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 The purposes of this research were to determine: 1) Vocational of Education Thailand and 
Singapore 2) The Comparative study of Vocational of Education Thailand and Singapore, and 3) The 
opinions of experts about the comparative results of Vocation Education of Thailand and Singapore. 
This study is a qualitative research comparative of 4 sections. Firstly, study and analysis of thoughts and 
theories related to management in Vocation of Educational in Thailand. Secondly, study and analysis of 
thoughts and theories related to management in Vocational of Education in Singapore. Thirdly, The 
Comparative in Vocational of Education between Thailand and Singapore. Lastly, find out the opintion 
of experts on the result of comparison of management in Vocational of Education in Thailand and 
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 Results shown that management in Vocational of Education between Thailand and 
Singapore can be compared in 18 issues. Most of the 18 issues are similar to each other but might be 
different in how they are processed. For example; the policy in education for citizens at least for 12 
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have agreed that management in Vocational of Education of the two countries are similar from the data 
collected but there are some differences because of the country’s policies are different. 
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บทที ่ 1 
 

บทน า 
 

 ความเจริญกา้วหนา้อยา่งรวดเร็วในดา้นต่าง ๆ ของโลกยุคปัจจุบนั ท าให้ทุกประเทศ
ตอ้งเผชิญกบัภาวะความทา้ทายต่อการเร่งรัดพฒันาประเทศให้สอดคลอ้งกบัทิศทางความกา้วหน้า
ของโลก และประเทศเพื่อนบา้นท่ีอยูใ่นภูมิภาคเดียวกนั ประเทศต่าง ๆ ตระหนกัดีวา่ การศึกษาคือ
รากฐานส าคญัในการพฒันาประเทศ จึงท าการปฏิรูปการศึกษาและพยายามสร้างความร่วมมือ
ระหวา่งประเทศให้มากข้ึน ดงันั้นประเทศไทยจึงเป็นหน่ึงในสมาชิกของประเทศกลุ่มอาเซียนหรือ
สมาคมประชาชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ซ่ึงประกอบดว้ย ประเทศไทย บรูไนดารุสซาลาม 
สหพนัธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย กมัพูชา 
สหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม            
รวมจ านวน 10 ประเทศ ทุกประเทศมีความกา้วหนา้ในการปฏิรูปการศึกษาเพิ่มข้ึนเป็นล าดบัเพื่อเร่ง
พฒันาประเทศใหท้นัต่อ ความเจริญกา้วหนา้ของโลก1 

 รัฐบาลไทยจึงให้ความส าคญักบัการจดัการศึกษาของประเทศเป็นอยา่งยิ่ง มีการจดัท า
นโยบายเพื่อสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนตลอดจนมีการศึกษาติดตามคุณภาพผูเ้รียนมาอยา่ง
ต่อเน่ือง นอกจากนั้นยงัจดัสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาในสัดส่วนท่ีสูงมากหากเทียบกับ
งบประมาณดา้นอ่ืน ๆ จากการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงศึกษาธิการ
ระหว่างปีงบประมาณ 2549 ถึงปีงบประมาณ 2554 ของส านกังบประมาณพบว่า กระทรวง 
ศึกษาธิการไดรั้บการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายแต่ละปีเพิ่มข้ึนตามล าดบั และในปี 2552 รัฐบาล  
ยงัไดจ้ดัสรรงบประมาณจากงบกระตุน้เศรษฐกิจอีกจ านวน 19,000 ลา้นบาท  และงบประมาณจาก
แผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ (แผนปฏิบติัการไทยเขม้แข็ง)  อีกประมาณ 1.4-1.5 ลา้นลา้นบาท ในส่วนของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดา้นการศึกษา จ านวน 422,195.10 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 20.4 ของงบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน โดยสรุปงบประมาณรายจ่ายจ าแนกตาม
กระทรวงและหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ปรากฏว่า กระทรวงศึกษาธิการไดรั้บ
งบประมาณสูงเป็นอนัดบัหน่ึง  รองลงมาไดแ้ก่ งบกลาง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลงั 

                                                        
 1ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, การวิจัยเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน, พิมพค์ร้ังท่ี 1 (กรุงเทพฯ: ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549), ค าน า. 
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2 

และกระทรวงกลาโหม ตามล าดบั2  ทั้งน้ีกระทรวงศึกษาธิการจึงมีความตระหนกัถึงความส าคญัของ
การศึกษาวา่เป็นหวัใจของการพฒันาและการแข่งขนัของประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในยุคปัจจุบนั
การแข่งขนัของประเทศข้ึนอยูก่บัความรู้ความสามารถของคน มากกวา่จ านวนคนและทรัพยากร 
เช่นในอดีต ในการขบัเคล่ือนการศึกษาของประเทศเก่ียวขอ้งกบับุคลากรและผูเ้รียนจ านวนหลาย
ลา้นคน  กระทรวงศึกษาธิการ จึงไดเ้นน้ย  ้าให้ด าเนินการขบัเคล่ือนนโยบายรัฐบาลดา้นการศึกษา 
อยา่งต่อเน่ือง ปรับเปล่ียนแนวทางวิธีการท างานให้เหมาะสม และตอ้งมีบทบาทในการสนบัสนุน
การขบัเคล่ือนนโยบายดา้นอ่ืนดว้ย รวมทั้งมุ่งเนน้ใหทุ้กภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ใหม้ากข้ึน3 
  

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ4 ไดก้ล่าววา่ ประเทศอาเซียน

ทุกประเทศให้ความส าคญักับการพฒันาการศึกษาโดยเฉพาะเพื่อให้ประเทศมีพฒันาการทาง
เศรษฐกิจท่ีกา้วหนา้มากข้ึน โดยให้ความส าคญักบับทบาทของการศึกษาในการขจดัความยากจน
และการกา้วพน้จากความด้อยพฒันาทางเศรษฐกิจและมุ่งหวงัให้การศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการ
ยกระดบัศกัยภาพการแข่งขนัของประเทศในระดบัสากล  โดยมีแนวโนม้ท่ีส าคญั 2 ประการ คือ  
การขยายการศึกษาให้ทัว่ถึงและการยกระดบัคุณภาพของการศึกษา ทั้งน้ีมีการรายงานการวิจยัได้
ช้ีให้เห็นถึงจุดเด่นและจุดร่วมท่ีส าคญัของการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียนและ
แนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพฒันาความเขม้แข็งทางการศึกษาของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน  

 การน้ีประเทศไทยจะตอ้งมีการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
เพื่อท่ีจะสามารถอยู่รอดในสภาวการณ์ปัจจุบนัและในอนาคตต่อไป ประกอบกบัในภูมิภาคน้ีจะมี
การรวมตวักนัเป็นประชาคมอาเซียน มีความพยายามท่ีจะเช่ือมโยงกนัของประเทศในอาเซียนกบั

                                                        
 2กิตติยา เอ็ฟฟานส และศุนิสา ทดลา, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เร่ือง ปัญหาการจัด
การศึกษาตามนโยบายเรียนดี (กรุงเทพฯ: ส านกังานผูต้รวจการแผน่ดิน, 2555), 1. 
 3กระทรวงศึกษาธิการ, แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ (กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2556), 6. 
 4ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, การวิจัยเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน, พิมพค์ร้ังท่ี 1  (กรุงเทพฯ: ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549),        
ค  าน า. 
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นอกภูมิภาคอาเซียน จึงมีความจ าเป็นตอ้งสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ รวมถึง
พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบ Logistics ท่ีส าคญัของประเทศ ทั้งด้านการคมนาคม             
การส่ือสาร ซ่ึงรัฐบาลมีนโยบายท่ีชดัเจนและกาลงัเร่งด าเนินการในดา้นน้ีอยู่แลว้ อย่างไรก็ตาม  
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศท่ีส าคญัมากและขาดไม่ได ้ คือ การพฒันาคน 
เพราะฉะนั้นจึงเป็นโจทย์ท่ีส าคญัของการจัดการศึกษาและปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย 
โดยเฉพาะสังคมโลกในศตวรรษท่ี 21 อนัเป็นผลจากการปฏิวติัดา้นดิจิทลั (Digital Revolution)  
และความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ท่ีท าให้โลกทั้งโลกเช่ือมโยง
และส่ือสารถึงกนัได้อย่างรวดเร็ว จ าเป็นต้องสร้างและพฒันาให้คนเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมี
ความสามารถ มีทกัษะ ความถนดั ความช านาญพร้อมจะขบัเคล่ือนและยกระดบัการพฒันาประเทศ
สู่การเป็นประเทศพฒันาในระดบัท่ีสูงข้ึน5 

 ดงันั้นการจดัการศึกษาในระดบัอาชีวศึกษา จึงเป็นการจดัการศึกษาเพื่อเตรียมก าลงัคน
ระดบัตน้และระดบักลางดา้นเทคนิคในสาขาต่าง ๆ ใหต้รงกบัความตอ้งการของสถานประกอบการ
และตลาดแรงงาน  การจดัการอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีเพื่อพฒันาประเทศไปสู่การพึ่งตนเองทาง
เทคโนโลยีไดน้ั้นจะตอ้งมีกระบวนการสร้างเทคโนโลยีอยา่งครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบการวิจยั
และพฒันา การสร้างตน้แบบ การถ่ายทอดและดดัแปลงเทคโนโลยีสู่กระบวนการผลิตทั้งใน
ภาคอุตสาหกรรม และการบริการ สถานศึกษาจึงตอ้งปรับเปล่ียนทิศทางการผลิตก าลงัคนดา้น
อาชีวศึกษาและเทคโนโลยีให้สามารถผลิตก าลงัคนท่ีมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
สถานประกอบการและตลาดแรงงาน6 

 

ปัญหาของการวจัิย 
 ปัจจุบนัสถาบนัการศึกษาไทยทุกประเภทไดรั้บรู้อยูท่ ัว่กนัวา่ จะตอ้งเตรียมความพร้อม
ทางด้านการศึกษาเพื่อรอรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน โดยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายและ
แนวทางในการด าเนินงาน ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของการเผยแพร่ความรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบัอาเซียน 

                                                        
 5กระทรวงศึกษาธิการ, การจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา (เอกสารสรุปการประชุม
แถลงนโยบายดา้นการศึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดย นายจาตุรนต์ ฉายแสง          
ณ หอ้งประชุมราชวลัลภ กระทรวงศึกษาธิการ, 11 กรกฎาคม 2556), 1. 
 6บรรเลง ศรนิล และคณะ, รายงานการวิจัยเส้นทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและ
เทคโนโลยี (กรุงเทพฯ: โครงการวิจยัโดยทุนสนบัสนุนของส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2548), ก. 
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การพฒันาศกัยภาพของนกัเรียน นกัศึกษาและประชาชน การพฒันามาตรฐานการศึกษาเพื่อส่งเสริม
การหมุนเวียนของนกัศึกษาและครูอาจารยใ์นอาเซียน การเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเสรีทางการ
ศึกษาในอาเซียน และการพฒันาเยาวชนเพื่อเป็นทรัพยากรส าคญัในการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน
ต่อไป7  และจากผลการประเมินการจดัอนัดบัโดย IMD พบวา่ ในปี ค.ศ. 2013 การศึกษาไทยอยูใ่น
อนัดบัท่ีอนัดบัท่ี 51 จาก 60 ประเทศ ผลการประเมินการทดสอบ PISA ทั้งดา้นคณิตศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์ และการอ่าน ในปี ค.ศ. 2009 พบวา่เด็กไทยอยูใ่นอนัดบัท่ีประมาณ 50 จาก 65 ประเทศ 
ผลการจดัอนัดบั 400 มหาวิทยาลยัท่ีดีท่ีสุดในโลก โดย TimesHigher Education World Rankings   
ปี ค.ศ. 2012-2013 มีมหาวิทยาลยัไทยเพียงแห่งเดียวท่ีติดอยูใ่นกลุ่ม 351-400 นบัเป็นสภาพจริงท่ี
ประเทศไทยประสบอยู่8  และในระดบัอาเซียน จากขอ้มูลการประชุมของ World Economic Forum 
(WEF) - The Global Information Technology Report 2013 ไดจ้ดัอนัดบัคุณภาพการศึกษาในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ดงัน้ี อนัดบั 1 ประเทศสิงคโปร์ อนัดบั 2 ประเทศมาเลเซีย อนัดบั 3 ประเทศบรูไน 
ดารุสซาลาม อนัดบั 4 ประเทศฟิลิปปินส์ อนัดบั 5 ประเทศอินโดนีเซีย อนัดบั 6 ประเทศกมัพูชา 
อนัดบั 7 ประเทศเวยีดนาม และอนัดบั 8 ประเทศไทย9   
 จากผลการประเมินดงักล่าว กระทรวงศึกษาธิการ จึงมีนโยบายดา้นการศึกษาท่ีจะ
ยกระดบัคุณภาพการศึกษา ให้การศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ ให้ปี 2556 เป็นปีแห่ง “การรวมพลงั
ยกระดับคุณภาพการศึกษา” โดยจะต้องอาศัยพลังของสังคมทั้ งมวลมาช่วยกันขับเคล่ือน              
การด าเนินงานตามแนวนโยบายด้านการศึกษาของไทย และสานต่องานท่ีได้ด าเนินการไวแ้ล้ว   
โดยไดก้ าหนดเป้าหมายมุ่งพฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถคิด วิเคราะห์ เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง มีคุณลกัษณะ       
ท่ีพึงประสงค ์และทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 ภายในปี พ.ศ. 2558 ดงัน้ี 
 1. ให้ผลการจดัอนัดบัการศึกษาไทย ผลการทดสอบ PISA ของไทยอยู่ในอนัดบั        
ท่ีดีข้ึน 

                                                        
 7เฉลียว  อยู่สีมารักษ์, เอกสารประกอบการบรรยายเร่ือง การเตรียมความพร้อมของ
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 (การบรรยายพิเศษเม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2554 ณ ห้อง
ประชุมช่อแกว้ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา), 13-17. 
 8กระทรวงศึกษาธิการ, การรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา (เอกสารสรุปการ
ประชุมแถลงนโยบายด้านการศึกษารัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดย นายจาตุรนต ์       
ฉายแสง ณ หอ้งประชุมราชวลัลภ กระทรวงศึกษาธิการ, 11 กรกฎาคม 2556), 1. 
 9ภาวิช ทองโรจน์, หนังสือพิมพ์สยามรัฐ วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2556 (กรุงเทพฯ: 
สยามรัฐ, 2556), 2. 
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 2. ใหส้ัดส่วนผูเ้รียนอาชีวศึกษาต่อสามญัเปล่ียนเป็น 50 : 50 
 3. ใหม้หาวทิยาลยัไทยติดอนัดบัโลกมากข้ึน  
 4. ใหมี้การกระจายโอกาสและเพิ่มความเสมอภาคทางการศึกษามากข้ึน 
 ดงันั้นการท่ีจะพฒันาประเทศไทยให้เป็นศูนยก์ลางการศึกษาของประเทศเพื่อนบา้น 

จะต้องมีการก าหนดนโยบายและวางแผนการศึกษาของชาติ โดยการเปรียบเทียบการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อศึกษาความกา้วหนา้ในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ
ในกลุ่มอาเซียนและส ารวจแนวทางความร่วมมือระหวา่งประเทศดา้นการศึกษา เพื่อจดัท าขอ้เสนอ
เชิงนโยบายให้ประเทศไทยมีแนวทางการสร้างยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน
การศึกษาและพฒันาความเขม้แข็งทางการศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียนไปดว้ยกนัดว้ย10 และ
จากการรายงานผลการจดัล าดบัการศึกษาไทยในภูมิภาคอาเซียน  ในปี 2556 ประเทศสิงคโปร์          
มีผูเ้รียนท่ีมีความรู้ความสามารถทางการศึกษาอยู่อนัดบัท่ี 1 และประเทศไทยอยู่ล  าดบัท่ี 8 ของ
ภูมิภาคอาเซียนใน 10 ประเทศ   สอดคล้องกบัข้อมูลของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ไดจ้ดัท าขอ้เสนอยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปการอาชีวศึกษา  และฝึกอบรม    
โดยมีสาระส าคญั สรุปไดด้งัน้ี11 

 1. ขาดทิศทางและเป้าหมายการพฒันาก าลงัคน แนวโน้มสัดส่วนผูเ้รียนสายอาชีพ    
ในรอบ 10 ปีท่ีผา่นมาลดลง จ านวนผูเ้รียนอาชีวศึกษามีแนวโนม้ลดลงเช่นกนั 

 2.  คุณภาพและสมรรถนะของก าลังคนค่อนขา้งต ่าเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืน 
การศึกษาของแรงงานไทยมีค่าเฉล่ียเพียง 7 ปี ซ่ึงจดัวา่ต ่า มีทกัษะไม่เหมาะสมและไม่สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการ 

 3.  ระบบการศึกษาและฝึกอบรมขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการผลิตก าลงัคน
ระดบัต ่ากว่าอุดมศึกษามีปัญหาเชิงคุณภาพ การผลิตก าลงัคนระดบัอุดมศึกษาไม่สอดคล้องกบั 
ความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

                                                        
 10ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, การวิจัยเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน, พิมพค์ร้ังท่ี 1 (กรุงเทพฯ: ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549),         
ค  าน า. 
 11บรรเลง ศรนิล และคณะ, รายงานการวิจัยเส้นทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและ
เทคโนโลยี (กรุงเทพฯ: โครงการวิจยัโดยทุนสนบัสนุนของส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2548), 114-115. 



 

 
 

6 

 4.  ทรัพยากรเพื่อการศึกษามีจ ากดั เพราะมาจากภาครัฐเป็นหลกั ขาดการระดมจาก 
ภาคส่วนต่าง ๆ อยา่งจริงจงั 

 5.  ขาดการวจิยัและพฒันา 
 6.  ขาดการก าหนดมาตรฐานของชาติเก่ียวกบัอาชีพและวชิาชีพ 
 7.  ภาคประกอบการหรือผูผ้ลิตไม่ให้ความส าคญัในการลงทุนเพื่อพฒันาคุณภาพของ

ก าลงัแรงงาน 
 จากปัญหาดงักล่าวพบวา่ ระบบการศึกษาไทย ถา้ตอ้งการจะพฒันาการศึกษาไทยให้ดี

ยิ่งข้ึนในระดบัภูมิภาคอาเซียน และให้นโยบายดงักล่าวจะเกิดข้ึนและประสบความส าเร็จได้นั้น 
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีประเทศไทยจะต้องท าการศึกษาและติดตามความเคล่ือนไหวของการปฏิรูป
การศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนในเชิงเปรียบเทียบระบบการศึกษา ซ่ึงในคร้ังน้ีผูว้ิจยัตอ้งการท่ีจะ
ศึกษาและคน้ควา้ โดยการน านโยบายการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาประเทศสิงคโปร์มาศึกษาวิจยั      
ในคร้ังน้ี เพื่อทราบแนวทางการศึกษาในทุกเร่ือง  และน ามาเปรียบเทียบปรับใช้ เพื่อเสริม
ความกา้วหนา้ในการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งความร่วมมือระหวา่งประเทศ และเพื่อหาแนวทาง
บทบาทของการศึกษาไทยในการเสริมสร้างความเขม้แข็งทางการศึกษาไทยให้ดียิ่งข้ึนและเป็นท่ี
ยอมรับของภูมิภาคอาเซียนต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 เพื่อให้สอดคล้องกบัปัญหาของการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัขอก าหนดวตัถุประสงค์ในการวิจยั     

ไวด้งัน้ี 
 1.   เพื่อทราบการบริหารการจัดการการศึกษาระดับอาชีวศึกษาประเทศไทยและ
ประเทศสิงคโปร์  
               2.  เพื่อทราบผลการเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาประเทศไทย
และประเทศสิงคโปร์  
 3.  เพื่อทราบความคิดเห็นเก่ียวกับผลการเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ 
 

ค าถามในการวจัิย 
 เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาปัญหา ผูว้ิจยัไดก้  าหนดขอ้ค าถามเพื่อตอบปัญหาในการวิจยั  
ดงัน้ี 

 1. การบริหารจดัการการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ 
เป็นอยา่งไร 
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 2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาประเทศไทยและประเทศ
สิงคโปร์เป็นอยา่งไร 
 3. ความคิดเห็นเก่ียวกับผลการศึกษาการเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์เป็นอยา่งไร 
 

สมมติฐานของการวจัิย 
 เพื่อให้สอดคล้องกบัขอ้ค าถามของการวิจยั  ผูว้ิจยัจึงก าหนดสมมติฐานของการวิจยั  

ดงัต่อไปน้ี 
 1.  การบริหารจดัการการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์       

มีการบริหารจดัการท่ีมีความหลากหลายในการบริหาร 
 2.  ผลการเปรียบเทียบการบริหารจดัการการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาประเทศไทยและ
ประเทศสิงคโปร์มีทั้งประเด็นท่ีแตกต่างและสอดคลอ้ง 
 3.  ความคิดเห็นเก่ียวกบัผลการเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
ประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์มีประเด็นท่ีสอดคลอ้งและต่างกนัหลายประเด็น  
 

กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 
 การวิจยัเพื่อศึกษาการเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาของ

ประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้จากแนวความคิด เอกสาร ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
ดงัน้ี 
  “พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546,” ราชกิจจา
นุเบกษา12  ได้ก าหนดกรอบแนวคิดของการศึกษาไทยไวต่้าง ๆ ดงัน้ี พระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545, พระราชบญัญติัระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547, กฎกระทรวงว่าดว้ยการแบ่งระดบัและประเภทของการศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 , การก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจดั
การศึกษา พ.ศ. 2550 

 วิทย์ บัณฑิตกุล13 ได้ก าหนดกรอบแนวคิดและทฤษฏีของการศึกษาสิงคโปร์ เพื่อ
ส่งเสริมให้ประเทศเติบโตก้าวหน้าอย่างต่อเน่ืองในอนาคต สรุปสาระส าคญัดงัน้ี 1) การพฒันา

                                                        
 12“พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546,” ราชกิจจา
นุเบกษา (กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว, 2546), 1. 
 13วทิย ์บณัฑิตกุล, สาธารณรัฐสิงคโปร์, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ: วพีร้ินท,์ 2555), 61. 
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ความเจริญกา้วหนา้ดา้นเศรษฐกิจท่ีย ัง่ยืน 2) สร้างขอบข่ายดา้นความปลอดภยัทางสังคม 3) สร้าง
ส่ิงแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐานท่ีเป็นสากล 4) การเตรียมความพร้อมให้มีความเป็นอยู่ท่ีดี          
5) การสร้างสถาบนัครอบครัวและสังคมท่ีเข็มแข็ง  และ 6) การสร้างความมีประสิทธิภาพของ
รัฐบาล 

 ชุมศักด์ิ อินทร์รักษ์ และคณะ 14 ได้ก าหนดกรอบแนวคิดและทฤษฏีการศึกษา
เปรียบเทียบการบริหารการศึกษาของประเทศไทย  มาเลเซีย และสิงคโปร์ ไวด้งัน้ี 1) ดา้นนโยบาย
และแผนการบริหารการศึกษาของประเทศ  2) ดา้นการจดัระบบการศึกษาทั้ง  3) ดา้นการบริหาร
หลกัสูตรและการเรียนการสอน  4) ดา้นการบริหารบุคคล  5) ดา้นการบริหารงบประมาณ 6) ดา้น
การควบคุมก ากบั ติดตาม  และ 7) ดา้นการประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

 ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ15  ไดก้  าหนดกรอบแนวคิด
และทฤษฏีการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาในสถาบนัอุดมศึกษาของสิงคโปร์ไวด้งัน้ี การส่งเสริม
ทรัพยสิ์นทางปัญญาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 อ านวย  เถาตระกูล16  ไดก้ล่าวถึงการบริหารจดัการอาชีวศึกษาภายในสถานศึกษาแบ่งออก 
เป็น 4 ด้าน ดงัน้ี 1) การบริหารวิชาการและเทคโนโลยี่  2) การบริหารงานส่งเสริมการจดัการ
อาชีวศึกษา 3) การบริหารงานฝ่ายวางแผนและพฒันา  และ 4) การบริหารงานกิจการนกัเรียน 
 ปรียา ตนัวิพฒัน์17 ได้ท าการศึกษาการปฏิบติังานการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาในสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้ปีการศึกษา 2547 โดยมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาการ
ปฏิบติังานการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้ตามกรอบ

                                                        
 14ชุมศกัด์ิ อินทร์รักษ์ และคณะ, “การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาของ
ประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์” (วิจัยอิสระ ภาคบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทปั์ตตานี, 2549), ก. 
 15ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการวิจัยเร่ืองการ
ส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของสิงคโปร์, พิมพค์ร้ังท่ี 1 (กรุงเทพฯ: ส านกังาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2551), 34-46. 
 16อ านวย เถาตระกูล, แนวคิดด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา, เขา้ถึงเม่ือ 7 เมษายน 
2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.bpcd.net/new_subject/organization/32/umnuy/15.pdf. 
 17ปรียา ตนัวิพฒัน์, “การปฏิบติังานการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาใน
สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต้” (สงขลา: ศึกษานิเทศก์ ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีวศึกษาภาคใต,้ 
2547), บทคดัยอ่. 
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การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 6 ด้าน คือ การศึกษาและเตรียมการ การวางแผนการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา การด าเนินการตามแผนการประกนัคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพของสถานศึกษา การพฒันาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา และการเตรียมรับการ
ประเมินจากองค์กรภายนอก  ผลการศึกษาพบว่า 1) บุคลากรของสถานศึกษาในสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต ้1-5 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 2) บุคลากรท่ีสถานภาพต่างกนัโดยภาพรวม
และเป็นรายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ 3) บุคลากรใน
สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้1-5 มีความคิดเห็นว่ามีการปฏิบติังานและการให้ความส าคญัการ
ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ โดย
ภาพรวมและเป็นรายดา้นทุกดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 บุษรา ผ่องใส18 ไดท้  าการศึกษาการประกนัคุณภาพภายในท่ีส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาเขตการอาชีวศึกษาภูมิภาคตะวนัตก  ผลการวิจยัพบว่า 1) การประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาเขตการอาชีวศึกษาภู มิภาคตะวนัตก โดยภาพรวมและรายด้าน        
อยูใ่นระดบัมาก 2) การบริหารงานวชิาการของสถานศึกษาเขตการอาชีวศึกษาภูมิภาคตะวนัตก โดย
ภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก และ 3) การประกนัคุณภาพภายในส่งผลต่อการบริหารงาน
วชิาการของสถานศึกษาเขตการอาชีวศึกษาภูมิภาคตะวนัตก โดยภาพรวม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01 

 จากแนวคิดทฤษฎีดงักล่าวสามารถน ามาประกอบเป็นขอบข่ายทางทฤษฎีของการวิจยั 
ท่ีผูว้จิยัใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาคร้ังน้ี โดยเขียนเป็นแผนภูมิ ดงัปรากฏในภาพท่ี 1 กรอบแนวคิด
ท่ีใชใ้นการวจิยั 

 
 
 
 
 
 

 

                                                        
 18บุษรา ผ่องใส, “การประกนัคุณภาพภายในท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาเขตการอาชีวศึกษาภูมิภาคตะวนัตก” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต 
สาขาบริหารการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2550), บทคดัยอ่. 
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ภาพท่ี 1   กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 
ท่ีมา: พีรศกัด์ิ วรสุนทโรสถ, วดัรอยเท้าช้าง, พิมพค์ร้ังท่ี 4 (กรุงเทพฯ: ศรีเมืองการพิมพ,์ 2544), 244.   

งานวจิยัทีเ่กีย่วข้องทั้งใน 
และต่างประเทศ 

วเิคราะห์ผลการเปรียบเทียบ 
การบริหารการศึกษาระดบั 
อาชีวศึกษาประเทศไทยและ 
ประเทศสิงคโปร์ วา่มีประเดน็ 
ความสอดคลอ้ง และวา่มี 
ประเด็นแตกต่างการอยา่งไร 

 

การเปรียบเทยีบการบริหาร
การศึกษาในระดบัอาชีวศึกษา 

ทั้งของไทยกบัสิงคโปร์ 

แนวคดิทฤษฏีเกีย่วกบั 
การบริหารการศึกษา 
ระดบัอาชีวศึกษา 
ประเทศสิงคโปร์ 
- ศุภการ สิริไพศาล และ 
สุมาลี ทองดี 
- สาวติรี ตลบัแป้น 
- ส านกังานเลขาธิการ 
สภาการศึกษา   
- คีรีบูน โปธา 
- วทิย ์บณัฑิตกลุ 
- ชุมศกัด์ิ อินทร์รักษ ์และ 
คณะ 
- วราภรณ์ จุลปานนท ์
- อดิสรณ์ ประทุมถ่ิน 
- อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

แนวคดิทฤษฏีเกีย่วกบั 
การบริหารการศึกษาระดบั 
อาชีวศึกษาประเทศไทย 
- พระราชบญัญติัการศึกษา 
แห่งชาติ 
- กฎกระทรวงการศึกษา 
- ระเบียบส านกังาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
วา่ดว้ยการบริหารสถานศึกษา 
- ส านกัความสมัพนัธ์ 
ต่างประเทศ   
- ส านกังานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
- หลกัสูตรการอาชีวศึกษา 
- นโยบายดา้นการศึกษาของ 
รัฐบาล 
- สรรค ์วรอินทร์ และ 
ทิพวลัย ์ ค  าคง 
- สาวติรี ตลบัแป้น 
- อ านวยเถาตระกลู 
- บรรเลง ศรนิลและคณะ 
- อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

สัมภาษณ์ความคิดเห็น 
ของผูเ้ช่ียวชาญและ 
ผูท้รงคุณวฒิุเก่ียวกบั 
การเปรียบเทียบการ 
บริหารการศึกษาระดบั 
อาชีวศึกษาของ 
ประเทศไทยและ 
สิงคโปร์ 
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       : ณฎัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์, ยอดกลยุทธ์การบิหารส าหรับองค์การยุคใหม่, พิมพค์ร้ังท่ี 1  
(กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ,์ 2544), 56-58. 
       : กระทรวงศึกษาธิการ, การจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา (เอกสารสรุปการประชุมแถลง
นโยบายดา้นการศึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดย นายจาตุรนต์ ฉายแสง ณ ห้อง
ประชุมราชวลัลภ กระทรวงศึกษาธิการ, 11 กรกฎาคม 2556), 1. 
       : “พระราชบญัญติัระเบียบการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545,”  
ราชกจิจานุเบกษา (กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2542), 1. 
       : “พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547,”   
ราชกจิจานุเบกษา (กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ, 2547), 1. 
       : “พระราชบญัญติัระเบียบกฎกระทรวงวา่ดว้ยการแบ่งระดบัและประเภทของการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546,” ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 120 ตอนท่ี 74 ก (กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว, 
2546), 2.  
       : พระราชบญัญติัระเบียบการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการกระจายอ านาจการบริหารและ 
การจดัการศึกษา พ.ศ. 2550, ราชกจิจานุเบกษา เล่มท่ี 120 (กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว, 2550), 3. 
       : สรรค์ วรอินทร์ และทิพวลัย ์ค  าคง, เอกสารชุดฝึกอบรมครู: ประมวลสาระ, เขา้ถึงเม่ือ 23
สิงหาคม 2546, เขา้ถึงไดจ้าก http://area.ge.go.th/phayao1/data/b03.doc 
       : สาวติรี  ตลบัแป้น, “การศึกษาในฐานะเป็นเคร่ืองมือในการรักษาเสถียรภาพทางการเมืองของ 
ประเทศพหุสังคม: ศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยกบัสิงคโปร์” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต
วชิาภูมิภาค, 2545), 154-168. 
       : ส านกัความสัมพนัธ์ต่างประเทศ,  ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, ระบบการบริหาร 
การศึกษาในภูมิภาคอาเซียน, เขา้ถึงเม่ือ 20 สิงหาคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.bic.moe.go.th. 
       : ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2547), 1-16. 
       : ส านกับริหารการทะเบียน, กรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทย, สถิติการศึกษา  
(กรุงเทพฯ: กระทรวงมหาดไทย, 2553), 45. 
       : ฎ ปฏกั, ทุนเรียนฟรีทีเ่รียนต่อสิงคโปร์ (กรุงเทพฯ: ฎ ปฏกัส านกัพิมพ,์ 2550), 129. 
       : วทิย ์บณัฑิตกุล, สาธารณรัฐสิงคโปร์, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ: วพีร้ินท,์ 2555), 61. 
 

http://area.ge.go.th/phayao1/data/b03.doc
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       : ศุภการ สิริไพศาล และสุมาลี ทองดี, วารสารส านักหอสมุดมหาวทิยาลยัทกัษิณ เร่ืองระบบ 
การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: ศึกษากรณีประเทศสิงคโปร์, ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม- 
มิถุนายน 2549): 75. 
       : สาวติรี ตลบัแป้น, (อา้งถึงใน Andreas Ackermann), “การศึกษาในฐานะเป็นเคร่ืองมือในการ 
รักษาเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศพหุสังคม: ศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยกบัสิงคโปร์” 
(วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต วชิาภูมิภาค, 2545), 102-105. 
       : ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการวจัิยเร่ือง การส่งเสริม 
ทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของสิงคโปร์ , พิมพ์คร้ังท่ี 1 (กรุงเทพฯ: ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2551), 34-46 
       : คีรีบูน โปธา, “การศึกษาเปรียบเทียบขอ้บงัคบัส าหรับนกัวชิาชีพบญัชี ระหวา่งประเทศไทย  
ประเทศสิงคโปร์และประเทศอินเดีย” (การคน้ควา้แบบอิสระ บญัชีมหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2551), ง. 
         : ชุมศกัด์ิ อินทร์รักษ ์และคณะ, “การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาของประเทศไทย   
มาเลเซียและสิงคโปร์” (วิจยัอิสระ ภาคบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลา      
นครินทปั์ตตานี, 2549), ก. 
         : วราภรณ์ จุลปานนท,์ การปกครองและพฒันาประเทศสิงคโปร์ (กรุงเทพฯ: โครงการวจิยั 
คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2551), ก. 
       : โสภา วงษน์าคเพช็ร์ และประเสริฐ อินทร์รักษ,์ “การบริหารงานวชิาการกบัประสิทธิผลของ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี  เขต  2” (สุพรรณบุรี: 

วารสารการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2554), 118. 
       : อดิสรณ์ ประทุมถ่ิน, “การสร้างแบบเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศระดบัพื้นฐาน 
ส าหรับนักศึกษาชาวต่างชาติท่ีสถาบัน NUS Extension มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาไทย บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2554), ง. 
       : อ านวย  เถาตระกลู, แนวคิดด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา, เขา้ถึงเม่ือ 7 เมษายน 2557,  
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.bpcd.net/new_subject/organization/32/umnuy/15.pdf 
       : บรรเลง ศรนิล และคณะ, รายงานการวจัิยเส้นทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี 
(กรุงเทพฯ: โครงการวจิยัโดยทุนสนบัสนุนของส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548), 94-99. 
       : ศูนยท์นายความทัว่ไทย, พระราชบัญญตัิการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551, เขา้ถึงเม่ือ7 เมษายน 2557,  
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.thailandlawyercenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538973890& 

http://www.bpcd.net/new_subject/organization/32/umnuy/15.pdf
http://www.thailandlawyercenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538973890&
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       : ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, ภารกจิและนโยบายส านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555-2569, เขา้ถึงเม่ือ 7 เมษายน 2557, เขา้ถึงได้จาก http://www.vec.go.th/
เก่ียวกบัสอศ/วสิัยทศัน์และพนัธกิจ.aspx 
       : ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา  พ.ศ. 2552 , เขา้ถึงเม่ือ 7 เมษายน 2557, เขา้ถึงได้จาก http://www. 
vec.go.th/เก่ียวกบัสอศ/กฏหมายท่ีเก่ียวขอ้ง.aspx 
       : ส านกัมาตรฐานการอาชีวการศึกษาและวชิาชีพ, หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช  
2556, เขา้ถึงเม่ือ 7 เมษายน 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://bsq.vec.go.th/course/2556/course56new.html 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพื่อให้เขา้ใจความหมายเฉพาะของค าท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงได้นิยาม
ความหมายของค า ไวด้งัน้ี 
               การศึกษาการเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาระดบัอาชีวศึกษา หมายถึง  ภารกิจหลกั
ของผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งก าหนดวิธีการและขั้นตอนต่าง ๆ และการการวางแผนไวอ้ยา่งเป็นระบบเพื่อ
เพิ่มพูนกระบวนการศึกษาความรู้ การฝึกทกัษะอาชีพ  เพื่อผลิตและพฒันาก าลงัคน ในดา้นวิชาชีพ
ระดบัฝีมือ  ระดบัเทคนิค และระดบัเทคโนโลยี  รวมทั้งเป็นการยกระดบัการศึกษาวิชาชีพให้สูงข้ึน 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

http://www/
http://bsq.vec.go.th/course/2556/course56new.html


 
 

บทที ่2 
 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

 การศึกษาเร่ือง “การศึกษาการเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
ประเทศไทยและประทศสิงคโปร์‛  ผู ้วิจ ัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง               
ซ่ึงประกอบดว้ย เน้ือหาเก่ียวกบัหลกัการแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
 

แนวความคิดการบริหารการศึกษาระดับอาชีวศึกษาประเทศไทย 
 

พระราชบัญญตัิการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551  
 ไดก้ล่าวถึงประเด็นการอาชีวศึกษาไวส้รุปไดด้งัน้ี 

 หมวด 1 บททัว่ไป 
 มาตรา 6 การจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจดัการศึกษา
ในดา้นวิชาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ 
เพื่อผลิตและพฒันากาํลงัคนในดา้นวิชาชีพระดบัฝีมือ ระดบัเทคนิค และระดบัเทคโนโลยี รวมทั้ง
เป็นการยกระดบัการศึกษาวิชาชีพให้สูงข้ึนเพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
โดยนาํความรู้ในทางทฤษฎีอนัเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพฒันาผูรั้บการศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถในทางปฏิบติัและมีสมรรถนะจนสามารถนาํไปประกอบอาชีพในลกัษณะผูป้ฏิบติั
หรือประกอบอาชีพโดยอิสระได ้
  มาตรา 7  การจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้จดัได้ในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาและสถาบนัตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี 
  มาตรา 8  การจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้จดัได้ โดยรูปแบบ 
ดงัต่อไปน้ี  
 1. การศึกษาในระบบ เป็นการจดัการศึกษาวิชาชีพท่ีเน้นการศึกษาในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบนัเป็นหลกั โดยมีการกาํหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลกัสูตร ระยะเวลา
การวดัและการประเมินผลท่ีเป็นเง่ือนไขของการสาํเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน 
 2. การศึกษานอกระบบ เป็นการจดัการศึกษาวิชาชีพท่ีมีความยืดหยุ่นในการกาํหนด
จุดมุ่งหมาย รูปแบบ วธีิการศึกษา ระยะเวลา การวดัและการประเมินผลท่ีเป็นเง่ือนไขของการสําเร็จ
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การศึกษา โดยเน้ือหาและหลกัสูตรจะตอ้งมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและ
ความตอ้งการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 
 3. การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจดัการศึกษาวิชาชีพท่ีเกิดจากขอ้ตกลงระหว่าง
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนักบัสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ        
ในเร่ืองการจดัหลกัสูตร การเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล โดยผูเ้รียนใชเ้วลาส่วนหน่ึง
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั และเรียนภาคปฏิบติัในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานของรัฐ 
 เพื่อประโยชน์ในการผลิตและพฒันากาํลงัคน สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั
สามารถจดัการศึกษาตามวรรคหน่ึงในหลายรูปแบบรวมกนัก็ได ้ทั้งน้ี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบนันั้นตอ้งมุ่งเนน้การจดัการศึกษาระบบทวภิาคีเป็นสาํคญั 
  มาตรา 9  การจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวชิาชีพ ตามมาตรา 6 มาตรา 7 และ
มาตรา 8 ใหจ้ดัตามหลกัสูตรท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาํหนด ดงัต่อไปน้ี 
 1. ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
 2. ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 
 3. ปริญญาตรีสายเทคโนโลยหีรือสายปฏิบติัการ 
 คณะกรรมการการอาชีวศึกษาอาจกาํหนดหลกัสูตรท่ีจดัข้ึนเพื่อความรู้ หรือทกัษะใน
การประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ ซ่ึงจดัข้ึนเป็นโครงการหรือสาํหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได ้
  มาตรา 10  เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ ตามมาตรา 6 การจดัการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวชิาชีพตอ้งคาํนึงถึง 
 1. การมีเอกภาพดา้นนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบติัโดยมีการกระจาย
อาํนาจจากส่วนกลางไปสู่สถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถาบนั 
 2. การศึกษาในดา้นวชิาชีพสาํหรับประชาชนวยัเรียนและวยัทาํงานตามความถนดัและ
ความสนใจอยา่งทัว่ถึงและต่อเน่ืองจนถึงระดบัปริญญาตรี 
 3. การมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม และสถานประกอบการในการกาํหนดนโยบาย 
การผลิตและพฒันากาํลงัคน รวมทั้งการกาํหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 4. การศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่น หลากหลาย และมีระบบเทียบโอนผลการเรียนและ
ระบบเทียบประสบการณ์การทาํงานของบุคคลเพื่อเขา้รับการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพอย่าง
ต่อเน่ือง 
 5. การมีระบบจูงใจให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจดัการอาชีวศึกษาและ 
การฝึกอบรมวชิาชีพ 
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 6. การระดมทรัพยากรทั้ งจากภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษาและ         
การฝึกอบรมวชิาชีพ โดยคาํนึงถึงการประสานประโยชน์อยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม 
 7. การมีระบบการพฒันาครูและคณาจารยข์องการอาชีวศึกษาอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้ทนั
ต่อความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ี
 หมวด 2 สถานศึกษาอาชีวศึกษา 
 มาตรา 12  เพื่อประโยชน์ในการพฒันาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะ
ดา้นหากสถานศึกษาอาชีวศึกษาแห่งใดมีความเช่ียวชาญหรือมีประสบการณ์เฉพาะดา้นในสาขา
วิชาชีพให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษาส่งเสริมและสนบัสนุนสถานศึกษาอาชีวศึกษานั้นเพื่อให้
สามารถจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และไดรั้บการพฒันาให้ทนัต่อ
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 
 หมวด 3 สถาบนัการอาชีวศึกษา 
 ส่วนท่ี 1 การจดัตั้ง 
 มาตรา 13  สถานศึกษาอาชีวศึกษาสามารถรวมกนัเป็นสถาบนัได ้
 การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจดัตั้งเป็นสถาบนัให้กระทาํไดโ้ดยคาํแนะนาํของ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคาํนึงถึงการประสานความร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน 
การใชท้รัพยากรร่วมกนั ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 
 ในการดาํเนินการตามวรรคสอง  ถ้ามีความเหมาะสมหรือมีความจาํเป็นจะแยก
สถานศึกษาอาชีวศึกษาส่วนหน่ึงส่วนใดมารวมกบัสถานศึกษาอาชีวศึกษาอีกแห่งหน่ึงเพื่อจดัตั้ง
เป็นสถาบนัก็ได ้
  ส่วนท่ี 2 การดาํเนินการ 
 มาตรา 16  ใหส้ถาบนัตามมาตรา 15 เป็นสถาบนัอุดมศึกษาดา้นวิชาชีพและเทคโนโลยี
มีวตัถุประสงคใ์หก้ารศึกษา ส่งเสริมวชิาการและวชิาชีพชั้นสูงท่ีชาํนาญการปฏิบติัการสอน การวิจยั
การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี ทะนุบาํรุงศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม และอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มรวมทั้งใหบ้ริการวชิาการและวชิาชีพแก่สังคม 
 มาตรา 17  สถาบนัอาจแบ่งส่วนราชการ ดงัต่อไปน้ี 
 1. สาํนกังานผูอ้าํนวยการสถาบนั 
 2. วทิยาลยั 
 3. สาํนกั 
 4. ศูนย ์
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 สถาบันอาจให้มีส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยเพื่อ
ดาํเนินการตามวตัถุประสงคใ์นมาตรา 16 เป็นส่วนราชการของสถาบนัอีกก็ได ้
 สํานกังานผูอ้าํนวยการสถาบนัอาจแบ่งส่วนราชการเป็นฝ่ายหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ือ
อยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าฝ่าย 
 วิทยาลยัอาจแบ่งส่วนราชการเป็นคณะวิชา ภาควิชา แผนก หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ือ
อยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะวชิาหรือภาควชิา 
 สํานกั หรือศูนย ์ อาจแบ่งส่วนราชการเป็นแผนกหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเท่าแผนก 
  มาตรา 19  ภายใตข้อบวตัถุประสงคต์ามมาตรา 16 สถาบนัจะรับสถานศึกษาอ่ืนหรือ
สถานประกอบการเข้าสมทบในสถาบันเพื่อประโยชน์ในการวิจัยและพัฒนามาตรฐาน                
การอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวชิาชีพได ้และมีอาํนาจใหป้ระกาศนียบตัรวชิาชีพ ประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูงหรือปริญญาตรีแก่ผูท่ี้ศึกษาจากสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ และสําเร็จ
การศึกษาตามหลกัเกณฑข์องสถาบนัได ้
  หมวด 4 ความร่วมมือในการจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวชิาชีพ 
 มาตรา 48  เพื่อประโยชน์ในการพฒันามาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติให้สํานกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดาํเนินการประสาน ส่งเสริม และสนบัสนุนการจดัการอาชีวศึกษา
ของสถานศึกษาเอกชน ให้สามารถจดัการอาชีวศึกษาสอดคล้องกบันโยบายและมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 
  มาตรา 49  สถานศึกษาอาชีวศึกษาของเอกชนอาจเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายของสถาบนั
เพื่อประโยชน์ในการร่วมมือทางวิชาการ การสร้างคุณภาพการอาชีวศึกษาเอกชน ให้สอดคลอ้งกบั
ระบบมาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ เพื่อสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ทั้งน้ีตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 
  มาตรา 50  สถาบนัตอ้งจดัระบบการจดัการให้เอ้ืออาํนวยแก่ผูมี้ประสบการณ์ ผูผ้า่น
การฝึกอบรมจากสถานประกอบการท่ีไดรั้บการรับรอง ผูเ้รียนท่ีสะสมผลการเรียนไว้ และผูท่ี้ผา่น
การฝึกอบรมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน ให้สามารถเทียบโอนผล     
การเรียนหรือประสบการณ์ดา้นวิชาชีพเพื่อให้ไดคุ้ณวุฒิการศึกษาในหลกัสูตรต่าง ๆ ได ้ทั้งน้ีตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาํหนด 
  มาตรา 51  ในการจดัการศึกษาระบบทวิภาคีท่ีเป็นความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบนั และสถานประกอบการ ให้เป็นไปตามขอ้ตกลงระหว่างสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบนั และสถานประกอบการ 



 

 
 

18 

  มาตรา 52  สถานประกอบการใดท่ีประสงคจ์ะดาํเนินการจดัการอาชีวศึกษา  และการ
ฝึกอบรมวิชาชีพตามพระราชบญัญติัน้ี ให้ยื่นคาํขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เพื่อให้ไดรั้บการรับรองประโยชน์ตามกฎหมาย  ทั้งน้ี ให้ถือวา่ไม่เป็นการขดัหรือแยง้กบัการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐานรูปแบบศูนยก์ารเรียนตามกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติ 
 การยื่นคาํขอและการพิจารณาให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์  และวิธีการท่ีกาํหนดใน
กฎกระทรวง 
 การจัดการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการให้จัดการสอนตามหลักสูตรการ
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ หรือจดัการสอนตามหลกัสูตรท่ีสถานประกอบการร่วมกบั
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัจดัทาํข้ึนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 หลกัเกณฑ์ และวิธีการดาํเนินการตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ         
การอาชีวศึกษากาํหนด 
  มาตรา 53  สถานประกอบการหรือภาคเอกชนอาจเขา้ร่วมดาํเนินการจดัตั้งศูนยว์ิจยั
ห้องทดลองหรือห้องปฏิบติัการเพื่อพฒันาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ  ในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบนัของรัฐหรือเอกชนได้ตามความตกลงของสถานศึกษาหรือสถาบนัและ
สถานประกอบการนั้น ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ดา้นความร่วมมือในการพฒันากาํลงัคน การวิจยัและ
พฒันาเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานการอาชีวศึกษาและเพิ่มพูนประสบการณ์ของครู คณาจารย ์บุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาหรือสถาบนั ใหท้นัต่อความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ี
  มาตรา 54  สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ หรือองค์กรอ่ืนท่ีให้ความร่วมมือใน
การจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวชิาชีพ อาจไดรั้บสิทธิและประโยชน์ ดงัต่อไปน้ี 
 1. การสนบัสนุนดา้นวชิาการและทรัพยากรตามสมควรแก่กรณี 
 2. การเชิดชูเกียรติแก่สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ หรือองคก์รอ่ืน ท่ีให้ความ
ร่วมมือในการจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวชิาชีพ 
  มาตรา 55  ครูฝึกในสถานประกอบการตามมาตรา 52 และมาตรา 53  ตอ้งมีคุณสมบติั
อยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
 1. เป็นผู ้สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาและผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรมวิชา
การศึกษาดา้นอาชีพ 
 2. เ ป็นผู ้ชํานาญการด้านอาชีพโดยสํา เ ร็จการศึกษาวิชา ชีพไม่ตํ่ ากว่าระดับ 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ หรือมาตรฐานอ่ืน
ตามท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาํหนด 
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 3. เป็นผูเ้ช่ียวชาญด้านอาชีพเฉพาะสาขาซ่ึงสําเร็จการศึกษาวิชาชีพไม่ตํ่ากว่าระดบั 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพท่ีมีประสบการณ์ในสาขาอาชีพนั้นไม่นอ้ยกว่าห้าปี หรือสําเร็จการศึกษา
วิชาชีพระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงท่ีมีประสบการณ์ในสาขาอาชีพนั้นไม่น้อยกว่าสามปี 
หรือผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและมีประสบการณ์ในการทาํงานในสาขา
อาชีพนั้นไม่นอ้ยกวา่หา้ปี 
 4. เป็นผูมี้ประสบการณ์และประสบความสําเร็จในอาชีพเฉพาะสาขา  มีผลงานเป็นท่ี
ยอมรับในสังคมและทอ้งถ่ิน และสามารถถ่ายทอดความรู้ได ้
 หลกัเกณฑ์ในการแต่งตั้ง การทดสอบ การฝึกอบรม และการออกใบรับรองการเป็น    
ครูฝึกในสถานประกอบการ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาํหนด 
  

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยหีรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 25561 
 โดยท่ีมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดบั
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบติัการ ในการจดัการศึกษาและการประเมินผลการศึกษา    
ให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบติัการ
สรุปไดด้งัน้ี 
 หมวด 1 สภาพนกัศึกษา 
 ส่วนท่ี 1 พื้นความรู้และคุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 
 ขอ้ 6  ผูเ้ขา้ศึกษา ตอ้งสําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากวา่ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.)หรือเทียบเท่า ท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กบัสาขาท่ีเรียนหรือเป็นคุณวุฒิการศึกษาตามท่ีกาํหนดไว้
ในหลกัสูตรผูเ้ขา้ศึกษาตามโครงการต่าง ๆ ของสถาบนั ใหส้ถาบนักาํหนดคุณสมบติัเพิ่มเติมไดต้าม
ความเหมาะสมของโครงการนั้น 
 ส่วนท่ี 2 การรับผูเ้ขา้ศึกษา 
 ขอ้ 7  การรับผูเ้ขา้ศึกษา ใหท้าํการสอบคดัเลือก หรือคดัเลือกใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ี
สถาบนักาํหนดการรับผูเ้ขา้ศึกษาในรูปแบบการศึกษาระบบทวิภาคี สถาบนัจะเป็นผูส้อบคดัเลือก

                                                        
 1สํานกัมาตรฐานการอาชีวการศึกษาและวิชาชีพ, ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย

การจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2556, เขา้ถึงเม่ือ 7 เมษายน 2557, เขา้ถึงได้จาก http://bsq.vec. 
go.th/Portals/9/Dowload/your57/กลุ่มจดัการ/ระเบียบ-จดัการ-ป.ตรี%2056.PDF 

http://bsq.vec/
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หรือคัด เ ลื อกนัก ศึก ษา เอง ตาม คุ ณส มบัติ ท่ีกํา หนดแล ะตา มจํา นวนท่ีไ ด้ตก ลง ร่วม กับ                 
สถานประกอบการหรือดาํเนินการร่วมกนัก็ไดก้ารรับผูเ้ขา้ศึกษาตามโครงการต่าง ๆ ของสถาบนัให้
สถาบนัคดัเลือกตามคุณสมบติัท่ีกาํหนดตามความเหมาะสมของโครงการนั้น 
 ขอ้ 8  ให้มีการตรวจร่างกายเฉพาะผูท่ี้ผา่นการสอบคดัเลือก หรือไดรั้บการคดัเลือก
โดยแพทยป์ริญญา 
 ส่วนท่ี 3 การเป็นนกัศึกษา 
 ขอ้ 9  ผูท่ี้ผ่านการสอบคดัเลือกหรือคดัเลือกเขา้ศึกษาจะมีสภาพเป็นนกัศึกษาเม่ือได้
ข้ึนทะเบียนและชาํระเงินค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมตามระเบียบท่ีสถาบนักาํหนด หาก     
ผูผ้า่นการสอบคดัเลือกหรือคดัเลือกเขา้ศึกษาไม่มาข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษาตามกาํหนดของสถาบนั 
จะถือว่าสละสิทธ์ิท่ีจะเขา้เป็นนกัศึกษา เวน้แต่มีเหตุจาํเป็นและไดรั้บอนุมติัจากสถาบนัสําหรับ
การศึกษาระบบทวิภาคี ผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา และทาํสัญญาการฝึกอาชีพกบั
สถานประกอบการการข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา และการทาํสัญญาการฝึกอาชีพตอ้งกระทาํดว้ย
ตนเอง พร้อมทั้งแสดงหลกัฐานการสําเร็จการศึกษาตามวนั เวลา ท่ีสถาบนัและสถานประกอบการ
กาํหนดโดยชาํระเงินค่าธรรมเนียมใหเ้สร็จส้ินก่อนวนัเปิดภาคเรียน 
 ขอ้ 10  ให้สถาบนัออกบตัรประจาํตวัให้แก่นักศึกษา โดยให้เป็นไปตามท่ีสถาบนั
กาํหนดสถานประกอบการจะใช้บตัรประจาํตวัท่ีสถาบนัออกให้ หรือจะออกให้ใหม่ตามความ
ตอ้งการของสถานประกอบการก็ได ้
 ส่วนท่ี 4 การพน้สภาพและคืนสภาพนกัศึกษา 
 ขอ้ 11  การพน้สภาพนกัศึกษา เป็นไปตามกรณีใดกรณีหน่ึงต่อไปน้ี 
 1. สาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
 2. พน้สภาพนกัศึกษาตามขอ้ 55 
 3. ลาออก 
 4. ถึงแก่กรรม 
 5. สถาบนัสั่งใหพ้น้สภาพนกัศึกษาในกรณีใดกรณีหน่ึงต่อไปน้ี 
  5.1 ขาดเรียน ขาดการฝึกอาชีพ หรือขาดการติดต่อกบัสถาบนัและหรือสถาน
ประกอบการเกินกวา่ 15 วนั ซ่ึงสถาบนัหรือสถานประกอบการพิจารณาแลว้เห็นวา่ ไม่มีเหตุผล    
อนัสมควร หรือมีพฤติกรรมอย่างอ่ืนท่ีแสดงว่าไม่มีความตั้งใจท่ีจะศึกษาเล่าเรียนหรือรับการฝึก
อาชีพ 
  5.2 ไม่ชาํระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพนกัศึกษาทุกภาคเรียนท่ีพกัการศึกษาตาม 
ขอ้ 16 ไม่ยืน่ขอกลบัเขา้ศึกษาตามขอ้ 18 หรือไม่ติดต่อเพื่อรักษาสภาพนกัศึกษาตามขอ้ 27 
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  5.3 ประพฤติฝ่าฝืนระเบียบขอ้บงัคบัของสถาบนั หรือสถานประกอบการ หรือของ
ทางราชการ หรือประพฤติผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรง จนเป็นท่ีเส่ือมเสียช่ือเสียงแก่สถาบนั หรือ
ประพฤติตนเป็นภยัต่อความสงบเรียบร้อยของบา้นเมือง 
  5.4 ตอ้งโทษคดีอาญา โดยคาํพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดให้จาํคุก เวน้แต่ความผิด    
ลหุโทษหรือความผดิท่ีไดก้ระทาํโดยประมาท 
  5.5 ขาดพื้นความรู้หรือคุณสมบติัของผูเ้ขา้เรียน ตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 6 
 ขอ้ 12 ผูท่ี้พน้สภาพนกัศึกษาตามขอ้ 11 (3), 11 (5) ก, 11 (5) ข ถา้ประสงคจ์ะขอคืน
สภาพเพื่อกลับเข้าศึกษาในสถาบนัหรือฝึกอาชีพในสถานประกอบการจะต้องยื่นคาํร้องขอต่อ
สถาบนัแห่งนั้นภายใน 1 ปี นบัแต่วนัถดัจากวนัพน้สภาพนกัศึกษา เม่ือสถาบนัพิจารณาเห็นสมควร
ก็ใหรั้บเขา้ศึกษาได ้
 ขอ้ 13  การขอคืนสภาพเพื่อกลบัเขา้ศึกษาตามขอ้ 12 ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
 1. ตอ้งเขา้ศึกษาภายในสัปดาห์แรกของภาคเรียน เวน้แต่กลบัเขา้ศึกษาในภาคเรียน
เดียวกนั 
 2. ตอ้งศึกษาตามหลกัสูตรท่ีใชอ้ยูใ่นขณะนั้น 
 3. ให้นาํจาํนวนหน่วยกิตของรายวิชาท่ีประเมินไดไ้ว ้ และเป็นรายวิชาท่ียงัปรากฏอยู่
ในหลกัสูตรน้ีมานบัรวม เพื่อพิจารณาตดัสินการสาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
 ส่วนท่ี 5 การพกัการศึกษา 
 ขอ้ 14  สถาบันและสถานประกอบการอาจพิจารณาอนุญาตให้นักศึกษาลาพัก
การศึกษาหรือฝึกอาชีพไดต้ามท่ีเห็นสมควร เม่ือมีเหตุจาํเป็นกรณีใดกรณีหน่ึงต่อไปน้ี 
 1. ไดรั้บทุนการศึกษาใหไ้ปศึกษา หรือดูงาน หรือเป็นตวัแทนของสถาบนั หรือสถาน
ประกอบการในการเขา้ร่วมประชุม หรือกรณีอ่ืน ๆ อนัควรแก่การส่งเสริม 
 2. เจบ็ป่วยตอ้งพกัรักษาตวั 
 3. เพื่อรับราชการทหารกองประจาํการ โดยใหล้าพกัไดจ้นกวา่จะไดรั้บการนาํปลด 
 4. เหตุจาํเป็นอยา่งอ่ืนตามท่ีสถาบนั หรือสถาบนัและสถานประกอบการจะพิจารณา
เห็นสมควรในภาคเรียนแรกท่ีข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษาของสถาบนั นกัศึกษาจะขอลาพกัการศึกษา
หรือการฝึกอาชีพไม่ได้ เวน้แต่จะได้รับอนุมติัจากสถาบนัเป็นกรณีพิเศษในกรณีท่ีมีนักศึกษา         
ลาพกัการศึกษาหรือการฝึกอาชีพตั้งแต่ตน้ปีเป็นระยะเวลานานเกินกว่า1 ปี สถาบนัหรือสถาน
ประกอบการอาจพิจารณารับนกัศึกษาอ่ืนเขา้ศึกษาหรือฝึกอาชีพแทนท่ีไดต้ามท่ีเห็นสมควร 
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 ขอ้ 15  นักศึกษาท่ีขออนุญาตลาพกัการศึกษาหรือการฝึกอาชีพ  ตอ้งยื่นคาํขอเป็น    
ลายลกัษณ์อกัษรต่อสถาบนั หรือสถาบนัและสถานประกอบการ มิฉะนั้นจะถือวา่ขาดเรียน เวน้แต่
เหตุสุดวสิัย 
 ขอ้ 16  สถาบนัสั่งให้นักศึกษาพกัการศึกษาหรือการฝึกอาชีพได้ โดยปฏิบติัตาม
ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัวินัยของนักศึกษาของสถาบนัหรือระเบียบขอ้บงัคบัของสถานประกอบการ
นกัศึกษาท่ีขออนุญาตลาพกัการศึกษาหรือการฝึกอาชีพตามขอ้  14 หรือถูกสั่งพกัการศึกษาหรือ   
การฝึกอาชีพตามขอ้ 16 เป็นเวลาเกินกวา่ 1 ภาคเรียน ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพ
นกัศึกษาทุกภาคเรียนท่ีพกัการศึกษาตามระเบียบของสถาบนัภายใน  15 วนั นบัจากวนัประกาศ
ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนถดัไป 
 ขอ้ 17  การอนุญาตให้นักศึกษาลาพกัการศึกษาหรือการฝึกอาชีพ  ให้สถาบนัทาํ
หลกัฐานเป็นลายลกัษณ์อกัษรแจง้ใหน้กัศึกษาโดยตรง 
 ขอ้ 18  นกัศึกษาท่ีลาพกัการศึกษาหรือการฝึกอาชีพ หรือถูกสั่งพกัการศึกษาหรือพกั
การฝึกอาชีพเม่ือครบกาํหนดเวลาท่ีลาพกัการศึกษาหรือการฝึกอาชีพ หรือถูกสั่งพกัการศึกษาแลว้ 
ให้ยื่นคาํขอกลับเข้าศึกษาพร้อมหลักฐานการอนุญาตให้ลาพกัการศึกษาหรือการฝึกอาชีพต่อ
สถาบนัภายใน 15 วนันบัแต่วนัถดัจากวนัครบกาํหนด หากพน้กาํหนดน้ีให้ถือวา่พน้สภาพนกัศึกษา 
เวน้แต่เหตุสุดวสิัย 
 ส่วนท่ี 6 การลาออก 
 ขอ้ 19  นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะลาออกจากการเป็นนกัศึกษา ตอ้งดาํเนินการตามขั้นตอน
ท่ีสถาบนักาํหนด 
 ขอ้ 20  นักศึกษาท่ีลาออกแล้วได้รับอนุญาตให้กลับเข้าศึกษาในภาคเรียนเดียวกัน      
ใหถื้อวา่นกัศึกษาผูน้ั้นมีสภาพนกัศึกษามาตั้งแต่ตน้ภาคเรียนนั้นทุกประการ 
 หมวด 2 การจดัการศึกษา 
 ส่วนท่ี 1 การเปิดเรียน 
 ขอ้ 21  ให้สถาบนักาํหนดวนัเปิดและปิดภาคเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  
วา่ดว้ยปีการศึกษาการเปิดและปิดสถานศึกษา สถาบนัอาจกาํหนดวนัเปิดและปิดภาคเรียนแตกต่าง
ไปจากระเบียบดงักล่าวได ้และใหร้ายงานสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 
 ขอ้ 22  สถาบนัท่ีเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ให้ปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ดว้ยการเปิดภาคเรียนฤดูร้อน 
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 ส่วนท่ี 2 การลงทะเบียนรายวชิา 
 ขอ้ 23  สถาบนัตอ้งจดัใหน้กัศึกษาลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ ให้เสร็จก่อนวนัเปิดภาคเรียน
นั้นตามระยะเวลาท่ีสถาบนักาํหนด 
 ขอ้ 24  การลงทะเบียนเรียนรายวิชา และการฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี      
การทาํโครงการพฒันาทกัษะวชิาชีพ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา โดยเป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดของหลกัสูตร 
 ขอ้ 25  นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนรายวิชาดว้ยตนเอง ตามวนัและเวลาท่ีสถาบนักาํหนด
ในกรณีท่ีนกัศึกษาไม่สามารถมาลงทะเบียนรายวิชาดว้ยตนเอง จะมอบหมายให้ผูอ่ื้นมาลงทะเบียน
แทนใหส้ถาบนัพิจารณาอนุญาตเป็นราย ๆ ไป 
 ขอ้ 26 สถาบนัอาจให้นกัศึกษาลงทะเบียนรายวิชาภายหลงักาํหนดตามขอ้ 23 ก็ได ้
โดยให้สถาบนักาํหนดวนัส้ินสุดการลงทะเบียนตามท่ีเห็นสมควร แต่ตอ้งไม่เกิน 15 วนั นบัแต่     
วนัเปิดภาคเรียนหรือไม่เกิน 5 วนั นบัแต่วนัเปิดภาคเรียนฤดูร้อนการลงทะเบียนรายวิชาภายหลงั  
วนัส้ินสุดการลงทะเบียน นกัศึกษาตอ้งเสียค่าปรับตามท่ีสถาบนักาํหนด 
 ขอ้ 27  นกัศึกษาท่ีมิไดล้งทะเบียนรายวิชาภายในเวลาท่ีสถาบนักาํหนด ถา้ประสงคจ์ะ
รักษาสภาพนักศึกษา ตอ้งติดต่อลาพกัการศึกษาภายใน 15 วนั นบัแต่วนัถดัจากวนัปิดการ
ลงทะเบียน 
 ขอ้ 28  นกัศึกษาลงทะเบียนรายวิชาในภาคเรียนปกติไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต และ
ไม่เกิน 22 หน่วยกิต สาํหรับภาคเรียนฤดูร้อนลงทะเบียนไดไ้ม่เกิน 9 หน่วยกิต เวน้แต่ไดรั้บอนุญาต
จากสถาบนั 
 

ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 25522 
 โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการบริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
กฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา และภารกิจของสถานศึกษาใน
ปัจจุบนัสรุปไดด้งัน้ี 

                                                        
 2สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,  ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา  พ.ศ. 2552 , เขา้ถึงเม่ือ 7 เมษายน 2557, เขา้ถึงได้จาก 
http://www.vec.go.th/เก่ียวกบัสอศ/กฏหมายท่ีเก่ียวขอ้ง.aspx 
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 หมวด 1 หนา้ท่ีและการบริหารงานของสถานศึกษา 
               ขอ้ 7  สถานศึกษามีหน้าท่ีจดัการศึกษาฝึกอบรมและส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษาและ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ตามนโยบายของรัฐบาล และ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อ
บรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าวใหส้ถานศึกษาดาํเนินการดงักล่าวต่อไปน้ี 
 1. จดัการให้มีความทนัสมยั ยืดหยุ่น สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
สถานประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระ เพื่อการดาํรงชีวิตตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
วฒันธรรมเทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม มุ่งเนน้การปฏิบติังานจริง ตามความพร้อมและศกัยภาพของ
สถานศึกษา 
 2. จดัการศึกษาโดยประสานความร่วมมือกบัสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืน ทั้งในดา้น
การวชิาการ การใชบุ้คลากรและทรัพยากรร่วมกนั 
 3. จดัการศึกษาโดยการระดมทรัพยากรด้านการเงิน ทรัพย์สิน และบุคลากร ทั้งรัฐ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน เอกชน องคก์รเอกชน องคก์ร
วิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืน รวมทั้ งความร่วมมือในการจัด
กิจกรรม และการจดัหาทุนเพื่อพฒันาการอาชีวศึกษา 
 4. จดัการศึกษาให้ผูเ้รียนเป็นผูมี้สมรรถนะทางวิชาชีพ สมารถประกอบอาชีพเป็น
พลเมืองดีของสังคม มีความสามารถในการคิด เรียนรู้ วางแผนและพฒันาตนเอง 
 5. เป็นศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง และการใหบ้ริการวชิาชีพแก่ชุมชนและทอ้งถ่ิน 
 6. วจิยัเพื่อพฒันาองคค์วามรู้เทคโนโลยแีละนวตักรรม 
 7. ทาํนุบาํรุงศาสนา ศิลปวฒันธรรม ประเพณี ส่งเสริมการกีฬา พลานามัย และ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 8. ส่งเสริมการจดัการศึกษาเชิงธุรกิจ การรับงานการคา้ และการรับจดัทาํรับบริการ 
รับจา้ง ผลิตเพื่อจาํหน่ายท่ีสอดคลอ้งกบัการเรียนการสอน 
 แผนกวิชาชีพให้เปิดทาํการสอนตามความตอ้งการของตลาดแรงงานสภาพเศรษฐกิจ
ทอ้งถ่ินและผูเ้รียน และตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กาํหนด ในกรณีท่ี
แผนกวิชาชีพใดไม่มีความจาํเป็นตอ้งเปิดทาํการสอนในสถานศึกษาต่อไปให้ดาํเนินการยุบเลิก
แผนกวิชาชีพนั้น  การเปิดสอนแผนกวิชาชีพใหม่ และการยุบเลิกแผนกวิชาชีพ ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของผูอ้าํนวยการวทิยาลยัโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
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การบริหารจัดการอาชีวศึกษา (Vocational Management)3  
 พฒันาการของการบริหารจดัการอาชีวศึกษา  
 การบริหารจัดการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร  
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ไดมี้การกาํหนด    
หน่วยงานท่ีมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาไว ้2 ส่วนดว้ยกนั คือ  
 1.  ส่วนท่ีเป็นหน่วยงานกาํหนดนโยบาย ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการการ 
อาชีวศึกษา และส่วนท่ีเป็นหน่วยงานสถานศึกษาดาํเนินการจดัการศึกษาและฝึกอบรม ซ่ึงทั้งหมด 
น้ีอยูภ่ายใตก้ารบริหารจดัการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีมาจากการเลือกตั้งและคดัเลือก 
ตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยการกาํหนดจาํนวนกรรมการ คุณสมบติั หลกัเกณฑ์ และวิธีการสรรหา    
การเลือกประธานกรรมการ วาระการดาํรงตาํแหน่ง และการพน้จากตาํแหน่งของกรรมการใน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2547 ในการบริหารงานสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
น้ี มีผูบ้ริหารเป็นขา้ราชการประจาํ เรียกวา่ เลขาธิการสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 2. ส่วนการบริหารงานสถาบันการอาชีวศึกษาหรือสถานศึกษา สํานักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้ดําเนินการนําร่องการบริหารงานสถานศึกษาในรูปแบบ            
ของสถาบนัการอาชีวศึกษาโดยรวมและจดักลุ่มสถานศึกษา  (Cluster )  ในสังกดัทั้งหมด 412 แห่ง      
แบ่งออกเป็น 28 กลุ่ม (Cluster) หรือ 28 สถาบนั เช่น สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 รวมเอา 
สถานศึกษาท่ีอยู่ในจงัหวดัเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลาํพูน เป็นตน้ การบริหารจดัการของสถาบนั   
การอาชีวศึกษาดาํเนินการโดยคณะกรรมการ 2 คณะ คือ คณะกรรมการสภาสถาบนัการอาชีวศึกษา 
และคณะกรรมการบริหารสถาบนัการอาชีวศึกษา ซ่ึงการจดักลุ่มบริหารจดัการในรูปของ สถาบนั
การอาชีวศึกษามีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อผนึกกาํลงัสร้างความเขม้แขง็ใหก้ารอาชีวศึกษาสร้างคุณภาพ
มาตรฐานให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานความตอ้งการกาํลงัคน เพื่อการระดมทรัพยากร ผลิตกาํลงัคน
ในสาขาวิชาใหม่ท่ีเป็นท่ีตอ้งการของพื้นท่ีและชุมชน เพื่อสร้างระบบการบริหารจดัการท่ีเขม้แข็ง 
เพื่อขยายการอาชีวศึกษาให้ครอบคลุมศาสตร์ท่ีจาํเป็นในการพฒันาอาชีพ  และเพื่อการปรับ         
การลงทุนดา้นอาชีวศึกษา จากผลตอบแทนท่ีมีมูลค่านอ้ยกวา่ไปสู่ผลการตอบแทนท่ีมีมูลค่ามากกวา่ 
สถาบนัการอาชีวศึกษาทั้ง 28 แห่งน้ี เป็นหน่วยงานท่ีสํานกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษากาํหนด
ข้ึนเพื่อให้เป็นหน่วยงานรองรับการมอบอาํนาจและการกระจายอาํนาจจากส่วนกลาง ทั้งน้ีเพื่อให้

                                                        
 3อาํนวย เถาตระกูล, แนวคิดด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา, เขา้ถึงเม่ือ 7 เมษายน 

2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.bpcd.net/new_subject/organization/32/umnuy/15.pdf 
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เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติทั้ง  
 การบริหารจดัการอาชีวศึกษาภายในสถานศึกษาทั้ง 4 ดา้น 
 อาํนวย  เถาตระกูล4  ได้กล่าวถึงการบริหารจดัการอาชีวศึกษาภายในสถานศึกษา    
แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี  
 1. การบริหารวิชาการและเทคโนโลยี การบริหารจดัการเก่ียวกบัหน้าท่ี และความ
รับผิดชอบในการควบคุมดูแลงานวิชาการอาชีวศึกษาต่าง ๆ  เช่น  ควบคุมดูแลการเรียนการสอน   
การฝึกอบรม การวดัผลการศึกษา การจดัโปรแกรมการเรียนของคณะวิชาต่าง ๆ งานหลกัสูตรพิเศษ 
งานหลกัสูตรและการสอน งานวดัและประเมินผล งานห้องสมุด และบริหารงานหนา้ท่ีอ่ืน ตามท่ี
ผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย  
 2. การบริหารงานส่งเสริมการจดัการอาชีวศึกษา การบริหารจดัการเก่ียวกบัหน้าท่ี 
และความรับผดิชอบในการควบคุมดูแลงานส่งเสริมการจดัการอาชีวศึกษาต่าง ๆ  เช่น  งานการเงิน 
งานการบญัชี งานสารบรรณ งานประชาสัมพนัธ์ งานบุคลากร งานเอกสารการพิมพ์ งานทะเบียน 
งานพสัดุ งานอาคารสถานท่ี และบริหารงานหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย  
 3.  การบริหารงานฝ่ายวางแผนและพฒันา การบริหารจดัการเก่ียวกบัหนา้ท่ีและความ
รับผิดชอบในการควบคุมดูแลงานนโยบายและแผนการอาชีวศึกษาต่างๆ เช่น การควบคุมดูแล    
งานแนะแนวอาชีพและจดัหางาน งานวางแผนการศึกษาและงบประมาณ งานวิจยัและพฒันา      
งานผลิตภณัฑ์และส่งเสริมกิจการสหกรณ์ และบริหารงานตามหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีผูบ้งัคบับญัชา
มอบหมาย  
 4.   การบริหารงานกิจการนกัเรียน นกัศึกษา การบริหารจดัการเก่ียวกบัหนา้ท่ีและความ
รับผดิชอบในการควบคุมดูแลงานกิจการนกัเรียนนกัศึกษา เช่น การควบคุมดูแลงานแนะแนวอาชีพ
และจดัหางาน งานกิจกรรมนกัเรียน นกัศึกษา งานโครงการพิเศษ งานปกครอง งานสวสัดิการ
พยาบาลและหอพกั และบริหารงานตามหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย  
 
 
 
 

                                                        
 4อาํนวย เถาตระกูล, แนวคิดด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา, เขา้ถึงเม่ือ 7 เมษายน 

2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.bpcd.net/new_subject/organization/32/umnuy/15.pdf 
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สถานศึกษาอาชีวศึกษาในประเทศไทย5  
      สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  มีสถานศึกษาในสังกดั 421 แห่ง      
ทัว่ประเทศ เพื่อผลิตและพฒันากาํลงัคนด้านวิชาชีพระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบติัการ โดยจดั 
การเรียนการสอน 9 ประเภทวิชา มีสาขาวิชาให้เลือกเรียนมากกว่า 350 สาขาวิชา ทั้งน้ีดา้นการ
บริหารจดัการมีศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีวศึกษาประจาํภาค 5 ภาค ทาํหนา้ท่ีส่งเสริมการพฒันา
งานทางดา้นวชิาการ และอาชีวศึกษาจงัหวดั 77 แห่ง และอาชีวศึกษาภาค 5 ภาค ทาํหนา้ท่ีเช่ือมโยง
การบริหารจดัการกลุ่มสถานศึกษาในระดบัจงัหวดั 
 1.  จาํนวนสถานศึกษา 
  1.1 วทิยาลยัเทคนิค 114 แห่ง  
  1.2 วทิยาลยัการอาชีพ 142 แห่ง  
  1.3 วทิยาลยับริหารธุรกิจและการท่องเท่ียว 3 แห่ง ช่างทองหลวง 1 แห่ง 
  1.4 วทิยาลยัพณิชยการ 5 แห่ง  
  1.5 วทิยาลยัศิลปหตัถกรรม 2 แห่ง 12. วทิยาลยัประมง 4 แห่ง 
  1.6 วทิยาลยัสารพดัช่าง 52 แห่ง 13. สถาบนัการอาชีวศึกษา 19* + 4** แห่ง 
  1.7 วทิยาลยัอาชีวศึกษา 39 แห่ง 
  1.8 วทิยาลยัเทคโนโลยแีละการจดัการ 13 แห่ง 
  1.9 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลย ี43 แห่ง 
  1.10 กาญจนาภิเษกวทิยาลยั 
  1.11 วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมการต่อเรือ 3 แห่ง 
       **สถาบนัการอาชีวศึกษา 19 แหง่ จดัตั้งข้ึนโดยรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา 161 
แห่ง จาก 19 กลุ่มจงัหวดั สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 มี 10 สถานศึกษา สถาบนั                 
การอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 มี 7 สถานศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 มี 10 สถานศึกษา 
สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 มี 9 สถานศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 มี 7 
สถานศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้1 มี 11 สถานศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 มี 7 
สถานศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3 มี 9 สถานศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก 

                                                        
 5สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, การจัดการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา, เขา้ถึง

เม่ือ 7 เมษายน 2557, เขา้ถึงได้จาก http://www.vec.go.th/เก่ียวกบัสอศ/การจดัการอาชีวศึกษาใน
สถานศึกษา.aspx 
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มี 9 สถานศึกษาสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  1 มี 10 สถานศึกษา สถาบนั      
การอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2 มี 4 สถานศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา                     
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 3 มี 9 สถานศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 4 มี 7 
สถานศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 5 มี 9 สถานศึกษา สถาบนัการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 มี 7 สถานศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 มี 9 สถานศึกษา
สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 มี 8 สถานศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มี 6 
สถานศึกษา และสถาบนัการอาชีวศึกษกรุงเทพมหานครมี 13 สถานศึกษา 
      **สถาบนัการอาชีวศึกษาเกษตร 4 แห่ง จดัตั้งข้ึนโดยรวมสถานศึกษาเกษตรและ
ประมงในแต่ละภูมิภาค 41 สถานศึกษา ภาคเหนือ 9 สถานศึกษา ภาคกลาง 10 สถานศึกษา          
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 10 สถานศึกษา และภาคใต ้12 สถานศึกษา 
 2.  ประเภทวชิาท่ีเปิดสอน 
  2.1 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม                                
  2.2 ประเภทวชิาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ              
  2.3 ประเภทวชิาศิลปกรรม                                    
  2.4 ประเภทวชิาคหกรรม                                      
  2.5 ประเภทวชิาเกษตรกรรม 
  2.6 ประเภทวชิาประมง  
  2.7 ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
  2.8 ประเภทวชิาอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
  2.9 ประเภทวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
 3.  ประเภทวชิาท่ีเปิดสอนระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยหีรือสายปฏิบติัการ 
  3.1 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม                                             
  3.2 ประเภทวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร             
  3.3 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ                                             
  3.4 ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว                                 
  3.5 ประเภทวชิาศิลปกรรม 
  3.6 ประเภทวชิาคหกรรม  
  3.7 ประเภทวชิาเกษตรกรรม 
  3.8 ประเภทวชิาประมง 
 



 

 
 

29 

 4. ระดบัหลกัสูตรท่ีเปิดสอน 
  4.1 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นหลกัสูตรท่ีรับผูส้ําเร็จการศึกษา
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ เพื่อผลิตและพฒันากาํลงัคนระดบัฝีมือใหมี้ความชาํนาญเฉพาะดา้น 
  4.2 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็น หลกัสูตรท่ีรับผูส้ําเร็จ
การศึกษาระดับหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย           
สายสามญั เพื่อผลิตและพฒันากาํลงัคนระดบัผูช้าํนาญการเฉพาะสาขาอาชีพ 
  4.3 หลกัสูตรประกาศนียบตัรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) เป็นหลกัสูตรเทียบเท่า
ปริญญาตรีท่ีรับผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.)เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งผลิต
ครูวชิาชีพ 
  4.4 หลกัสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบติัการ  เป็นหลกัสูตรท่ีรับ
ผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เขา้ศึกษาต่อเน่ือง และจบการศึกษา
ภายใน 2 ปี 
  4.5 หลักสูตรพฒันาอาชีพเฉพาะทาง  เป็นหลักสูตรจัดรองรับผูมี้พื้นความรู้         
ทุกระดบัการศึกษา มีระยะเวลาในการเรียน 6-225 ชัว่โมง และหลกัสูตร 108 อาชีพ เปิดการสอน
ตามวาระโอกาสต่าง ๆ มีระยะเวลาในการเรียน 1-4 ชัว่โมง 
  

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2556 
    สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้พฒันาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
พุทธศกัราช 2556 โดยมีความสอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ 
ศึกษาแห่งชาติ และรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน เนน้การประกอบอาชีพอิสระ มีความยืดหยุน่
เปิดโอกาสให้สถานศึกษาสามารถปรับให้สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ของประเทศ และตามความ
ตอ้งการของสถานประกอบการ บดัน้ี รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการไดล้งนามในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเร่ือง ให้ใชห้ลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพพุทธศกัราช 2556 เรียบร้อยแลว้ 
เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2556 โดยให้มีผลให้สถานศึกษาในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ สามารถใช ้
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556  จดัการเรียนการสอนได้ตั้งแต่ภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2556 เป็นตน้ไป ดงัตารางต่อไปน้ี6 

                                                        
 6สํานักมาตรฐานการอาชีวการศึกษาและวิชาชีพ, หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พุทธศักราช 2556, เข้าถึงเม่ือ 7 เมษายน 255, เข้าถึงได้จาก http://bsq.vec.go.th/course/2556/ 
course56new.html 

http://bsq.vec.go.th/course/2556/
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ตารางท่ี 1  หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2556 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัร
วชิาชีพ 

พุทธศกัราช 2546 
ส่วนหนา้ สาขาวชิา ภาคผนวก 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 
เล่มท่ี 1 
- ช่างยนต ์
- ช่างกลโรงงาน 
- ช่างเช่ือมโลหะ 
- ช่างเขียนแบบเคร่ืองกล 
- ช่างซ่อมบาํรุง 
- ช่างต่อเรือประเภทวชิา 
อุตสาหกรรม 
 
 

ปก/คาํนาํ/สารบญั 
หลกัการ/จุดหมาย/ 

เกณฑก์ารใชห้ลกัสูตร/ 
การกาํหนดรหสัวชิา 

 
 
 
 
 

 

ช่างยนต ์
ช่างกลโรงงาน 
ช่างเช่ือมโลหะ 
ช่างเขียนแบบเคร่ืองกล 
ช่างซ่อมบาํรุง 
ช่างต่อเรือ 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก. 
เรียนประเภทวชิา 
อุตสาหกรรม/ 
ส่ิงทอ 
ภาคผนวก ข. 
เรียนร่วม
หลกัสูตร 
ภาคผนวก ค.   
คาํสัง่แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
พฒันาหลกัสูตร 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 
เล่มท่ี 2 
- ช่างไฟฟ้ากาํลงั 
- ช่างอิเลก็ทรอนิกส์ 
- โทรคมนาคม  
- เมคคาทรอนิกส์  
ประเภทวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสาร 
- เทคโนโลยสีารนเทศ 

ปก/คาํนาํ/สารบญั 
หลกัการ/จุดหมาย/ 

เกณฑก์ารใชห้ลกัสูตร/ 
การกาํหนดรหสัวชิา
ปก/คาํนาํ/สารบญั 

ห ลัก ก า ร / จุ ด ห ม า ย / 
เกณฑก์ารใชห้ลกัสูตร/ 
การกาํหนดรหสวชิา 

ช่างไฟฟ้ากาํลงั 
ช่ า ง อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์
โทรคมนาคม  
เ ม ค ค า ท ร อ นิ ก ส์ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก. 
เรียนประเภทวชิา 
อุตสาหกรรม/ 
ส่ิงทอ 
ภาคผนวก ข. 
เรียนร่วม
หลกัสูตร 
ภาคผนวก ค. 
- คาํสัง่แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
พฒันาหลกัสูตร 
- คาํสัง่แต่งตั้ง IT 
- คาํสัง่แต่งตั้ง IT 
(2) 

http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่1/11-01_ปก-อุตฯเล่ม1.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่1/11-02_หลักการ.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่1/11-02_หลักการ.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่1/11-02_หลักการ.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่1/11-03_2101_ช่างยนต์.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่1/11-04_2102_ช่างกลโรงงาน.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่1/11-05_2103_ช่างเชื่อมโลหะ.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่1/11-06_2110_ช่างเขียนแบบเครื่องกล.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่1/11-07_2111_ช่างซ่อมบำรุง.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่1/11-08_2117_ช่างต่อเรือ.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่2/12-10_ผนวก-ข-เรียนร่วมหลักสูตร.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่2/12-10_ผนวก-ข-เรียนร่วมหลักสูตร.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่2/12-10_ผนวก-ข-เรียนร่วมหลักสูตร.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่1/11-12_ผนวก-ค-คำสั่ง.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่1/11-12_ผนวก-ค-คำสั่ง.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่1/11-12_ผนวก-ค-คำสั่ง.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่1/11-12_ผนวก-ค-คำสั่ง.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่2/12-01_ปก-อุตฯเล่ม2.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่2/12-02_หลักการ.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่2/12-02_หลักการ.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่2/12-02_หลักการ.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่2/12-02_หลักการ.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่2/12-01_ปก-อุตฯเล่ม2.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่2/12-02_หลักการ.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่2/12-02_หลักการ.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่2/12-02_หลักการ.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่2/12-03_2104_ช่างไฟฟ้ากำลัง.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่2/12-04_2105_ช่างอิเล็กทรอนิกส์.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่2/12-04_2105_ช่างอิเล็กทรอนิกส์.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่2/12-05_2119_โทรคมนาคม.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่2/12-06_2127_เมคคาทรอนิกส์.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่2/12-06_2127_เมคคาทรอนิกส์.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่2/12-07_2901_เทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่2/12-10_ผนวก-ข-เรียนร่วมหลักสูตร.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่2/12-10_ผนวก-ข-เรียนร่วมหลักสูตร.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่2/12-10_ผนวก-ข-เรียนร่วมหลักสูตร.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่2/12-11-ผนวก-ค-คำสั่ง-อุตฯเล่ม2.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่2/12-11-ผนวก-ค-คำสั่ง-อุตฯเล่ม2.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่2/12-11-ผนวก-ค-คำสั่ง-อุตฯเล่ม2.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่2/12-11-ผนวก-ค-คำสั่ง-อุตฯเล่ม2.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่2/12-12_คำสั่งIT.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่2/12-13_คำสั่งIT(ครั้งที่%202).pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่2/12-13_คำสั่งIT(ครั้งที่%202).pdf
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ตารางท่ี 1  หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2556  (ต่อ) 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัร
วชิาชีพ 

พุทธศกัราช 2546 
ส่วนหนา้ สาขาวชิา ภาคผนวก 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 
เล่มท่ี 3 
  ช่างก่อสร้าง 
  ช่างเคร่ืองเรือนและตกแต่งภายใน 
  สถาปัตยกรรม  
  สาํรวจ 
  โยธา 

ปก/คาํนาํ/สารบญั 
หลกัการ/จุดหมาย/ 
เกณฑก์ารใชห้ลกัสูตร/ 
การกาํหนดรหสัวชิา 

ช่างก่อสร้าง  
ช่างเคร่ืองเรือนและ
ตกแต่ง 
ภายใน 
สถาปัตยกรรม  
สาํรวจ  
โยธา  

ภาคผนวก ก. 
เรียนประเภทวชิา 
อุตสาหกรรม/ 
ส่ิงทอ 
ภาคผนวก ข. 
เรียนร่วมหลกัสูตร 
ภาคผนวก ค. 
คาํสัง่แต่งตั้ง 
คณะกรรมการ 
การพฒันา
หลกัสูตร

http://bsq2.vec.g
o.th/course/255
6/10-6-2556/1_
อุตสาหกรรม-
เล่มท่ี3/13-12_
ผนวก-ค-คาํสั่ง.
pdf 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 
เล่มท่ี 4 
  ช่างพิมพ ์ 
  เทคนิคแวน่ตาและเลนส์ 
   อุตสาหกรรมยาง 

ปก/คาํนาํ/สารบญั 
หลกัการ/จุดหมาย/ 
เกณฑก์ารใชห้ลกัสูตร/ 
การกาํหนดรหสัวชิา 

 ภาคผนวก ก. 
เรียนประเภทวชิา 
อุตสาหกรรม/ 
ส่ิงทอ 
 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
  เทคโนโลยส่ิีงทอ 
  เคมีส่ิงทอ 
  เทคโนโลยเีคร่ืองนุ่งห่ม 

 ช่างพิมพ ์ 
เทคนิคแวน่ตาและ
เลนส์  
อุตสาหกรรมยาง 
เทคโนโลยส่ิีงทอ 

ภาคผนวก ข. 
เรียนร่วมหลกัสูตร 
ภาคผนวก ค. 
คาํสัง่แต่งตั้ง 
คณะกรรมการ 

http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่3/13-01_ปก-อุตฯเล่ม3.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่3/13-02_หลักการ.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่3/13-02_หลักการ.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่3/13-02_หลักการ.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่3/13-03_2106_ช่างก่อสร้าง.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่3/13-04_2107_ช่างเครื่องเรือน.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่3/13-04_2107_ช่างเครื่องเรือน.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่3/13-04_2107_ช่างเครื่องเรือน.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่3/13-05_2108_สถาปัตยกรรม.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่3/13-06_2109_สำรวจ.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่3/13-07_2121_โยธา.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่2/12-10_ผนวก-ข-เรียนร่วมหลักสูตร.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่2/12-10_ผนวก-ข-เรียนร่วมหลักสูตร.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่3/13-12_ผนวก-ค-คำสั่ง.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่3/13-12_ผนวก-ค-คำสั่ง.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่3/13-12_ผนวก-ค-คำสั่ง.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่3/13-12_ผนวก-ค-คำสั่ง.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่3/13-12_ผนวก-ค-คำสั่ง.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่3/13-12_ผนวก-ค-คำสั่ง.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่3/13-12_ผนวก-ค-คำสั่ง.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่4/14-01_ปก-อุตฯเล่ม4.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่4/14-02_หลักการ.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่4/14-02_หลักการ.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่4/14-02_หลักการ.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่4/14-03_2112_ช่างพิมพ์.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่4/14-04_2116_เทคนิคแว่นตาและเลนส์.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่4/14-04_2116_เทคนิคแว่นตาและเลนส์.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่4/14-05_2122_อุตสาหกรรมยาง.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่2/12-10_ผนวก-ข-เรียนร่วมหลักสูตร.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่2/12-10_ผนวก-ข-เรียนร่วมหลักสูตร.pdf


 

 
 

32 

ตารางท่ี 1  หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2556  (ต่อ) 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัร
วชิาชีพ 

พุทธศกัราช 2546 
ส่วนหนา้ สาขาวชิา ภาคผนวก 

   เคมีส่ิงทอ 
เทคโนโลยี
เคร่ืองนุ่งห่ม 

การพฒันา
หลกัสูตร 

ประเภทวชิาพาณิชยกรรม 
  การบญัชี  
  การตลาด 
  การเลขานุการ 

ปก/คาํนาํ/สารบญั 
หลกัการ/จุดหมาย/ 
เกณฑก์ารใชห้ลกัสูตร/ 
การกาํหนดรหสัวชิา 

การบญัชี  
การตลาด  
การเลขานุการ  
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

ภาคผนวก ก. 
เรียนประเภทวชิา      
พาณิชยกรรม/ 
ศิลปกรรม/ 

  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  ธุรกิจสถานพยาบาล 
  การประชาสมัพนัธ์ 
  ธุรกิจคา้ปลีก 
  ภาษาต่างประเทศ 

 ธุรกิจสถานพยาบาล  
การประชาสมัพนัธ์ 
ธุรกิจคา้ปลีก 
ภาษาต่างประเทศ 

คหกรรม 
ภาคผนวก ข. 
เรียนร่วมหลกัสูตร 
ภาคผนวก ค. 
คาํสัง่แต่งตั้ง     
คณะกรรมการ     
พฒันาหลกัสูตร 

ประเภทวชิาศิลปกรรม 
เล่มท่ี 1  
  วจิิตรศิลป์ 
  การออกแบบ 
  ศิลปหตัถกรรม 
  ศิลปกรรมเซรามิก 
  อุตสาหกรรมเคร่ืองหนงั 

ปก/คาํนาํ/สารบญั 
หลกัการ/จุดหมาย/ 
เกณฑก์ารใชห้ลกัสูตร/ 
การกาํหนดรหสัวชิา 

วจิิตรศิลป์  
การออกแบบ  
ศิลปหตัถกรรม  
ศิลปกรรมเซรามิก  
อุตสาหกรรม 
เคร่ืองหนงั 
 

ภาคผนวก ก. 
เรียนร่วมประเภท
วชิา     
พาณิชยกรรม/     
ศิลปกรรม/      
คหกรรม 
ภาคผนวก ข. 
เรียนร่วมหลกัสูตร 
ภาคผนวก ค.    
http://bsq2.vec.go.
th/course/2556/10-
6-2556/3_
ศิลปกรรม-เ ล่มท่ี 
1/31-10_     

 

http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่4/14-06_2801_เทคโนโลยีสิ่งทอ.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่4/14-06_2801_เทคโนโลยีสิ่งทอ.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่4/14-08_2803_เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/1_อุตสาหกรรม-เล่มที่4/14-08_2803_เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/2_พาณิชยกรรม/20-01_ปก-พาณิชยกรรม.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/2_พาณิชยกรรม/20-02_หลักการ.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/2_พาณิชยกรรม/20-02_หลักการ.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/2_พาณิชยกรรม/20-02_หลักการ.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/2_พาณิชยกรรม/20-03_2201_บัญชี.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/2_พาณิชยกรรม/20-04_2202_การตลาด.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/2_พาณิชยกรรม/20-05_2203_เลขานุการ.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/2_พาณิชยกรรม/20-06_2204_คอมฯธุรกิจ.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/2_พาณิชยกรรม/20-07_2209_ธุรกิจสถานพยาบาล.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/2_พาณิชยกรรม/20-08_2210_ประชาสัมพันธ์.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/2_พาณิชยกรรม/20-09_2211_ธุรกิจค้าปลึก.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/2_พาณิชยกรรม/20-10_2212_ภาษาต่างประเทศ.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/2_พาณิชยกรรม/20-12_ผนวก-ก-เรียนร่วมพาณิช.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/2_พาณิชยกรรม/20-12_ผนวก-ก-เรียนร่วมพาณิช.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/2_พาณิชยกรรม/20-13_ผนวก-ข-เรียนร่วมหลักสูตร.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/2_พาณิชยกรรม/20-14_ผนวก-ค-คำสั่ง.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/2_พาณิชยกรรม/20-14_ผนวก-ค-คำสั่ง.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/2_พาณิชยกรรม/20-14_ผนวก-ค-คำสั่ง.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/3_ศิลปกรรม-เล่มที่1/31-01_ปก-ศิลป์-เล่ม1.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/3_ศิลปกรรม-เล่มที่1/31-02_หลักการ.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/3_ศิลปกรรม-เล่มที่1/31-02_หลักการ.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/3_ศิลปกรรม-เล่มที่1/31-02_หลักการ.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/3_ศิลปกรรม-เล่มที่1/31-03_2301_วิจิตรศิลป์.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/3_ศิลปกรรม-เล่มที่1/31-04_2302_การออกแบบ.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/3_ศิลปกรรม-เล่มที่1/31-05_2303_ศิลปหัตถกรรม.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/3_ศิลปกรรม-เล่มที่1/31-06_2304_ศิลปกรรมเซรามิก.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/3_ศิลปกรรม-เล่มที่1/31-09_ผนวก-ก-เรียนร่วมศิลป.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/3_ศิลปกรรม-เล่มที่1/31-09_ผนวก-ก-เรียนร่วมศิลป.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/3_ศิลปกรรม-เล่มที่1/31-09_ผนวก-ก-เรียนร่วมศิลป.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/3_ศิลปกรรม-เล่มที่1/31-09_ผนวก-ก-เรียนร่วมศิลป.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/3_ศิลปกรรม-เล่มที่1/31-09_ผนวก-ก-เรียนร่วมศิลป.pdf
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ตารางท่ี 1  หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2556  (ต่อ) 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัร
วชิาชีพ 

พุทธศกัราช 2546 
ส่วนหนา้ สาขาวชิา ภาคผนวก 

   

ผนวก-ข-เรียนร่วม
หลกัสูตร.pdf 
คาํสัง่แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
พฒันาหลกัสูตร 

ประเภทวชิาศิลปกรรม 
เล่มท่ี 2 
  การถ่ายภาพและวดิีทศัน ์
  เทคโนโลยศิีลปกรรม 
  คอมพิวเตอร์กราฟิก 
  ศิลปการดนตรี 

ปก/คาํนาํ/สารบญั 
หลกัการ/จุดหมาย/ 
เกณฑก์ารใชห้ลกัสูตร/ 
การกาํหนดรหสัวชิา 

การถ่ายภาพและ    
วดิีทศัน ์ 
เทคโนโลยศิีลปกรรม  
คอมพิวเตอร์กราฟิก  
ศิลปการดนตรี 

ภาคผนวก ก.      
เรียนร่วมประเภท
วชิา 
พาณิชยกรรม/
ศิลปกรรม/     
คหกรรม 
ภาคผนวก ข.     
เรียนร่วมหลกัสูตร 
ภาคผนวก ค.     
คาํสัง่แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
พฒันาหลกัสูตร 

ประเภทวชิาศิลปกรรม 
เล่มท่ี 3  
  ศิลปหตัถกรรมรูปพรรณ 
  และเคร่ืองประดบั 
  เคร่ืองประดบัอญัมณี 
  ช่างทองหลวง 

ปก/คาํนาํ/สารบญั 
หลกัการ/จุดหมาย/ 
เกณฑก์ารใชห้ลกัสูตร/ 
การกาํหนดรหสัวชิา 

..ศิลปหตัถกรรม
รูปพรรณและ 
เคร่ืองประดบั  
..เคร่ืองประดบัอญัมณี 
..ช่างทองหลวง  

ภาคผนวก ก. 
เรียนร่วมประเภท 
วชิา 
พาณิชยกรรม/ 
ศิลปกรรม/ 
คหกรรม 
ภาคผนวก ข.      
เรียนร่วมหลกัสูตร 
ภาคผนวก ค.        
คาํสัง่แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
พฒันาหลกัสูตร 

http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/3_ศิลปกรรม-เล่มที่1/31-10_ผนวก-ข-เรียนร่วมหลักสูตร.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/3_ศิลปกรรม-เล่มที่1/31-10_ผนวก-ข-เรียนร่วมหลักสูตร.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/3_ศิลปกรรม-เล่มที่1/31-11_ผนวก-ค-คำสั่ง.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/3_ศิลปกรรม-เล่มที่1/31-11_ผนวก-ค-คำสั่ง.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/3_ศิลปกรรม-เล่มที่1/31-11_ผนวก-ค-คำสั่ง.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/3_ศิลปกรรม-เล่มที่2/32-01_ปก-ศิลป์-เล่ม2.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/3_ศิลปกรรม-เล่มที่2/32-02_หลักการ.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/3_ศิลปกรรม-เล่มที่2/32-02_หลักการ.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/3_ศิลปกรรม-เล่มที่2/32-02_หลักการ.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/3_ศิลปกรรม-เล่มที่2/32-03_2306_ถ่ายภาพและวีดิทัศน์.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/3_ศิลปกรรม-เล่มที่2/32-03_2306_ถ่ายภาพและวีดิทัศน์.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/3_ศิลปกรรม-เล่มที่2/32-04_2307_เทคโนโลยีศิลปกรรม.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/3_ศิลปกรรม-เล่มที่2/32-05_2308_คอมพิวเตอร์กราฟิก.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/3_ศิลปกรรม-เล่มที่2/32-06_2317_ศิลปการดนตรี.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/3_ศิลปกรรม-เล่มที่2/32-08_ผนวก-ก-เรียนร่วมศิลป.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/3_ศิลปกรรม-เล่มที่2/32-08_ผนวก-ก-เรียนร่วมศิลป.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/3_ศิลปกรรม-เล่มที่2/32-08_ผนวก-ก-เรียนร่วมศิลป.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/3_ศิลปกรรม-เล่มที่2/32-08_ผนวก-ก-เรียนร่วมศิลป.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/3_ศิลปกรรม-เล่มที่2/32-08_ผนวก-ก-เรียนร่วมศิลป.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/3_ศิลปกรรม-เล่มที่2/32-08_ผนวก-ก-เรียนร่วมศิลป.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/3_ศิลปกรรม-เล่มที่2/32-09_ผนวก-ข-เรียนร่วมหลักสูตร.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/3_ศิลปกรรม-เล่มที่2/32-09_ผนวก-ข-เรียนร่วมหลักสูตร.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/3_ศิลปกรรม-เล่มที่2/32-10_ผนวก-ค-คำสั่ง.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/3_ศิลปกรรม-เล่มที่2/32-10_ผนวก-ค-คำสั่ง.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/3_ศิลปกรรม-เล่มที่2/32-10_ผนวก-ค-คำสั่ง.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/3_ศิลปกรรม-เล่มที่2/32-10_ผนวก-ค-คำสั่ง.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/3_ศิลปกรรม-เล่มที่3/33-01_ปก-ศิลป์-เล่ม3.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/3_ศิลปกรรม-เล่มที่3/33-02_หลักการ.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/3_ศิลปกรรม-เล่มที่3/33-02_หลักการ.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/3_ศิลปกรรม-เล่มที่3/33-02_หลักการ.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/3_ศิลปกรรม-เล่มที่3/33-03_2305_ศิลปหัตถกรรมรูปพรรณฯ.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/3_ศิลปกรรม-เล่มที่3/33-03_2305_ศิลปหัตถกรรมรูปพรรณฯ.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/3_ศิลปกรรม-เล่มที่3/33-03_2305_ศิลปหัตถกรรมรูปพรรณฯ.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/3_ศิลปกรรม-เล่มที่3/33-04_2310_เครื่องประดับ.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/3_ศิลปกรรม-เล่มที่3/33-05_2315_ช่างทองหลวง.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/3_ศิลปกรรม-เล่มที่3/33-08_ผนวก-ข-เรียนร่วมหลักสูตร.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/3_ศิลปกรรม-เล่มที่3/33-08_ผนวก-ข-เรียนร่วมหลักสูตร.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/3_ศิลปกรรม-เล่มที่3/33-09_ผนวก-ค-คำสั่ง.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/3_ศิลปกรรม-เล่มที่3/33-09_ผนวก-ค-คำสั่ง.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/3_ศิลปกรรม-เล่มที่3/33-09_ผนวก-ค-คำสั่ง.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/3_ศิลปกรรม-เล่มที่3/33-09_ผนวก-ค-คำสั่ง.pdf
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ตารางท่ี 1  หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2556  (ต่อ) 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัร
วชิาชีพ 

พุทธศกัราช 2546 
ส่วนหนา้ สาขาวชิา ภาคผนวก 

ประเภทวชิาคหกรรม 
  แฟชัน่และส่ิงทอ 
  อาหารและโภชนาการ  
  คหกรรมศาสตร์ 
  เสริมสวย 

ปก/คาํนาํ/สารบญั 
หลกัการ/จุดหมาย/ 
เกณฑก์ารใชห้ลกัสูตร/ 
การกาํหนดรหสัวชิา 

แฟชัน่และส่ิงทอ  
..อาหารและ
โภชนาการ  
..คหกรรมศาสตร์ 
..เสริมสวย  

ภาคผนวก ก.        
เรียนร่วมประเภท
วชิา 
พาณิชยกรรม/
ศิลปกรรม/       
คหกรรม 

   ภาคผนวก ข.       
เรียนร่วมหลกัสูตร 
ภาคผนวก ค.         
คาํสัง่แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
พฒันาหลกัสูตร 

ประเภทวชิา 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
  การโรงแรม 
  การท่องเท่ียว 

ปก/คาํนาํ/สารบญั 
หลกัการ/จุดหมาย/ 
เกณฑก์ารใชห้ลกัสูตร/ 
การกาํหนดรหสัวชิา 
 

..การโรงแรม  

..การท่องเท่ียว 
ภาคผนวก ก. 
เรียนร่วมประเภท 
วชิาอุตสาหกรรม 
ท่องเท่ียว 
ภาคผนวก ข. 
เรียนร่วมหลกัสูตร 
ภาคผนวก ค.       
คาํสัง่แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
พฒันาหลกัสูตร 

ประเภทวชิาเกษตรกรรม 
  เกษตรศาสตร์ 

ปก/คาํนาํ/สารบญั 
หลกัการ/จุดหมาย/ 
เกณฑก์ารใชห้ลกัสูตร/ 
การกาํหนดรหสัวชิา 

.. โครงสร้างหลกัสูตร 

.. คาํอธิบายรายวชิา 
ภาคผนวก 
คาํสัง่แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
พฒันาหลกัสูตร 

 
 

http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/4_คหกรรม/40-01_ปก-คหกรรม.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/4_คหกรรม/40-02_หลักการ.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/4_คหกรรม/40-02_หลักการ.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/4_คหกรรม/40-02_หลักการ.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/4_คหกรรม/40-03_2401_แฟชั่นและสิ่งทอ.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/4_คหกรรม/40-04_2404_อาหารฯ.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/4_คหกรรม/40-04_2404_อาหารฯ.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/4_คหกรรม/40-05_2406_คหกรรมศาสตร์.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/4_คหกรรม/40-06_2407_เสริมสวย.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/4_คหกรรม/40-08_ผนวก-ก-เรียนร่วมคหกรรม.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/4_คหกรรม/40-08_ผนวก-ก-เรียนร่วมคหกรรม.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/4_คหกรรม/40-08_ผนวก-ก-เรียนร่วมคหกรรม.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/4_คหกรรม/40-08_ผนวก-ก-เรียนร่วมคหกรรม.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/4_คหกรรม/40-08_ผนวก-ก-เรียนร่วมคหกรรม.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/4_คหกรรม/40-08_ผนวก-ก-เรียนร่วมคหกรรม.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/4_คหกรรม/40-09_ผนวก-ข-เรียนร่วมหลักสูตร.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/4_คหกรรม/40-09_ผนวก-ข-เรียนร่วมหลักสูตร.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/4_คหกรรม/40-10_ผนวก-ค-คำสั่ง.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/4_คหกรรม/40-10_ผนวก-ค-คำสั่ง.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/4_คหกรรม/40-10_ผนวก-ค-คำสั่ง.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/4_คหกรรม/40-10_ผนวก-ค-คำสั่ง.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/7_อุตสาหกรรมท่องเที่ยว/70-01_ปก-ท่องเที่ยว.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/7_อุตสาหกรรมท่องเที่ยว/70-02_หลักการ.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/7_อุตสาหกรรมท่องเที่ยว/70-02_หลักการ.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/7_อุตสาหกรรมท่องเที่ยว/70-02_หลักการ.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/7_อุตสาหกรรมท่องเที่ยว/70-03_2701_การโรงแรม.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/7_อุตสาหกรรมท่องเที่ยว/70-04_2702_การท่องเที่ยว.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/7_อุตสาหกรรมท่องเที่ยว/70-07_ผนวก-ข-เรียนร่วมหลักสูตร.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/7_อุตสาหกรรมท่องเที่ยว/70-08_ผนวก-ค-คำสั่ง.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/7_อุตสาหกรรมท่องเที่ยว/70-08_ผนวก-ค-คำสั่ง.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/7_อุตสาหกรรมท่องเที่ยว/70-08_ผนวก-ค-คำสั่ง.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/7_อุตสาหกรรมท่องเที่ยว/70-08_ผนวก-ค-คำสั่ง.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/5_เกษตรกรรม/50-01_ปก-เกษตรกรรม.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/5_เกษตรกรรม/50-02_หลักการ.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/5_เกษตรกรรม/50-02_หลักการ.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/5_เกษตรกรรม/50-02_หลักการ.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/5_เกษตรกรรม/50-03_เกษตรศาสตร์-โครงสร้าง.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/5_เกษตรกรรม/50-04_เกษตรศาสตร์-คำอธิบาย.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/5_เกษตรกรรม/50-04_ภาคผนวก.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/5_เกษตรกรรม/50-04_ภาคผนวก.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/5_เกษตรกรรม/50-04_ภาคผนวก.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/5_เกษตรกรรม/50-04_ภาคผนวก.pdf


 

 
 

35 

ตารางท่ี 1  หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2556  (ต่อ) 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัร
วชิาชีพ 

พุทธศกัราช 2546 
ส่วนหนา้ สาขาวชิา ภาคผนวก 

ประเภทวชิาประมง 
  เพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า 
  แปรรูปสตัวน์ํ้ า 

ปก/คาํนาํ/สารบญั 
หลกัการ/จุดหมาย/ 
เกณฑก์ารใชห้ลกัสูตร/ 
การกาํหนดรหสัวชิา 

..โครงสร้างหลกัสูตร 

.. คาํอธิบายรายวชิา  
ภาคผนวก 
คาํสัง่แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
พฒันาหลกัสูตร 

หมวดวชิาทกัษะชีวติ 
 

 หมายเหตุ  
 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาวิชาใดท่ียงัไม่ไดพ้ฒันาตามประกาศ ปี พ.ศ. 
2556 ยงัคงใชห้ลกัสูตรเดิม โทรศพัท ์02 282 2551 - 2 ปรับปรุงล่าสุด ณ วนัท่ี 15 ตุลาคม 2556 
 

นโยบายการส่งเสริมด้านการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาของภาครัฐในประเทศไทย 
 ภารกิจและนโยบายสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 การขบัเคล่ือนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ การผลิตและพฒันากาํลงัคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2555-2569 คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดงัน้ี 7 
 1. ดา้นการเพิ่มปริมาณผูเ้รียนสายอาชีพ กาํหนดเป้าหมายของการดาํเนินงานโดย 
  1.1 รักษาเป้าหมายผูเ้รียนในระดบั ปวช. การเพิ่มปริมาณผูเ้รียนในระดบั ปวส.  
   1.2 ลดปัญหาการออกกลางคนั  โดยวางเป้าหมายให้ลดลงร้อยละ 5 ด้วยการ
ป้องกนั/ดูแลรายบุคคล การวิจยัพฒันา แกปั้ญหารายวิทยาลยั/รายสาขาวิชา การวิเคราะห์แกปั้ญหา
เชิงระบบ กลุ่มเป้าหมายใน  50 วทิยาลยัท่ีมีปัญหาการออกกลางคนัสูง 
  1.3 จดัการเรียนการสอนในระดบัพื้นท่ีและภาพรวมตามความตอ้งการในแต่ละ
สาขา  
  1.4 เปิดโอกาสใหน้กัเรียนเขา้เรียนสายอาชีพดว้ยระบบโควตา  

                                                        
 7สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, ภารกจิและนโยบายส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555-2569, เขา้ถึงเม่ือ 7 เมษายน 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.vec.go.th/
เก่ียวกบัสอศ/วสิัยทศัน์และพนัธกิจ.aspx 

http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/6_ประมง/60-01_ปก-ประมง.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/6_ประมง/60-02_หลักการ.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/6_ประมง/60-02_หลักการ.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/6_ประมง/60-02_หลักการ.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/6_ประมง/60-03_ประมง-โครงสร้าง.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/6_ประมง/60-03_ประมง-โครงสร้าง.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/6_ประมง/60-04_ประมง-คำอธิบาย.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/6_ประมง/60-05_ภาคผนวก.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/6_ประมง/60-05_ภาคผนวก.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/6_ประมง/60-05_ภาคผนวก.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/6_ประมง/60-05_ภาคผนวก.pdf
http://bsq2.vec.go.th/course/2556/10-6-2556/0_หมวดวิชาทักษะชีวิต/ปวช56-หมวดวิชาทักษะชีวิต.pdf
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  1.5 เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผูมี้ส่วนสําคัญต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก       
ซ่ึงไดแ้ก่ นกัเรียนและผูป้กครอง  
 2. ดา้นการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวชิาชีพ 
   2.1 จดัอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพื้นท่ี สาขาอาชีพ การขยายกลุ่มเป้าหมาย  
   2.2 จดัตั้ งสถาบนัการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุ่มจงัหวดั 18 กลุ่มจงัหวดัและ
กรุงเทพมหานคร รวม 19 สถาบนั และสถาบนัการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคละ 1 แห่ง จาํนวน 4 แห่ง  
   2.3 จดัตั้งสถานศึกษาอาชีวะอาํเภอในกลุ่มอาํเภอชั้นหน่ึง 
   2.4 ส่งเสริมการจดัอาชีวะชายแดนใตสู่้สันติสุข ศูนยฝึ์กอบรมอาชีวะ อาชีวะ     
สองระบบ และการจดัหลกัสูตรอาชีวะทอ้งถ่ิน และสนบัสนุนทุนการศึกษาแก่ผูด้อ้ยโอกาส 
   2.5 มุ่งผลิตและพฒันากําลังคนในสาขาท่ีเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน 
สาขาท่ีเป็นนโยบายรัฐบาล และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ โดยการจดั
อาชีวศึกษาเฉพาะทาง  อาทิ  ปิโตรเคมี การสร้างเกษตรรุ่นใหม่ ครัวไทยสู่ครัวโลก พลงังานทดแทน 
โลจิสติกส์/รถไฟความเร็วสูง  อญัมณี ยานยนต ์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ท่องเท่ียว/โรงแรม ฯลฯ 
   2.6 ขยายกลุ่มเป้าหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวะเพื่อคน
พิการ อาชีวะวยัแรงงาน อาชีวะสูงวยั อาชีวะเพื่อสตรี อบรมระยะสั้ น/ตลาดนดัอาชีพ ศูนยซ่์อม
สร้างเพื่อชุมชน  เทียบโอนความรู้และประสบการณ์  เพื่อต่อยอดและพฒันาทกัษะทั้ง Upgrade 
Skills และ Re Skills ร่วมจดัอาชีวศึกษาในสถานพินิจ เรือนจาํ ค่ายทหาร และ อปท. ฯลฯ 
   2.7 สนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กร ร่วมจัดอาชีวศึกษา  ซ่ึงได้แ ก่  สถาน
ประกอบการ อปท.  และภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่าง ๆ ฯลฯ 
   2.8 จดัอาชีวะทางเลือก อาชีวะทายาท วทิยาลยัอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ อาชีวะ
อินเตอร์ และอาชีวะเทียบโอนประสบการณ์ 
   2.9 เพิ่มช่องทางการเรียนอาชีวศึกษาด้วย อาชีวะทางไกล และเครือข่ายวิทย ุ       
เพื่อการศึกษาและพฒันาอาชีพ (R-radio network)  
 3. ยกระดบัคุณภาพการจดัอาชีวศึกษา 
   3.1 ระดบัสถานศึกษา และระดบัหอ้งเรียน ส่งเสริมคุณภาพและสร้างความเขม้แข็ง
ในการพฒันาและยกระดบัคุณภาพการจดัอาชีวศึกษาโดย  
    3.1.1 พฒันาการจดัการเรียนรู้ตามแนวทาง Constructionism, Project Based 
Learning Authentic Assessment, การเพิ่มพูนทกัษะประสบการณ์จากการเรียนในสถานท่ีจริง/
สถานการณ์จริง อาทิ Fix It Center และกรณีภยัพิบติั 
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   3.1.2 พฒันาระบบนิเทศ การจดัการความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จาก    
ครูรุ่นพี่สู่ครูรุ่นใหม่ (นิเทศภายใน) และการนิเทศทางไกล 
    3.1.3 สร้า ง ค วา ม เข้ม แข็ ง ก า รป ระ กัน คุ ณ ภา พ ภา ย ใ น ส นับ ส นุนใ ห ้               
ทุกวิทยาลยั ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัดีมาก และเตรียมพร้อมรับการประเมินระดบั
สากล  
   3.1.4 ยกระดบัคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ใหเ้ป็นตามวตัถุประสงคข์องการ
จดัตั้งตามความตอ้งการของพื้นท่ี และการให้บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษ อาทิ คนพิการ วยัทาํงาน 
สูงวยั  และสตรี ฯลฯ  
   3.1.5 ใช ้ICT เพื่อการเรียนการสอน สนบัสนุนความพร้อมในดา้น Hardware 
ส่ือการเรียนการสอน ส่งเสริมการประกวดส่ือ/ส่ือออนไลน์ และจดัตั้งวิทยาลยัตน้แบบการใช ้ICT 
เพื่อการเรียนการสอน 
   3.1.6 พฒันาครู สร้างเครือข่ายครู Social Media และ Network สนบัสนุนให้
ครูทาํวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพ 
   3.1.7 จดัหาส่ือ/หนงัสือ วสัดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีทนัสมยัและเพียงพอ 
   3.2 ระดบัผูเ้รียน ยกระดบัความสามารถของผูเ้รียนเพื่อให้ผูส้ําเร็จอาชีวศึกษา  มีขีด
ความสามารถในการแข่งขนัทั้งสมรรถนะหลกั (Core Competency) และสมรรถนะการทาํงานตาม
ตาํแหน่งหนา้ท่ี (Function Competency) โดยใช้ V-NET การประเมินดา้นมาตรฐานวิชาชีพ และ 
การประเมินระดบัห้องเรียน สร้างเสริมทกัษะอาชีพในอนาคตดว้ยกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ ปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม วิถีประชาธิปไตย ความมีวินัย เสริมสร้างทักษะชีวิต ความสามารถด้าน
นวตักรรม/ส่ิงประดิษฐ์ การเป็นผูป้ระกอบการพฒันาทักษะการคิดบนพื้นฐาน Competency 
Based  Technology Based Green Technology  และCreative economy รวมทั้งการแกปั้ญหาดา้น
พฤติกรรมและการใชเ้วลาให้เกิดประโยชน์ อาทิ สุภาพบุรุษอาชีวะ ลูกเสือ กีฬา และการป้องกนั/
แกไ้ขการทะเลาะววิาท  
  3.3 เตรียมผูเ้รียนสู่การเป็นประชาคม ASEAN โดยการเพิ่มจาํนวนสถานศึกษา 
English Program (EP) Mini English Program (MEP) ทุกจงัหวดั ใช้หลักสูตร/ส่ือ
ต่างประเทศ  สนบัสนุนการฝึกงานต่างประเทศ/บริษทัต่างประเทศและในประเทศ  ยกระดบัทกัษะ
ดา้นภาษาองักฤษในงานอาชีพ  ส่งเสริม  การเรียนรู้ภาษาประเทศคู่คา้ จดัระบบ Sister School       
ทุกประเทศใน ASEAN  
 
 



 

 
 

38 

 4. ดา้นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 
  4.1 ดา้นบริหารทัว่ไป ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการบริหารจดัการ
ไดแ้ก่ Web Portal, E-office และ Data based รวมทั้งการปรับภาพลกัษณ์เชิงบวก 
   4.2 ดา้นงบประมาณ ใชแ้นวทาง Strategic Performance, Based Budgeting: SPBB 
และ Formula Funding โดยการจดังบประมาณตามความจาํเป็นพื้นฐาน ความเสมอภาค และตาม
นโยบาย การกระจายอาํนาจจดัซ้ือจดัจา้ง จดัหางบประมาณค่าสาธารณูปโภค และค่าจา้งครูใหเ้พียงพอ  
   4.3 ดา้นบริหารงานบุคคล สร้างเครือข่ายครู/สมาคมวิชาชีพ จดัหาลูกจา้ง พนกังาน
ราชการใหเ้พียงพอ รวมทั้งการพฒันาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบนัการอาชีวศึกษา 
   4.4 ด้านการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้ งในประเทศและต่างประเทศ          
เพื่อพฒันา การจดัอาชีวศึกษา ดงัน้ี  
    4.4.1 องค์การ/สมาคมวิชาชีพ  สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา้ กระทรวง
แรงงาน  กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ในการจดัอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ       
การฝึกงาน ฯลฯ 
   4.4.2 ประเทศเพื่อนบา้น ประเทศในกลุ่มอาเซียน  
   4.4.3 องคก์ารระหวา่งประเทศ ไดแ้ก่ VOCTECH, CPSC/APACC, SEARCA 
และ UNIVOC ฯลฯ  
   4.4.4 ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคของโลก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน      
อิสลาเอล ญ่ีปุ่น  เดนมาร์ก และเยอรมนั ฯลฯ 
 

นโยบายการพฒันาอาชีวศึกษา เพือ่เข้าสู่ประชาคมอาเซียนของภาครัฐ8 
          การจดัการอาชีวศึกษามีความสําคญัเป็นอย่างยิ่ง เพราะตอ้งผลิตและพฒันากาํลงัคน
สายอาชีพให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรงตามความตอ้งการของสถานประกอบการ ซ่ึงปัจจุบนั      
การจัดการอาชีวศึกษายงัมีข้อจาํกัดในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านความเหมาะสม ความทนัสมยัใน
สาขาวิชาต่าง ๆ มาตรฐานองค์ความรู้ และส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นตน้ ซ่ึงเป็นผลทาํให้
จาํนวนผูเ้รียนอาชีวศึกษาลดลง ขณะท่ีประเทศไทยมีโครงการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และความ

                                                        
 8สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา , หัวข้อข่าว สอศ. ร่วมมือ มจพ. วิเคราะห์

บทบาทอาชีวะหาทิศทางพัฒนาก าลังคนสนองความต้องการสถานประกอบการ วันที่ 20 สิงหาคม 
2556,  เข้า ถึ ง เ ม่ือ  7  เมษ ายน 2 55 ,  เข้า ถึงไ ด้จาก  http://www.vec.go.th/portals/0/ tabid/103 / 
ArticleId/1644/1644.aspx 
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ตอ้งการกาํลงัคนดา้นอาชีวศึกษาจาํนวนมาก การท่ีมหาวิทยาลยัพระจอมเกลา้พระนครเหนือเขา้มา
ร่วมมือทางวิชาการในการศึกษาและวิเคราะห์บทบาท พนัธกิจ สภาพการดาํเนินงาน ปัญหาและ
อุปสรรคของการจดัการอาชีวศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์สถานการณ์อาชีวศึกษาด้านผูเ้รียน      
ดา้นทรัพยากรมนุษย ์ดา้นปัจจยัสนบัสนุน และดา้นวิชาการ วิเคราะห์ขอ้มูลระบบการจดัการศึกษา
ดา้นอาชีวศึกษา ปัจจยัความสําเร็จของประเทศ กรณีศึกษาในประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
และประเทศสิงคโปร์ วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) ของการ
จดัการอาชีวศึกษา เพื่อจดัทาํขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพฒันาการอาชีวศึกษาให้ตอบสนอง
ความตอ้งการกาํลงัคน ทั้งมิติพื้นท่ี (Area Based) และมิติดา้นนโยบายยุทธศาสตร์ประเทศ (Agenda 
Based) ทั้งน้ีการดาํเนินงานดงักล่าวจะช่วยผลกัดนัให้การจดัการอาชีวศึกษาดาํเนินการไปอย่าง     
ถูกทาง สอดรับกบันโยบาย ‚ปีแห่งการรวมพลังยกระดบัคุณภาพการศึกษา‛ ซ่ึงเป็นการเร่งรัด
ดาํเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และสานต่องานท่ีได้ดาํเนินการไวแ้ล้วในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ        
การอาชีวศึกษา คือ การเพิ่มสัดส่วนผูเ้รียนอาชีวศึกษา : สามญั เป็น 50 : 50 และการผลิตแรงงานท่ีมี
คุณภาพเพื่อการพฒันาประเทศ 
 การอาชีวศึกษาเป็นหัวใจสําคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศในด้าน
อุตสาหกรรมสาขานาํ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมเกษตร
เทคโนโลย ีเป็นตน้ ขณะเดียวกนัจะทาํอยา่งไรท่ีจะผลิตกาํลงัคนระดบั ปวช. และ ปวส. เพื่อป้อนเขา้
สู่ภาคเอกชนท่ีเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมบริการและอุตสาหกรรมเกษตร อย่างไรก็ตาม            
การพฒันาการอาชีวศึกษาของประเทศจะตอ้งอ้างอิงข้อมูลการวิจยัท่ีถูกต้อง แม่นยาํ เพื่อนาํมา
ประกอบการตดัสินใจในการขบัเคล่ือนการอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า      
พระนครเหนือ (มจพ.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี (มทร.ธญับุรี) และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
ธนบุรี (มจธ.) จึงรับดาํเนินการศึกษาวจิยัทิศทางการผลิตและพฒันาการอาชีวศึกษาให้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของสถานประกอบการ รองรับการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 โดยจะให้
แลว้เสร็จภายในเดือนกนัยายน 2556 และเปิดใหมี้การวพิากษภ์ายในเดือนตุลาคม 2556  
 ดงันั้นสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีภารกิจสําคญัในการผลิตและพฒันา
กาํลงัคนอาชีวศึกษาระดบั ปวช. และ ปวส. ซ่ึงตอ้งดาํเนินการอย่างเป็นระบบ โดยดาํเนินการให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่ีต้องการเพิ่มสัดส่วนผูเ้รียน
อาชีวศึกษา : สามญั เป็น 50 : 50  และการผลิตแรงงานท่ีมีคุณภาพ ภายในระยะเวลา 2 ปี               
การอาชีวศึกษาจึงตอ้งมีการปรับตวัขนานใหญ่ เพื่อดาํเนินการให้ได้ตามเป้าหมาย โดยประเมิน
สภาพปัจจุบนั ปัญหา ความตอ้งการ ประเด็นตามนโยบายต่าง ๆ ซ่ึงมีความจาํเป็นท่ีตอ้งศึกษาและ
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ดําเนินการอย่างเป็นระบบท่ีชัดเจน ซ่ึงข้อมูลท่ีได้รับจะนํามาปรับแผนการดําเนินงานใน
ปีงบประมาณ 2557 ทั้งน้ีส่ิงท่ีคาดหวงัให้ศึกษาวิจยั ไดแ้ก่ ภารกิจ ขอบเขต โครงสร้างของการจดั
อาชีวศึกษาทั้ งภาครัฐและเอกชน กระบวนการจดัอาชีวศึกษา บุคลากร ส่ือการเรียนการสอน 
ตลอดจนผลผลิตของอาชีวศึกษาอีกดว้ย  
 

นโยบายด้านการศึกษาของการกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน9 
 การปฏิรูปการศึกษาหรือการจดัการศึกษาตอ้งพิจารณาจากโจทยใ์หญ่ คือ การท่ี
ประเทศไทยกาลงักา้วสู่สังคมขนาดใหญ่ ทั้งในระดบัภูมิภาคและสังคมโลก ซ่ึงมีเศรษฐกิจของ
สหรัฐอเมริกา ทวปียุโรป รวมทั้งประเทศใหญ่ๆ ของเอเชีย เช่น จีน ญ่ีปุ่น เป็นแกนนา แต่จากการท่ี
เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลก กลุ่มประเทศดงักล่าวต่างไดรั้บผลกระทบ เกิดการชะลอตวัทางเศรษฐกิจ 
แม้บางประเทศเช่นจีนท่ีมีอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีเร็วมาก ก็ยงัมีการชะลอตวัลงทาง
เศรษฐกิจ ในสภาพอยา่งน้ีมีความจาเป็นท่ีประเทศไทยตอ้งพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนั
ของประเทศ เพื่อท่ีจะสามารถอยูร่อดในสภาวการณ์ปัจจุบนัและในอนาคตต่อไป ประกอบกบัใน
ภูมิภาคน้ีจะมีการรวมตวักนัเป็นประชาคมอาเซียน มีความพยายามท่ีจะเช่ือมโยงกนัของประเทศ  
ในอาเซียนกบันอกภูมิภาคอาเซียน จึงมีความจาเป็นตอ้งสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศ รวมถึงพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบ Logistics ท่ีสําคญัของประเทศ ทั้งดา้น        
การคมนาคม การส่ือสาร ซ่ึงรัฐบาลมีนโยบายท่ีชดัเจนและกาลงัเร่งดาเนินการในดา้นน้ีอยู่แลว้ 
อยา่งไรก็ตาม การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศท่ีสําคญัมากและขาดไม่ได ้ คือ 
การพฒันาคน เพราะฉะนั้นจึงเป็นโจทยท่ี์สําคญัของการจดัการศึกษาและปฏิรูปการศึกษาของ
ประเทศไทย 
 การศึกษาตอ้งเดินหน้าสู่การสร้าง การพฒันา เตรียมความพร้อมให้สอดคลอ้งกบั  
สังคมโลก โดยเฉพาะสังคมโลกในศตวรรษท่ี 21 อนัเป็นผลจากการปฏิวติัดา้นดิจิทลั (Digital 
Revolution) และความกา้วหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ท่ีทาให้โลก       
ทั้งโลกเช่ือมโยงและส่ือสารถึงกนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว จาํเป็นตอ้งสร้างและพฒันาให้คนเป็นทรัพยากร
มนุษยท่ี์มีความสามารถ มีทกัษะ ความถนัด ความชาํนาญพร้อมจะขบัเคล่ือนและยกระดบั           
การพฒันาประเทศสู่การเป็นประเทศพฒันาในระดบัท่ีสูงข้ึน 

                                                        
 9กระทรวงศึกษาธิการ, การปฏิรูปการศึกษาหรือการจัดการศึกษา (เอกสารสรุปการ

ประชุมแถลงนโยบายดา้นการศึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ โดย นายจาตุรนต ์ฉายแสง 
ณ หอ้งประชุมราชวลัลภ กระทรวงศึกษาธิการ, 11 กรกฎาคม 2556), 1- 7. 
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 ดงันั้นรัฐบาลปัจจุบนัจึงไดก้าํหนดนโยบายท่ีจะเร่งรัดดาํเนินการทั้ง 8 ประการ มีดงัน้ี 
 1.  เร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพนัธ์เช่ือมโยงกนั เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถคิด 
วิเคราะห์ แกปั้ญหา และเรียนรู้ได้ดว้ยตนเองอย่างต่อเน่ือง โดยปฏิรูปให้มีความเช่ือมโยงกนั          
ทั้งหลกัสูตรและการเรียนการสอน ให้กา้วทนัการเปล่ียนแปลงและสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ยุคใหม่ 
การพฒันาครู และการพฒันาระบบการทดสอบ การวดัและประเมินผลท่ีไดม้าตรฐานและเช่ือมโยง
กบัหลกัสูตรและการเรียนการสอน และการพฒันาผูเ้รียนท่ีใชค้าวา่ ‚ทั้งระบบให้สัมพนัธ์เช่ือมโยงกนั‛ 
คือ เร่ืองปฏิรูปหลกัสูตรการเรียนการสอน ซ่ึงตอ้งมีการทดสอบประเมินผล การทดสอบประเมินผล
ตอ้งคาํนึงถึงหลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน  ไม่ใช่การทดสอบท่ีไม่สัมพนัธ์เท่าท่ีควร
หรือไม่คาํนึงถึงการเรียนการสอน นอกจากการทดสอบของกระทรวงศึกษาธิการ สถาบนัทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติแลว้ ยงัเช่ือมโยงไปถึงระบบการรับบุคคลเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา   
ซ่ึงในปัจจุบนัส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนในระดบัขั้นพื้นฐาน หากยงัเป็นอย่างท่ีเป็นอยู ่     
จะทาํให้ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบ ทั้งนกัเรียนครู ผูป้กครอง ไม่ให้ความสําคญั
กบัการเรียนการสอนในระดบัขั้นพื้นฐาน เพราะเห็นความสําคญัของการสอบเขา้มหาวิทยาลยั
มากกว่าการเรียนการสอนและหลกัสูตรเป็นอย่างไร จึงตอ้งใช้หลกัสูตร การเรียนการสอนเป็น   
แกนหลัก เพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน และเช่ือมโยงไปสู่การพฒันาครู และการประเมิน
สถานศึกษา  ทั้งภายในและการประเมินภายนอก การประเมินวิทยฐานะและความกา้วหนา้ของครู
ซ่ึงตอ้งมุ่งผลสัมฤทธ์ิผูเ้รียนเป็นสําคญั ดงันั้น ใน 6 เร่ือง คือ ปฏิรูปหลกัสูตร ปฏิรูปการเรียน         
การสอน การทดสอบ/วดัและประเมินผลผูเ้รียน การรับบุคคลเขา้ศึกษาต่ออุดมศึกษา การประเมิน
วทิยฐานะและความกา้วหนา้ในวชิาชีพครู และการประเมินสถานศึกษา จึงตอ้งเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนั 
และมุ่งไปท่ีคุณภาพผูเ้รียนและผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงเป็นหวัใจของนโยบายน้ี โดยจะดาํเนินการในเร่ือง   
ต่าง ๆ ดงัน้ี 
  1.1 เร่งรัดและสานต่อเร่ืองปฏิรูปหลกัสูตรให้กา้วหน้าและให้แลว้เสร็จ โดยจะ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากผูเ้ช่ียวชาญและผูท่ี้เก่ียวขอ้งให้มากข้ึน เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะชีวิต
ท่ีเหมาะสมทุกระดบัชั้นการศึกษา 
  1.2 พฒันากระบวนการเรียนการสอนในปัจจุบนัและเพื่อรองรับหลักสูตรใหม่ 
เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถคิดวิเคราะห์ แกปั้ญหา และเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง มีผลสัมฤทธ์ิ
สูงข้ึน สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ โดยจะเร่ิมจากวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
ภาษาต่างประเทศ และการคิด วิเคราะห์พฒันาระบบทดสอบ วดัและประเมินผลทั้งภายในและ
ภายนอกให้เป็นเคร่ืองมือส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้และการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้มีมาตรฐาน
เปรียบเทียบได้กบันานาชาติ โดยเช่ือมโยงกบัเน้ือหาสาระในหลกัสูตรและการเรียนการสอน 
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รวมทั้งพฒันาระบบการคดัเลือกบุคคลใหเ้ขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา ให้สอดคลอ้งกบัการปฏิรูป
การเรียนการสอนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                2.  ปฏิรูประบบผลิตและพฒันาครู ให้มีจานวนการผลิตท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
มีความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรปัจจุบนั  รองรับหลกัสูตรใหม่ และ
การเรียนรู้ในโลกยุคใหม่รวมทั้งพฒันาระบบประเมินวิทยฐานะครูให้เช่ือมโยงกบัผลสัมฤทธ์ิของ
ผูเ้รียนดูแลระบบสวสัดิการ และลดปัญหาท่ีบัน่ทอนขวญั กาํลงัใจของครู ให้ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนและคุณภาพผูเ้รียน 
 3.  เร่งนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มาใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้        
สร้างมาตรฐานการเรียนการสอนดว้ยคอมพิวเตอร์แบบพกพา  (แท็บเล็ต) และพฒันาเน้ือหาสาระ 
พฒันาครู และการวดั ประเมินผลท่ีไดม้าตรฐาน รวมทั้งเพื่อเป็นเคร่ืองมือให้เกิดระบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิตในสังคมไทยแท็บเล็ต เป็นเร่ืองสําคญัและเป็นหน่ึงในนโยบายการศึกษาของรัฐบาล         
ท่ีผา่นมามีการพิจารณาว่าควรจดัแท็บเล็ตให้กบัเด็กนกัเรียนในช่วงชั้นใด จาํนวนเท่าไร มีเน้ือหา
อยา่งไร ซ่ึงก็มีความคืบหนา้ในการดาเนินงานไปแลว้ เร่ืองน้ีเห็นว่าเร่ืองใหญ่ท่ีตอ้งเร่งพฒันาคือ
เน้ือหาสาระ ทั้งเน้ือหาสาระทัว่ไปท่ีควรรู้ แบบทดสอบ แบบฝึกหดั เทคนิค หรือนวตักรรมใหม่ ๆ 
ท่ีใชก้บัแทบ็เล็ต เพื่อท่ีจะทาให้การเรียนมีประสิทธิภาพและไดผ้ลดีข้ึน และเช่ือมโยงกบัการเรียนรู้
ในโลกยุคใหม่ท่ีมีการไหลเวียนของขอ้มูลข่าวสารอยา่งไร้ขีดจากดั และตอ้งมีการพฒันาครูเพื่อให้
เขา้ใจและสามารถปรับเปล่ียนวิธีการสอนให้ก้าวทนัโลกยุคใหม่ ท่ีควรเน้นให้เด็กรู้จกัคน้หา        
คิด วเิคราะห์ รู้จกัทาความเขา้ใจและตั้งคาถาม เป็นตน้ รวมทั้งตอ้งสร้างมาตรฐานการเรียนการสอน
ดว้ยแทบ็เล็ต เพื่อใชเ้ป็นกรอบแนวทางการคิดหรือประดิษฐ์แบบเรียน  แบบฝึกหดัเน้ือหาสาระท่ีได้
มาตรฐาน เพื่อสามารถนาไปสู่การพฒันาผูเ้รียนไดอ้ยา่งแทจ้ริง ซ่ึงตรงน้ียงัขาดอยู ่ และเป็นเร่ือง
เร่งด่วนท่ีจะตอ้งดาเนินการ 
 4.  พฒันาคุณภาพการอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบไดก้บัระดบัสากล ให้สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของประเทศ โดยผลกัดนัให้เกิดการใช้กรอบคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ เพื่อมาใช้กาํหนดทกัษะ ความรู้ความสามารถท่ีสอดคล้องกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้       
ทาํให้มีงานทาํ มีความกา้วหนา้ และไดรั้บค่าตอบแทนตามสมรรถนะท่ีเพิ่มข้ึน โดยไม่ข้ึนกบัวุฒิ
การศึกษาเท่านั้น กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ จึงเป็นกลไกท่ีมากาํหนดและรับรองสมรรถนะหรือทกัษะ 
ความรู้ความสามารถของกาลงัคนในสาขาอาชีพต่าง ๆ ว่ามีความสามารถหรือสมรรถนะระดบัใด   
จะช่วยทาํให้กิจการมีผลผลิตเพิ่มข้ึนมากนอ้ยเพียงใด แลว้แปรกลบัมาเป็นรายได้ หรือค่าตอบแทน 
ส่งผลถึงเส้นทางความกา้วหนา้ทางอาชีพ ซ่ึงผูท่ี้ไดรั้บการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพบางประเภทท่ีไม่จบ
ปริญญาตรี อาจมีรายไดห้รือเงินเดือนสูงกวา่ผูจ้บปริญญาตรีอยา่งมากก็ได ้ทาํให้คนตอ้งการมาเรียน
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สายอาชีวศึกษามากข้ึน เพราะเห็นโอกาสกา้วหนา้ มีรายไดสู้งตามสมรรถนะทาํให้เกิดภาพลกัษณ์  
ท่ีดีต่อการอาชีวศึกษา นาํไปสู่การเพิ่มสัดส่วนผูเ้รียนอาชีวศึกษาให้สูงข้ึน  นอกจากน้ีจะพฒันา    
การเรียนการสอนอาชีวศึกษาโดยขยายระบบทวภิาคี ร่วมมือกบัภาคการผลิตและสถานประกอบการ
มากข้ึน รวมทั้งมีมาตรการจูงใจให้เอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษาในลกัษณะ    
ทวภิาคี โดยมีเป้าหมายปรับสัดส่วนผูเ้รียนอาชีวศึกษาต่อสามญัเป็น 50 : 50 
 5.  ส่งเสริมให้สถาบนัอุดมศึกษาเร่งพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน มากกว่าการขยาย 
เชิงปริมาณ ส่งเสริมการวิจยัและพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยี โดยให้มีการจดัอนัดบัสถาบนั 
อุดมศึกษาของไทย เพื่อเป็นแนวทางพฒันาคุณภาพ มาตรฐาน และจดัสรรทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งพฒันาสู่การเป็นมหาวิทยาลยัระดบัโลก (World Class University) ให้มากข้ึน
เร่ืองการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัของไทยนั้น เป็นเร่ืองท่ีตอ้งแลกเปล่ียนความเห็น หาองคค์วามรู้  
มากพอสมควรเพื่อให้เห็นพอ้งตอ้งกนั  มหาวิทยาลยัไทยท่ีติดอนัดบัในกลุ่ม 351-400 มีเพียง      
แห่งเดียวเท่านั้น ส่วนมหาวทิยาลยัท่ีเหลือจะมีคุณภาพอยา่งไรไม่ค่อยมีใครทราบ แลว้จะพฒันาการ
อุดมศึกษากนัอยา่งไร อยา่งไรก็ตาม การท่ีจะรู้วา่มหาวิทยาลยัไหนมีคุณภาพเป็นอยา่งไร ทางหน่ึง
คือเปรียบเทียบกบัมหาวทิยาลยัในต่างประเทศ หรืออีกทางหน่ึงคือเปรียบเทียบกบัมหาวิทยาลยัไทย
ดว้ยกนัเอง ดว้ยกติกา เง่ือนไขท่ีเหมาะสมและเป็นสากล เพื่อให้คนในวงการศึกษาไดท้ราบว่า
มหาวทิยาลยัต่าง ๆ เป็นอยา่งไร และมหาวิทยาลยัเองก็จะไดท้ราบวา่ตวัเองเป็นอยา่งไร ท่ีสําคญัคือ
สังคมทั้งสังคมทราบว่ามหาวิทยาลยัเป็นอย่างไร ไม่ใช่เกิดจากความรู้สึกหรือประสบการณ์ตรง
เท่านั้น ดงันั้น นโยบายท่ีรัฐบาลไดก้าํหนดไวน้ี้มุ่งหมายให้มีกระจกให้มหาวิทยาลยัส่อง ให้สังคม
ไดช่้วยกนัผลกัดนั โดยตอ้งมีกลไกในการผลกัดนัให้มหาวิทยาลยัพฒันากา้วหนา้ ในแง่น้ีสังคมกบั
มหาวทิยาลยัจึงจะตอ้งไม่เป็นอิสระจากกนั 
 6.  ส่งเสริมให้เอกชนและทุกภาคส่วนเขา้มาร่วมจดัและสนบัสนุนการศึกษามากข้ึน 
สนับสนุนระบบความร่วมมือแบบเป็นหุ้นส่วนทางการศึกษารัฐและเอกชน (Public Private 
Partnerships) ตลอดจนเปิดโอกาสให้เอกชนมีส่วนร่วมในการออกแบบหลกัสูตร เป็นวิทยากร 
สนบัสนุนการฝึกงาน และเรียนรู้การทางานจริงในสถานท่ีทางาน เช่น การอาชีวศึกษาควรให้
เอกชนเขา้มาร่วมตลอดกระบวนการ แค่ทวิภาคีอาจไม่เพียงพอ เอกชนควรเขา้มาร่วมตั้งแต่กาํหนด
หลกัสูตร วา่ตอ้งการหลกัสูตรหรือกระบวนการเรียนการสอนแบบใด  ทั้งน้ีโดยรัฐกากบัควบคุม
เท่าท่ีจาเป็น เพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐาน และสนบัสนุนส่งเสริม ให้ภาคเอกชนเขา้มามีบทบาท     
มากข้ึน 
 7.  เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุ
ไดรั้บบริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะผูด้อ้ยโอกาส และการพฒันากองทุนเงินกูย้ืม        
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ท่ีผกูกบัรายไดใ้นอนาคต (ICL) ให้สามารถเป็นกลไกในการพฒันาคุณภาพ เพิ่มโอกาสและผลิต
บณัฑิตใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศเร่ืองกองทุนเงินกูย้มืท่ีผกูกบัรายไดใ้นอนาคตนั้น 
แมข้ณะน้ีจะมีกองทุนอยู่ในรายการงบประมาณ แต่ยงัไม่ตรงกบัแนวความคิดหรือเจตนารมณ์      
การก่อตั้งหรือริเร่ิมกองทุนฯ การดาเนินการในเร่ืองน้ี จึงตอ้งอาศยัผูรู้้ ผูเ้ช่ียวชาญ รวมถึงผูส้นใจ
และมีส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจและเคยร่วมดาเนินการในเร่ืองน้ีมาแต่ตน้ มาร่วมกนัคิด
อยา่งจริงจงั 
 8.  พฒันาการศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ดว้ยการสนบัสนุนและพฒันาการศึกษา
และสถานศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ให้สอดคลอ้งกบัเศรษฐกิจ สังคม อตัลกัษณ์ และ      
ความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินให้มากข้ึนโดยให้ความสําคญักบัความปลอดภยั การสร้าง
ขวญั กาํลงัใจให้กบันกัเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายและ
บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จะมีกลไกขบัเคล่ือน 5 ประการ ดงัน้ี 
  8.1  เร่งรัดจัดตั้ งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายกาํหนด โดย
สาระสําคญัจะเป็นการเปิดโอกาสในการใช้ทรัพยากรมากข้ึน และสามารถพฒันาเทคโนโลยี       
ทางการศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพข้ึน 
  8.2  จดัตั้ งสถาบนัเพื่อวิจยัหลักสูตรและพฒันาการเรียนการสอน เพื่อพฒันา        
องค์ความรู้และนวตักรรมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมาตรฐาน  ในเร่ืองการพฒันาหลกัสูตร
การศึกษาของประเทศท่ีผ่านมานั้น มกัใช้วิธีเชิญผูเ้ช่ียวชาญมาช่วยกนัดาเนินการ เม่ือทาํเสร็จ 
ตีพิมพแ์ลว้ ผูเ้ช่ียวชาญก็หมดภาระหนา้ท่ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบนั ท่ีไม่มีองค์กรหรือกลไก      
ท่ีจะทาํการวิจยัและพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง ไม่มีเจา้ภาพท่ีชัดเจนท่ีจะ
ประเมินผลการใชห้ลกัสูตรวา่ไดผ้ลมากนอ้ยเพียงใด หลกัสูตรเป็นอยา่งไร ครู นกัเรียน มีความเห็น
อยา่งไร หรือต่างประเทศมีการพฒันาอยา่งไร ซ่ึงในการพฒันาหลกัสูตรของต่างประเทศนั้นจะใช้
ผลจากการวิจยัในเร่ืองนั้น ๆ เป็นฐานในการพฒันาหรือปรับปรุง  หลายประเทศท่ีประสบ
ความสาํเร็จดา้นการศึกษา จึงมีองคก์รท่ีทาการวจิยัและพฒันาเร่ืองน้ีอยา่งต่อเน่ือง 
  8.3 สร้างความเข็มแข็งของกลไกการวดัผล ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล 
พฒันาให้มีตวัช้ีวดัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของประเทศท่ีเปรียบเทียบได้ในระดบัสากล   
เพื่อประเมินผลสําเร็จของระบบการศึกษาไทยในภาพรวม  ซ่ึงตอ้งหารือร่วมกบัองค์กรต่าง ๆ เช่น 
สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) (สทศ.) สํานกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.) เป็นตน้ 
  8.4  เร่งรัดใหมี้พระราชบญัญติัอุดมศึกษา เพื่อเป็นหลกัประกนัความเป็นอิสระและ
ความรับผดิชอบต่อสังคมของสถาบนัอุดมศึกษา 
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  8.5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงาน องค์กรท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานให้เป็นไปตาม
นโยบายและกลไกดงักล่าวขา้งตน้ จะดาเนินการเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
   8.5.1 ตั้งคณะกรรมการ /คณะทางานเพื่อขบัเคล่ือนเร่ืองสําคญัต่าง ๆ โดย
ระดมผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และภาคส่วนต่าง ๆ เขา้มาร่วมขบัเคล่ือนอย่างเป็นรูปธรรม โดยเร่ิมตน้จาก
คณะกรรมการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิจากการทดสอบ PISA ของไทย เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และกาํหนด
ยทุธศาสตร์ในการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิของไทยใหอ้ยูใ่นอนัดบัท่ีดีข้ึนอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 
   8.5.2 จดัประชุมปฏิบติัการ (Workshop) อยา่งเป็นระบบโดยจะระดมความคิด
และการมีส่วนร่วมจากผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อขบัเคล่ือนใหเ้ป็นไปตามนโยบาย 
 นโยบายดังกล่าวทั้ งหมดน้ีเป็นนโยบายสําคัญและแนวความคิดท่ีต้องอาศัย            
ความร่วมมือจากทุกส่วนของกระทรวงศึกษาธิการช่วยกนัผลกัดนั การศึกษาเป็นเร่ืองท่ีสําคญัจาํเป็น
มากของประเทศในช่วงน้ีและช่วงต่อไป การพฒันาคนเป็นเร่ืองจาํเป็นท่ีไม่อาจท่ีจะละเลยได ้ 
 

แนวความคิดการบริหารการศึกษาประเทศสิงคโปร์ 
 

ความเป็นมาของการศึกษาประเทศสิงคโปร์ 
 ภูมิประเทศสิงคโปร์10 
 สิงคโปร์ ประกอบดว้ย เกาะหลกัช่ือ เกาะสิงคโปร์ และมีเกาะใหญ่น้อยภายนอกอีก      
63 เกาะ ตั้งอยู่ระหว่างละติจูดท่ี 1, 9 องศา เหนือ และลองติจูดท่ี 103, 36 องศา ตะวนัออกหรือ          
อยูเ่หนือเส้นศูนยสู์ตรประมาณ 137 ตารางกิโลเมตร 
 เกาะใหญ่ของสิงคโปร์มีระยะ 42 กิโลเมตร จากตะวนัออกมาตะวนัตก และจากเหนือ
ถึงใต ้ความยาวประมาณ 23 กิโลเมตร แต่รวมเน้ือท่ีทั้งหมดแลว้ สิงคโปร์มีเน้ือท่ีรวม 697.1 ตาราง
กิโลเมตร 
 ประเทศเพื่อบา้นท่ีอยู่ใกล้ชิดกบัสิงคโปร์มากท่ีสุด คือ มาเลเซียโดยทางเหนือติดกบั
คาบสมุทรมลายู ทางตะวนัออกติดกับซาลาวกั และซาบาห์ บรูไน ดารุสลาม และอินโดนีเซีย      
ส่วนทางใตแ้ละตะวนัตก ใกลก้บัเกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย 

 
 

                                                        
 10ฎ ปฏัก, ทุนเรียนฟรีที่เรียนต่อสิงคโปร์ (กรุงเทพฯ: ฎ ปฏักสํานักพิมพ์, 2550),        

13-14. 
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 สภาพภูมิอากาศ 
  เน่ืองจากสิงคโปร์เป็นประเทศท่ีอยูใ่กลก้บัเส้นศูนยสู์ตร จึงมีอากาศร้อนช้ืน ฝนตกชุก
ตลอดทั้งปี (สภาพอากาศคลา้ย ๆกบัภาคใตข้องไทย) โดยเดือนธนัวาคมเป็นเดือนท่ีอากาศเยน็ท่ีสุด 
ส่วนพฤษภาคมเป็นเดือนท่ีมีอากาศร้อนท่ีสุด อุณหภูมิเฉล่ียทั้งปีของสิงคโปร์อยู่ท่ีประมาณ 26.8-  
31 องศา เซลเซียส  เวลาท่ีสิงคโปร์เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง หรือเร็วกวา่เวลามาตรฐานสากล     
8 ชัว่โมง (+ 8 GMT ) ส่วนเวลาในประเทศไทย + 7 GMT 
 ประชากร11 
 จาํนวนประชากรของสิงคโปร์มีอยู่ราว 4.2 ล้านคน สังคมสิงคโปร์นั้นเป็นสังคมท่ีมี
ความหลากหลายทางเช้ือชาติและวฒันธรรมประชากรสิงคโปร์ ส่วนใหญ่มีเช้ือชาติจีนถึงร้อยละ 
76.2 ท่ีเหลือเป็นเช้ือชาติมาเลยร้์อยละ 13.8,  เช้ือสายอินเดียร้อยละ 8.3 และเป็นเช้ือสายอ่ืน ๆ      
ร้อยละ 1.7 
 ภาษา12 
 เน่ืองจากประชากรสิงคโปร์มาจากหลายเช้ือชาติ จึงมีภาษาท่ีใช้ในประเทศทั้งหมด        
4 ภาษา คือ ภาษามลาย ูภาษาจีน กลาง ภาษาทมิฬ และภาษาองักฤษ ซ่ึงเป็นภาษาราชการ 
 ภาษาประจาํชาติ คือ ภาษามลาย ูส่วนภาษาองักฤษนิยมใชใ้นการเมืองการปกครองและ
การส่ือสารระหว่างคนแต่ละเช้ือชาติ แต่ปัจจุบนัภาษาจีนกลาง เร่ิมมีการใช้มากข้ึนในหมู่ชาวจีน 
นอกจากน้ียงัมีภาษาถ่ินต่าง ๆ ไดแ้ก่ ฮกเก้ียน แตจ๋ิ้ว และกวางตุง้ ฯลฯ 
 อยา่งไรก็ตาม ภาษาองักฤษท่ีใชใ้นสิงคโปร์เรียกกนัวา่ Singlishซ่ึงเป็นภาษาองักฤษท่ีมี
การออกเสียงและความหมายท่ีอาจผิดแผกไป ทาํให้ชาวต่างชาติอาจไม่เขา้ใจในตอนแรก แต่ก็เป็น
เร่ืองยากท่ีจะเข้าใจ เพราะทางการสิงคโปร์ก็รณรงค์ให้พูดภาษาอังกฤษท่ีถูกต้อง และก็ได้ผล         
อยูเ่หมือนกนั 
 ศาสนา13 
 รัฐธรรมนูญของสิงคโปร์ให้เสรีภาพแก่ประชาชนในการนบัถือและประกอบศาสนกิจ
สําหรับศาสนาหลัก ๆ ของชาวสิงคโปร์ ได้แก่ ศาสนาพุทธ (42.5%) อิสลาม (14.9%) คริสต ์
(14.6%) และฮินดู (4%) 

                                                        
 11ฎ ปฏัก, ทุนเรียนฟรีที่เรียนต่อสิงคโปร์ (กรุงเทพฯ: ฎ ปฏักสํานักพิมพ์, 2550),        

14. 
 12ฎ ปฏกั, ทุนเรียนฟรีทีเ่รียนต่อสิงคโปร์ (กรุงเทพฯ: ฎ ปฏกัสาํนกัพิมพ,์ 2550), 14-15. 
 13เร่ืองเดียวกนั, 15. 
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 เศรษฐกิจ14 
 สิงคโปร์นบัว่าเป็นเมืองท่าทางการคา้ท่ีสําคญัแห่งหน่ึงของโลก ระบบเศรษฐกิจของ
สิงคโปร์เป็นแบบเสรี และมีความกา้วหน้าอย่างรวดเร็ว จนไดรั้บการยกย่องให้เป็นเสือแห่งเอเชีย 
ทดัเทียมกบัเกาหลีใต ้ไตห้วนั และฮ่องกง  นอกจากน้ีนกัเศรษฐศาสตร์ยงักล่าวถึงสิงคโปร์ว่าเป็น 
ส่ิงมหัศจรรย์ สมัยใหม่ เพราะสามารถสร่างความสําเร็จจากทรัพยากรเพียงอย่างเดียว นั้ นคือ 
ทรัพยากรมนุษย ์
 ค่าครองชีพ-รายได้15 
 ค่าครองชีพในประเทศสิงคโปร์สูงกว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
(ASEAN) โดยเม่ือเทียบกบัค่าครองชีพในประเทศไทย สิงคโปร์มีค่าครองชีพสูงกวา่ไทยเกินเท่าตวั 
เช่น ราคาอาหารปรกติในประเทศไทย ราว 25-30 บาทต่อจาน แต่ท่ีสิงคโปร์จะตกอยู่ประมาณ       
3-4 เหรียญ สิงคโปร์ หรือประมาณ 75-100 บาท (1เหรียญ สิงคโปร์ เท่ากบัราว 25 บาท)  หรือราคา
นํ้ าอดัลมกระป๋องในไทยอยู่ราว ๆ 12-15 บาท แต่มีราคาอยูต่กประมาณ 1.2 เหรียญสิงคโปร์ หรือ
ประมาณ 30 บาท 
 แม้จะมีค่าครองชีพสูง ต่อรายได้ของชาวสิงคโปร์ก็ สูงมากเช่นกัน โดยเฉล่ีย             
ชาวสิงคโปร์มีรายไดต่้อคนต่อปีตกอยูร่าว ๆ 21,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 840,000 บาท หรือ
ประมาณเดือนละ 70,000 บาท  
 การเมืองและการปกครอง16 
 สิงคโปร์ปกครองประเทศโดยระบอบประชาธิปไตย แบบรัฐสภา (มีสภาเดียว) โดยมี
ประธานาธิบดีเป็นประมุขและมีนายกรัฐมนตรีเป็นผูน้าํบริหารประเทศ 
 ส่วนพรรคการเมืองในสิงคโปร์ ประกอบไปด้วย 3 พรรคหลัก ๆ ได้แก่ People’s 
Action Party (PAP), Singapore Democratic Party (SDA) และ Workers’ Party (WP) 
 หลงัจากแยกตวัจากสหพนัธรัฐมาเลเซีย เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ.2508 สิงคโปร์ได้
สถาปนาความสัมพนัธ์ทางการทูตกบัประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน ปีเดียวกนัต่อมาไดเ้ขา้เป็น
สมาชิกอาเซียน เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 
 
 

                                                        
 14ฎ ปฏกั, ทุนเรียนฟรีทีเ่รียนต่อสิงคโปร์ (กรุงเทพฯ: ฎ ปฏกัสาํนกัพิมพ,์ 2550), 15. 
 15เร่ืองเดียวกนั, 16. 
 16ฎ ปฏกั, ทุนเรียนฟรีทีเ่รียนต่อสิงคโปร์ (กรุงเทพฯ: ฎ ปฏกัสาํนกัพิมพ,์ 2550), 16. 
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 การแบ่งเขตการปกครองสิงคโปร์17 
 สิงคโปร์เป็นเกาะท่ีตั้งอยูต่อนปลายของคาบสมุทรมลาย ูมีพื้นท่ี 699.4 ตารางกิโลเมตร 
พื้นท่ีของเกาะทั้งหมดเป็นทั้งท่ีตั้งประเทศและเมืองหลวง แบ่งเขตการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็น       
5 ภูมิภาค คือ 
 1. ภาคกลาง (Central Region) มีพื้นท่ี 130.5 ตารางกิโลเมตร ประกอบดว้ย Central 
Areaซ่ึงเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและการเงินของสิงคโปร์และ 11 เขตรอบนอก โดยภายใน 
Central Area ยงัแบ่งออกเป็น 11 เขตยอ่ย เขตท่ีสําคญั ไดแ้ก่ Downtown Core เป็นศูนยก์ลางทาง
ธุรกิจสาํคญั Singapore River เป็นท่ีตั้งสาํนกังานห้างร้านขนาดใหญ่ และ Orchard เป็นแหล่งการคา้
และศูนยก์ลางของธุรกิจโรงแรม 
 2. ภาคตะวนัตก (West Region) มีพื้นท่ี 201 ตารางกิโลเมตร เป็นภาคท่ีใหญ่ท่ีสุดใน   
5 ภาค แบ่งเป็น 12 เขต เขตสําคญั ไดแ้ก่ Western Water Catchment เป็นพื้นท่ีกกัเก็บนํ้ าขนาดใหญ่
ครอบคลุมพื้นท่ีกวา่ 1 ใน 3 ของภาค 
 3. ภาคเหนือ (North Region) พื้นท่ี 97 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็น 8 เขต รวม Central 
Catchment (หรือ Central Catchment Nature Reserve :  CCNR)เป็นพื้นท่ีกกัเก็บนํ้ าสําหรับการ
อุปโภคบริโภคในตอนกลางของเกาะสิงคโปร์ 
 4. ภาคตะวนัออก (East Region) แบ่งเป็น 6 เขต รวมเขตชางงี (Changi) ซ่ึงเป็นท่ีตั้ง
ของสนามบินนานาชาติแห่งสิงคโปร์ (Changi International Airport) 
 5. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (North-East Region)เป็นท่ีตั้งทางทหารของสิงคโปร์และ
เกาะพเูลา อูบิน ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 
 ระบอบการปกครองสิงคโปร์18 
 สิงคโปร์มีการปกครองระบบสาธารณรัฐแบบรัฐสภา มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด 
มีประธานาธิบดีท่ีมาจากการเลือกตั้งเป็นประมุข ดาํรงตาํแหน่ง 6 ปี และมีนายกรัฐมนตรีเป็น
หัวหน้าฝ่ายบริหาร รัฐสภามีเพียงสภาเดียว คือสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีมาจากการเลือกตั้งและแต่งตั้ง     
มีกาํหนดวาระ 5 ปี 

                                                        
 17วิทย์  บณัฑิตกุล, สาธารณรัฐสิงคโปร์, พิมพ์คร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ: วีพร้ินท์, 2555),      

38-40. 
 18เร่ืองเดียวกนั, 42. 
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 สิงคโปร์ไดช่ื้อว่าเป็นประเทศท่ีมีเสถียรภาพทางการเมืองมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก 
ดว้ยความต่อเน่ืองทางการเมืองท่ีมีรัฐบาลภายใตก้ารนาํของพรรคกิจประชาชน (People’s Action 
Party-PAP) มาโดยตลอดกวา่ 50 ปี นบัตั้งแต่ไดรั้บรัฐธรรมนูญฉบบัแรกจากองักฤษ 
 สภาวะเศรษฐกิจทัว่ไป19 
 ปัจ จุบัน สิงคโปร์กําลังพัฒนาไปสู้ เศรษฐกิจ ท่ีตั้ งอยู่บ นพื้ นฐา นของ ความ รู้ 
(Knowledge-Based Economy) โดยใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาในสาขาเศรษฐกิจท่ีสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ดงัจะเห็นได้จากผลิตภณัฑ์มวลรวมของสิงคโปร์ประกอบด้วยผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมท่ีมี
ปริมาณร้อยละ 28 และในภาคบริการร้อยละ 72 อุตสาหกรรมการผลิตของสิงคโปร์เน้นสาขา
อิเล็กทรอนิกส์ เคมีภณัฑ์ และชีวภาพการแพทยต์ามลาํดบั ในขณะท่ีภาคบริการประกอบดว้ย การ
ใหบ้ริการทางการเงิน การคา้ การก่อสร้าง ต่อเรือ/ซ่อมเรือ และบริการทางธุรกิจทัว่ ๆ ไป 
 นอกจากสิงคโปร์จะวางตาํแหน่งของตวัเองให้เป็นศูนยก์ลางดา้นการเงินแลว้ สิงคโปร์
ยงัมีเป้าหมายท่ีจะพฒันาให้ประเทศเป็นศูนยก์ลางในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นการบิน การศึกษา และ
การบริการทางสุขภาพ ซ่ึงเกิดจากกการเพิ่มข้ึนของความต้องการสินค้าอุปโภคและบริโภค
ภายในประเทศเป็นปัจจยัสนบัสนุนดว้ย โดยเฉพาะการใช้บริการดา้นการแพทย ์ซ่ึงนโยบายหน่ึง    
ท่ีสําคญัคือ การให้บริการในภาคการแพทยชี์วภาพ รัฐบาลไดส่้งเสริมอยา่งมากจนมีการจดัตั้งนิคม
การแพทยชี์วภาพในเวลาต่อมา 
 ปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการคา้ของสิงคโปร์ในยุคปัจจุบนั คือ ราคา
นํ้ ามนัท่ีเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงทาํให้ผลผลิตและสินคา้ท่ีตอ้งพึ่งพานํ้ ามนัชะลอตวัลง คาดว่า
การคา้ระหวา่งประเทศจะเพิ่มข้ึนหากภาคการผลิตสินคา้อิเล็กทรอนิกส์และเภสัชภณัฑ์มีการเติบโต
อยา่งสมํ่าเสมอ 
 แต่อย่างไรก็ดี การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนและอินเดียมีส่วนสําคญัในการ
กาํหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์ โดยเฉพาะจีนซ่ึงสิงคโปร์มีความสัมพนัธ์ทางการคา้  
มากข้ึน อนัเป็นผลมาจากการท่ีประเทศแถบตะวนัตกและญ่ีปุ่นเร่ิมยา้ยฐานการผลิตไปยงัจีน ทาํให้
สิงคโปร์ไดรั้บผลประโยชน์โดยตรงในแง่ของการส่งช้ินส่วนประกอบการผลิตอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
ไปยงัจีน นอกเหนือไปจากการเป็นพ่อคา้คนกลางส่งสินคา้ประเภทอาหารไปยงัจีนและอินเดีย ท่ีมี
ประชากรจาํนวนมากและมีกาํลงัซ้ือสูง 

                                                        
 19วิทย์  บณัฑิตกุล, สาธารณรัฐสิงคโปร์, พิมพ์คร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ: วีพร้ินท์, 2555),      

58-60. 
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 ด้วยการมีเสถียรภาพทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ สิงคโปร์จึงมุ่งเน้นท่ีจะพฒันา
ตนเองใหเ้ป็นเมืองท่ีดีข้ึนและมีรายไดสู้งข้ึน ภายในปี ค.ศ. 2017 โดยตั้งเป้าหมายให้เป็นเมืองน่าอยู่
ท่ีสุดของโลก และให้เป็น 1 ใน 10 อนัดบัแรกของโลก เช่นเดียวกบั เมืองซูริก เวียนนา และมิวนิก 
ในปัจจุบนัสิงคโปร์ไดรั้บอนัดบัท่ี 28 จากการสํารวจของ Mercer (Human Resource Consulting 
Firm) สาํหรับรายไดเ้ฉล่ีย ตั้งเป้าหมายใหมี้อตัราเพิ่มข้ึนอีก 1/3 ภายใน 10 ปีขา้งหนา้ ปัจจุบนัรายได้
เฉล่ียประมาณ 2,400 เหรียญสิงคโปร์ต่อเดือน หากสิงคโปร์ทาํให้ประเทศมีเศรษฐกิจท่ีแข็งแกร่งได้
ตามเป้าหมาย จะทาํใหร้ายไดเ้พิ่มข้ึนเป็น 3,100 เหรียญสิงคโปร์ต่อเดือนภายใน 10 ปีขา้งหนา้ 
 รัฐบาลสิงคโปร์ประกาศเป้าหมายสําคญั 6 ประการ เพื่อส่งเสริมให้ประเทศเติบโต
กา้วหนา้อยา่งต่อเน่ืองในอนาคต สรุปสาระสาํคญัดงัน้ี 
 1. Economic Growth that Sustainable: โดยบ่งช้ีจากภาคอุตสาหกรรมสําคญัท่ีทาํให้
เกิดการเติบโต การสร้างโอกาสการจา้งงาน และพฒันาบุคลากร ใหส้ามารถแข่งขนักบันานาชาติได ้
 2. Having a Strong Social Security Framework: ให้ความมัน่ใจในเสถียรภาพดา้น
การเงิน ส่งเสริมและพฒันาการรักษาสุขอนามยัและท่ีพกัอาศยัซ่ึงประชากรสามารถจ่ายไดโ้ดยไม่มี
ความลาํบาก 
 3.  A World-class Environment and Infrastructure: ให้เป็นเมืองท่ีมีชีวิตชีวาของโลก 
การคมนาคมขนส่งสะดวกและสภาวะแวดลอ้มรักธรรมชาติ 
 4.  A Singapore that is Secure and Influential: การเตรียมพร้อมสําหรับช่วงวิกฤต    
ต่าง ๆ และสร้างใหมี้ความเป็นอยูท่ี่ดี 
 5. Having Strong Families, Society: ให้มีการศึกษาท่ีไดร้ะดบันานาชาติ ให้ความ 
สาํคญัต่อประชากร 
 6.  Effective Government: สร้างบุคลากรให้เป็นผูน้าํ ควบคุมมวลชนให้ตั้งอยู่ใน  
ความสงบและปราศจากอาวุธ ปราบการคอร์รัปชัน่ เจา้หนา้ท่ีภาครัฐปฏิบติังานดว้ยความตั้งใจและ
สุจริต และใชเ้ครือข่ายขอ้มูลใหเ้ป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 
 นโยบายสร้างสังคมและเศรษฐกิจ20 
 นับตั้ งแต่แยกตัวเป็นอิสระจากมลายาหรือมาเลเซีย ในปี 1965 ปัญหาสําคัญของ
สิงคโปร์ท่ีเป็นผลต่อเน่ืองนบัตั้งแต่ยุคอาณานิคม คือ ความแตกต่างของประชากรท่ีมีหลายเช้ือชาติ

                                                        
 20ศุภการ สิริไพศาล และสุมาลี ทองดี, วารสารส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ เร่ือง

ระบบการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: ศึกษากรณีประเทศสิงคโปร์, ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 1 เดือน
มกราคม-มิถุนายน (กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัทกัษิณ, 2549), 66-67. 
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และภาษาทั้งชาวจีน มาเลย ์และอินเดีย จนนํามาสู่วฒันธรรมสังคมท่ีหลากหลายและกลายเป็น      
ส่ิงทา้ทายสําหรับรัฐบาลพรรคกิจประชาชนท่ีจะตอ้งสร้างเอกภาพทางสังคมให้เกิดข้ึนท่ามกลาง
ความหลากหลายดงักล่าว ในขณะท่ีเร่ืองเศรษฐกิจก็เป็นปัญหาสาํคญัท่ีรอการแกไ้ข รัฐบาลสิงคโปร์
ไม่มีเงินสด รวมทั้งเงินสาํรองภายในประเทศและระหวา่งประเทศก็ขาดแคลน อตัราการวา่งงานของ
คนในประเทศเพิ่มสูงมากข้ึน ในขณะท่ีคุณภาพชีวิตของประชากรก็ไม่สู้จะดีนักทั้งในเร่ืองท่ีอยู่
อาศยั ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษา นอกจากน้ีสิงคโปร์ ยงัเป็นประเทศท่ี
มีลกัษณะทางภูมิศาสตร์เป็นเกาะมีพื้นท่ีขนาดไม่ใหญ่นกั ท่ีเป็นปัญหาท่ีสุด คือ ปราศจากทรัพยากร
ทางธรรมชาติและปัจจยัการผลิตท่ีสาํคญัในทางเศรษฐกิจ แต่ในเง่ือนไขของปัญหาดงักล่าวสิงคโปร์
ก็ยงัมีความโชคดีอยูบ่า้ง เน่ืองจากท่ีตั้งของประเทศ เป็น จุดยุทธศาสตร์ท่ีตั้งท่ีสําคญัท่ีสุดแห่งหน่ึง
ของโลกในด้านการพาณิชย์นาวีนับตั้งแต่สมยัโบราณถึงปัจจุบนัช่องแคบมะละกา คือ จุดแวะ
เปล่ียนขนถ่ายสินคา้ระหวา่งโลกตะวนัตกกบัตะวนัออกและในช่วงแคบมะละกา คือ จุดแวะเปล่ียน
ขนถ่ายสินคา้ระหว่างโลกตะวนัตกและตะวนัออกและในช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เป็นตน้มา 
ช่องแคบมะละกาก็ทวคีวามสาํคญัเพิ่มข้ึนเน่ืองจากกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก ทั้งญ่ีปุ่น 
จีน และเกาหลี ต่างก็พึ่งพานํ้ ามนัจากตะวนัออกกลางในการขบัเคล่ือนอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ
ของตนเอง สิงคโปร์ในฐานะท่ีเป็นจุดแวะพกัระหว่างทาง จึงพยายามใช้ขอ้เปรียบดงักล่าวในการ
กาํหนดยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจเพื่อให้ประเทศอยู่รอดแบบพึงพาตนเองได ้โดยเฉพาะการสร้าง
ปรัชญาทางเศรษฐกิจท่ีเนน้อุดมการณ์เพื่อความอยูร่อด (Ideology of Survival) และอุดมการณ์เพื่อ
การปฏิบติัไดจ้ริง (Ideology of {ragmatism) เป็นแนวทางสําคญัในการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อให้
สิงคโปร์ดาํรงความเป็นชาติต่อไปได ้
 รัฐบาลพรรคกิจประชาชนของ นายลี กวน ยู ได้กาํหนดให้สิงคโปร์คงความเป็น       
พหุสังคมท่ีมีความหลากหลายทางเช้ือชาติและวฒันธรรมต่อไป  ในขณะเดียวกันก็ได้กาํหนด
ยุทธศาสตร์เพื่อสร้างกระบวนการสร้างความเป็นพลเมืองของสิงคโปร์ข้ึนมา โดยเฉพาะการหล่อ
หลอมความคิดของชนหลายเช้ือชาติให้มีลกัษณะร่วมเป็นชาวสิงคโปร์เหมือนกนั แมว้่าชาวจีน      
จะเป็นกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ท่ีมีอตัราส่วนสูงถึงประมาณร้อยละ 75 ของประชากรสิงคโปร์
ทั้งหมด และคนจีนน้ีเองท่ีเป็นผูก้าํหนดบทบาทและสร้างพลวตัรทางเศรษฐกิจให้กบัสิงคโปร์และ
ยงัขยายเครือข่ายการสร้างเศรษฐกิจในรูปแบบของกลุ่มทุนจีนรายย่อยและทุนจีนขนาดใหญ่ท่ีมี
เครือข่ายอยู่ทั้งทุกภูมิภาคโดยเฉพาะในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้โดยมีสิงคโปร์และฮ่องกงเป็น
ศูนยก์ลาง 
 อย่างไรก็ตามแม้ว่าชาวจีนในฐานะประชากรส่วนใหญ่ของสิงคโปร์จะได้รับการ
ถ่ายทอดวฒันธรรมทางธุรกิจและกระบวนการสะสมทุนท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะในกลุ่มชาวจีนโพน้
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ทะเล แต่เน่ืองจากสิงคโปร์สิงคโปร์เป็นดินแดนท่ีปราศจากปัจจยัการผลิตและวตัถุดิบต่าง ๆ รวมทั้ง
ส่ิงของจาํเป็นไม่วา่จะเป็นเคร่ืองอุปโภค บริโภคหรือกระทัง่นํ้ าด่ืมก็ตอ้งนาํเขา้จากภายนอก จึงเป็น
ปัญหาสําคญัท่ีทาํให้รัฐบาลตอ้งตระหนักถึงเง่ือนไขดงักล่าวและหันไปเร่งพฒันาทรัพยากรเพียง
อย่างเดียวท่ีมีอยู่นั้ นคือทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) เพื่อสร้างทุนทางปัญญาให้กับ
ประชาชน รวมทั้งเป็นการสร้างสังคมของสิงคโปร์ให้เป็นเอกภาพและให้ดาํรงอยู่รอดต่อไปใน
ฐานะท่ีเป็นประเทศหน่ึงในสังคมโลก โดยการพฒันาดงักล่าวมิไดจ้าํกดัเฉพาะกลุ่มชาวจีนเท่านั้น 
แต่ไดค้รอบคลุมถึงประชากรทุกเช่ือชาติทั้งจีน อินเดีย และมาเลย ์ฯลฯ ในฐานะท่ีเป็นชาวสิงคโปร์ 
โดยถือวา่ “คน” จะเป็นกลไกสาํคญัในการช่วยผลกัดนัให้สิงคโปร์พฒันาและขบัเคล่ือนพลวตัรทาง
เศรษฐกิจและสังคมใหด้าํรงอยูต่่อไปไดใ้นอนาคตอยา่งมีศกัด์ิศรีเท่าเทียมนานาอารยประเทศ 
 

การบุกเบิกการศึกษาในสิงคโปร์ 
 ยคุสิงคโปร์ในสเตรทส์เซ็ตเติลเมน้ขององักฤษ21 
 การกล่าวถึงความเป็นมาของสิงคโปร์  ท่ีจากเดิมเป็นเพียงเกาะเล็ก ๆ ทางคาบสมุทร
มลาย ูและก็มีคนอยู่เพียงน้อยนิด  จนกระทัง่กลายมาเป็นเมืองท่ีประกอบไปดว้ยประชากรผูอ้พยพ
มาจากทัว่สารทิศ  และหลากหลายเช้ีอชาติอยา่งปัจจุบนั  สถานภาพแรกท่ีสาํคญัคือ  การเป็นหน่ึงใน
เสตรทส์เซ็ตเติลเมน้ทข์ององักฤษ (สถานีการคา้เหล่าน้ีไดแ้ก่  ปีนงั  สิงคโปร์  แควน้  เวลส์ลีย ์ และ
มะละกา) 
 ความสนใจขององักฤษต่อเอเชียอาคเนยมี์เหตุผลสามประการ  ประการแรกคือ ความ
ตอ้งการฐานทพัเรือบนฝ่ังท่ีมีท่ีกาํบงัของอ่าวเบงกอล  ประการท่ีสองคือ ความตอ้งการเมืองท่าสัก
แห่งหน่ึงตามเส้นทางการคา้กบัจีนซ่ึงสามารถจะใช้ซ่อมแซม  เติมเสบียงและคุม้ครองเรือพ่อคา้  
และประการท่ีสามคือ ความตอ้งการเมืองท่าท่ีพ่อคา้ชาวองักฤษและอินเดียสามารถใชใ้นการขยาย
การคา้ของตนในหมู่เกาะมาเลเซียและโดยเฉพาะอยา่งยิ่งเพื่อให้บริษทัอินเดียตะวนัออกไดรั้บดีบุก
ไปขายใหแ้ก่จีน ต่อมาสเตรทส์เซ็ตเติลเมน้ทก์็กลายเป็นกองอาํนวยการของบรรดาพ่อคา้เหล่าน้ี  
 สถานีการคา้แห่งแรกท่ีประเทศองักฤษเลือกคือ ปีนงั ซ่ึงอยูใ่นปี พ.ศ. 2329 (ค.ศ. 1786) 
การได้ปีนังมา ได้มีการเจรจาตกลงกับสุลต่านแห่งเคดาห์  สุลต่านตกลงเป็นลายลักษณ์อกัษร
อนุญาตให้บริษทัอินเดียตะวนัออกก่อตั้งถ่ินฐานข้ึนบนเกาะปีนงั  เง่ือนไขท่ีสุลต่านกาํหนดข้ึนคือ

                                                        
 21สาวติรี ตลบัแป้น, (อา้งถึงใน ประกายทอง สิริสุข), “การศึกษาในฐานะเป็นเคร่ืองมือ

ในการรักษาเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศพหุสังคม: ศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยกบั
สิงคโปร์” (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต วชิาภูมิภาค, 2545), 72-76. 
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เงินประจาํปี  3,000 เหรียญ  และความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองให้พน้จากศตัรูทั้งภายใน
และศตัรูทางทะเล  ศตัรูภายในนัน่ก็คือสยาม  แต่ในท่ีสุดสุลต่านเคดาห์ก็ไม่ไดรั้บความคุม้ครอง    
ใหพ้น้ภยัจากสยาม 
 สถานท่ีต่อมาคือ มะละกา  องักฤษยึดเมืองมะละกาไดช้ัว่คราว ในปี พ.ศ. 2338 (ค.ศ.
1795) (การท่ีองักฤษยึดมะละกาก็เพื่อไม่ตอ้งการให้ฝร่ังเศสเขา้ยึดครอง) ส่ิงท่ีองักฤษจดัการกบั     
มะละกาคือ การทาํลายป้อม เพราะตอ้งการท่ีจะใหม้ะละกาเส่ือมลงหลงัจากท่ีตอ้งคืนมะละกาให้กบั
ฮอลนัดา แล้วฮอลนัดาก็จะไม่ได้รับประโยชน์และไม่สามารถผูกขาดการคา้ได้เหมือนแต่ก่อน       
ถา้เป็นเช่นน้ีปีนงัขององักฤษก็จะไดข้ึ้นมาเป็นศูนยก์ลางการคา้ดีบุกของมาเลเซีย จากความตอ้งการ
ทาํลายป้อมท่ีจดัไดว้่าเป็นมรดกทางประวติัศาสตร์น้ีเองท่ีทาํให้บุคคลหน่ึงเขา้มามีบทบาท  และ
ต่อมาก็เป็นคนสําคญัในการบุกเบิกสิงคโปร์  คนนั้นคือโทมสัสแตมฟอร์ดราฟเฟิลส์  (Sir Thomas  
Stamford  Raffles) ในปี พ.ศ. 2351 (ค.ศ.1808) เขาไดไ้ปท่ีมะละกา  ราฟเฟิลส์สามารถพูดภาษา
มลายูได้คล่องแคล่ว  เขาเป็นผูเ้ช่ียวชาญการบริหารในมลายู  การท่ีผูอ้าํนวยการบริษทัอินเดีย
ตะวนัออกจะพิจารณาทิ้งเมืองท่ีมีความสําคญัทางประวติัศาสตร์อย่างมะละกาน้ีได้ทาํให้เขาเกิด
ความคิดคดัคา้น  เขาไดร่้างขอ้คิดเห็นในเร่ืองน้ีเป็นจดหมายส่วนตวัส่งใหก้บับริษทั  นอกจากเร่ืองน้ี
แลว้เขายงัไดก้ล่าวถึงความเป็นไปไดใ้นการเผยแพร่ขยายอิทธิพลขององักฤษไปยงัส่วนต่าง ๆ ของ
หมู่เกาะ  
 หลงัจากท่ีได้ทาํความตกลงกบัสุลต่านและตาํเมงกง (เป็นตาํแหน่งท่ีมีการจดัการเร่ือง
พระราชพิธีรักษากฎหมายและความเรียบร้อยและตดัสินคดีความ)  เป็นสนธิสัญญาต่อบริษทัอินเดีย
ตะวนัออก ซ่ึงจะตอ้งจ่ายให้บุคคลทั้งสองเป็นเงิน 5000 เหรียญ และ 3000 เหรียญต่อปี  สิงคโปร์     
ในเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2362 (ค.ศ. 1819) ประชากรบนเกาะสิงคโปร์ประกอบดว้ยชาวประมง     
โอรัง ลาอุต (Orang Laut) ประมาณ 150 คน กบับริวารชาวมลายขูองตาํเมงกงและชาวจีนจาํนวน
เล็กนอ้ยท่ีเป็นชาวไร่สีเสียด  ต่อมาเม่ือผูค้นมัน่ใจวา่ราฟเฟิลส์จะสร้างหลกัแหล่งถาวร  ประชากรก็
เพิ่มอยา่งรวดเร็ว เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2362 (ค.ศ. 1819) ราฟเฟิลส์รายงานวา่ประชากรเพิ่มข้ึนเป็น
หา้พนัคน และอ่าวจอดเรือเตม็ไปดว้ยเรือเล็กเรือนอ้ยท่ีมาจากส่วนต่าง ๆ ของหมู่เกาะ  การเป็นเมือง
ท่าเสรีของสิงคโปร์เป็นแรงดึงดูดใจพ่อค้าในย่านน้ีท่ีแต่เดิมคุ้นเคยอยู่แต่นโยบายผูกขาดของ
ฮอลนัดา  เม่ือปลาย  พ.ศ. 2363 (ค.ศ. 1820) ประชากรเพิ่มข้ึนเป็นหน่ึงหม่ืนคนและมูลค่าการคา้ของ
สิงคโปร์ในปีนั้นข้ึนถึงกว่าส่ีล้านเหรียญดอลล่าร์  พ.ศ. 2368 (ค.ศ. 1825) ประมาณตวัเลข
เปรียบเทียบกบัการคา้สําหรับหลกัแหล่งขององักฤษสามแห่งมีดงัน้ี มะละกา 2,500,000 เหรียญ  
ปีนงั 22,185,000 เหรียญ 
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 การประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากของสิงคโปร์  ทาํให้องักฤษไดห้นัมาสนใจและ
ให้ความสําคญัตามสนธิสัญญาลอนดอน พ.ศ. 2367 (ค.ศ. 1824)  (ในปีน้ีถือวา่เป็นปีท่ีหลกัแหล่ง
ขององักฤษสามแห่ง  ซ่ึงเรียกวา่สเตรทส์เซ็ลเติลเมน้ทไ์ดส้ถาปนาข้ึนมา) ฐานะของสิงคโปร์ชดัเจน
ในการเป็นดินแดนในครอบครองขององักฤษ  และประเทศมหาอาํนาจกบัฮอลนัดาก็ได้ทาํความ  
ตกลงในการหลีกเล่ียงความขดัแยง้ในผลประโยชน์ตามอาณาบริเวณ ซ่ึงจะมีการช้ีชัดด้วยการ
ลากเส้นผ่านตลอดช่องแคบมะละกา  อาณาบริเวณทางใตแ้ละตะวนัตกของเส้นแบ่งน้ีเป็นของ
ฮอลนัดาส่วนอาณาบริเวณทางเหนือและตะวนัออกเป็นขององักฤษ  ฉะนั้นเกาะต่าง ๆ ทางใตข้อง
สิงคโปร์  จึงอยูใ่น “เขตอิทธิพล‛ ของฮอลนัดา  ส่วนคาบสมุทรมลายแูละสิงคโปร์เป็นเขตอิทธิพล
ขององักฤษ  และตามสนธิสัญญาฉบบัท่ีสอง  สุลต่านและตาํเมงกงได้ตกลงยอมยกทั้งเกาะให้
องักฤษตลอดไป  โดยไดรั้บการตอบแทนเป็นเงินจาํนวน 33,200 เหรียญ และบาํนาญ 1,300 เหรียญ  
ต่อเดือนจนตลอดชีวิต  ส่วนตาํเมงกงไดรั้บ 26,800 เหรียญ  และบาํนาญอีกเดือนละ 700 เหรียญ    
จนตลอดชีวติ  
 ใน พ.ศ. 2454 (ค.ศ. 1911) ประชากรของสิงคโปร์หยุดอยู่ท่ี 312,000 คน และขอ้มูล
การสํารวจสํามะโนประชากร  สิงคโปร์มีประชากร 48 เช้ือชาติ พูดภาษาต่างกนั 54 ภาษา อีก 10 ปี
ต่อมาจากการทาํสัมมะโนประชากร พ.ศ. 2464 (ค.ศ. 1921)  พบว่าการเขา้เมืองยงัเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ 
ในช่วงหลงัจาก พ.ศ. 2463 (ค.ศ. 1920) ซ่ึงเป็นตอนท่ีชาวจีน 360,000 คน ข้ึนบกท่ีสิงคโปร์  
ความรู้สึกไม่แยแสในตอนแรกท่ีชาวมลายมีูต่อการเขา้เมืองกลายเป็นความกงัวลเม่ือเห็นผูค้นอพยพ
จาํนวนมาก ๆ  หลัง่ไหลเขา้มาในรัฐมลายูซ่ึงเป็นเวลาท่ีเศรษฐกิจรุ่งเรืองมาก  ความรู้สึกดงักล่าว
กลายเป็นความตระหนกเม่ือสัมมะโนประชากร พ.ศ. 2474 (ค.ศ. 1931)  เปิดเผยวา่ประชากรในรัฐ
มลายท่ีูไม่ใช่คนเช้ือชาติมลายมีูจาํนวนมากกวา่ประชากรท่ีเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิม  
 ช่วงเวลาเดียวกนัน้ี  ชาวยุโรปเป็นจาํนวนมากไดโ้ยกยา้ยถ่ินมายงัสิงคโปร์  ชาวยุโรป
แยกตนเองออกจากคนทอ้งถ่ิน พวกเขารับประทานอาหารแพงลิบล่ิวท่ีมาจากยุโรป  ชีวิตเต็มไปดว้ย
ขา้รับใช้ชาวพื้นเมือง  กีดกนัคนอ่ืน ๆ  ท่ีมิใช่สีผิวเดียวกนัจากตาํแหน่งอนัทรงเกียรติในองค์กร
ทอ้งถ่ินและสังคมหรืองานร่ืนเริงต่าง ๆ 
 นโยบายการปกครองขององักฤษมี 2 ประการ คือ นโยบายการแบ่งอาํนาจทางการเมือง
และเศรษฐกิจตามเช้ือชาติและนโยบายแบ่งแยกการศึกษา  โดยไดแ้บ่งลกัษณะทางสังคมท่ีมีความ
แตกต่างทางเช้ือชาติเป็น 3 กลุ่มใหญ่  คือ  ชาวมลายู  ชาวจีน  และชาวอินเดีย  ซ่ึงสองกลุ่มหลงั       
รวมเรียกวา่ “ผูท่ี้ไม่ใช่ชาวมลาย”ู (Non-Malays) 
 ตั้ งแต่อังกฤษเข้ามามีอํานาจในคาบสมุทรมลายูทั้ งด้านเศรษฐกิจและการเมือง  
ชาวต่างชาติไดเ้ป็นกลุ่มท่ีมีบทบาททางเศรษฐกิจโดยเป็นทั้งผูล้งทุนและเป็นกรรมกร ส่วนชาวมลายู
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นั้นเป็นเจา้ของท่ีดินและเป็นเกษตรกร  ขณะเดียวกบัองักฤษไดใ้ห้สิทธิชาวมลายเูขา้รับราชการและ
ยอมให้สุลต่านปกครองประชาชนในรัฐของตน  ดว้ยเหตุน้ีทาํให้เกิดการแบ่งแยกอาํนาจหนา้ท่ีทาง
เศรษฐกิจและสังคมตามเช้ือชาติ คือ ชาวจีนและชาวอินเดียจะมีอาํนาจทางเศรษฐกิจ ส่วนชาวมลายู
จะมีอาํนาจทางการเมืองและอยูใ่นฐานะเจา้ของแผน่ดินหรือ “ภูมิบุตร” 
 การจดัระบบการศึกษาในช่วงแรกของประเทศสิงคโปร22 
 หลงัจากการเจรจาท่ีประสบความสําเร็จท่ีราฟเฟิลส์ไดท้าํไวก้บัตาํเมงกงและสุลต่าน  
ยะโฮร์ในเร่ืองการไดสิ้ทธิบนเกาะสิงคโปร์ ในวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2362 (ค.ศ. 1819)  ราฟเฟิลส์
ก็แล่นเรือกลบัเบนคูเลนในวนัถดัมา (เขาก็ไม่ไดก้ลบัมาอีกตลอดสามปีคร่ึง)  แต่ว่าในช่วงระหวา่ง
เวลานั้นความคิดของเขาไดห้มกหมุ่นอยูก่บัสิงคโปร์  ในการเดินทางผ่านกลักตัตา  เขาไดช้กัชวน
ลอร์ดฮทัต้ิง (Loard Hastings) ซ่ึงเป็นผูส้ําเร็จราชการเมืองข้ึนประจาํอินเดีย เขาได้บอกกล่าวถึง
ความคิดในเร่ือง  “วทิยาลยัของคนพื้นเมือง”  บนเกาะสิงคโปร์ ลอร์ดฮทัต้ิงเห็นดว้ยกบัแผนการของ
ราฟเฟิลส์  แต่แผนการน้ีก็ยงัไม่เห็นเป็นผลจนตลอดระยะเวลาท่ีเขาไม่ไดอ้ยูบ่นเกาะน้ี 
 เม่ือราฟเฟิลส์กลบัมาอีกที  สุขภาพของเขาก็ไม่ดีมาก ๆ ลูก 3 คน  และเพื่อนหลายคน
ไดต้ายไปดว้ยโรคทอ้งร่วงและไขท่ี้ไม่มีช่ือ  ตวัเขาเองก็ทนทุกข์ทรมานกบัโรคทอ้งร่วง  โดยการ
รักษาท่ีตอ้งใช้ปรอทในช่วงเวลานั้น  ยิ่งสร้างความทรมานมาก  และเขาก็อาจไดรั้บพิษจากปรอท     
ท่ีมีผลต่อระบบจิตประสาท  เขามีชีวิตอยู่  จนกระทัง่ปี  พ.ศ. 2336 (ค.ศ. 1823)  ตามแผนการของ 
ราฟเฟิลส์เขาตอ้งการท่ีจะสนบัสนุนวทิยาลยัมาเลย ์(Malay Collage) แต่ส่ิงท่ีเขาตอ้งการจริง ๆ ก็คือ
การตั้งสถาบนัสิงคโปร์ (Singapore Institution) สถาบนัการศึกษาน้ีจะประกอบด้วย 4 ระบบ
โรงเรียนอนัเป็นอย่างนอ้ย  ก็คือแบบสําหรับนกัเรียนมลายู  แบบสําหรับจีน วิทยาลยัแบบองักฤษ-
จีน  ท่ีจะถูกยา้ยมาจากมะละกา  และแบบสําหรับนกัเรียนชาวยุโรป (พวกลูกจา้งของบริษทัอินเดีย
ตะวนัออก)  โดยสถาบนัการศึกษาน้ีจะเป็นศูนยก์ลางของโลกในการศึกษาแบบเอเชียศึกษา (Asian  
Studies) ท่ีจะรวมในเร่ืองของประวติัศาสตร์ละปรัชญาในอนัท่ีจะทาํให้เห็นวา่การแบ่งแยกในเร่ือง
ของเช้ือชาติ และเร่ืองอ่ืน ๆ เป็นส่ิงท่ีไม่จาํเป็นและไม่สาํคญั 
 ตามการคาดหมายของราฟเฟิลส์  นักเรียนเหล่าน้ีก็คือบรรดาลูก ๆ ของหัวหน้าคน
พื้นเมือง  ขณะท่ีลุกหลานชาวจีนจะเป็นพวกท่ีเป็นชาวจีนท่ีร่ํารวยและมักจะส่งลูกไปเรียนท่ี
ประเทศจีน  คนเหล่าน้ีพึงพอใจและเห็นความสําคญัของผลประโยชน์ในการศึกษาเล่าเรียนและ       

                                                        
 22สาวิตรี  ตลบัแป้น, (อา้งถึงใน David  Bloom). “การศึกษาในฐานะเป็นเคร่ืองมือใน

การรักษาเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศพหุสังคม : ศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยกับ
สิงคโปร์” (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต วชิาภูมิภาค, 2545), 76-80. 
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ก็มีการเตรียมพร้อมสําหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมด  กบัหัวหน้าชนพื้นเมืองก็จะมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั  
คือ  จะมีความคลาดหวงัท่ีจะไดรั้บการสนบัสนุนในเร่ืองการศึกษาน้ีมากเท่าท่ีโอกาสจะอาํนวยให ้ 
ซ่ึงก็พอสันนิษฐานได้ว่า สถาบันการศึกษาของราฟเฟิลส์มุ่งไปท่ีชนชั้ นสูงท่ีสามารถจะจ่าย
ค่าบริการต่าง ๆ ใหก้บัสถาบนั  เพราะวา่ทางบริษทัฯ ไม่อยากจะจ่ายเงินให้กบัการก่อตั้งสถาบนัอนั
สวยหรูตามความคิดของเขาตามแผนการของราฟเฟิลส์ ไดมี้การกล่าวกนัในเชิงวิพากษว์า่ ราฟเฟิลส์
นั้นได้ให้ความสนใจอย่างบริสุทธ์ิใจต่อความสุขของมนุษยชาติ  หรือว่าแท้ท่ีจริงแล้วเขาเป็น      
โจรสลดัท่ีชาญฉลาด และท่ีทาํไปก็เป็นไปตามการก้าวไปของบริษทัฯ ท่ีจะหาประโยชน์จากคน
พื้นเมือง หลงัจากราฟเฟิลส์เสียชีวิต ลอร์ดฮทัต้ิงไดรั้กษาสัญญาท่ีให้กบัราฟเฟิลส์ทั้งเร่ืองท่ีดินและ
เร่ืองเงิน  แต่การตั้งสถาบนัการศึกษาก็ยงัไม่มีอะไรคืบหน้านกั วิทยาลยัองักฤษ-จีน ก็ยงัคงอยู่ใน   
มะละกา  บรรดาตึกต่าง ๆ ท่ียงัสร้างไม่เสร็จเป็นเวลาหลายปีกลายเป็นส่ิงท่ีอุจาดตาของบรรดา
พลเมืองสิงคโปร์  ทั้งยงัเป็นส่ิงท่ีรบกวนน่ารําคาญเพราะกลายเป็นแหล่งหลบซ่อนของพวกขโมย    
ผูท่ี้มีความรับผดิชอบต่อมาคือจอห์น ครอฟอร์ด จากบริษทัอินเดียตะวนัออก ซ่ึงขณะนั้นมีตาํแหน่ง
เป็นผูส้ําเร็จราชการประจาํเมืองข้ึนอินเดีย (ในช่วง พ.ศ. 2366-2369 (ค.ศ. 1823-1826)) มุมมอง
ของครอฟอร์ดต่อการศึกษาไม่เหมือนกบัราฟเฟิลส์ เขาเห็นว่าการบริการสาธารณะทางการศึกษา
ของเอเชียท่ีมีไวก้็อยูใ่นความหมายของการประนีประนอมกบัชนพื้นเมืองในการให้เรียนแบบยุโรป  
ซ่ึงก็จะได้รับการรับรองฐานท่ีคนเหล่าน้ีเป็นผูใ้ต้บงัคบับัญชา และถ้าจะให้การรับผิดชอบต่อ
แผนการศึกษาของราฟเฟิลส์แก่รัฐบาลจกัรวรรดินิยมก็เป็นเร่ืองท่ีมากเกินไป  เพราะในช่วงนั้น   
ตอ้งประหยดัเงินงบประมาณ  ซ่ึงก็เน่ืองมาจากนโยบายปลอดภาษีในการทาํการคา้ท่ีราฟเฟิลส์เป็น          
ผูแ้นะนาํยงัผลให้การจดัการกองทุนต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามกฏเกณฑ์เดิม  และในปี พ.ศ. 2376 (ค.ศ.
1833) บริษทัฯ ก็ตอ้งสูญเสียการผกูขาดการคา้กบัจีน  ส่ิงน้ีทาํใหเ้กิดส่ิงท่ีเรียกวา่รายไดท่ี้ไม่พอเพียง
ต่อรายจ่ายใหก้บับริการสาธารณะในสเตรทส์เซ็ตเติลเมน้ท ์ ไม่เพียงแต่ดา้นการศึกษาเท่านั้นท่ีไดรั้บ
ผลกระทบ แมแ้ต่ในดา้นของสุขภาพและการปกครองก็ไดรั้บผลกระทบดว้ย  
 การศึกษาท่ีดําเนินตามแนวทางของยุโรปมีลักษณะประการสําคัญอย่างหน่ึง คือ      
การเรียนดว้ยภาษาองักฤษ  ตามความคาดหวงัของราฟเฟิลส์ก่อนท่ีเขาจะเสียชีวิต  เขาตอ้งการให้
เหล่านกัเรียนของเขาคือชนชั้นนาํท่ีมีความสามรถใชไ้ดส้องภาษา  คือภาษาองักฤษกบัภาษาประจาํ
เช้ือชาติเดิมของนกัเรียนแต่ละคน 
 ความคืบหนา้ทางการจดัการศึกษาในรูปแบบใหม่ท่ีมีการริเร่ิมนาํเสนอเขา้ไปน้ี  ส่ิงท่ี
จะตอ้งนาํมาพิจารณามีอยู่ว่า  การศึกษาแบบเดิมมีอยู่ก่อนท่ีราฟเฟิลส์จะมา  ระบบโรงเรียนของ
ชุมชนมลายูท่ีมีอยู่นั้ นอยู่กับศาสนาอิสลาม  เด็ก ๆ จะมารวมกันท่ีมัสยิดหรือบ้านของโต๊ะครู
เพื่อท่ีจะเรียนกุรอ่าน  การอ่านแบบเทียบเสียงโดยส่วนใหญ่แลว้นกัเรียนจะไม่รู้ความหมายของคาํ
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อารบิกเหล่านั้น  ส่วนภาษามลายกู็มีลกัษณะท่ียงัไม่มีความสมบูรณ์ในการท่ีจะนาํมาสอนเพราะเป็น
ภาษาพดูท่ีใชก้นัในทอ้งถ่ิน  และยงัไม่มีโรงเรียนท่ีจะเร่ิมสอนภาษามลาย ู ตรงน้ีเองท่ีในเวลาต่อมา
การศึกษาท่ีไม่เก่ียวกบัศาสนาจึงตกอยูใ่นความรับผดิชอบขององักฤษ 
 ส่วนการศึกษาของชาวจีน  ก็จะเป็นแบบโรงเรียนจีนท่ีเป็นจารีตนิยม  เงินช่วยเหลือจะ
มาจากชุมชนหรือการบริจาคจากผูใ้จบุญ  บางทีมีลกัษณะท่ีน่าสงสัย  คือมีลกัษณะเหมือนกบันกัตม้
ตุ๋นหรือพวกหมอดูท่ีทาํการสอนเพื่อจะมีรายได้มาจุนเจือชีวิต โรงเรียนเหล่าน้ีจะแสดงให้เห็น
ชุมชนในแต่ละเส้ียวแต่ละส่วนและก็มีลกัษณะไม่ถาวร  มีโรงเรียนเพียงไม่ก่ีแห่งเท่านั้นท่ีจะอยูไ่ด้
นานกว่าสองสามปี  ข้ึนอยู่กับว่าผูค้นจะจ่ายเงินให้หรือไม่  ด้วยการถ่ายทอดรูปแบบเหล่าน้ี  
ประเพณีวฒันธรรมต่าง ๆ ของกลุ่มจึงยงัคงรักษาไวไ้ดใ้นกลุ่มผูอ้พยพ 
 อีกกลุ่มหน่ึงคือชาวอินเดีย  โรงเรียนทมิฬเป็นโรงเรียนท่ีเปิดสอนเพื่อให้ความรู้แก่ 
บุตรหลานชาวอินเดียและลงักา  สอนดว้ยภาษาทมิฬ  รัฐบาลองักฤษให้การสนบัสนุนและอุปถมัภ์
โรงเรียนทมิฬ  ผูท่ี้เขา้เรียนในโรงเรียนทมิฬไม่ตอ้งเสียค่าเล่าเรียนเช่นเดียวกบัโรงเรียนมลาย ู การท่ี
ชาวอินเดียและชาวลงักาเป็นแรงงานในสวนยางพารา  ทาํให้การศึกษาดูเหมือนเป็นส่ิงไม่จาํเป็น
สําหรับผูใ้ช้แรงงาน  โรงเรียนทมิฬมกัจะสร้างข้ึนในบริเวณใกลเ้คียงเขตเกษตรกรรมขนาดใหญ่  
ซ่ึงถือเป็นสวสัดิการท่ีรัฐบาลองักฤษให้แก่ชาวอินเดียและชาวลงักาท่ีเป็นแรงงานสําคญัในระบบ
เพาะปลูกขนาดใหญ่ 
 ระยะแรกของการศึกษาขององักฤษท่ีไดรั้บการยอมรับ คือ การปฏิบติังานของโรงเรียน
ของพวกมิชชันนารี  ผูค้นได้ให้ความศรัทธาและความเช่ือถือ  เพราะว่าไม่ทาํให้คนเกิดความ
คลางแคลงใจและยงัมีลกัษณะท่ีไม่ระรานผูอ่ื้น  ในการกระทาํทางดา้นการศึกษานั้นโดยตวัเอง คือ
การทาํให้เด็ก ๆ เห็นแสงสว่าง  และการศึกษาอนัน้ีเองท่ีทาํให้เห็นถึงความซับซ้อนทางภาษาใน
สังคมในขณะเวลานั้น  โรงเรียนของมิชชนันารีมีหลากหลายรูปแบบ  คือ บางแห่งเป็นโรงเรียน
พื้นเมืองท่ีสอนภาษาทมิฬหรือภาษาถ่ินของจีนอนัใดอนัหน่ึง บางก็เป็นโรงเรียนท่ีสอนสองภาษา
แลว้ก็มีการรวมภาษาองักฤษเขา้ไปอีกหน่ึงภาษา  ส่วนโรงเรียนท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ก็จะใชห้ลายภาษา
เป็นส่ือการเรียนการสอน โดยทัว่ไปแลว้ก็จะมีภาษาองักฤษและภาษามลาย ู และก็จะมีอีก 2-3 แห่ง
ท่ีสอนแต่เฉพาะภาษาองักฤษเท่านั้น  โรงเรียนอีกประเภทท่ีมีลกัษณะท่ีพิเศษคือโรงเรียนเปิด  มีการ
ก่อตั้งข้ึน ในปี พ.ศ. 2377 (ค.ศ. 1834) ผูก่้อตั้ งก็คือ นักบวชคริสเตียน  โรงเรียนเปิดน้ี หมายถึง    
การเปิดโอกาสใหก้ารศึกษาสาํหรับทุกชาติพนัธ์ุและทุกศาสนา 
 จากท่ีได้กล่าวถึงสถาบนัราฟเฟิลส์ท่ีอยู่มนสภาพย ํ่าแย่เต็มท่ี ในเวลาต่อมาอีก 13 ปี
ผูจ้ดัการทรัพยสิ์นท่ีนัน่ไดมี้การติดต่อกบัโรงเรียนเปิด ในปี พ.ศ. 2380 (ค.ศ. 1837) แลว้ ในปี พ.ศ.
2383 (ค.ศ. 1840) โรงเรียนเปิดก็เขา้มาควบคุมจดัการ  นัน่เองท่ีเป็นการเร่ิมตน้ในส่ิงท่ีใกลจ้ะเป็น
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จริงมาก ข้ึนตามแผนการของราฟเฟิลส์ท่ีย่อส่วนลงมาทําตามรูปแบบการศึกษาหลายภาษา               
มีนกัเรียนสมคัรเขา้เรียน ในปี พ.ศ. 2399 (ค.ศ. 1856) 240 คน และเขา้เรียนจาํนวน 211 คน  อยา่งไร
ก็ตาม ในปี พ.ศ. 2411 (ค.ศ. 1868) ไดมี้การนาํช่ือเดิมกลบัมาใชอี้ก ในท่ีน้ีคือ “สถาบนัราฟเฟิลส์”  
 ในการเรียนการสอนท่ีกระทาํนั้น  คือ การเตรียมพร้อมให้นกัเรียนไปประกอบอาชีพ  
ท่ีจะต้องใช้ภาษาองักฤษ  การอ่านออกเขียนได้และการนับเลขเป็นส่ิงท่ีเพียงพอสําหรับการท่ี
นกัเรียนจะเขา้ไปทาํงานในภาคบริการของรัฐบาล  หรืออาจจะตาํแหน่งสูงในบริษทัขนาดใหญ่  
โดยลกัษณะเช่นน้ีนกัเรียนรุ่นแรก ๆ ของโรงเรียนภาษาองักฤษของมิชชันนารีและโรงเรียนของ
สถาบนัราฟเฟิลส์จึงเป็นกลุ่มใหม่ทางสังคม  นัน่คือกลุ่มชนชั้นนาํท่ีเรียนภาษาองักฤษ 
 ความสาํคญัของคนกลุ่มน้ีไดเ้พิ่มข้ึนพร้อมกนักบัคุณภาพทางการเรียนภาษาองักฤษท่ีมี
การปรับปรุงข้ึนมาก นบัจากปี พ.ศ. 2410 (ค.ศ. 1867)  เน่ืองจากสเตรทส์เซ็ตเติลเมน้ทไ์ดเ้ปล่ียนจาก
การถูกควบคุมจากสํานกังานอินเดียมาเป็นการดูแลโดยตรงของสํานกังานอาณานิคมในลอนดอน  
ในท่ีน้ีพลเมืองฝ่ายอาณานิคมไดมี้การพูดไว ้ แต่เป็นแสดงถึงทศันคติในทางลบต่อชนชั้นนาํท่ีเรียน
ภาษาองักฤษและมีโอกาสในการทาํงาน แต่ส่ิงท่ีคนกลุ่มน้ีทาํไดก้็ไม่ไดน่้าภาคภูมิใจแต่อยา่งใด 
 ในปี พ.ศ. 2443  (ค.ศ. 1900)  ชนชั้นนาํท่ีเรียนภาษาองักฤษไม่ไดมี้ลกัษณะดงักล่าว     
แต่ว่าก็ยงัเป็นคนกลุ่มน้อยอยู่  พวกเขามีหนทางการประกอบอาชีพท่ีกวา้งข้ึนกว่าการเป็นเสมียน
อย่างกบัเม่ือ 30 ปีท่ีแลว้ หลายคนจบมหาวิทยาลยัเพราะไดรั้บทุนจากรัฐบาลหรือไม่ก็ไม่มีพ่อแม่     
ท่ีร่ํารวย  พวกเขาสร้างวรรณกรรมเป็นของตนเอง  มีการจดัตั้งสมาคม  มีบทบาทในรัฐบาล  แต่ถึง
จะเป็นเช่นน้ีได้มีการกล่าวกันว่า  คนกลุ่มน้ีดูน่าสงสาร  เพราะว่ามีความแปลกแยกไปจากชน     
กลุ่มใหญ่  ส่ิงท่ีน่าเศร้าก็คือว่าความสามารถทางการใช้ภาษองักฤษ  แมว้่าจะทาํให้หางานทาํไดดี้
มาก ๆ แต่วา่ก็มีเร่ืองเลวร้านเขา้มาแทนท่ีในทางจิตวทิยาของอารมณ์ความรู้สึก  จากการท่ีการพฒันา
อนัน้ีเกิดในสภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรมท่ีคุน้เคยแบบเดิม  ผลก็คือพวกเขาถูกกีดกนัออกจากสังคม
ของคนส่วนใหญ่ในชุมชนบนเกาะ  
 ความคิดเห็นแบบน้ีก็มีคนแยง้ว่า  ชนกลุ่มใหญ่ต่างหากท่ีเป็นฝ่ายปิดตวัเองจากส่ิงท่ี
เป็นพื้นเมืองในชุมชนเล็ก ๆ ของพวกเขา  ชนกลุ่มใหญ่พวกน้ีเอาแต่เฝ้าคิดฝันแต่การจะไดก้ลบัไป
ประเทศจีนและอินเดีย  วฒันธรรมของการเรียนภาษาองักฤษมีความซบัซ้อนทบักนัวฒันธรรมของ
จีนในสเตรทส์เซ็ตเติลเมนทแ์ละชนพื้นเมืองบนแผน่ดินมลาย ู การศึกษาท่ีเป็นแบบสองภาษาและท่ี
มีความหลากหลายทางภาษาเป็นเร่ืองท่ีดีกว่าวีอ่ืน ๆ ในการเขา้หาชุมชนอ่ืน ๆ นอกจากชุมชนของ
ตนเอง  ความใจกวา้งต่อการเรียนรู้เร่ืองความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุในโรงเรียนเป็นส่ิงท่ีทาํให้ลด
ความไม่สะดวกใจไดม้ากต่อเร่ืองน้ี  พวกเขาเหล่าน้ีเป็นพลเมืองกลุ่มแรกท่ีรู้สึกสงสารถึงการเป็น
ชาวสิงคโปร์ 
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 ยคุการจดัการศึกษาแบบจีนในประเทศสิงคโปร์23 
 ในขณะท่ีเกาะสิงคโปร์ได้เร่ิมมีการจัดระบบสังคมท่ีมีความชัดเจน  ด้วยการวาง
พื้นฐานท่ีเนน้ไปทางการศึกษาของราฟเฟิลส์  ภาษาองักฤษไดเ้ขา้มาพร้อมกบัการแบ่งชนชั้น ชนชั้น
ปกครองคือ ชาวตะวนัตกท่ีใช้ภาษาองักฤษ นอกจากนั้นไม่ว่าจะเป็นชาวจีน ชาวมลายูหรือชาว
อินเดียก็คือชาวพื้นเมือง  ความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุของสิงคโปร์  ชาวจีนเป็นผูอ้พยพกลุ่มใหญ่  
และต่อมาไดมี้บทบาทในการจดัการศึกษาแบบจีน  บทบาทท่ีเพิ่มมากข้ึนน้ีเกิดข้ึนในช่วง  หลงัการ
ปฏิวติัในจีน ในปี พ.ศ. 2454 (ค.ศ. 1911)  โดยเร่ืองการศึกษาได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีน  
เม่ือเป็นเช่นน้ีทาํใหอ้งักฤษซ่ึงมีอิทธิพลอยูก่่อนรู้สึกไดว้า่ตนเองไม่สามารถจะวางเฉยได ้
 กลุ่มผูค้นท่ีหลั่งไหลเข้ามายงัคาบสมุทรมลายู  ชาวจีนท่ีอพยพเข้ามาต่างมีความ
หลากหลาย  เช่น  ฮกเก้ียน  กวางตุง้  แตจ๋ิ้ว  และกวางสี  ชาวจีนเหล่านั้นพูดภาษาสําเนียงทอ้งถ่ิน 
(Dialect) และอยูร่วมกนัภายในกลุ่มภาษาทอ้งถ่ินเดียวกนัเป็นส่วนใหญ่  ในระยะแรกชาวจีนท่ีรู้จกั
กนัในนาม “บา้บ๋า” (Baba) เป็นกลุ่มชาวจีนท่ีสามารถปรับตวัให้เขา้กบัสังคมชาวพื้นเมืองได ้ โดย
พูดภาษามลายูและแต่งกายแบบชาวพื้นเมือง  การท่ีบ้าบ๋าพยายามปรับตัวให้เข้ากับสังคม            
ชาวพื้นเมืองน้ีเป็นผลมาจากความต้องการทางเศรษฐกิจ  ประกอบกับการอพยพของชาวจีน
ระยะแรกน้ีส่วนใหญ่เป็นผูช้าย  จึงมีการแต่งงานกับผูห้ญิงชาวพื้นเมือง  ทาํให้เกิดการผสม
กลมกลืนทางวฒันธรรมตามผูท่ี้อาศยัอยูก่่อน  เช่น  กลุ่มบา้บ๋าในรัฐมะละกาท่ีเขา้มาทาํการคา้  และ
กลุ่มบา้บ๋าในรัฐตรังภานูท่ีเขา้มาทาํการเกษตรและการคา้ เป็นตน้ 
 ในชุมชนชาวจีน  การมองเห็นทางท่ีจะประสบความสําเร็จ  ไดท้าํให้โรงเรียนท่ีสอน
ภาษาองักฤษกลายเป็นอีกทางเลือกหน่ึง  เพราะโรงเรียนท่ีพวกเขามีอยู่แต่เดิมจะมีขอ้จาํกดัอยู่ท่ีจะ
เป็นการเรียนการสอนแบบท่องจาํวรรณคดีจีนและการใชลู้กคิด  ซ่ึงความรู้เหล่าน้ียงัไม่พอโรงเรียน
จีนก็มีการปรับในเร่ืองการบริหารจดัการเพื่อแข่งขนัตามหลกัสูตรท่ีทนัสมยั  ซ่ึงส่วนใหญ่จะจดัให้มี
วิชาภาษาองักฤษเพิ่มมาอีกวิชาหน่ึง  แต่ก็ยงัไม่สามารถเรียกได้ว่าประสบความสําเร็จท่ีประสบ
ความสําเร็จมากท่ีสุดก็คือโรงเรียนเปิดแบบองักฤษ-จีนช่ือกันอิงเสน (GanEngSeng’s Anglo- 
Cniness Free School) เปิด ในปี พ.ศ. 2436 (ค.ศ. 1893) โรงเรียนน้ีจะให้ความเขม้งวดกบัการเรียน
ดว้ยส่ือภาษาองักฤษเป็นอยา่งมาก  ส่วนโรงเรียนอ่ืน ๆ ก็จะเหมือนท่ีเคยเป็นมาคือ  ดาํเนินการไดใ้น
ระยะเวลาสั้น ๆ 

                                                        
 23สาวิตรี ตลบัแป้น, (อา้งถึงใน พชัรินทร์ สวนฐิตะปัญญา), “การศึกษาในฐานะเป็น

เคร่ืองมือในการรักษาเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศพหุสังคม: ศึกษาเปรียบเทียบประเทศ
ไทยกบัสิงคโปร์” (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต วชิาภูมิภาค, 2545), 81-82. 
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 การเติบโตทางดา้นการศึกษาของชาวจีนในเวลาต่อมาเป็นส่ิงท่ีน่าจบัตามอง  เพราะวา่
ไปเก่ียวขอ้งกบัความยุ่งเหยิงทางการเมืองของประเทศจีน  ไม่เพียงแต่ในสิงคโปร์เท่านั้น  ชุมชน   
คนจีนในเอเชียอาคเนยห์รือท่ีเรียกว่านานยาง  ได้แสดงความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมต่อ
ความเป็นไปของประเทศเก่าของตน  ทางฝ่ายรัฐบาลจีนก็ให้ความสนใจกบัคนจีนท่ีอยูน่อกประเทศ
เหล่าน้ี  และก็ได้เขา้มามีส่วนร่วมในการสนับสนุนต่อนานยาง  ในการเติบโตและทนัสมยัของ
โรงเรียนจีนเหล่าน้ี  ความก้าวหน้าทางการศึกษาของจีนมีมากข้ึน  ลกัษณะของชาวจีนอย่างหน่ึง  
อยา่งท่ีเห็นในชาวจีนท่ีอยูใ่นสเตรทส์เซ็ตเติลเมน้ท ์คือ ความทะเยอทะยานท่ีจะไปสู่ความสําเร็จใน
ดา้นอาชีพและดา้นการเมือง หนทางท่ีจะนาํไปสู่จุดหมายก็คือโอกาสในการศึกษาในระดบัสูง 
 หลงัการปฏิวติัในจีน  ในปี พ.ศ. 2454 (ค.ศ. 1911)  คุณภาพทางการศึกษาของจีนใน
สิงคโปร์เช่ือมโยงกบัรัฐบาลจีน  และไดรั้บสนบัสนุนจากรัฐบาลจีน  ทาํให้มีคุณภาพทางการศึกษา
สูงข้ึน  ทั้งในเร่ืองของหลกัสูตรการเรียนท่ีรวมเอาภาษาองักฤษเขา้ไปดว้ย  มีการสอบท่ีมีมาตรฐาน
และมีการเขา้ตรวจสอบอยา่งสมํ่าเสมอจากรัฐบาลจีน  ส่ิงท่ีสาํคญัมากคือการขยายการเรียนภาษาจีน
ท่ีเรียกวา่ “เกาย”ู  (คือ แมนดารินหรือจีนกลาง) ในฐานะท่ีเป็นภาษาประจาํชาติ  จีนกลางน้ีคือภาษา
ท่ีใชใ้นการสอน  ตรงน้ีเองท่ีรัฐบาลองักฤษเร่ิมท่ีจะเห็นวา่จะตอ้งลงมาควบคุม 
 ในปี พ.ศ. 2499 (ค.ศ. 1956) การก่อตั้งมหาวิทยาลยันานยางโดยเศรษฐีสวนยางชาวจีน
คนหน่ึง  ก็เป็นส่ิงท่ีองักฤษจบัตามอง  เพราะสถาบนัการศึกษาแห่งน้ีเป็นเหมือนกบั  การพลิกฟ้ืน
โฉมหน้าทางเช้ือชาติ  ท่ีเป็นทั้งเร่ืองทางการเมืองและเกียรติภูมิทางเช้ือชาติ ความสําคญัของ
มหาวิทยาลยันานยางท่ีมีต่อชาวจีน  ท่ีต่อมามีการรณรงค์เพื่อไดรั้บเงินบริจาคจากคนทุกกลุ่มทั้ง    
คนจนและคนรวย  และคนจนคือ การมีนโยบายทัว่ไปในการรับรองแก่นกัศึกษาท่ีไดรั้บการศึกษา
ในโรงเรียนจีนให้มากข้ึนเพราะตามสภาพความเป็นจริงนกัศึกษาเหล่าน้ีไม่ม่ีความหวงัท่ีจะไดรั้บ
การศึกษาในระดบัอุดมศึกษาในสิงคโปร์ เพราะวา่มหาวทิยาลยัแห่งมลาย ู(ปัจจุบนัเป็นมหาวิทยาลยั
แห่งชาติสิงคโปร์)  สอนเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น ฉะนั้นหากนกัเรียนจากโรงเรียนมธัยมจีนตอ้งการ
จะศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา นกัเรียนเหล่าน้ีจะตอ้งไปเรียนต่อท่ีต่างประเทศจีนหรือไตห้วนั หรือ
บางทีก็สหรัฐอเมริกา)  มหาวทิยาลยันานยางเปิดเม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2501 (ค.ศ. 1958) 
 ยคุการจดัการศึกษาขององักฤษเพื่อควบคุมลทัธิชาตินิยมจีนในประเทศสิงคโปร์24 

                                                        
 24สาวิตรี ตลบัแป้น, (อา้งถึงใน ทองสุก เกตุโรจน์), “การศึกษาในฐานะเป็นเคร่ืองมือ

ในการรักษาเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศพหุสังคม: ศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยกบั
สิงคโปร์” (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต วชิาภูมิภาค, 2545), 82-86. 
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 ช่วงเวลาระหว่างสงครามโลกทั้งสองคร้ังน้ี องักฤษมีความหนักใจมากข้ึนเร่ือย ๆ  
เก่ียวกับความรักชาติของจีนซ่ึงมุ่งจะเป็นปรปักษ์กับญ่ีปุ่นท่ีองักฤษปรารถนาท่ีจะคบเป็นมิตร  
รวมทั้งอิทธิพลท่ีก่อให้เกิดความรู้สึกต่อต้านจกัรวรรดินิยมในโรงเรียนจีน ชาตินิยมจีนท่ีเป็น
ปรปักษต่์อองักฤษนั้นเป็นอยา่งเปิดเผยก็ในช่วง พ.ศ. 2464 (ค.ศ. 1921)  ซ่ึงกระทาํโดยการโฆษณา
ชวนเช่ือของพรรคก๊กมินตัง๋ในมลายู  แต่ต่อมาไดมี้เหตุการณ์ 2 คร้ัง ซ่ึงทาํให้การโฆษณาชวนเช่ือ
ของชาตินิยมจีนในมลายนูอ้ยลง นัน่ก็คือการแตกแยกระหวา่งพรรคคอมมิวนิสตแ์ละพรรคก๊กมินตัง๋
ใน พ.ศ. 2470 (ค.ศ. 1927) และการคุกคามของญ่ีปุ่นท่ีมีต่อจีน เม่ือ พ.ศ. 2474 (ค.ศ. 1931) 
 การศึกษาท่ีตอ้งถูกควบคุมเห็นได้ ใน พ.ศ. 2462 (ค.ศ. 1919)  ท่ีมีการเดินขบวนของ 
ชาวจีนเพื่อประทว้งการท่ีญ่ีปุ่นผนวกดินแดนของจีนตามเง่ือนไขสนธิสัญญาแวร์ซายส์ไดก้ลายเป็น
ความรุนแรงในสิงคโปร์ กวัลาลมัเปอร์ และปีนงั  ในปี พ.ศ. 2463 (ค.ศ. 1920) เจา้หนา้ท่ีของรัฐบาล
ซ่ึงมีความตระหนกท่ีเห็นว่านกัเรียนตามโรงเรียนต่าง ๆ มีบทบาทสําคญัอย่างยิ่งในการก่อความ
วุ่นวายเหล่าน้ี  ไดอ้อกกฎหมายการจดทะเบียนโรงเรียนซ่ึงเป็นมาตรการให้มีการสอดคล้องส่อง
ดูแลโรงเรียนจีนเป็นคร้ังแรก  กฎหมายฉบบัน้ีย ัว่ยุให้เกอดการต่อตา้นจากครูจีนและผูน้าํชุมชน    
ชาวจีน  แต่ใน พ.ศ. 2466 (ค.ศ. 1923) ความพยายามอ่ืน ๆ ท่ีจะสามารถทาํให้ควบคุมโรงเรียนจีนได้
อยา่งใกลชิ้ดก็ยงัติดตามมา  เช่น  การให้เงินอุดหนุน  แต่โรงเรียนท่ีไดรั้บเงินอุดหนุนจะตอ้งไดรั้บ
การตรวจควบคุมดว้ย  ใน พ.ศ. 2468 (ค.ศ. 1925)  พระราชบญัญติัการจดทะเบียนโรงเรียน ฉบบัท่ี 2  
ใหอ้าํนาจรัฐบาลท่ีจะปฏิเสธการจดทะเบียนครูซ่ึงมีความผดิฐานบ่อนทาํลาย 
 เจา้หน้าท่ีอาณานิคมยงัได้วิตกกงัวลในเร่ืองการเผยแพร่ลทัธิคอมมิวนิสต์ในชุมชน   
ชาวจีนองค์กรคอมมิวนิสต์สากล (Comintern) ซ่ึงเลนินเป็นผูก่้อตั้ งเพื่อส่งเสริมและควบคุม
ขบวนการคอมมิวนิสตร์ะหวา่งประเทศ  ไดต้ั้งสํานกังานแห่งตะวนัออกไกลข้ึนท่ีเซ่ียงไฮ ้ใน พ.ศ. 
2466 (ค.ศ. 1923)  และเร่ิมแทรกซึมพรรคก๊กมินตัง๋ในประเทศจีนและนานยาง  ตวัแทนคอมมิวนิสต์
หลายคนเดินทางจากเซ่ียงไฮม้ายงัสิงคโปร์ ใน พ.ศ. 2467 (ค.ศ. 1924) และได้สร้างฐานข้ึนใน
บรรดาผูส้นบัสนุนพรรคก๊กมินตัง๋ปีกซา้ยในสเตรทส์เซ็ตเติลเมน้ทแ์ละสหพนัธ์รัฐมลาย ู คนเหล่าน้ี
มีศูนยก์ลางอยู่ในโรงเรียนภาคคํ่าท่ีจีนไหหลาํหนุ่มสาวซ่ึงเป็นชุมชนจีนยากจนท่ีสุดมาเรียนกนั
โดยเฉพาะ ใน พ.ศ. 2469 (ค.ศ. 1926)  สัณนิบาตเยาวชนคอมมิวนิสตไ์ดต้ั้งข้ึนในสิงคโปร์  แต่เม่ือ
พรรคก๊กมินตัง๋แตกกับพวกคอมมิวนิสต์ในประเทศจีนในปีต่อมา  พวกหัวซ้ายสุดเท่านั้นท่ียงั
จงรักภกัดีต่ออุดมการณ์ของคอมมิวนิสตใ์นมลายูอยู่  คนเหล่าน้ีไดต้ั้งพรรคคอมมิวนิสต์ ใน พ.ศ. 
2470 (ค.ศ. 1927) แต่ไม่ค่อยไดรั้บการสนบัสนุน  เพราะช่วงเวลาดงักล่าวเป็นช่วงเวลาท่ีสมบูรณ์  
พนูสุขสาํหรับชาวจีนในมลาย ู
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 ส่วนพรรคก๊กมินตัง๋ก็เร่ิมแสวงหาสมาชิกท่ีเป็นชาวจีนในนานยาง  ซ่ึงเห็นดว้ยกบัการ
ความเพียรพยายามของพรรคในการรวมประเทศจีนเข้าเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันและประสบ
ผลสําเร็จอย่างมาก  ใน พ.ศ. 2470 (ค.ศ. 1927) พรรคก๊กมินตัง๋ได้ตั้ งสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาของชาวจีนโพน้ทะเล  สํานักงานน้ีไดจ้ดัหาครูและแบบเรียน  ตลอดจนส่งเสริมให้ใช้
ภาษาจีนมาตรฐานเป็นส่ือการสอนเช่นเดียวกับในประเทศจีนแทนท่ีจะใช้ภาษาถ่ิน  ทั้ งน้ีเพื่อ
สนบัสนุนใหเ้กิดความจงรักภกัดีต่อประเทศจีนและขจดัอุปสรรคทางวฒันธรรมระหวา่งภูมิภาค  ครู
ท่ีมาจากประเทศจีนไม่มีประสบการณ์ในเร่ืองของประเทสมลาย ู ดงันั้นการเรียนการสอนแบบจีน
จึงไม่อาจช่วยใหเ้ด็กปรับตวัเขา้กบัประเทศใหม่และยงัเป็นการยยุงใหแ้บ่งแยกเช้ือชาติ  นอกจากนั้น
การสอนส่วนใหญ่ยงัมุ่งร้ายต่อการปกครองแบบอาณานิคม  รัฐบาลก๊กมินตัง๋ยงัไดส้นบัสนุนให้ชาว
จีนในมลายสู่งบุตรหลานไปศึกษาต่อในประเทศจีนดว้ย 
 สงครามระหว่างจีนกบัญ่ีปุ่นได้หล่อหลอมความเป็นนํ้ าหน่ึงใจเดียวกนัของชาวจีน      
ท่ีเกิดในประเทศจีนและชาวจีนท่ีไดรั้บการศึกษาในมลาย ู ทั้งยงัช่วยฟ้ืนฟูพรรคก๊กมินตัง๋และพรรค
คอมมิวนิสตซ่ึ์งตกตํ่าลงไปมาก ในช่วง พ.ศ. 2473 (ค.ศ. 1930) ข้ึนมาใหม่ทั้งสองพรรคก็เป็นพรรค
การเมืองท่ีผิดกฎหมาย  ใน พ.ศ. 2473 (ค.ศ.  1930)  องค์การคอมมิวนิสต์สากลได้ตั้ งพรรค
คอมมิวนิสตม์ลายข้ึูนในสิงคโปร์  โดยมีจุดมุ่งหมายจะตั้งสาธารณรัฐในมลาย ู องคก์ารน้ีถูกเปิดเผย
และถูกทาํลาย ใน พ.ศ. 2475 (ค.ศ. 1932) แต่ก็ฟ้ืนตวัเม่ือตวัแทนองค์การคอมมิวนิสต์สากลชาว
เวียดนามท่ีช่ือไล่เต็กมาถึงในปี  พ.ศ. 2477 (ค.ศ. 1934) พรรคน้ีไดเ้ขา้แทรกแซงในองคก์รเยาวชน
และสหภาพแรงงานโดยไดรั้บความสําเร็จพอสมควร  และไดน้าํเอาความไม่พอใจในเร่ืองปัญหา
แรงงานมาใชป้ระโยชน์เพื่อสนบัสนุนให้มีการหยุดงานหลายคร้ัง ใน  พ.ศ. 2479 (ค.ศ. 1936) และ
พ.ศ. 2480 (ค.ศ. 1937) 
 การจดัการศึกษาขององักฤษเห็นไดช้ดั ใน พ.ศ. 2473 (ค.ศ. 1930) เซอร์เซซิลเคลเมนติ 
ไดม้าเป็นขา้หลวงใหญ่ประจาํสเตรทส์เซ็ตเติลเมน้ท์  การครองตาํแหน่งของเขาเป็นเร่ืองน่าสนใจ
มาก  และมีปัญหาท่ียุง่เหยงิมากท่ีสุดในประวติัศาสตร์มลายซ่ึูงเป็นเร่ืองเก่ียวกบัลทัธิชิตินิยมของจีน  
จากประสบการณ์ท่ีเขาเคยเป็นผูว้่าราชการฮ่องกง  เคลเมนติตั้งใจระงบัความยุ่งยากท่ีอาจเกิดจาก
ชาวจีนในมลายู  เขาไดห้้ามปฏิบติัการของพรรคก๊กมินตัง๋  ทาํลายพรรคคอมมิวนิสตจี์นแห่งมลาย ู 
ยกเลิกเงินอุดหนุนของรัฐบาลท่ีใหแ้ก่รงเรียนจีน  ตรวจพิจารณาหนงัสือพิมพภ์าษาพื้นเมือง  และใช้
ขอ้จาํกัดคนเข้าเมืองเป็นคร้ังแรก  กฎหมายจาํกดัการเขา้เมืองได้เพ่งเล็งชาวจีนโดยเฉพาะโดย
กาํหนดโควตาผูอ้พยพเขา้มาในสเตรทส์  เซตเติลเมน้ท์และสหพนัธรัฐมลายุเป็นคร้ังแรก  ทั้งน้ี    
เพื่อรับมือกบัปัญหาการวา่งงานท่ีภาวะเศรษฐกิจตกตํ่านาํมาให้  ผูเ้ขา้เมืองท่ีไม่มีงานทาํเป็นจาํนวน
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มากไดเ้ดินทางกลบับา้นเกิดเมืองนอนโดยสมคัรใจ  และรัฐบาลได้ส่งคนงานชาวอินเดียจาํนวน    
ไม่นอ้ยกลบับา้นโดยรัฐบาลเสียค่าใชจ่้าย 
 ใน พ.ศ. 2476 (ค.ศ. 1933) ไดมี้กฎหมายคนต่างดา้วเขา้มาแทนท่ีกฎหมายฉบบัใหม่น้ี
กาํหนดให้การจาํกดัโควตาของผูอ้พยพเขา้เมืองชายท่ีไม่ใช่ชายชาวองักฤษเป็นการถาวรกฎหมาย
ฉบบัน้ีเพง่เล็งท่ีชาวจีนเป็นประการแรก  เพราะชาวอินเดียอาจเขา้เมืองไดอ้ยา่งเสรีอยูแ่ลว้ในฐานะท่ี
เป็นคนในบงัคบัองักฤษ  และกฎหมายฉบบัน้ีก็กระตุน้ให้ชาวจีนท่ีเกิดในประเทศจีนกบัชาวจีน       
ท่ีเกิดในสเตรทส์เซ็ตเติลเมน้ทค์ดัคา้นเป็นเสียงเดียวกนั หอการคา้จีนประทว้ง เช่นเดียวกบัตนัเจ็งลก
สมาชิกสภาท่ีปรึกษาฝ่ายนิติบญัญติัซ่ึงมีเช้ือสายครอบครัวจีนบา้บ๋าท่ีตั้งรกรากในมะละกามาหลาย
ชัว่อายคุนก็ประทว้งดว้ย   
 สิงคโปร์กลายเป็นศูนยก์ลางของขบวนการช่วยชาติจีนนานยาง  ในช่วง  พ.ศ. 2480 
(ค.ศ. 1937) เป็นเพราะช่วงเวลาน้ีญ่ีปุ่นรุกรานจีนและเขา้ยดึครองมณฑลฟูเกียนและกวางตุง้ อนัเป็น
บา้นเกิดของชาวจีนในมลายู  ซ่ึงทาํให้ความสนใจของผูส้นใจการเมืองไม่อยู่กบัทอ้งถ่ินในมลาย ู 
พรรคคอมมิวนิสต์ไดร้วมกบัพรรคก๊กมินตัง๋เพื่อสร้างแนวร่วมต่อตา้นการรุกรานของญ่ีปุ่นพรรค
คอมมิวนิสต์มลายูสามารถใช้ความรู้สึกรักชาติท่ีมีอยู่ในบรรดาชาวจีนในมลายูให้เป็นประโยชน์  
ขบวนการช่วยชาติจีนไดจ้ดัการบรรเทาทุกขด์า้นการเงิน  จดัการเกณฑ์ทหารเพื่อสู้รบในประเทศจีน  
และเป็นผูน้าํในดา้นการคว ํ่าบาตรหา้งร้านและสินคา้ญ่ีปุ่น  เม่ือสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เกิดข้ึนใน พ.ศ. 
2482 (ค.ศ. 1939) พรรคคอมมิวนิสตม์ลาย ูซ่ึงแมจ้ะผิดกฎหมาย ก็ไดรั้บความจงรักภกัดีจากสมาชิก
ถึง 37,000 คน ในสิงคโปร์และมลายสู่วนท่ีเป็นคาบสมุทร 
 แต่ว่าตอนนั้ นความเข้มแข็งของพรรคคอมมิวนิสต์มลายูท่ีเติบโตข้ึนทุกที ไม่ได้
สะทอ้นออกมาในรูปแบบของการต่อตา้นอาํนาจอาณานิคมเหมือนกบัในช่วง พ.ศ. 2464 (ค.ศ. 
1921) นั่นเป็นเพราะว่าจีนตอ้งการสัมพนัธมิตร ถ้าจีนต่อต้านองักฤษในมลายูก็จะทาํให้จีนไม่
สามารถไดรั้บความช่วยเหลือจากองักฤษ ซ่ึงทาํให้รัฐบาลมีท่าทีประนีประนอมกบัชุมชนชาวจีน
มากข้ึน  หลงัจากท่ีเคลเมนติพน้ตาํแหน่งไปแลว้  ขอ้จาํกดัในการเขา้เมืองยงัคงมีอยู่  แต่ใน พ.ศ.
2478 (ค.ศ. 1935) เซน ทอมสัผูรั้บตาํแหน่งต่อจากเคลเมนติไดใ้ห้เงินอุดหนุนรงเรียนจีนมากข้ึน  
รวมทั้งโรงเรียนท่ีใชภ้าษาจีนกลางเป็นส่ือการสอนดว้ย 
 ในระยะต่อมาการปฏิบติัการของกลุ่มพรรคการเมืองของชาวจีน ท่ีแพร่หลายเป็นอยา่ง
มาก ไดป้ลุกความหวาดหวัน่ให้เกิดข้ึนในบรรดาสุลต่านและฝ่ายบริหาร  ซ่ึงก็เป็นเหตุเพียงพอแก่
การตดัสินใจใช้มาตรการควบคุมการศึกษาของชาวจีน  การแทรกแซงขององักฤษในโรงเรียนจีน   
จะกระทาํในส่ิงท่ีอาจนาํไปสู่การลม้ลา้งรัฐบาล  โดยทัว่ไปแลว้ส่ิงท่ีองักฤษมกัจะทาํก็คือการสั่งห้าม
เพลงและหนงัสือ  เนรเทสครู  และปิดโดรงเรียน  แต่ดว้ยการร้องขอจากคนทอ้งถ่ิน  ทาํให้เกิดการ
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ปรับปรุงตารางเรียนในชั้นประถมให้มีลกัษณะสร้างสรรค์  คณะกรรมการนกัการศึกษาจีน พ.ศ.
2483 (ค.ศ. 1940)  ไดก้าํหนดจาํนวนชัว่โมงในการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน  การจูงใจ    
จะเป็นการไดป้ระโยชน์จากการสอบเรียนต่อไปจนถึงระดบัมธัยมตน้และมธัยมปลาย  แลว้ก็จะได้
ใบประกาศนียบตัรจากมหาวทิยาลยั  Cambridge 
 ยุคการจดัการการศึกษาช่วงญ่ีปุ่นยึดครองเกาะสิงคโปร์ในสงครามมหาเอเชียบูรพา       
ยคุการจดัการศึกษาแบบจีนในประเทศสิงคโปร์25 
 การแข่งขันในการครอบงําของรัฐบาลอังกฤษและรับบาลจีนต่อโรงเรียนจีน              
ในสิงคโปร์ได้ลดน้อยลง ในช่วงปี พ.ศ. 2480 (ค.ศ. 1937) และหยุดชะงักลงใน 5 ปีต่อมา             
อนัเน่ืองมาจากการรุกคืบเขา้มาของญ่ีปุ่นในจีนและเขา้มาในแปซิฟิก  และเขา้ยึดครองสิงคโปร์
ในช่วงตน้ปี พ.ศ. 2485 (ค.ศ. 1942) เป็นผลใหท้ั้งจีนและองักฤษตอ้งรามือต่อโรงเรียนจีน 
 ในวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2485 (ค.ศ. 1942) ญ่ีปุ่นรุกรานเกาะสิงคโปร์  กองทพัฝ่าย
ป้องกนัตอ้งถอยเขา้ไปในเมืองซ่ึงมีผูค้นหนาแน่น ทาํให้ประชากรเพิ่มข้ึนเป็นประมาณ 1,000,000 
คน เพราะมีผูล้ี้ภยัจากแผ่นดินใหญ่มาสมทบด้วย  หลงัจากสู้รบอย่างหนักหน่ึงสัปดาห์  องักฤษ
ยอมรับอยา่งไม่มีเง่ือนไข  เม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2485  (ค.ศ. 1942) นบัเป็นความหมายอยา่ง
สูงสุดในการรบของญ่ีปุ่นท่ีไดรั้บชยัชนะในเวลา 70 วนัเท่านั้น  
 ญ่ีปุ่นไดก้กัตวัขา้ราชการชาวองักฤษทุกคน  แลว้ยุบสภานิติบญัญติัและคณะเทศมนตรี
ในอาณานิคม  สเตรทส์เซ็ตเติลเม้นต์และรัฐมลายูทั้งหลายและตั้งรัฐบาลทหารในดินแดนของ
องักฤษทุกแห่ง  สิงคโปร์ถูกตั้งช่ือใหม่ว่า  โชนัน  หรือ  ประทีปแห่งทกัษิณ  และถูกปกครองใน
ฐานะอาณานิคมของญ่ีปุ่นโดยตรง  มลายูรวมกับสุมาตราเพื่อจุดมุ่งหมายในทางการบริหาร
จนกระทัง่ พ.ศ. 2486 (ค.ศ. 1943) ญ่ีปุ่นประกาศเจตนาจะทาํให้มลายแูละโซนนัเป็นส่วนหน่ึงของ    
วงไพบูลยม์หาเอเชียบูรพา 
 ในสายตาของญ่ีปุ่น  การปฏิวติัต่อแต่ละเช้ือชาติจะไม่เหมือนกนั  ญ่ีปุ่นกระทาํทารุณ
รุนแรงต่อชาวยูเรเซียและชาวจีนบางกลุ่มโดยเฉพาะพวกคอมมิวนิสต์  ส่วนชาวจีนบางกลุ่ม          
จะได้รับการยอมรับเหมือนกับท่ีองักฤษเคยยอมรับ  เพราะญ่ีปุ่นต้องพึ่ งชาวจีนกลุ่มน้ีในเร่ือง
เศรษฐกิจ ส่วนชาวอินเดียจะได้รับการเอาใจจากญ่ีปุ่นในฐานะเพื่อนท่ีสู้รบกบัระบบอาณานิคม   

                                                        
 25สาวิตรี ตลบัแป้น, (อา้งถึงใน ทองสุก เกตุโรจน์), “การศึกษาในฐานะเป็นเคร่ืองมือ

ในการรักษาเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศพหุสังคม: ศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยกบั
สิงคโปร์” (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต วชิาภูมิภาค, 2545), 86-89. 
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ขององักฤษสําหรับชาวมลายูท่ีเป็นคนพื้นเมืองเดิมถือเป็นพนัธมิตรท่ีสามารถสร้างรัฐบาลร่วมกบั
ญ่ีปุ่นได ้ 
 ในการน้ีมีชาวอินเดียและชาวมลายูเป็นจาํนวนมากไม่เห็นดว้ยกบัระบบการปกครอง
ของญ่ีปุ่น  และผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยไดจ้ดัขบวนการใตดิ้นข้ึน  เป็นท่ีน่าสังเกตว่าการต่อตา้นส่วนใหญ่    
มาจากชาวจีน  มีการจดักองทพัมลายูเพื่อต่อต้านญ่ีปุ่น  ถึงแมจ้ะใช้สามดาวเป็นสัญลกัษณ์แทน
ชุมชนจีน  ชุมชนอินเดีย  และชุมชนมลายู  แต่กองโจรน้ีก็มีแต่กาํลงัของจีนเป็นหลกัสําคญัและ     
อยู่ภายใตอิ้ทธิพลของคอมมิวนิสต์มลายู  ญ่ีปุ่นพยายามกวาดล้างพวกคอมมิวนิสต์อย่างอาํมหิต     
ในปีแรกของการยึดครองญ่ีปุ่น ไดจ้บักุมคณะกรรมการของเมืองสิงคโปร์ทั้งหมด  และไดส้ังหาร
กองโจรคอมมิวนิสตท์ัว่มลายเูกือบ  40  คน 
 ญ่ีปุ่นวางแผนจะยึดสิงคโปร์เป็นอาณานิคมและฐานทางยุทธศาสตร์อย่างถาวร  และ    
ก็จะเปล่ียนมลายสู่วนท่ีเป็นคาบสมุทรใหเ้ป็นรัฐในอารักขา  ญ่ีปุ่นพบวา่ดินแดนมลายไูม่เหมือนกบั
ส่วนอ่ืน ๆ ในเอเชียอาคเนยใ์นดา้นขบวนการชาตินิยม  มลายูมีชาตินิยมท่ีไม่เขม้แข็ง  ในตอนแรก
ญ่ีปุ่นเจตนาจะใหช้าวมลายแูสดงความจงรักภกัดีต่อจกัรพรรดิญ่ีปุ่นแทนความจงรักภกัดีต่อสุลต่าน  
แต่ภายในเวลาไม่ก่ีเดือนญ่ีปุ่นก็ตอ้งหันมายอมรับตาํแหน่งสุลต่านเหมือนกับท่ีองักฤษยอมรับ  
เพราะสุลต่านทั้งหลายสามารถโนม้นา้วใจใหช้าวมลายสูนบัสนุนพวกของตนเองไดญ่ี้ปุ่นจึงมีคาํมัน่
สัญญาวา่จะถวายเงินบาํนาญแก่สุลต่าน  รับประกนัทรัพยสิ์นและอาํนาจสูงสุดของพระองคใ์นเร่ือง
เก่ียวกบัธรรมเนียมประเพณีของมลายแูละรับรองศาสนาของชาวมุสลิม 
 ในการเขา้มามีบทบาทของญ่ีปุ่นในสิงคโปร์  แมว้า่จะเป็นเพียงชัว่คราวช่วงเวลาสั้น ๆ 
เพียง 3 ปี แต่ก็ไดเ้ห็นความพยายามและเป้าหมายทางการเมืองต่อการจดัการศึกษา  โดยนโยบายทาง
การศึกษาและภาษาในช่วงการยึดครองของญ่ีปุ่นนั้น  มีลกัษณะท่ีทาํให้มองเห็นภาษาศาสตร์เชิง
สังคมของสิงคโปร์ ส่ิงท่ีญ่ีปุ่นทาํกับอินโดนีเซียนั้นเป็นเร่ืองง่ายดายท่ีปรับใช้ภาษามลายูเป็น
ภาษากลาง  แต่กบัสิงคโปร์นั้นโรงเรียนต่าง ๆ ไดถู้กนาํเขา้ไปในแผนของความเป็นญ่ีปุ่นหลงัญ่ีปุ่น
เขา้ยึดครองสิงคโปร์ได ้3 เดือน โรงเรียนต่าง ๆ ก็เปิดทาํการอีกคร้ังและกาํหนดให้เรียนแบบญ่ีปุ่น  
ในบรรดาส่ือการสอนท่ีมีอยู่ 4 ภาษา (จีนกลาง  มลายู  อังกฤษ และทมิฬ) ภาษาท่ีห้ามใช้คือ
ภาษาองักฤษเพราะเป็น “ภาษาศตัรู” ตรงน้ีเองท่ีทาํให้เกิดขอ้สงสัยท่ีเด่นชัดว่า  เกิดอะไรข้ึนกบั
ภาษามลายูในสิงคโปร์  มลายูเป็นภาษาท่ีรู้กนัทัว่ไปว่าเป็นภาษากลางของสิงคโปร์  แล้วทาํไม
สถานภาพของภาษามลายใูนสิงคโปร์จึงต่างจากอินโดนีเซียนั้นยอ่มท่ีจะหมายความวา่  ญ่ีปุ่นเห็นวา่
ภาษาองักฤษนั้นเป็นภาษาหลกัในสิงคโปร์ 
 ระหว่างการครอบครองของญ่ีปุ่นจากช่วงปี พ.ศ. 2485-2488 (ค.ศ. 1942-1945) 
ความกา้วหนา้ทางการศึกษาอยูใ่นภาวะชะงกังนั  บรรดาตึกเรียนเป็นจาํนวนมากไดถู้กยึดครองโดย
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กองทพัญ่ีปุ่นและถูกจดัให้กบัเจา้หนา้ท่ี  จนกระทัง่วนัท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945) ระเบิด
ปรมาณูได้ตกลงท่ีฐานทัพเมืองนางาซากิ  สองวนัต่อมาญ่ีปุ่นยอมจาํนน  ทาํให้สงครามยุติลง  
จากนั้นต่อมาในเดือนกนัยายน  กองทพัฝ่ายองักฤษไดย้กพลข้ึนบกท่ีคาบสมุทรมลายู  และเขา้ยึด
การปกครองจากญ่ีปุ่น 
 หลงัการไดรั้บอิสรภาพในเดือนกนัยายน  กองทพัองักฤษไดเ้ขา้ควบคุมกิจการต่าง ๆ 
ของสิงคโปร์ รวมไปถึงดา้นการศึกษา และในเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2489 (ค.ศ. 1946) รัฐบาลพล
เรือนได้กลบัฟ้ืนฟูข้ึนมา  สิงคโปร์ก็ได้แยกออกจากสเตรทส์เซ็ตเติลเมน้ท์  ประวติัศาสตร์ของ
สิงคโปร์ในช่วงระยะเวลาน้ี  เป็นช่วงเวลาของการฟ้ืนฟูกฎหมายและระเบียบแบบแผนต่าง ๆ ใน
ด้านการส่ือสารและความเจริญทางด้านการบริการสาธารณะท่ีเกิดข้ึนอย่างมากมาย  โครงการ
ก่อสร้างไดเ้ร่ิมลงมือกระทาํช่วงปลายปี  และหลายโรงเรียนก็เปิดดาํเนินการอีกคร้ัง 
 ยคุการศึกษาขององักฤษกบัแนวคิดความเสนอภาคทางเช้ือชาติในประเทศสิงคโปร์26 
 หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 บทบาทของชาวมลายไูดมี้เพิ่มมากข้ึนจากชาตินิยมมลายจูาก
เดิมก่อนหนา้น้ีชาวมลายดููจะไม่มีบทบาทมากในเชิงต่อตา้น  ทั้งน้ีเพราะความเขา้กนัไดก้บักลุ่มชาติ
พนัธ์ุอ่ืนท่ีเขา้มายงัคาบสมุทร อย่างเช่น  ความเขา้กนัไดข้องชายชาวจีนรุ่นแรก ๆ ท่ีเรียกว่าบา้บ๋า      
(Baba)  คนกลุ่มน้ีแต่งงานกบัผูห้ญิงชาวพื้นเมืองและปรับตวัเขา้กบัชาวพื้นเมืองโดยการแต่งกาย
และการพดูภาษามลาย ู ในการยอมรับต่อองักฤษของชาวมลายโูดยเฉพาะกบัเกาะสิงคโปร์คือ การท่ี
สุลต่านกบัตาํเมงกงยอมทาํสนธิสัญญากบัองักฤษดว้ยการแลกกบัค่าตอบแทน และทา้ยท่ีสุดก็ตกลง
ยกทั้งเกาะใหสิ้งคโปร์ ต่อมาดว้ยการประนีประนอมของภาองักฤษ ภาษามลายขูองชาวมลายกู็ไดรั้บ
การยอมรับในการเรียนให้ควบคู่ไปกบัการเรียนภาษาองักฤษ  ซ่ึงภาษาองักฤษน้ีเป็นประโยชน์ใน
การเขา้ทาํงานภาคบริการและบริษทัใหญ่ ๆ การเกิดลทัธิชาตินิยมมลายข้ึูนมา  เม่ือพิจารณาดูจะเห็น
ความเก่ียวพนักับการเปล่ียนแปลงท่าทีขององักฤษท่ีแรงกดดันนั้นก็มาจากชาวจีนท่ีมีบทบาท      
มากข้ึนตั้งแต่ก่อนช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี  2  และเม่ือมีญ่ีปุ่นเพิ่มมาอีกชาติหน่ึง  คาบสมุทรมลาย ู   
ก็เปรียบเสมือนทหารรบอีกแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่นกบัจีน  ความท่ีตอ้งการสร้างดุลอาํนาจของกลุ่ม     
เช้ือชาติทั้งหลายและองักฤษก็ยงัตอ้งการเป็นผูป้กครองต่อไป ได้ทาํให้องักฤษเกิดแนวคิดเร่ือง    
ความเสมอภาคทางเช้ือชาติข้ึนมา 

                                                        
 26สาวิตรี ตลบัแป้น, (อา้งถึงใน ทองสุก เกตุโรจน์), “การศึกษาในฐานะเป็นเคร่ืองมือ

ในการรักษาเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศพหุสังคม: ศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยกบั
สิงคโปร์” (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต วชิาภูมิภาค, 2545), 89-92. 
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 ช่วงระยะเร่ิมแรกของการกลบัมาของชาวองักฤษ ในช่วงปี พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945) หลงั
สงครามโลกคร้ังท่ีสอง  องักฤษไดรั้บการตอ้นรับอยา่งดีจากชาวมลาย ู การปกครองท่ีองักฤษใชใ้น
เวลาเร่งด่วนแบบน้ีคือ  การปกครองแบบทหารองักฤษ  และแนวความคิดการปกครองแบบใหม่ท่ี
เรียกวา่ สหภาพมลาย ู(The Malayan Union)  
 ความคิดในเร่ืองการจดัตั้งสหภาพมลายูน้ี  ขา้ราชการในกรุงลอนดอนเป็นผูร่้างแผน
ด้วยเห็นว่านับจากน้ีไปอังกฤษต้องต่อสู้กับปฏิกิริยารุนแรงของชุมชนผู้อพยพเข้าเมืองท่ีมี
หลากหลายเช้ือชาติ  และจะตอ้งมีการปรับปรุงการบริหารและทาํให้ชุมชนมีความเป็นอนัหน่ึง      
อนัเดียวกนั  ตามแนวทางน้ีคือการสนบัสนุนให้เกิดความเสมอภาคท่ีเป็นการให้โอกาสต่อชนชาติ
อ่ืนท่ีไม่ใช่ชาวมลายใูนดินแดนมลาย ู
 ความสืบเน่ืองของเหตุการณ์จนทาํให้เกิดการเสนอความคิดการจดัตั้งสหภาพมลาย ู      
มีอยู่ว่าส่ิงท่ีญ่ีปุ่นกระทาํในมลายูในช่วง 3 ปีของการยึดครอง คือ  ความพยายามส่งเสริมนโยบาย
แบ่งแยกและการปกครอง  เพราะตลอดเวลาญ่ีปุ่นตอ้งการเอาชนะจีน  ซ่ึงก็ต่อเน่ืองมาจากการท่ี
ญ่ีปุ่นบุกจีน  ส่ิงท่ีญ่ีปุ่นกระทาํในมลายู คือ การเอาใจชาวมลายูและประหัตประหารชาวจีนญ่ีปุ่น
หวงัวา่ดว้ยวิธีเช่นน้ีตนจะป้องกนัการก่อตั้งแนวร่วมต่อตา้นญ่ีปุ่นได ้ แต่ก่ีท่ีญ่ีปุ่นยอมยกรัฐเคดาห์  
ปะลิสกลนัตนั  ตรังกานู  กลบัไปอยูใ่ตก้ารปกครองของไทย เม่ือเดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2486 (ค.ศ.
1943) ทาํใหญ่ี้ปุ่นไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากชาวมลาย ู จะอยา่งไรก็ดีความรู้สึกเป็นปรปักษก์นัของ
ชุมชนชาวจีนกบัมลายกู็ไดเ้กิดข้ึนแลว้  มีการต่อสู้กนัของชาวจีนและชาวมลายจูะตอ้งมีโอกาสใน
การสร้างในช่วงท่ีญ่ีปุ่นยอมจาํนนและองักฤษกลบัคืนมา  กลุ่มกองโจรท่ีมีอยูเ่ดิมไดท้าํการแกแ้คน้  
ทาํให้เกิดการปะทะกนัในเนกรีเซมบิลนัและตามริมฝ่ังนํ้ า เพราะเหตุการณ์เหล่าน้ีสร้างปัญหาการ
ปกครองใหยุ้ง่เหยงิมากข้ึนจนนาํมาสู่การเสนอการปกครองแบบสหภาพมลายข้ึูน 
 ตามนโยบายการรวมกันเป็นสหภาพมลายูน้ี  แต่ละเช้ือชาติท่ีประกอบกันข้ึนเป็น
ประชากรของมลายจูะตอ้งมีโอกาสสร้างอนาคตของประเทศ  และเก็บเก่ียวผลประโยชน์จากความ
เพียรพยายามของตน  ถา้หากบุคคลเหล่าน้ีมี  ความจงรักภกัดีต่อประเทศมลายกูารรวมเป็นสหภาพ
มลายูนั้นมีความเก่ียวขอ้งกบัการโน้มน้าวพระทยัของผูป้กครองแต่ละพระองคใ์ห้ยกเลิกสิทธิของ
พระองค ์ และยอมรับบทบญัญติัวา่ดว้ยความเป็นพลเมืองเสรีของผูท่ี้มิใช่ชาวมลาย ู
 แผนการของการรวมเป็นสหภาพมลาย ู(The Malayan  Union) เป็นทั้งการเปล่ียนแปลง
ขนานใหญ่  พร้อมกนักบัสร้างความขดัแยง้เป็นอยา่งมากเพราะเป็นเหมือนกบัการทาํให้เกิดระบบ
การปกครองแบบจกัรวรรดินิยมใหม่ท่ียดัเยยีดใหก้บัรัฐมลายทูั้งหลาย 
 ส่ิงท่ีน่าสังเกตในดินแดนคาบสมุทรมลายูจากทั้งการปกครองของญ่ีปุ่นในช่วง 3 ปี  
ของสงครามโลกคร้ังท่ีสอง  และการเขา้แทนท่ีขององักฤษหลงัสงครามส้ินสุดลงคือ  การก่อให้เกิด
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ความรู้สึกชาตินิยมมลายท่ีูทวคีวามขดัแยง้ข้ึน  การท่ีญ่ีปุ่นพยายามแบ่งแยกชุมชนดว้ยวตัถุประสงค์
ของตนเองในการกาํจดัชาวจีน ไดท้าํใหชุ้มชนมลายเูป็นปรปักษก์บัชุมชนจีน และการจดัตั้งสหภาพ
มลายขูององักฤษกก้ลายเป็นการสร้างความไม่พอใจกบัชาวมลายจูนกล่าวไดว้า่ เป็นการกระตุน้ให้
เกิดการรวมตวัตามแนวคิดชาตินิยมมลายท่ีูรุนแรง 
 การต่อต้านท่ีกระทาํด้วยความรู้สึกชาตินิยมมลายูได้ทาํให้เกิดองค์การรวมมลายู
แห่งชาติ หรืออมัโน (The United  Malays National หรือ UMNO) ซ่ึงเป็นพรรคของชาวมลายใูน
กระบวนการชาตินิยม โดยมีสมาชิกประกอบด้วยสุลต่าน  ขุนนางและข้าราชการชาวมลาย ู 
จุดประสงคข์องการรวมตวัคร้ังแรกน้ีก็เพื่อรวมกาํลงัต่อตา้นการจดัตั้งสหภาพมลายแูละการให้สิทธิ
การเป้นพลเมืองแก่ผูท่ี้ไม่ใช่ชาวมลาย ู(อมัโนก่อตั้งอยา่งเป็นทางการ เม่ือเดือนมีนาคม  พ.ศ. 2489) 
(ค.ศ. 1946) ก่อนจะสถาปนาสหภาพมลายหูน่ึงวนั) 
 สหภาพมลายูกาํเนิดข้ึน ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2489 (ค.ศ. 1946) โดยมีเกนต์เป็นผูว้่า
ราชการ  หลงัการก่อตั้งของสหภาพ  ชาวมลายท่ีูนาํโดยอมัโนไดชุ้มนุมประทว้งกนัทัว่ประเทศและ
กล่าวว่าการโอนอาํนาจอธิปไตยจากผูป้กครองไปให้แก่องักฤษอย่างท่ีเคยเป็นมาถือว่าเป็นโมฆะ   
เพราะในขอ้ตกลงของสหภาพมลายูไดบ้งัคบัให้สุลต่านลงนามยกเลิกอาํนาจของพระองค์ ส่วน
บทบญัญติัท่ีว่าด้วยความเป็นพลเมืองท่ีว่าไวก้็ไม่ยุติธรรมต่อชนพื้นเมืองดั้งเดิม  การประทว้งน้ี
ผูป้กครองไม่ยอมเขา้ร่วมการแต่งตั้งเกณฑ์เขา้รับตาํแหน่ง  และคว ํ่าบาตรสภาท่ีปรึกษาทั้งหมด   
เม่ือเป็นดงัน้ี  องักฤษจึงปรับไดเ้ท่าท่ีอยา่งไม่เต็มใจ โดยยอมท่ีจะปรับเร่ืองขอ้กาํหนดการท่ีจะเป็น
พลเมืองของชนชาติอ่ืน  โดยชาวมลายูเห็นวา่จะเป็นการป้องกนัภยัแก่ชาวมลายแูละผูป้กครองชาว
มลายู  และส่ิงท่ีเรียกร้องอีกประการของฝ่ายอัมโนคือเห็นว่าควรแยกสิงคโปร์ออกไป  ทั้ งน้ี             
ก็เพราะวา่ไม่ตอ้งการใหช้าวจีนเป็นชนส่วนใหญ่ 
 ความเห็นท่ีคดัค้านการรวมตวัแบบสหภาพมลายู  บรรดาอดีตข้าราชการในมลายู         
ก็ร่วมดว้ย ในฝ่ายน้ีเห็นวา่ พวกเขาไดถื้อวา่เร่ืองน้ีเป็นการทรยศต่อความไวว้างใจท่ีพวกเขาเคยมีต่อ
องักฤษ  และถือเป็นการทิ้งคาํมัน่สัญญาท่ีองักฤษเคยให้ไวแ้ก่ชาวมลายูคร้ังแล้วคร้ังเล่าในเวลา
หลายปีท่ีผ่านมา  ในการยอมรับความสําคญัสูงสุดของชาวมลายู  ถึงแมว้่าขา้ราชการชาวองักฤษ   
เขา้ควบคุมการบริหารของรัฐบาลมลายู  แต่หน่วยงานราชการพลเรือนแห่งมลายูตระหนักดีว่า    
การปกครองรัฐมลายูเป็นการกระทาํโดยอาศัยสนธิสัญญา  ท่ีลงนามกับผู ้ปกครองรัฐต่าง ๆ  
จนกระทัง่สงครามโลกคร้ังท่ีสอง  ใน พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945) พวกเคา้ก็ยงัยึดมัน่ในหลกัการท่ี เซอร์
ฮิลคลิฟฟอร์ด ลงไวใ้น พ.ศ. 2470 (ค.ศ. 1927) 
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 อีกทั้งในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2484 (ค.ศ. 1941)  เม่ือชาวญ่ีปุ่นผูรุ้กรานไดบุ้กเขา้มาใน
มลาย ูนายกรัฐมนตรัเซอร์ชิลลไ์ดแ้จง้เซอร์เชนตนั ทอมสัผูว้า่ราชการใหทู้ลสุลต่านวา่ เพื่อตอบแทน
บุญคุณท่ีไดใ้หค้วามสนบัสนุนการทาํสงครามขององักฤษอยา่งใหญ่หลวง   
 ยคุการจดัการการศึกษาของชาวมลายใูนประเทศสิงคโปร์27 
 บนพื้นฐานความคิดเร่ืองชาตินิยมของชาวมลาย ู เกิดข้ึนท่ามกลางความคิดของชาวจีน
และอินเดียเห็นว่าตนเองเป็นผูมี้ส่วนสร้างความมัง่คัง่ให้แก่มลาย ู และมีภูมิลาํเนาอยูใ่นประเทศน้ี    
ก็หลายชัว่อายุคนแลว้  คนเหล่าน้ีต่างก็ตอ้งการสถานภาพทางการเมืองเป็นการแทรกแซงของชาว
ต่างประเทศซ่ึงจะคุกคามทาํลายประเทศของเขา  ก่อนสงครามโลกคร้ังท่ีสอง  ชาวมลายูยินดีให้
เศรษฐกิจอยูใ่นมือชาวต่างดา้วถา้หากวา่พวกตนมีความเหนือกวา่ทางการเมือง  แต่ต่อมาชาวมลายู
ได้เห็นความจริงว่า  นอกจากจะมีน้อยกว่าชนเช้ือชาติอ่ืนในประเทศของตนเองและยงัเสีย
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่แก่คนภายนอกแล้ว  รัฐบาลอาณานิคมยงัหนุนหลงัคนภายนอกเหล่าน้ีให้
ร้องขอสถานภาพทางการเมืองท่ีเท่าเทียมกนัดว้ย  สาํหรับชาวมลาย ู การกระทาํเช่นน้ีเป็นการทรยศ
ต่อหลกัการอนัเป็นพื้นบานของความร่วมมือกนัระหวา่งองักฤษกบัมลาย ู และเป็นการละเมิดสิทธิ
ของพวกเขา  แต่ผูท่ี้มิใช่ชาวมลายถืูอวา่สิทธิเหล่าน้ีเป็นอภิสิทธ์ิท่ีพน้สมยัแลว้ ลทัธิชาตินิยมมลายูท่ี
ยนืยนัหลกัการ “ประเทศมลายสูาํหรับชาวมลาย”ู นั้นเกิดข้ึนกบัชนชั้นสูงชาวมลายท่ีูไดรั้บการศึกษา
แบบอังกฤษและได้ปกครองร่วมกับอังกฤษ  การศึกษาแบบตะวนัตกท่ีวิทยาลัยมลายู (Malay  
Collage)  รวมทั้งประสบการณ์ท่ีไดม้าจากการเป็นสมาชิกสภาท่ีปรึกษาแห่งรัฐ  ไดส้ร้างผูน้าํชาว
มลายูหนุ่มรุ่นใหม่ท่ีมีความคิดเป็นอิสระ แต่ความเปล่ียนแปลงท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดเกิดข้ึนในบรรดาชน
ชั้นกลางชาวมลายท่ีูเป็นชาวเมือง  ชาวมลายหูวัใหม่เหล่าน้ีแต่เดิมจะไดรั้บอิทธิพลจากชาวอาหรับ
และมุสลิมอินเดียซ่ึงจะผา่นมาจากกระบวนการปฏิรูปอิสลามแต่คร้ันมาถึงช่วงสิบปี หลงัจาก พ.ศ.
2463 (ค.ศ. 1920) พวกเจา้ก็ตอ้งการสลดัอิทธิพลของมุสลิมภายนอกประเทศออกไป  ใน พ.ศ. 2469 
(ค.ศ. 1926) สมาคมทางการเมืองแห่งแรกของชาวมลายูช่ือ เกอซาตวนเมอลายู  สิงคโปร์  
(KesatuanMalayuSingapura) หรือสหภาพสิงคโปร์มลายู (SingapuraMalayuUnion) ได้ก่อตั้ งข้ึน  
ผูน้าํของสหภาพสิงคโปร์มลายมีูทศันะอนุรักษนิ์ยมไม่แสวงหาทางก่อการปฏิวติัทางสังคมหรือลม้
ล้างการปกครองอาณานิคม  แต่ตอ้งการเรียกร้องการมีสิทธิมีเสียงและสถานภพท่ีสูงข้ึนภายใน

                                                        
 27สาวิตรี ตลบัแป้น, (อา้งถึงใน ทองสุก เกตุโรจน์), “การศึกษาในฐานะเป็นเคร่ืองมือ

ในการรักษาเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศพหุสังคม: ศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยกบั
สิงคโปร์” (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต วชิาภูมิภาค, 2545), 94-96. 



 

 
 

70 

ระบบท่ีดาํเนินอยู่ให้แก่ชาวมลายท่ีูเป็นชาวพื้นเมืองดั้งเดิม  ซ่ึงแตกต่างไปจากชาวจีน  ชาวอินเดีย  
หรือชาวอาหรับท่ีเป็นคนต่างดา้ว 
 แต่ลทัธิชาตินิยมของมลายชู่วงก่อนสงครามโลกคร้ังท่ีสองพฒันาไปไดช้า้  เพราะชาว
มลายูมีความจงรักภกัดีต่อรัฐของตนมากกวา่จงรักภกัดีต่อประเทศมลายู  คนเหล่าน้ีไม่ไดมี้พนัธะ
ผูกพนักบัรัฐบาลกลางหรือกบัองค์กรทางศาสนา  เน่ืองจากศาสนาอิสลามไม่มีคณะสงฆ์ กระนั้น
ความจงรักภกัดีต่อรัฐสุลต่านและศาสนาอิสลามก็เป็นลกัษณะเด่นของชาวมลายู  และดว้ยเหตุน้ี     
จึงไดก้ลายมาเป็นสัญลกัษณ์ของลทัธิชาตินิยม 
 ส่ิงท่ีแสดงให้เห็นพลงัของชาตินิยมมลายูเกิดข้ึน ในปี พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) หลงั
สงครามโลกคร้ังท่ีสอง  ขอ้วิจารณ์ของนกัชาตินิยมมีส่วนกระตุน้ให้รัฐบาลอาณานิคมองักฤษตั้ง
คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาของนักเรียนมลายู  การเรียกร้องให้รับบาลอาณานิคมองักฤษตั้ง
คณะกรรมการเพื่อแกไ้ขปัญหาของนกัเรียนมลาย ู การเรียกร้องให้รับบาลองักฤษช่วยเหลือแก่ชาว
มลายทางดา้นการศึกษาเพิ่มมากข้ึน  ดว้ยเหตุผลท่ีวา่นกัเรียนชาวมลายมีูความรู้นอ้ยและไม่สามารถ
นําความรู้นั้นมาช่วยปรับปรุงฐานะทางเศรษฐกิจให้เท่าเทียมเช้ือชาติอ่ืนได้  และครูท่ีสอนใน
โรงเรียนมลายูส่วนใหญ่มักจะเป็นครูท่ียศตํ่ าและไม่จบการศึกษาจากโรงเรียนฝึกหัดครู  
(คณะกรรมการแก้ปัญหาโรงเรียนมลายู มี แอล เจ บาร์น (L.J. Barner) เป็นประธานกรรมการ
ประกอบดว้ยชาวองักฤษและชาวมลายรูวม 11 คน  คณะกรรมการส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนไม่วา่จะ
เป็นโรงเรียนของกลุ่มเช้ือชาติใดให้ใช้ระบบการศึกษาเหมือนกนัโดยการจดัตั้ง “โรงเรียนประถม
แห่งชาติ” (National  Primary Schools) ข้ึนในชุมชนทุกแห่งทัว่คาบสมุทรมลายใูห้สอนภาษามลาย ู
(BahasaMalayu) และภาษาองักฤษ  นักเรียนไม่ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยใช้เวลาเรียนในระดบั
ประถมศึกษา 6 ปี  ส่วนโรงเรียนพื้นเมืองของเช้ือชาติอ่ืนจะถูกรวมเขา้เป็นส่วนหน่ึงของโรงเรียน
ประถมศึกษาแห่งชาติ ซ่ึงรัฐบาลควบคุมแนวการสอนใหเ้ป็นระบบเดียวกนั 
 นโยบายดังกล่าวสร้างความไมพึงพอใจทั้งกับชาวจีนและชาวอินเดีย  ทาํให้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเร่ืองการศึกษาของชาวจีน   โดยเชิญ ดอกเตอร์ วิลเล่ียม พี เฟน 
(William  P. Fenn) และดอกเตอร์ วูเต่ีย เหยา (Dr. Wu The Yao) มาเป็นผูพ้ิจารณาการศึกษาใน
โรงเรียนจีน เม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 2494 (ค.ศ. 1951) คณะกรรมการ “เฟน-วู” ไม่เห็นด้วยกับ
แผนการศึกษาของคณะกรรมการบาร์น และแสดงความคิดเห็นดว้ยกบัการศึกษาในโรงเรียนจีน  
โดยให้เหตุผลว่าโรงเรียนประถมศึกษาแห่งชาติตามโครงการศึกษาของบาร์นนั้น  เน้นการสอน
ภาษามลายูและภาษาองักฤษเท่านั้น  หากรัฐบาลตอ้งการจะให้การศึกษาเป็นเคร่ืองมือช่วยในการ
สร้างความสําคญัของความคิดเป็นพลเมืองร่วมประเทศเดียวกนัแลว้  ก็ควรจะให้ความสําคญัต่อ
ภาษาจีนเช่นเดียวกบัภาษามลายแูละภาษาองักฤษ 
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 ความเห็นท่ีขดัแยง้กนัระหวา่งโครงการศึกษาของคณะกรรมการบาร์น  และโครงการ
ศึกษาของ “เฟน-วู” ทาํให้รัฐบาลอาณานิคมตอ้งแต่งตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อพิจารณาโครงการ
ศึกษาทั้งสองฉบบั เม่ือ พ.ศ. 2495 (ค.ศ. 1952) คณะกรรมการพิเศษน้ีมีจาํนวน 11 คน ประกอบดว้ย
ควัแทนของเช้ือชาติต่าง ๆ ท่ีเป็นสมชิกสวภานิตจิบญัญติัสหพนัธ์มลายา คณะกรรมการพิเศษได้
เสนอความเห็นว่า  รัฐบาลควรจดัตั้งโรงเรียนประถมศึกษาแห่งชาติตามโครงการศึกษาของบาร์น  
เป็นการเรียนท่ีไม่เสียค่าใชจ่้ายใด ๆ ภายในเวลา 6 ปี โรงเรียนประถมศึกษาแห่งชาติจะจะสอนดว้ย
ภาษามลายแูละภาษาองักฤษ แต่อนุญาตให้สอนวิชาภาษา เคา-ย ู(Kau-yu) หรือภาษาทมิฬ (Tamil) 
ได ้ เม่ือมีนกัเรียนตอ้งการเรียนจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 15 คน 
 รัฐบาลอาณานิคมองักฤษ ไดป้รับปรุงนโยบายทางการศึกษาให้เป็นไปตามขอ้เสนอ
ของคณะกรรมการพิเศษ โดยตั้งงบประมาณสําหรับการศึกษาประจาํปี  พ.ศ. 2496 (ค.ศ. 1953)  ไว้
ประมาณ 95.68 ล้านเหรียญ แต่ปรากฏว่ารัฐบาลอาณานิคมองักฤษตอ้งพบกับข้อจาํกดัในด้าน
ปฏิบติั  ทั้งน้ีนอกจากรัฐบาลจะตอ้งใช้จ่ายเกินงบประมาณเป็นจาํนวนมากแล้ว  รัฐบาลยงัไม่มี
งบประมาณเพียงพอในการจดัตั้งโรงเรียนประถมศึกษาแห่งชาติตามทอ้งถ่ินต่าง ๆ ให้ไดท้ัว่ถึงกนั 
จึงเป็นความพยายามท่ีไร้ผล  รัฐบาลองักฤษจึงตอ้งหนัหลบัมาพิจารณาทบทวนนโยบายใหม่และใน
ท่ีสุดก็พิจารณาเห็นความจาํเป็นท่ีตอ้งปล่อยให้แต่ละเช้ือชาติจดัการศึกษาไดต้ามความตอ้งการของ
กลุ่มตนต่อไปตามเดิม 
 ยคุการจดัการศึกษาในช่วงการรวมตวัและการแยกตวัออกจากมาเลเซียของสิงคโปร์28 
 การท่ีชาวมลายแูสดงความต่อตา้นรัฐบาลองักฤษ  ในการตั้งสหภาพมลายเูป็นอยา่งมาก
และจริงจงั  ทาํให้รัฐบาลองักฤษตอ้งเชิญตวัแทนจากพรรคอมัโนมาเจรจาหารือในการจดัรูปแบบ
การปกครองในคาบสมุทรมลายูใหม่  ผลการเจรจาได้ออกมาเป็น “ขอ้ตกลงสหพนัธ์มลายู (The  
Federation of Malayu Agreement) เม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948)  
 การท่ีพรรคอมัโนไดมี้ส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญสําหรับสหพนัธ์มลายา  ทาํให้
รัฐธรรมนูญฉบบัร่างน้ีมีลกัษณะท่ีเขา้ขา้งชาวมลายแูละพยายามปกป้องผลประโยชน์ของชาวมลาย ู 
โดยเสนอให้รวมรัฐมลายู 9 รัฐ รวมทั้งเกาะปีนังและรัฐมะละกา (ยงัคงไม่มีสิงคโปร์) เข้าเป็น
สหพนัธ์และมีรัฐบาบกลางปกครอง  แต่สุลต่านแห่งรัฐก็ยงัคงอยู่ในฐานะเป็นผูป้กครองรัฐและแต่
ละรัฐก็ยงัคงมีรัฐบาลแห่งรัฐของตน 

                                                        
 28สาวิตรี ตลบัแป้น, (อา้งถึงใน พชัรินทร์ สวนฐิตะปัญญา), “การศึกษาในฐานะเป็น

เคร่ืองมือในการรักษาเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศพหุสังคม: ศึกษาเปรียบเทียบประเทศ
ไทยกบัสิงคโปร์” (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต วชิาภูมิภาค, 2545), 96-98. 
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 การให้สิทธิการเป็นพลเมืองของสหพนัธรัฐ  เขม้งวดกว่าท่ีเสนอไวใ้นสหภาพมลายู
เม่ือ พ.ศ. 2489 (ค.ศ. 1946) กล่าวคือ จะให้สิทธิการเป็นพลเมืองโดยกาํเนิดเฉพาะผูท่ี้อยู่ใตก้าร
ปกครอง (Subject) ของสุลต่านทั้ง 9 รัฐ และผูอ้ยูใ่ตก้ารปกครองขององักฤษท่ีสเตรทส์เซ็ตเติลเมน้ท ์ 
(British  Subject)  สาํหรับพลเมืองอ่ืน ๆ จะขอสมคัรเขา้รับสิทธิการเป็นพลเมือง (ขอแปลงสัญชาติ)  
ของสหพนัธรัฐได ้ หากเกิดและอาศยัอยูใ่นดินแดนน้ีอยา่งน้อย 10 ใน 15 มาแลว้ หรือไม่ไดเ้กิดท่ี
สหพนัธรัฐ ตอ้งเขา้มาอาศยัในดินแดนน้ีต่อเน่ืองกนัอยา่งนอ้ย 15 ใน 2 ปี ก่อนหนา้วนัท่ีสมคัร  และ
จะตอ้งเป็นผูส้ามารถพดูภาษามลายหูรือภาษาองักฤษได ้
 ถึงแมว้่าสิงคโปร์จะถูกกีดกนัทั้งการจดัตั้งสหภาพมลายู  และสหพนัธ์มลายา  แต่ใน
ภายหลงัสิงคโปร์ก็ได้กลบัเขา้มารวมเป็นประเทศมาเลเซีย ในสมยัตนกู อบัดุล ราห์มาน (Tunku  
Abdul  Rahman) นายกรัฐมนตรีของสหพนัธ์มลายใูนสมยันั้น  เหตุผลของการท่ีตอ้งเขา้มารวมของ
สิงคโปร์เกิดมาจากท่ีวา่  องักฤษจะไม่เต็มใจให้เอกราชแก่สิงคโปร์  เพราะเหตุการณ์ ใน พ.ศ. 2503 
(ค.ศ. 1960)  ท่ีรัฐบาลพรรคพีเอพีของลี  กวน  ยแูพก้ารเลือกตั้งเป็นคร้ังแรก  และในเดือนเมษายน  
พ.ศ. 2504 (ค.ศ. 1961)  พรรคพีเอพีไดแ้พใ้นการเลือกตั้งซ่อมส่ิงท่ีเกิดข้ึนแสดงให้เห็นความรุ่งเรือง
ของฝ่ายคอมมิวนิสตท่ี์ครอบงาํสิงคโปร์อยูแ่ละถา้ยงัปล่อยใหสิ้งคโปร์เป็นท่ีตั้งของฝ่ายคอมมิวนิสต ์ 
ฝ่ายคอมมิวนิสตจ์ะสามารถคุกคามไปยงัส่วนอ่ืนได ้
 สนพนัธ์มลาย ู(Federayion  of  Malaya)  ไดรั้บเอกราชจากองักฤษเม่ือ 31 สิงหาคม  
พ.ศ. 2500 (ค.ศ. 1957)  และ  “ประเทศมาเลเซีย”  เกิดข้ึนอย่างเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน  
พ.ศ. 2506 (ค.ศ. 1963) ประกอบดว้ยสหพนัธ์มลายา  สิงคโปร์  ซาบาห์และซาราวกั  (ในการท่ีตอ้ง
รวมเอาซาบาห์  ซาราวกัและบรูไน (บรูไนปฏิเสธ)  เขา้มาดว้ยนั้น  เกิดความจาํเป็นของพรรคอมัโน
ท่ีตอ้งสร้างสมดุลระหวา่งเช้ือชาติมลายแูละเช้ือชาติจีน  เพราะการรวมเอาสิงคโปร์เขา้มามีผลทาํให้
จาํนวนชาวจีนเพิ่มจีนเพิ่มข้ึน  เพราะพลเมืองของสิงคโปร์ส่วนใหญ่เป็นชาวจีน) 
 การรวมเอาสิงคโปร์เขา้เป็นประเทศมาเลเซีย  มีผลทาํให้ตวัแทนของพรรคสิงคโปร์คือ
พรรคพีเอพี (PHP-People’s Action Party)  ซ่ึงมีนายลี  กวน  ย ูเป็นหวัหนา้พรรคไดเ้ขา้มามีบทบาท
ในสหพนัธ์มลายาดว้ย  ในการน้ีสิงคโปร์มีอาํนาจในการควบคุมเร่ืองการศึกษาและเร่ืองแรงงาน 
 เน่ืองมาจากวา่พรรคพีเอพีของสิงคโปร์มีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นชาวจีน  การเป็นผูดู้แล
จดัการศึกษาจึงเป็นการสร้างความหวงัใหม่ให้ชาวจีนและชาวอินเดียในสหพนัธ์มลายา  โดยหวงัวา่
พรรคพีเอพี  จะใหอิ้สระแก่ประชาชนในการใชภ้าษาเหมือนกบัท่ีพรรคพีเอพีดาํเนินการในสิงคโปร์  
โดยหลกัการน้ีเป็นส่ิงท่ีขดัแยง้กบัพรรคอมัโน  เพราะพรรคอมัโนมีนโยบายการจดัการศึกษาให้เป็น
ระบบการศึกษาแห่งชาติ  ซ่ึงใช้ภาษาองักฤษและภาษามลายูสําหรับการเรียนการสอน  และก็
พยายามปกป้องสิทธิของชาวมลายเูพื่อใหป้ระเทศมาเลเซียเป้นของชาวมลาย ู
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 ระหว่างท่ีสิงคโปร์รวมกับประเทศมาเลเซียน้ี  นายลี  กวน  ยู  หัวหน้าพรรคพีเอพี        
มีนโยบายท่ีจะให้ความเสมอภาคแก่ประชาชนดว้ยคาํขวญัวา่ “Malaysian  Malaysia”  คือ  ประเทศ
มาเลเซียจะเป็นของชาวมาเลเซียทุกคน 
 ความขดัแยง้เร่ิมปรากฏเด่นชดั เน่ืองจากพรรคอมัโนมีความเห็นว่าพรรคพีเอพีแสดง
ความเห็นเป็นปรปักษ์กบัพรรคอมัโน ดว้ยการไม่ยอมรับเร่ืองสิทธิพิเศษของชาวมลายเูพราะนายลี 
กวน ยู ให้ขอ้คิดเห็นว่า สิทธิพิเศษของชาวมลายูท่ีกาํหนดในรัฐธรรมนูญนั้นเป็นการช่วยคนกลุ่ม
เล็ก ๆ ในสังคมเท่านั้น ไดแ้ก่ กลุ่มผูน้าํมลายูและกลุ่มขา้ราชการ ซ่ึงไม่ไดส่้งผลไปถึงประชาชน    
ในชนบทซ่ึงเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ อีกทั้งเสนอวา่ชาวมลายูประมาณ 39% ของประชาชน
เช้ือชาติมลายูเป็นผูอ้พยพเขา้มาอยูใ่หม่ โดยอพยพมาจากหมู่เกาะอินโดนีเซีย ฉะนั้นนายลี กวน ย ู  
จึงเห็นว่าควรยกเลิกฐานะเจา้ของแผ่นดินของชาวมลายู เพราะชาวจีนบางกลุ่มได้เขา้มาตั้งหลัก
แหล่งอยูน่านกวา่ชาวมลายูท่ีอพยพเขา้มาอยูใ่หม่ นอกจากน้ีรัฐบาลสิงคโปร์มีความรู้สึกวา่ตนเอง
เป็นฝ่ายเสียเปรียบด้านเศรษฐกิจ เพราะงบประมาณของประเทศมาเลเซีย มุ่งพัฒนาบริเวณ
คาบสมุทรมลายมูากกกวา่เกาะสิงคโปร์ ทั้ง ๆ ท่ีรายไดข้องประเทศส่วนใหญ่มาจากสิงคโปร์ 
 ในท่ีสุดความขดัแยง้น้ีก็นําไปสู่การแตกแยกระหว่างสิงคโปร์และสหพนัธ์มลายา
สิงคโปร์ประกาศแยกตนเป็นอิสระจากสหพนัธ์มลายา เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2508 (ค.ศ. 1965)
สหพนัธ์มลายาและบริเวณรัฐอ่ืนยงัคงช่ือวา่ ‚ประเทศมาเลเซีย‛ 
 ยุคหลงัการประกาศเอกราชและแยกตวัเป็นอิสระจากมาเลเซีย พ.ศ.  2508-2533 (ค.ศ.
1965-1990)29 
 สาธารณรัฐสิงคโปร์ (The Republic of Singapore) มีนโยบายของเช้ือชาติท่ีให้แต่ละ
เช้ือชาติไดรั้กษาไวซ่ึ้งวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเอง แต่วา่จะตอ้งมีอยูร่่วมกนั
ในการมีเอกลกัษณ์แห่งชาติและมีความภกัดีต่อรัฐ ส่ิงท่ีเป็นเอกลกัษณ์ความเป็นชาติของสิงคโปร์
ประกอบดว้ยวนัชาติสิงคโปร์ เพลงชาติ และธงชาติ ทุกวนัน้ีคนรุ่นใหม่ของสิงคโปร์จะตอ้งค่อย ๆ 
ตระหนกัถึงความคิดในปรัชญาของเอกลกัษณ์แห่งชาติท่ีประกอบไปดว้ย 
 1. การกล่าวถึงสิงคโปร์ให้ถูกต้อง ต้องกล่าวว่าสิงคโปร์เป็นสังคมท่ีหลากหลาย        
ชาติพนัธ์ุ ไม่ใช่สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีหลายเช้ือชาติ 

                                                        
 29สาวิตรี ตลบัแป้น, (อา้งถึงใน K.E. Shaw, and Mathew P.L. Wai), “การศึกษาใน

ฐานะเป็นเคร่ืองมือในการรักษาเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศพหุสังคม: ศึกษาเปรียบเทียบ
ประเทศไทยกบัสิงคโปร์” (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต วชิาภูมิภาค, 2545), 98-100. 
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 2. สิงคโปร์ไม่ไดโ้ดดเด่ียวในการแกปั้ญหาเร่ืองความหลากหลาย เน่ืองจากการจดัการ
น้ีถือว่าเป็นปัญหาในระดบัโลก สิงคโปร์ไดพ้ฒันาเทคนิควิธีการในการเป็นชาติดว้ยวิธีการท่ีเป็น
รูปแบบเฉพาะและเป็นประโยชน์ โดยการกระทาํตามสมควรและไม่เกินขอบเขต 
 3. การรวมกนัทางการเมืองในระดบัสูงข้ึนไปเป็นความเหมาะสม เป็นความพึงพอใจ
และเป็นผลต่อความสาํเร็จในอนัท่ีจะใหเ้กิดความสามคัคีระหวา่งกลุ่มท่ีมีภูมิหลงัต่างกนั 
 4. การรวมกนัเป็นเป้าหมายท่ีน่ายินดี ต่อการมีเสถียรภาพทางการเมือง ท่ีจะตกไปถึง
ตวับุคคลและลูกหลานใหมี้มาตรฐานชีวติท่ีดีข้ึนและทาํใหม้ัน่ใจต่อการมีความสุขต่อไปในอนาคต 
 5. การสรรสร้างและตั้งมัน่ต่อเอกลกัษณ์แห่งชาติระหวา่งพลเมืองของประเทศหน่ึงจะ
นําไปสู่ความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างประเทศ และเสริมสร้างการธํารงไวซ่ึ้งสันติภาพและความ
ปลอดภยัท่ีมีต่อกนั 
 มีการสาํรวจท่ีจดัทาํข้ึนโดยนกัศึกษาท่ีจบมาจากมหาวิทยาลยัของสิงคโปร์ ซ่ึงแสดงให้
เห็นถึงการรับรู้ต่อเร่ืองความเป็นชาติของสิงคโปร์ ผลการสํารวจ 90%  เรียกตนเองว่าเป็นชาว
สิงคโปร์ 74 % ชอบท่ีจะถูกเรียกว่าชาวสิงคโปร์มากกว่าท่ีจะเป็นชาวจีน ชาวมลายู ชาวอินเดีย     
ชาวยูเรเซียหรือยุโรป 48 % เห็นว่าเป็นการดีท่ีสิงคโปร์แยกจากมาเลเซีย (ในเร่ืองเดียวกนั 32 % 
ไม่ได้ตดัสินใจ และ 20% ชอบเอกลกัษณ์ของการเป็นชาวมาเลเซีย) 80% เคยเห็นและได้ยิน
สัญลกัษณ์ทั้งสาม (วนัชาติ เพลงชาติ และธงชาติ) หรือมากกว่าน้ีในการแสดงความเป็นชาติของ
สิงคโปร์ ซ่ึงก็รวมไปถึงเหล่าทพัและการเดินแถวในวนัชาติของสิงคโปร์ และ 74% ประกาศตนดว้ย
ความเตม็ใจและปรารถนาท่ีจะสู้และตายเพื่อสิงคโปร์ 
 นับจากปี พ.ศ. 2508 (ค.ศ. 1965) เม่ือสิงคโปร์ประกาศตนเป็นเอกราช มีอาํนาจ
อธิปไตยของตนเองโดยปกครองอยูใ่นรูปแบบของสาธารณรัฐแลว้ สิงคโปร์อยูภ่ายใตก้ารปกครอง
องนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียว คือ นายลี กวน ย ู เป็นเวลานานถึง 25 ปี ทั้งน้ีเพราะพรรคกิจประชา 
(PAP: People’s Action Party) ซ่ึงนายลี กวน ย ูเป็นผูก่้อตั้งนบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 (ค.ศ. 1961) นั้น    
มีชยัชนะในการเลือกตั้งเกือบทุกคร้ัง ไม่วา่จะเป็นการเลือกตั้งทัว่ไปและการเลือกตั้งซ่อม 
 ปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) เป็นจุดเร่ิมตน้ของการปรับเปล่ียนการปกครองของสิงคโปร์
จากผูน้าํกลุ่มเก่าเป็นผูน้าํรุ่นใหม่ นายโก๊ะจ๊ก ตง (GohChok Tong) ไดรั้บการคดัเลือกจากพรรคกิจ
ประชาและคณะรัฐมนตรีให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนท่ีสองของสิงคโปร์  เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) นายลี กวน ยู ยงัคงดาํรงตาํแหน่งอยู่ในรับบาลชุดใหม่โดยเป็นรัฐมนตรี
อาวโุส และในปี พ.ศ. 2536 (ค.ศ. 1993) สิงคโปร์เริมใชร้ะบบประธานาธิบดีแบบใหม่ซ่ึงมาจากการ
เลือกตั้ งโดยตรงจากประชาชน ซ่ึงนายออง เต็ง เชียง (OngTeng Cheong) ได้รับเลือกเป็น
ประธานาธิบดี 
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 การศึกษาภาษาองักฤษเป็นสะพานเช่ือมโยงกลุ่มชาติพนัธ์ุอนัหลากหลาย30 
 หลงัจากการแยกตวัเป็นอิสระจากมาเลเซีย ดว้ยความต่างหลายประการดงัท่ีไดก้ล่าว
มาแล้ว มรดกอย่างหน่ึงท่ีติดมาจนถึงปัจจุบนัคือการใช้ภาษามลายูเป็นภาษาประจาํชาติ แต่ความ   
ลกัหลัน่ยุ่งยากอยู่ท่ีว่า ชาวมลายูได้กลายเป็นชนกลุ่มน้อยของสิงคโปร์ไป โดยชนกลุ่มใหญ่ คือ      
คนเช้ือสายจีน 
 การท่ีภาษามลายไูม่ไดสู้ญเสียสถานะภาพของการเป็นภาษาประจาํชาติของสิงคโปร์ได้
มีการกล่าวว่า ภาษามลายขูองชนกลุ่มนอ้ยน้ีข้ึนอยูใ่นลกัษณะท่ีไม่ไดเ้ป็นส่วนสําคญัทางเศรษฐกิจ 
หรือทางดา้นความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีอนัน้ีเองท่ีทาํใหเ้ห็นวา่ภาษามลายใูนสิงคโปร์ไม่ประสบ
ความสาํเร็จในบทบาทของการเป็นสะพานทางภา และการท่ีภาษาจีนซ่ึงเป็นภาษาของชนกลุ่มใหญ่
ไม่อาจจะเขา้มาแทนท่ีไดก้็เน่ืองมาจากสภาพตามภูมิศาสตร์การเมืองท่ีบงัคบัอยู ่การท่ีมีทาํเลท่ีตั้งอยู่
ในหมู่เกาะมาเลย ์สิงคโปร์จึงไม่อาจจะเรียกวา่เป็น ‚จีนประเทศสาม‛ 
 ความเป็นจีนของสิงคโปร์เองก็ไม่เหมือนกบัในประเทศจีน อย่างเช่นประสบการณ์ท่ี
เกิดกบัผูน้าํคนสําคญัอย่างลี กวน ยู เขาบอกว่าคร้ังท่ีเขาเรียนอยู่ท่ีประเทศองักฤษและได้พบกบั
นกัเรียนท่ีมาจากประเทศจีน เขามีความรู้สึกวา่สูญเสียการเรียนรู้ ‚ภาษาแม่เล้ียง‛ ไป และยอมรับได้
ไม่เตม็ท่ีวา่วฒันธรรมจีนเป็นของเขา เขารู้สึกวา่ตนเองแยกจากคนจีนทัว่ ๆ ไปท่ีพูดภาษาถ่ินและจีน
กลาง (แมนดาริน)โลกในหนังสือและครูบาอาจารยต่์าง ๆ ก็ไม่ได้เก่ียวขอ้งกบัโลกท่ีเขาอยู่โดย
ส้ินเชิง เขาก็เป็นเหมือนกบันกัเรียนเป็นร้อยเป็นพนัของวิทยาลยัราฟเฟิลส์ท่ีไม่ไดมี้การอบรมตาม
รูปแบบวฒันธรรมของเอเชีย แต่วา่ก็ไม่ไดเ้ป็นแบบองักฤษ ก็คือวา่ไดสู้ญเสียไปทั้งสองวฒันธรรม 
ภาษาองักฤษท่ีเป็นภาษาของเทคโนโลยแีละวทิยาศาสตร์ไดรั้บการพิจารณาในลกัษณะท่ีมีความเป็น
กลาง นโยบายทางภาษาของรัฐบาลจึงดาํเนินไปในทิศทางน้ี ในการสอบต่าง ๆ ก็เนน้ไปในทางการ
ให้ความสําคญักบัการเรียนภาษาท่ีสอง (ภาษาองักฤษสําหรับพวกท่ีเรียนแบบจีน และภาษาจีน
สําหรับนักเรียนจีนท่ีเรียนแบบองักฤษ) การเรียนการสอนท่ีใช้ภาษาองักฤษจึงได้มีแนวโน้มท่ีดี   
มาก ๆ ในโอกาสแบบน้ี  
 ต่อจากนั้นจึงเกิดแรงกดดันของการลดภาษาจีนลงจากการเพิ่มภาษาองักฤษเข้ามา
มหาวทิยาลยันานยางท่ีก่อตั้งโดยชาวจีน ในปี พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975)ไดรั้บเอาภาษาองักฤษเขา้มาใน

                                                        
 30สาวิตรี ตลบัแป้น, (อา้งถึงใน Lee Kuen Yew), “การศึกษาในฐานะเป็นเคร่ืองมือใน

การรักษาเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศพหุสังคม : ศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยกับ
สิงคโปร์” (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต วชิาภูมิภาค, 2545), 100-102. 
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การเรียนการสอน และต่อมาในปี พ.ศ. 2523(ค.ศ. 1980) มหาวิทยาลยันานยางก็ถูกกลืนเขา้กับ
มหาวทิยาลยัสิงคโปร์ในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของมหาวทิยาลยัแห่งชาติสิงคโปร์ 
 การท่ีในแต่ละกลุ่มเช้ือชาติมีความหลากหลายทางภาษาพูดก็เป็นสาเหตุใหญ่ท่ีย ํ้าให้
ภาษาองักฤษเป็นสะพานทางภาษาในแง่ของประโยชน์ทางการส่ือสารเพื่อความเขา้ใจกนั ความ
หลากหลายทางภาษาถ่ินขงจีนและอินเดีย 
 แรงจูงใจของการใช้ภาษาองักฤษ คือ ภาษาองักฤษได้เป็นปัจจยัอย่างหน่ึงของลูก ๆ 
พวกเขาว่าต่อไปจะประสบความสําเร็จในอนาคตหรือไม่ โดยสภาพของสังคมทางดา้นการศึกษา
ในช่วงปี พ.ศ. 2523 (ค.ศ. 1980) มีเพียงคนกลุ่มเล็ก ๆ เท่านั้นท่ีพูดภาษาองักฤษตามแบบท่ีใช้ใน
โรงเรียนกบัท่ีบา้นของพวกเขา คนกลุ่มน้อยน้ีคือพวกทายาทของคนท่ีเรียนภาษาองักฤษของคน    
รุ่นท่ี 1 รุ่นท่ี 2 หรือแม้แต่รุ่นท่ี 3 คนเหล่าน้ีคือ พวกชนชั้ นนําท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญด้านต่าง ๆ ใน
สิงคโปร์ คิดตามจาํนวนแลว้คือ 9 % ของครอบครัวชาวจีน  และ 2 % ของครอบครัวชาวมลายูท่ี
ภาษาองักฤษหลกัภายในบา้น ส่วนครอบครัวอ่ืน ๆ พอ่แม่ต่างก็พูดภาษาองักฤษไดแ้ละพยายามท่ีจะ
ใช้ภาษาองักฤษกบัลูก การพูดภาษาองักฤษนั้นจะส่งผลต่อการเรียนท่ีดีข้ึนของลูก ๆ ท่ีโรงเรียน 
เพราะนกัเรียนท่ีพูดภาษาองักฤษจะไดรั้บประโยชน์ในหน้าท่ีการงานซ่ึงจะตอ้งมีการเร่ิมกนัตั้งแต่
ชั้นประถม ในเร่ืองน้ีสําหรับบางโรงเรียนแล้วบรรดาครูและครูใหญ่ไดมี้การคดัสรรนักเรียนกนั
ตั้งแต่ชั้นประถม ในเรืองสําหรับบางโรงเรียนแลว้บรรดาครูและครูใหญ่ไดมี้การคดัสรรนกัเรียน
ออกเป็นระดบัต่าง ๆ ตั้งแต่ก่อนวนัแรกท่ีเด็กจะเขา้เรียนในชั้นประถม โดยยึดเอาขอ้มูลพื้นฐานท่ี
เรียกว่า ‚ขอ้มูลทางชีววิทยา‛ (Biodata) ของนักเรียนขอ้มูลน้ีประกอบด้วยการศึกษาของพ่อแม่ 
อาชีพ และความเช่ียวชาญทางภาษา ดงันั้นความสามารถในทางภาษาของนกัเรียนจึงเป็นเหมือน 
ตราประทบัท่ีจะติดอยูก่บัตวันกัเรียนไปตลอด 
 ขณะท่ีภาษาองักฤษในสิงคโปร์มีความสําคญัมากข้ึนเร่ือย ๆ และแมว้่าสิงคโปร์ท่ีมี   
ชาวจีนเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุหลกัจะหลบเล่ียงไม่ให้จีนอีกประเทศหน่ึงด้วยการสร้างชาติสิงคโปร์      
แต่ภาษาจีนกลางก็ไม่ไดถู้กลดความสําคญัลงไป ในทางตรงกนัขา้มภาษาจีนกลางกลบัไดรั้บการ
ส่งเสริมมากข้ึนเปรียบเทียบกบัภาษาองักฤษ การเติบโตทางภาษาท่ีไดถู้กคดัเลือกให้กบัสังคมเช่นน้ี 
ภาษาองักฤษได้เป็นประโยชน์ในความเช่ือมโยงทุกกลุ่มชาติพนัธ์ุ แต่ภาษาจีนกลางจะมีความ
เฉพาะเจาะจงกบัชาวจีน และเม่ือมาประกอบกบัการท่ีรัฐบาลได้ให้ความสําคญักบั ‚คาํสอนของ
ขงจ้ือ‛ การเนน้ให้ความสําคญัท่ีไม่เท่ากนัเช่นน้ียอ่มไปกระทบกบัความรู้สึกและสร้างกดดนัให้กบั
กลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืน แต่รับบาลสิงคโปร์ไดแ้ปรความกดดนัอนัน้ีเป็นพลงัเพื่อการแข่งขนั ซ่ึงระบบ
การศึกษาก็ไดถู้กนาํมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการน้ี 
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 การจดัการศึกษาในการรณรงค ์‚พดูจีนกลาง‛ และ ‚คาํสอบแบบขงจ้ือ‛31 
 การรณรงค ์‚พดูจีนกลาง‛ 
 ในปี พ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979) ไดมี้การรณรงคใ์ห้พูดจีนกลาง (แมนดาริน) โดยตอ้งการ
ให้เขม้าแทนท่ีภาษาถ่ินจีนอนัหลากหลายในสิงคโปร์ การรณรงคน้ี์ไดท้าํกนัอยา่งจริงจงั รัฐบาลได้
ส่งเสริมในเร่ืองแผนการต่าง ๆ การทําโปสเตอร์ การโฆษณาทั้ งทางด้านทีวีและวิทยุ ฯลฯ            
การรณรงค์น้ีเป็นผลมาจากนโยบายทางดา้นการศึกษาในช่วงหลงัการแยกตวัเป็นอิสระ ท่ีไดมี้การ
อภิปลายและวพิากษว์จิารณ์กนัอยา่งเป็นทางการ ในรายงานของรัฐมนตรีการศึกษา ในปี พ.ศ. 2521  
(ค.ศ. 1978) ช้ีถึงปัญหาของภาษาถ่ิน โดยกล่าวว่าภาษาทอ้งถ่ินท่ีหลากหลายของจีน เป็นส่ิงท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการสอนภาษาองักฤษและภาษาจีนกลางในโรงเรียน ดงันั้นรัฐบาลจึงไดพ้ยายามท่ีจะลด
ความต่างกนัทางดา้นภาษาดว้ยการรณรงคใ์ห้ชาวจีนกลางส่วนภาษาถ่ินไดถู้กห้ามใชใ้นภาคธุรกิจ
ทั้งทางวิทยุและโทรทศัน์ ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2520 (ค.ศ. 1977) ซ่ึงมีอ้างเหตุผลหลายประการท่ีอยู่
เบ้ืองหลังการรณรงค์คือ การอ้างเหตุผลทางด้านการศึกษาท่ีสันนิษฐานว่านโยบายสองภาษา         
จะสาํเร็จไดม้ากข้ึนถา้ไม่มีภาษาถ่ิน ทางดานวฒันธรรมไดแ้นะวา่ภาษากลางคือสัญลกัษณ์อยา่งหน่ึง
ทางมรดกทางวฒันธรรมโดยทัว่ไปของชาวจีน อีกประการหน่ึงคือ การบงัคบัให้ใช้ภาษาจีนกลาง  
จะนาํมาซ่ึงการลดความหลากหลายของภาษาจีน และในแง่วฒันธรรมท่ีเน้นภาษา ผลของมนัจะ    
ทาํใหว้ฒันธรรมจีนมีความเป็นอนัเดียวกนัมากข้ึน 
 ผูรู้้หลายคนเห็นวา่การรณรงค์น้ีเป็นทั้งเร่ืองวฒันธรรมและการเมือง และเห็นดว้ยกบั
การให้มีการรณรงคท่ี์เป็นเหตุผลทางการเมืองและทางเศรษฐกิจในความเป็นหน่ึงเดียวของชาวจีน
ในสิงคโปร์ บางคนเห็นวา่ความมุ่งหมายหลกัในการเตรียมการอนัน้ีมีจุดมุ่งหมายกบัชุมชนชาวจีน
ในสิงคโปร์ ท่ีเก่ียวกบัผลประโยชน์ดา้นการคา้ท่ีตอ้งติดต่อกบัประเทศจีนในอนาคต 
 ในท่ีน้ีมีการวพิากษว์ิจารณ์ในทางความเห็นโตแ้ยง้ในเร่ืองวฒันธรรมวา่ ความตั้งใจใน
การท่ีจะทาํให้ชาวจีนเป็นหน่ึงเดียวท่ีชาวจีนทุกคนขานรับนั้นเป็น ส่ิงท่ีเหลวไหล มีคนคิดว่าเป็น
เร่ืองตลกเพราะ ‚บรรพบุรุษของพวกเราทั้งหมดมาจากหลายจังหวดั ก็คือแต้จ๋ิวเป็นภาษาของ     
พวกเรา ไม่ใช่แมนดาริน‛ จากมุมมองน้ีจีนกลาง (แมนดาริน) คือ ‚ส่ิงหน่ึงท่ีเป็นต่างถ่ินท่ีเรา
ทั้งหมดไปโรงเรียนเพื่อท่ีจะเรียน คุณรู้ไหมวา่มนัไม่เคยเลยท่ีจะเป็นวฒันธรรมของพวกเรา‛ 

                                                        
 31สาวิตรี ตลับแป้น, (อ้างถึงใน Andreas Ackermann), “การศึกษาในฐานะเป็น

เคร่ืองมือในการรักษาเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศพหุสังคม: ศึกษาเปรียบเทียบประเทศ
ไทยกบัสิงคโปร์” (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต วชิาภูมิภาค, 2545), 102-105. 
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 ผลกระทบประการหน่ึงท่ีจะเกิดกบัการให้พูดจีนกลางคือ ‚การเกิดช่องวา่งระหวา่งวยั
ในการสนทนา‛ ด้วยเหตุท่ีคุณค่าทางวฒันธรรมประเพณีจีนในอดีตเป็นการให้จากพ่อแม่ท่ีพูด      
ภาษาถ่ินไปยงัลูก ๆ เด็กทุกวนัน้ีไม่ค่อยเขา้ใจปู่ ยา่ตายายมากนกั 
 ในเร่ืองน้ีสําหรับคนเช้ือชาติอ่ืน ชาวอินเดียคนหน่ึงบอกว่าไม่ชอบการรณรงค์น้ี      
‚ฉันไม่รู้ว่าทาํไมรัฐบาลน้ีจึงมุ่งไปแต่ประเทศของคนจีน ในเม่ือได้คาดกันว่าทุกเช้ือชาตินั้ น          
เท่าเทียมกนั‛ มีปฏิกิริยาของคนอ่ืนไดเ้พิ่มคาํถามวา่ ทาํไมมีแต่การรณรงค ์‚พูดจีนกลาง‛ ไม่เห็นมี
อยา่งเช่น ‚พดูทมิฬ‛ เพราะวา่กลุ่มเช้ือชาติอ่ืนก็มีความหลากหลายภาษาถ่ินเช่นเดียวกนั 
 การใหค้วามสาํคญักบั ‚คาํสอนของขงจ๊ือ‛ (Confucianism) 
 รัฐบาลไดเ้ผยแพร่สนับสนุนการสร้างความคิด ‚นิยมเอเชีย‛ (Asian Values) ใน
โรงเรียน ในปี (ค.ศ. 1982) เม่ือรัฐมนตรีการศึกษาเสนอใหท้าํการสอนความรู้ทางดา้นศาสนา (ต่อมา
ไดใ้ชช่ื้อวา่การศึกษาจริยธรรม) เป็นวิชาบงัคบันกัเรียนในแต่ละเช้ือชาติเรียนศาสนาของตนเองใน
ห้องเรียน ต่อมาไดมี้ขอ้โตแ้ยง้วา่การส่งเริมทางดา้นศาสนาในรูปแบบน้ีจะส่งผลกระทบต่อความ 
ไม่ลงรอยของศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลาม ดงันั้นการสอนความรู้ทางศาสนาจึงถูกละทิ้งในวิชา
หนา้ท่ีพลเมือง ในปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1989) ความรู้เหล่าน้ีรวมทั้งความรู้ท่ีประกอบไปดว้ยหลกัการ
ของการสร้างชาติและศาสนาท่ีเป็นหลกัในสิงคโปร์ 
 การท่ีจะธาํรงไวใ้นทางศาสนาท่ีจะใหเ้ขา้กนัได ้ในปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) ไดมี้ความ
พยายามท่ีจะส่งเสริมวฒันธรรมท่ีจะเป็นส่ิงยึดเหน่ียวโดยการทาํลายการแบ่งแยกทางศาสนา         
คาํสอนของขงจ๊ือจึงกลายมาเป็นเคร่ืองมือสําคัญ ท่ีมีการคาดกันว่าจะเป็นการสร้างคุณค่าทาง
จริยธรรมท่ีมาความชอบธรรมของรัฐบาลแบบเผด็จการรวมอาํนาจเขา้สู่ศูนยก์ลางอย่างเป็นการ
ถาวร 
 เหตุผลประการหน่ึงท่ีรัฐบาลใช้เป็นขอ้อ้างในการส่งเสริมคาํสอนของขงจ้ือการท่ี
สังคมสิงคโปร์ทุกว ันน้ีมาการนิยมตะวนัตกมากเกินไปซ่ึงเกิดมาจากการเรียนทั้ งหมดเป็น
ภาษาองักฤษซํ้ ายงัทาํให้เกิดมีการเปล่ียนศาสนาเป็นศาสนาคริสต์เป็นจาํนวนไม่น้อย ตามกระแส
ของการยกคาํสอนของขงจ๊ือสําครับชุมชนชาวจีนแล้ว ได้รับการตอ้นรับเป็นอย่างดี ความกงัวล  
เร่ืองน้ีเร่ิมปรากฏใหเ้ห็นในชุมชนมลาย ูคาํถามท่ีเพิ่มข้ึนมาคือ วตัถุประสงคท่ี์แผงอยูใ่นการรนรงค ์    
อนัใหม่น้ีอาจจะเป็นการยกระดบัวฒันธรรมของจีนอยา่งเป็นระบบในรูปคาํสอนของขงจ๊ือ 
 การเรียนคาํสอนของขงจ๊ือได้เขา้สู่หลกัสูตรในโรงเรียน  ในช่วงปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 
1990)ด้วยเหตุผลของสถาบันพฒันาหลักสูตรของสิงคโปร์  คือ ความหวงัว่าการชักชวนทาง
จริยธรรมอนัน้ี จะช่วยสร้างคุณลกัษณะท่ีแข็งแกร่งและให้ความเขา้ใจในรากเหงา้ทางวฒันธรรม
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ของตนเองของเยาวชนพลเมืองรุ่นใหม่ และวฒันธรรมคาํสอนของขงจ๊ือก็จะทาํให้เกิดการพฒันา
ทางดา้น เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
 ส่ิงท่ีเกิดข้ึนสําครับชาวมลายูและชาวอินเดียในสิงคโปร์คือความข้องใจในส่ิงท่ีเขา  
เห็นว่ามากเกินไปท่ีเน้นความสําคัญของชนกลุ่มใหญ่ ความมากเกินไปท่ีเน้นความสําคญัของ        
ชนกลุ่มใหญ่ ความมากเกินไปได้รวมไปทั้งเร่ืองการเน้นวฒันธรรมจีนในด้านสถาปัตยกรรม 
ส่ือมวลชน และประเพณีต่าง ๆ รวมไปทั้งเร่ืองภาษาด้วยอย่างในเร่ืองของการพูดสองภาษาของ
สิงคโปร์ (bilingual) เวลาสมคัรงานคาํถามแรกคือ คุณรู้สองภาษาใช่ไหม สองภาษาในท่ีน้ีคือ แมว้า่
คุณจะรู้สองภาษาคือภาษาองักฤษและมลายู แต่ส่ิงท่ีอยู่ในความหมายของคาํถามคือ ภาษาองักฤษ
และภาษาจีน 
 การย ํ้าความเป็นจีนมากก็มีคนให้เหตุผลว่าชาวจีนเป็นชนกลุ่มใหญ่มองเห็นว่าชาว
มลายไูม่เป็นชาวสิงคโปร์เพียงพอ อนัเน่ืองมาจากการรวมตวักนัของโลกวฒันธรรมของชาวมลาย ู
(Malay Culture World) โดยผา่นทางศาสนาอิสลามการท่ีรัฐบาลกระตุน้ชุมชนจีนโดยการทาํให้เป็น
จีนมากข้ึนด้วยคาํสอนของขงจ๊ือและภาษาจีนกลาง ก็มาจากการท่ีสิงคโปร์จะอยู่รอดได้ตราบท่ี    
ชาวจีนยงัเป็นชนกลุ่มใหญ่อยู ่
 แบบเรียนประวติัศาสตร์และสังคมศึกษา:  เบา้หลอมทางความคิด32 
 สิงคโปร์แมจ้ะไดช่ื้อวา่เป็นชาติท่ีเนน้การพฒันาทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นสําคญั แต่วิชาการความรู้ดา้นสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ก็มิไดถู้กละเลยไปเหมือนอย่างท่ี
หลาย ๆ สังคมไดม้องขา้มไปหลงั อดีตนากรัฐมนตรีสิงคโปร์ นายโกะจ๊ก ตง (GohChok Tong) ผูท่ี้
ทาํใหสิ้งคโปร์กลายเป็นเสือเศรษฐกิจของเอเชีย ไดนิ้ยามความสําคญัของการเรียนรู้เร่ืองราวในอดีต
ไวว้า่ ‚History Helps us to Better Understand the Present and Help us to Understand How People 
Think and Feel‛ ขณะท่ีรัฐบุรุษอาวุโส ลี กวน ยู ก็มองเห็นความสําคญัของวิชาการทางด้าน
สังคมศาสตร์และประวติัศาสตร์ว่ามีส่วนช่วยในการสร้างความเป็นชาติข้ึนมาโดยกล่าวไวว้่า 
“History Helps us Develop a Sense of National Identity” ดงันั้นจึงไม่เป็นท่ีแปลกใจเลยวา่เพราะ
เหตุใดหลกัสูตรการศึกษาของสิงคโปร์ตั้งแต่ระดบั Primary ถึง Secondary ผูเ้รียนทุกคนตอ้งเรียน
วิชาทางดา้นสังคมศาสตร์ ผา่นแบบเรียนสังคมศึกษา ซ่ึงเน้ือหาก็เน้นท่ี การสร้างชาติของสิงคโปร์ 

                                                        
 32ศุภการ สิริไพศาล และสุมาลี ทองดี, วารสารส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ เร่ือง

ระบบการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: ศึกษากรณีประเทศสิงคโปร์, ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 1 เดือน
มกราคม-มิถุนายน (กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัทกัษิณ, 2549), 72-74. 
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(Birth of Nations) โดยเร่ิมตั้งแต่ประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใตจ้ากยุคโบราณ ยุคอาณานิคม
ถึงยคุเอกราช โดยสอดแทรกแนวคิดของบุคคลสาํคญั ๆ ไว ้ 
 แบบเรียนสังคมศึกษาของสิงคโปร์น้ีไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงความคิดของรัฐบาลสิงคโปร์
ท่ีพยายามจะถ่ายทอดถึงความยากลาํบากของกระบวนการความเป็นชาติท่ีตอ้งต่อสู้ด้ินรนจากระบบ
อาณานิคมซ่ึงได้มาอย่างไม่ง่ายนักจากนั้นก็เป็นพฒันาการสิงคโปร์ในทุก ๆ ด้าน  นับตั้งแต่ได ้    
เอกราช เช่น การพฒันาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (Economic and Industrial) ท่ีมีการยกตวัอยา่ง
ประเทศท่ีพฒันาแลว้ เช่น ญ่ีปุ่น มาเป็นกรณีศึกษาในหัวขอ้ “The Story of Japan’s Industrial 
Development” ซ่ึงรัฐบาลสิงคโปร์ไดพ้ยายามช้ีให้ประชานของตนเองเห็นวา่ ญ่ีปุ่นซ่ึงมีสภาพเป็น
หมู่เกาะและมีพื้นเพาะปลูกไม่มากนักทรัพยากรธรรมชาติก็มีอย่างจาํกัด แต่ถ้าหากประชาชน          
มีคุณภาพก็สามารถพลิกพื้นประเทศในยามวิกฤติ และกลายเป็นมหาอาํนาจในทางเศรษฐกิจได ้
นอกจากกรณีศึกษาญ่ีปุ่นแลว้ในแบบเรียนระดบัสูง เช่น Secondary ก็ไดย้กตวัอย่างของประเทศ
พฒันาแล้ว ท่ีมีเง่ือนไขทางทรัพยากรอนัจาํกดัเหมือนกบัสิงคโปร์ เช่น เกาะฮ่องกง และสหราช
อาณาจกัร 
 ในดา้นความเป็นพหุสังคมและความหลากหลายของประชาชนท่ีมีเช้ือชาติภาษาและ
วฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั สิงคโปร์ไดพ้ยายามยกตวัอยา่งประเทศต่าง ๆ ท่ีมีลกัษณะความหลากหลาย
เหมือนกนั แต่สามารถท่ีจะนาํพาประเทศให้ประสบความสําเร็จและดาํรงอยูร่อดได ้เช่น การศึกษา 
เร่ือง ความหลากหลายและแตกต่างของประชาชนในประเทศสวสิเซอร์แลนด์ท่ีมีประชากรพูดภาษา
ท่ีแตกต่างกนัถึง 4 ภาษา คือ French 18% German 65% Italian 10%  และ Romansh 1% รวมทั้งเร่ือง
ของการจดัสวสัดิการสังคมท่ีดีเยี่ยมของประเทศสวิสเซอร์แลนด์โดยนาํมาเปรียบเทียบกบัสิงคโปร์
ว่ามีความคลา้ยคลึงกนันอกจากน้ียงัมีการศึกษาถึงความแตกแยกและวุ่นวายทางสังคมอนัเป็นผล   
มาจากความแตกต่างทางดา้นเช้ือชาติ ภาษา วฒันธรรมและความเช่ือ โดยนาํไอร์แลนด์เหนือและ       
ศรีลงักามาเป็นกรณีศึกษาถึงมูลเหตุปัจจยั พร้อมกบัเสนอแนะวิธีการในการแก้ไขปัญหาโดยทาํ  
เป็นโจทยแ์ลว้ใหผู้เ้รียนไดว้เิคราะห์ถึงสาเหตุและแนวทางการแกไ้ขโดยใชเ้หตุผลมาประกอบ 
 จุดอ่อนและขอ้ดอ้ยต่าง ๆ ท่ีสิงคโปร์มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นพื้นท่ีท่ีคบัแคบการขาดแคลน
ทรัพยากรธรรมชาติและปัจจยัการผลิตท่ีสาํคญั รวมทั้งความหลากหลายทางเช้ือชาติและวฒันธรรม 
ไดถู้กพยายามแสดงให้เห็นว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการพฒันาประเทศและการยกระดบัคุณภาพ
ชีวิตของชาวสิงคโปร์ให้ดีข้ึน มีการนําตัวอย่างของการสร้างท่ีอยู่อาศัยแบบคอนโดมีเนียม 
(Condominiums)ในฮ่องกง ญ่ีปุ่น และองักฤษ มาเปรียบเทียบกบัสิงคโปร์ว่าความจาํเป็นในการอยู่
อาศยัในพื้นท่ีคบัแคบดงักล่าวมีเหตุผลและความจาํเป็นแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการดาํรงชีวิต    
แต่อย่างใด โดยในปัจจุบนัชาวสิงคโปร์ ร้อยละ 70 พกัอาศยัอยู่ในห้องชุดแบบคอนโดมีเนียม    
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ส่วนเร่ืองของการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติรัฐบาลสิงคโปร์ไดน้าํประเทศอิสราเอล เกาหลีใต ้
และญ่ีปุ่นมาเป็นแบบอยา่งในการศึกษาถึงวิธีการพฒันาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในเง่ือนไขของ
ความขาดแคลนว่าดาํเนินการเช่นไร และท่ีสําคญัท่ีสุดคือ การนาํเมืองเวนิซ (Venice)ท่ีเคยรุ่งเรือง
และมัง่คัง่ในอดีตช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 15 มาเป็นกรณีศึกษาโดยใชช่ื้อวา่ “Venice: Rise and Fall of 
a Great City-State” เหตุผลท่ีนาํเวนิซมาศึกษาเน่ืองจากมีสถานการณ์ท่ีคลา้ยคลึงกบัสิงคโปร์ คือ 
ความเป็นเมืองท่า มีขนาดเล็ก ปราศจากทรัพยากรธรรมชาติแต่มียุทธศาสตร์ท่ีตั้งท่ีดี และประชาน
ในเมืองก็ทาํอาชีพเป็นพ่อคา้คนกลางหรือนายหน้าจนประสบความสําเร็จและร่ํารวย ในการศึกษา
เมืองเวนิซดงักล่าว สิงคโปร์ไดใ้ชมุ้มมองทางประวติัศาสตร์เป็นหลกัโดยดูจากพฒันาการของเมือง
ปัจจยัแห่งความรุ่งเรือง และทา้ยท่ีสุดคือความล่มสลายของนครเวนิซ วา่เกิดจากสาเหตุและปัจจยัใด
การศึกษาเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนในอดีตดังกล่าวสิงคโปร์คาดหวงัว่าจะช่วยทาํให ้     
ไม่เกิดประวติัศาสตร์ซํ้ ารอยในทางท่ีไม่ดีในขณะเดียวกันความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้
ประวติัศาสตร์ก็จะถูกนาํมาเป็นแบบอยา่งในการสอนวธีิคิดใหก้บัชาวสิงคโปร์ 
 อย่างไรก็ตามคงไม่อาจปฏิเสธได้ว่า การถ่ายทอดความรู้และการใช้วิชาสังคมศึกษา
และประวติัศาสตร์เป็นเบา้หลอมทางความคิดให้กบัชาวสิงคโปร์จะยงัคงมีความเป็นชาตินิยมและ
ยกย่องตนเองมากเกินความเป็นจริงทั้งในเร่ืองของการพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมทั้ ง     
การพฒันาแสนยานุภาพของกองทพัและการป้องกนัตนเอง (Military and Defence) ท่ีรัฐบาล
สิงคโปร์พยายามนาํเสนอให้ประชาชนของตนเองรับรู้ว่ามีความกา้วหนา้ไม่แพช้าติใดในภูมิภาคน้ี 
นอกเหนือจากการใชแ้บบเรียนสังคมศึกษา ท่ีบงัคบัเรียนในระดบั Primary และ Secondary แลว้   
ในระดบัเตรียมเขา้มหาวทิยาลยั คือ N-Level, O-Level และ A-Level ซ่ึงจะเนน้หนกัในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และภาษาองักฤษ ไดมี้การสอดแทรกวิชาประวติัศาสตร์บงัคบัให้เรียนใน
หลกัสูตรดว้ย อาทิ Exploring History ท่ีจะตอ้งศึกษาประวติัศาสตร์สมยัโบราณของอินเดีย จีน และ
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ในฐานะบ่อเกิดของอารยธรรมท่ีสําคัญของเอเชีย รวมทั้ งสังเขป
ประวติัศาสตร์สากลสมยัใหม่ เร่ือง Milestones: A History of the 20th Century ซ่ึงเป็นเร่ืองราว
ประวติัศาสตร์สากลสมยัใหม่ รวมทั้ งเหตุการณ์สําคญั ๆ ของโลกท่ีเกิดข้ึน อาจจะกล่าวได้ว่า
สิงคโปร์ซ่ึงเป็นชาติท่ีมีประวติัศาสตร์ความเป็นมาท่ีค่อนขา้งสั้น แต่ก็เป็นชาติท่ีให้ความสําคญักบั
วิชาประวติัศาสตร์ในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความคิดให้กบัประชาชน รวมทั้งใช้เป็น
ตวัอย่างและกรณีศึกษาถึงความสําเร็จ ความลม้เหลวในแง่มุมต่าง ๆ ของอารยธรรมท่ีเคยเกิดข้ึน    
มาก่อนบนโลกแล้วนํามาเปรียบเทียบกับตนเอง เพื่อหาจุดอ่อนจุดแข็งและข้อด้อยต่าง ๆ โดยมี
เป้าหมายสาํคญัคือการพฒันาคนของตนเองในฐานะทรัพยากรท่ีมีค่า เพื่อใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของกลไก
ในการดาํรงความเป็นรัฐของสิงคโปร์ ขบัเคล่ือนสิงคโปร์ต่อไปขา้งหนา้ในอนาคตอยา่งมัน่คง 
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การศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการคัดเลอืกประชากร33 
 ระบบการศึกษาของสิงคโปร์มีเป้าหมายแคบ ๆ ในการผลิตนกัเรียนนกัศึกษาให้สอบ
ได้คะแนนดี วิ่งเป็นการให้ความสําคญักับผลลัทธ์และไม่ได้เป็นกระบวนการศึกษา และท่ีเป็น
ลกัษณะเฉพาะคือ การเป็นระบบท่ีท่ีไม่ใหอ้ภยั ท่ีไม่เปิดโอกาสเป็นคร้ังท่ีสองกบัคนท่ีผิดพลาด ดว้ย
ระบบเช่นน้ีทาํใหค้นหนุ่มสาวไม่ทาํในส่ิงท่ีทาํใหเ้กิดความเส่ียงพวกเขาควรจะเลือกวิชาท่ีทาํไดดี้จะ
ทาํใหมี้โอกาสมากในการไดง้านท่ีดี อยา่อ่านในส่ิงท่ีนอกเหนือจากผลประโยชน์ตนเองและพยายาม
แสดงความคิดริเร่ิมการเรียนท่ีดีท่ีสุดคือการเรียนรู้คาํถามคาํตอบจากปีท่ีผ่านมา นอกจากน้ีระบบ
การศึกษาของสิงคโปร์ยงัไดผ้กูรัดประชาชนไวอ้ยา่งเหนียวแน่นดว้ยเง่ือนไขของความสะดวกสบาย
ท่ีรัฐจะมีให้ ท่ีจะทาํให้คนไม่ยอมท่ีจะละทิ้งงานท่ีมัน่คงเพราะถา้จะยอมเส่ียงภยัอย่างการออกไป
ต่างประเทศ ลูก ๆ ของพวกเขาก็จะพลาดท่ีนัง่ในโรงเรียนท่ีดีท่ีสุดและโดยทนัทีท่ีเขายอมทิ้งงาน     
ท่ีมัน่คง เขาก็ไม่สามารถซ้ือทรัพยสิ์นหรือรถยนตท่ี์จะมีราคามากข้ึนในอนาคต 
 อีกอยา่งความเช่ือในสิงคโปร์ ท่ีเรียกกนัว่าเป็นวงจรทางสติปัญญาของชนชั้นนาํความ
คิดเห็นว่าสติปัญญาเป็นการผลิตจาดคนรุ่นหน่ึงสู่คนอีกรุ่นหน่ึง ซ่ึงการศึกษาและการประสบ
ความสําเร็จของพ่อแม่เป็นเร่ืองท่ีตอ้งมีการนาํมาพิจารณา นายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์คือ นายลี 
กวน ย ูไดเ้ป็นผูต้ดัสินวา่เร่ืองของสติปัญญานั้นเร่ืองของพนัธุกรรม (Genes) มากกวา่ท่ีจะข้ึนอยูก่บั
ส่ิงแวดลอ้มของคนๆนั้น และเขาก็เป็นคนริเร่ิมโครงการท่ีจะรับรองวา่ศกัยภาพในทางพนัธุกรรมท่ี
จะทาํใหชี้วติคนประสบความสาํเร็จนั้นเป็นเร่ืองของธรรมชาติ ขณะท่ีอตัราการเจริญพนัธ์ุท่ีจะทาํให้
ชีวิตไม่ประสบความสําเร็จจะตอ้งถูกควบคุมวตัถุประสงค์เบ้ืองตน้ของโครงการทางพนัธุกรรม 
(The Eugenics Board) ท่ีมีข้ึน ในปี พ.ศ. 2512 (ค.ศ. 1969) ไดค้วบคุมมากกว่าคนรวย ในปี พ.ศ. 
2526 (ค.ศ. 1983) นายกรัฐมนตรีไดแ้สดงความห่วงใยต่ออตัราการมีบุตรของผูห้ญิงท่ีมีการศึกษาดี 
มีอยูใ่นระดบัตํ่า  ดงันั้นอาจจะทาํใหช้าติเสียผลประโยชน์ต่อไปในอนาคตทั้งเร่ืองของการมีผูน้าํทาง
การเมืองและผูน้าํทางเศรษฐกิจท่ีต้องการคนมีความสามารถ รัฐบาลจึงได้ดาํเนินโครงการท่ีจะ
กระตุน้ใหผู้ห้ญิงท่ีมีการศึกษาดีใหแ้ต่งงานและมีบุตร ดว้ยการใหก้ารรับรองวา่ลูก ๆ ของพวกเขาจะ
ไดรั้บอภิสิทธ์ิทางการศึกษาท่ีจะไดเ้รียนในโรงเรียนชั้นนาํโรงเรียนใดโรงเรียนหน่ึง อีก 2-3 เดือน
ต่อมาก็มีอีกนโยบายหน่ึงเสนอเขา้มาคือ การใหเ้งิน 10,000 เหรียญสิงคโปร์กบัคู่สมรสท่ีมีการศึกษา

                                                        
 33สาวิตรี ตลบัแป้น, (อา้งถึงใน Tania Li), “การศึกษาในฐานะเป็นเคร่ืองมือในการ

รักษาเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศพหุสังคม: ศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยกบัสิงคโปร์” 
(วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต วชิาภูมิภาค, 2545), 105-111. 
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ตํ่าและรายไดต้ํ่าท่ีจะตกลงใจทาํหมนั หลงัจากท่ีมีลูกหน่ึงหรือสองคน (นโยบายหลงัน้ีต่อมายกเลิก
เพราะเป็นรายจ่ายทางการเมืองท่ีฟุ่มเฟือยเกินไป) 
 นโยบายดงักล่าวกระทบโดยตรงต่อสังคมของสิงคโปร์ในช่วงหลงัจากแยกตวัเป็น
อิสระจากมาเลเชีย  และก็ยงักระทบต่อปัจจัยเก่ียวกับเร่ืองเช้ือชาติในทางอ้อม ในท่ีน้ีมีกร
เปรียบเทียบในเร่ืองเช้ือชาติและการศึกษาของชาวจีนและชาวมลายู แนวโน้มโดยทั่วไปทาง
การศึกษาชาวจีนจะมีการศึกษาท่ีสูงกวา่ชาวมลาย ูทั้งในดา้นระดบัชั้นและปริมาณผูเ้รียน 
 ในท่ีน้ีมีปัจจยัท่ีใหเ้ด็กชาวจีนมีแนวโนม้ท่ีจะประสบผลสาํเร็จทางการศึกษาไดม้ากกวา่
เด็กชาวมลายปัูจจยัแรกเก่ียวกบัพื้นฐานทางครอบครัวและความสามารถทางการเรียน ในช่วงปี พ.ศ.
2502-2523 (ค.ศ. 1959-1980) ปัจจัยในเร่ืองสังคมเศรษฐกิจส่งผลต่อการศึกษาในด้านความ
ไดเ้ปรียบเสียเปรียบในการท่ีครอบครัวจะให้การสนบัสนุนจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึงใน
การประมาณการตามรายไดข้องผูช้ายอยา่งคร่าว ๆ ท่ีเป็นตวัช้ีวดัรายไดข้องครัวเรือนไดพ้บวา่ 60 % 
ของครัวเรือนชาวมลาย ูและ 40 % ของชาวจีนเป็นผูมี้รายไดต้ํ่า  
 ถา้นาํเร่ืองภูมิหลงัทางด้านเศรษฐกิจของเช้ือชาติมาพิจารณาก็จะเห็นว่าการท่ีชาวจีน
ได้เปรียบในทางเศรษฐกิจนั้น ก็เพราะรูปแบบการเขา้เมืองและการประกอบอาชีพของชาวจีนมี
ความแตกต่างจากชาวมลายูตั้งแต่ยุคท่ีมีการอพยพมายงัเกาะสิงคโปร์ ชาวจีนท่ีอพยพเขา้มาจะเป็น
การมากันคราวละมาก ๆ โดยมีการทาํสัญญากันโดยผ่านคนกลาง สัญญากนัโดยผ่านคนกลาง 
สัญญานั้นจะเป็นสัญญาระหวา่งแรงงานชาวจีนกบันายจา้งชาวชาติตะวนัตก คนทาํสัญญาในฐานะ
คนกลางจะสามารถผูกขาดการควบคุมแรงงานเหล่าน้ีได้ เพราะติดอยู่กบัขอ้จาํกดัทางภาษาท่ีไม่
สามารถจะส่ือสารกบันายจา้งไดโ้ดยตรง และชาวองักฤษในสมยัยุคอาณานิคมนั้นก็พูดภาษามลายู
ไดเ้พียงเล็กน้อย และก็มีน้อยคนท่ีสามารถพูดภาษาถ่ินอนัหลากหลายของจีนได ้อีกลกัษณะหน่ึง
ของการรวมกลุ่มกนัของชาวจีนคือการประกอบกิจการร่วมกนัดว้ยความเก่ียวดองกนัจากการเป็น
ญาติพี่น้องการให้การนบัถือกนัเสมือนญาติ การอยู่ในหมู่บา้นเดียวกนั การมีภาษาถ่ินเหมือนกนั 
กลุ่มเหล่าน้ีจะอยู่ในความสําพนัธ์แบบพ่อปกครองลูก นอกจากน้ียงัมีหนทางท่ีน่าพอใจกว่าน้ีคือ 
การไดมี้กิจกรรมเป็นของตนเอง ซ่ึงจะตอ้งเขา้ไปเก่ียวกบัองคก์รท่ีเป็นรูปแบบเฉพาะของชาวจีนท่ีเรียก
กนัว่าสมาคมลบัและกลุ่มย่อยอ่ืน ๆ ท่ีจะมีโครงข่ายการคา้ในเมืองท่ีทาํธุรกิจแบบผูกขาดและถา้มี
การขยายออกไปมากกวา่น้ีก็จะยงัเป็นการรวมกนัในระบบโลกของชาวจีน (Chinese World) ดว้ย
ลกัษณะของโครงสร้างทางอาํนาจของชาวจีนเป็นแบบน้ี ทาํใหห้น่วยเศรษฐกิจต่าง ๆ ในสิงคโปร์ได้
ถูกชาวจีนควบคุมไว ้
 ในขณะเวลาเดียวกนัโดยรูปแบบการอพยพเขา้มาเกาะสิงคโปร์ของชาวมลายู พบว่า
เป็นผูค้นมาจากหลากหลายกลุ่มจากแถบหมู่เกาะมลาย-ูอินโดนีเซีย ท่ีเด่น ๆ ก็คือพวกชวาบาเวียน 
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และอ่ืน ๆ ของเอเชียอาคเนย ์ลกัษณะทางวฒันธรรมก็จะอยู่เป็นกลุ่มเล็ก ๆ การรวมกลุ่มของชาว
มลายจูะเป็นเพื่อผลประโยชน์ในทางดา้นศาสนาและในเร่ืองของชีวิตความเป็นอยูแ่ละก็ไม่ไดมี้การ
รวมกนัในทางเศรษฐกิจในระดบัขยายใหญ่ข้ึน ในการประกอบอาชีพ กลุ่มชาวมลายูจะทาํงาน
ใหก้บัคนท่ีไม่ใช่มลาย ู
 แมว้่าในเวลาต่อมาไดมี้การขยายโอกาสทางการศึกษาให้กบัคนทัว่ไปทั้งกลุ่มชาวจีน
และชาวมลายูและกลุ่มเช้ือชาติอ่ืน ๆ แต่ชาวมลายูก็ยงัพบกบัอุปสรรคเป็นอย่างมากในเส้นทาง
ระบบการคดัเลือกทางการศึกษาเพื่อโอกาสท่ีดีในสังคม ปัจจยัท่ีกลายเป็นความเสียเปรียบของชาว
มลายูอีกประการคือ ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัสถานการณ์เป็นชนกลุ่มน้อยของชาวมลาย ูท่ีโดยส่วนใหญ่มี
ฐานะยากจน และพบวา่ ในปี พ.ศ. 2504 (ค.ศ. 1965) ยงัมีนกัเรียนชาวมลายใูนสิงคโปร์ถึง 50% ท่ี
สมคัรเขา้เรียนในแผนการสอนท่ีใช้ภาษามลายู แมว้่าในช่วงนั้นภาษาองักฤษจะได้รับความนิยม
อยา่งรวดเร็วหลงัจากท่ีสิงคโปร์แยกเป็นอิสระจากมาเลเซีย นกัเรียนชาวมลายูกลุ่มน้ีไดป้ระสบกบั
ปัญหาเป็นอย่างมาก เพราะตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 (ค.ศ. 1961) เป็นตน้มา ไม่ได้มีการเตรียมการจดั
การศึกษาในระดบัมธัยมท่ีใช้ภาษามลายูในการเรียนการสอน นกัเรียนท่ีมีสิทธิเขา้เรียนในระดบั
มัธยมต้องย้ายไปสู่การเรียนด้วยภาษาอังกฤษ โดยท่ีพวกเขาต่างไม่มีความพร้อมทางด้าน
ภาษาองักฤษ การศึกษาแบบภาษามลายูท่ีเป็นช่วงก่อนเขา้มหาวิทยาลยัไดมี้เป็นคร้ังแรก ปี พ.ศ. 
2507 (ค.ศ. 1964) แต่ก็ยงัไม่พอเพียงทั้งการฝึกอบรมครูและจาํนวนหนงัสือเรียน 
 สมาคมต่าง ๆ ซ่ึงตั้งข้ึนในสเตรทส์เซ็ตเติลเมนท์เป็นคร้ังแรก มิไดเ้ป็นสมาคมจริง ๆ   
ท่ีมีจุดประสงค์โค่นลม้ราชวงศชิ์งในเมืองจีน (ช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 17) ถึงแมว้า่ในบรรดาผูม้าตั้ง
ถ่ินฐานรุ่นแรก ๆ จะยงัคงมีอุดมการณ์ในทางการเมืองแบบน้ีอยูก่็ตาม สมาคมต่าง ๆ มีลกัษณะเป็น
สหภาพทางการคา้ สมาคมช่วยเหลือกนัและกนัหรือเป็นสโมสรท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั สมาคม
เหล่าน้ียงัคงเป็นสมาคมลบัอยู ่มีจุดมัง่หมายใหส้วสัดิการแก่ผูเ้ขา้มาอยูใ่หม่ จดัการใหผู้ม้าอยูใ่หม่ได้
เขา้มาอยู่ในกรอบการเมืองและสังคมท่ีมีอยู่ สมาคมเหล่าน้ีมกัจะให้เงินกูย้ืมเม่ือถึงคราวทุกข์ยาก 
และจดัใหผู้อ้พยพเขา้มาใหม่ไดท้าํงานกบันายจา้งท่ีมัง่คัง่ 
 การจดัการศึกษาในระดบัมธัยมท่ีใช้ภาษาองักฤษในการเรียนการสอนนั้น ได้ส่งผล
กระทบต่อเด็กชาวมลายูมากกว่าเด็กชาวจีน ดังจะเห็นว่ามีเด็กชาวมลายูเพียงไม่ก่ีคนท่ีประสบ
ความสําเร็จตามมาตรฐานการเขา้สู่มหาวิทยาลยัและก็ไม่มีก่ีแผนการเรียนท่ีเป็นแบบมลาย ูดงันั้น
นกัเรียนชาวมลายูส่วนใหญ่ท่ีเรียนแบบมลายูจึงถูกกีดกนัออกไปจากหลกัสูตรการเรียนทางดา้น
ความเช่ียวชาญทางอาชีพและด้านวิทยาศาสตร์ท่ีทาํการสอนแบบภาษาองักฤษ นักเรียนเหล่าน้ี   
ส่วนใหญ่เขา้ไปสู่การทาํงานดว้ยการใชแ้รงงาน ดว้ยพบวา่แทบจะไม่มีโอกาสเลยกบัการเรียนตาม
ทางแบบมลาย ูกบันกัเรียนท่ีเรียนภาษาจีนก็มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัในเร่ืองของการงานอาชีพต่าง ๆ
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ท่ีใช้ภาษาองักฤษ แต่พวกเขาก็ยงัมีทางเลือกท่ีเรียนในมหาวิทยาลยัจีน ทาํให้พื้นฐานทางภาษาจีน
ชองชาวจีนไม่ถือวา่เป็นขอ้เสียเปรียบ 
 ในช่วงปี พ.ศ. 2523 (ค.ศ. 1980) ชาวมลายไูดเ้ขา้ไปรวมอยูใ่นการศึกษาท่ีเป็นโรงเรียน
ภาษาองักฤษ แต่บรรดานักเรียนก็ยงัลาํบากกบัอุปสรรคบางประการท่ีเก่ียวกบัเช้ือชาติ ซ่ึงพบว่า       
มีการปฏิบติัท่ีแตกต่างทั้งกบันกัเรียนและผูป้กครองท่ีเป็นชาวมลาย ูเพราะอคติทางเช้ือชาติจากกลุ่ม
เช้ือชาติอ่ืนท่ีมีอาํนาจควบคุมเร่ืองอ่ืนๆภายในโรงเรียน เป็นเร่ืองธรรมดาท่ีนกัเรียนชาวมลายูจะอยู่
ในห้องเดียวกนัในการเรียนวิชาพื้นฐานในทุกวิชา ทั้งน้ีก็เพื่อความสะดวกของตารางเวลาการเรียน
ภาษาท่ีสองคือภาษามลาย ูมีตวัอยา่งหน่ึงคือ เด็กชาวมลายูคนหน่ึงเรียนวิทยาศาสตร์เป็นท่ีหน่ึงใน
ชั้นเรียน แต่เขาไดถู้กบงัคบัให้เรียนต่อไปทางดา้นเทคนิคทางการเรียนทางดา้นวิทยาศาสตร์ เพราะ
ตารางเวลาไม่ไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห้นกัเรียนชาวมลายูเรียนวิทยาศาสตร์ ตวัอย่างขา้งตน้ไม่ไดเ้ป็นไป
โดยเจตนาของนโยบายรัฐบาลท่ีทาํให้ชาวมลายเูสียผลประโยชน์แต่วา่เป็นผลมาจากความสะเพร่า
หรือไม่ก็เป็นการแสดงออกของการแบ่งแยกของครูและผูบ้ริหารโรงเรียนบางคน ซ่ึงเป็นเร่ืองยาก   
ท่ีจะรู้วา่ความคิดแบบน้ีมีมากเพียงใดในระบบการศึกษาของสิงคโปร์ 
 ความพยายามแก้ไขในเร่ืองของการขาดความก้างหน้าทางเศรษฐกิจของชาวมลาย ู    
เม่ือเทียบกบัชุมชนเช้ือชาติอ่ืน กลายมาเป็นประเด็นท่ีมีผลต่อการใช้ระบบการคดัเลือกบุคคลท่ี
ประสบความสาํเร็จดว้ยความสามารถของตนเอง (Meritocracy) สถานภาพของชาวมลายท่ีู‛ทาํอะไร
ได ้ น้อยกว่าท่ีควรเป็น‛ ไดไ้ปกระตุน้ให้เกิดความกลวัในกลุ่มชาวจีนว่าชาวมลายูท่ีไม่พอใจต่อ
สถานภาพทางดา้นเศรษฐกิจและการเมืองของตนเองจะหนัไปหาลทัธิศาสนาท่ีรุนแรง 
 ดงันั้นรัฐบาลท่ีนาํโดยพรรคกิจประชาหรือพีเอพีไดมี้การเชิญให้องคก์รชาวมลายจูดัตั้ง
คณะกรรมการพฒันามุสลิมในสิงคโปร์ (MENDAKI)  คณะกรรมการน้ีประกอบดว้ยคณะกรรมการ
ท่ีรัฐบาลแต่งตั้งเพื่อส่งเสริมด้านสังคมเศรษฐกิจของชาวมลายูด้วยการให้การสนับสนุนในด้าน
การศึกษา ในปี พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989) ไดมี้ความเขม้แข็งและมีขอบข่ายความรับผิดชอบกวา้งข้ึน 
ในการดาํเนินงานกองทุนเพื่อการศึกษา และมีการนาํช่ือเดิมกลบัมาใชโ้ดยใชว้า่เป็นคณะกรรมการ
ชุดท่ีสอง  (MENDAKI ll)  บทบาทท่ีชดัเจนคือการส่งเสริมช่องทางท่ีรัฐบาลจะสามารถให้การ
สนบัสนุนผลประโยชน์พิเศษสาํหรับชาวมลาย ูในการจดัให้มีส่ิงเหล่าน้ีไดรั้บการสนบัสนุนจากชน
ชั้นนาํชาวมลายใูนรัฐบาลชุดก่อน โดยมรการจดัการประชุมสัมมนาและการกล่างปราศรัยต่าง ๆ ใน
การเคล่ือนไหวแบบน้ีกลุ่มเช้ือชาติอ่ืนก็ไม่น่ิงนอนใจ เพราะต่อมาต่างก็มีการจดัตั้งองค์กรของ      
เช้ือชาติตนเองข้ึนมาบา้งเช่น องค์กรของชาวอินเดียให้ช่ือวา่หน่วยงานพฒันาชาวอินเดียสิงคโปร์
(SINDA) ชาวจีนตั้งคณะกรรการช่วยเหลือพฒันาชาวจีน (CDAC) และในปี พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) 
ไดมี้การพูดคุยกนัถึงแผนการร่วมมือกนัของกลุ่มชนเช้ือสายยุโรปสิงคโปร์(Eurasian) ท่ีจะมีการ
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ดาํเนินการในทางทิศเดียวกนัน้ีด้วยองค์กรในรูปแบบเฉพาะเช้ือชาติน้ี ไดมี้การพูดกนัว่าจะนาํมา   
ซ่ึงความยุ่งยากของการแบ่งแยกกนัอีก และผลสัมฤทธ์ิขององค์กรก็จะยงัข้ึนอยู่กบัศกัยภาพทาง
เศรษฐกิจของกลุ่มเช้ือชาติท่ีเขา้ร่วมเป็นสมาชิก 
 ในการแยกตวัเป็นอิสระจากมาเลเซีย ใน พ.ศ. 2508 (ค.ศ. 1965) แลว้มาเป็นสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ (The Republic of Singapore) ความแตกต่างสามารถมองเห็นไดท้นัที จากเดิมดินแดน
คาบสมุทรมลายูนั้นคือ โลกของชาวมลายู นับจากองักฤษได้เข้ามาเป็นผูป้กครองในฐานะเจ้า    
อาณานิคม การดาํเนินการต่าง ๆ โดยเฉพาะทางดา้นการจดัการศึกษาของสิงคโปร์จะตอ้งเก่ียวพนั
กบัแผน่ดินใหญ่ของคาบสมุทรมลายแูละสิทธิประโยชน์ของชาวมลาย ูการท่ีผูอ้พยพ ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นชาวจีนไดห้ลัง่ไหลมาเป็นจาํนวนมากไดส้ร้างความกงัวลใจจากชาวมลายู ดงัจะเห็นจากช่วง
การสัมมะโนประชากร ใน พ.ศ. 2474 (ค.ศ. 1931) เม่ือรวมประชากรทั้งหมดทุกเช้ือชาติในรัฐมลายู
ไดพ้บวา่ประชากรท่ีไม่ใช่ชาวมลายมีูมากกวา่ชนพื้นเมืองดั้งเดิม ต่อมาชาวจีนเหล่าน้ีไดเ้พิ่มบทบาท
ตนเองข้ึนมาดว้ยความคิดชาตินิยมจีนตามเหตุการณ์ทางการเมืองของประเทศจีน ส่ิงท่ีเกิดข้ึนใน
เบ้ืองแรกคือการไปกระทบกบัอิทธิพลขององักฤษในฐานะผูป้กครองดินแดนมลายู คร้ันเม่ือเป็น
ความเคล่ือนไหวของพรรคก๊กมินตัง๋และลทัธิคอมมิวนิสตจี์น แรงกระทบอนัน้ีก็ยงัคงไม่ไปถึงชาว
มลายแูละกลุ่มผูป้กครองชาวมลายโูดยตรง 
 ส่ิงท่ีทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางการเมืองท่ีทาํให้ชาวมลายตูอ้งมีบทบาทข้ึนมาก็คือ
การท่ีญ่ีปุ่นบุกเขา้มายงัคาบสมุทรมลายใูนช่วงส่งครามโลก คร้ังท่ี 2 ในช่วง พ.ศ. 2485-2488 (ค.ศ.
1942-1945) ซ่ึงได้ผลักไสอังกฤษออกไปแบบชั่วคราว ญ่ีปุ่นนั้นแต่เดิมก็มีความเก่ียวข้องกับ
การเมืองจีนอยู่แลว้ ชาวมลายูท่ีเป็นชนพื้นเมืองไดรั้บการยอมรับในการเป็นพนัธมิตรกบัญ่ีปุ่นใน
การต่อตา้นกบัญ่ีปุ่นนั้น ชาวจีนภายใตอิ้ทธิพลคอมมิวนิสตม์ลายไูดเ้ป็นแกนนาํหลกัสําคญัของการ
ต่อตา้นญ่ีปุ่นซ่ึงจะมีทั้งชุมชนจีน ชุมชนอินเดียและชุมชนมลายู  การหาแนวร่วมของญ่ีปุ่นก็คือ     
การเอาใจชาวมลายเูพื่อใหต่้อสู้กบัจีน ความยุง่เหยงิท่ีส่อเคา้ในทางการแบ่งแยกเช้ือชาติน้ีเองท่ีไดไ้ป
สั่นคลอนต่อเสถียรภาพทางการเมืองขององักฤษท่ีไดก้ลบัมาอีกคร้ังหลงัสงครามโลก คร้ังท่ี 2 โดย
กองทพัองักฤษไดย้ึดการปกคร้ังในคาบสมุทรมลายูคืนมาจากญ่ีปุ่น และไดน้าํความคิดเร่ืองความ
เสมอภาคทางเช้ือชาติมาใช้ แนวความคิดอนัน้ีเองท่ีได้สร้างปัญหาอย่างใหญ่หลวงต่อองักฤษ 
แนวความคิดแบบปกครองสหภาพมลายเูป็นเหมือนการออกห่างขององักฤษจากการจดัการเร่ืองราว
ต่าง ๆ เพื่อสิทธิของชาวมลาย ูการออกห่างน้ีคือการเปิดโอกาสใหค้นเช้ือชาติอ่ืนบนคาบสมุทรมลายู
สามารถเก็บเก่ียวผลประโยชน์ไดอ้ยา่งเต็มท่ี ความรู้สึกวา่กลุ่มตนเองจะตอ้งสูญเสียของชาวมลายน้ีู
ไดท้าํให้เกิดความรู้สึกชาตินิยมมลายท่ีูเขม้ขน้ข้ึน แลว้การศึกษาก็ไดเ้ขา้มาตอบสนองต่อแนวคิดน้ี 
มีการเรียกร้องให้รัฐบาลองักฤษช่วยเหลือแก่ชาวมลายทูางดา้นการศึกษาให้เพิ่มมากข้ึนดว้ยเหตุผล
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วา่นกัเรียนชาวมลายูมีความรู้นอ้ยและไม่สามารถนาํความรู้นั้นมาช่วยปรับปรุงฐานะทางเศรษฐกิจ
ให้เท่าเทียมชาติอ่ืนได้ ภาษามลายูได้ถูกยกข้ึนมาให้ความสําคญัควบคู่ภาษาองักฤษ ต่อมาภาษา
มลาย ู(บาฮาซามาเลเซีย) ก็เป็นภาษาประจาํชาติของประเทศมาเลเซีย และยงัคงเป็นภาษาประจาํชาติ
ของประเทศสิงคโปร์จนถึงทุกวนัน้ี 
 จากการสร้างชาติแบบประเทศมลายูสําหรับชาวมลายน้ีูเองท่ีทาํให้สิงคโปร์ท่ีเคยเป็น
ศูนยก์ลางของคาบสมุทรในหลายดา้น เช่น ดา้นเศรษฐกิจ ไดถู้กตดัออกไปทั้งการรวมรัฐมลายแูบบ
สหภาพมลายู (The Malayan Union) และสหพนัธ์มลายา (The Federation of Malaya) เน่ืองมาจาก
สาเหตุหลกัจากเร่ืองเช้ือชาติ ในการท่ีจะรวมสิงคโปร์เขา้ไปจะทาํให้จาํนวนคนท่ีไม่ใช่ชาวมลายูมี
มากกวา่ชาวมลาย ู
 หลงัจากท่ีสิงคโปร์แยกออกจากมาเลเซีย ใน พ.ศ. 2508 (ค.ศ. 1965) และมีอิสระในการ
สร้างชาติเป็นของตนเอง ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไปทนัทีคือสิงคโปร์ไม่ใช่ประเทศมลายสูําหรับชาวมลายู
อีกแลว้ หลกัการความเสมอภาคไม่วา่จะเป็นความเสมอภาคทางดา้นการเมืองจากความหลากหลาย
เช้ือชาติหรือหลกัการความเสมอภาคทางการศึกษาไดถู้กนาํมาใช ้หลกัการเหล่าน้ีเป็นไปตามหลกั
เหตุผลท่ีลี กวน ย ูเคยแสดงความคิดเห็นวา่ แมแ้ต่ในคาบสมุทรมลายผููอ้พยพท่ีเป็นชาวมลายท่ีูเขา้มา
อยู่ใหม่ (มาจากเกาะอินโดนีเซีย) ก็มีถึง 39% ในขณะท่ีชาวจีนบางกลุ่มไดเ้ขา้มาตั้งหลกัแหล่งอยู่
นานกว่าชาวมลายูเหล่าน้ี เม่ือมาดูท่ีสิงคโปร์จะเห็นว่าประชากรเกือบทั้งหมดล้วนเป็นผูอ้พยพ
ทั้งส้ิน ประชากรท่ีมีอยู่เดิมก็มีเพียงร้อยกวา่คนซ่ึงไดแ้ก่พวกชาวประมง การแยกออกมาสร้างชาติ
ของตนเอง การประสานกนัทางดา้นเช้ือชาติท่ีใชภ้าษาองักฤษเป็นตวัเช่ือมโยงถือเป็นทางออกท่ีดี
กบัทุกกลุ่มเช้ือชาติ แต่ในขณะเดียวกนัก็เป็นภาระของพลเมืองในการท่ีตอ้งเรียนรู้ในส่ิงท่ีไม่ไดเ้ป็น
ของชุมชนในกลุ่มของตนเองมาตั้งแต่แรก ซ่ึงภาระอีกประการของพลเมืองก็คือการท่ีตอ้งรักษา
วฒันธรรมท่ีแสดงออกของความเป็นเช้ือชาตินั้นไว ้โอกาสของการแสดงความเป็นเช้ือชาติของ
ตนเองไวน่ี้เองท่ีทาํใหช้าวจีนและวฒันธรรมจีนไดรั้บการใหค้วามสําคญัมาก อนัเน่ืองมาจากชาวจีน
นั้นเป็นกลุ่มชาติพนัธ์หลกั 
 

การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันของประเทศสิงคโปร์ 
 คุณภาพการศึกษาของสิงคโปร์34 
 หลกัสูตรการศึกษาของสิงคโปร์ เป็นผลผลิตมาจากการวิจยัออย่างจิงจงั รวมถึงการ
พฒันาและการปรับเอาประสบการณ์จากแหล่งความรู้ในหลาย ๆ ประเทศมาผนวกไวด้ว้ยกนั ระบบ

                                                        
 34ฎ ปฏกั, ทุนเรียนฟรีทีเ่รียนต่อสิงคโปร์ (กรุงเทพฯ: ฎ ปฏกัสาํนกัพิมพ,์ 2550), 36-38. 
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การศึกษาของสิงคโปร์ไดรั้บการยอมรับว่าเป็นหน่ึงในประเทศท่ีมีมาตรฐานการศึกษาระดบัโลก 
ดงันั้นนกัศึกษาจากต่างประเทศท่ีตดัสินใจมา เล่าเรียนท่ีน่ีจะไดรั้บคุณภาพของการเรียนการสอน    
ท่ีได้รับการันตี  และมีความทัดเทียมกับการศึกษาในกลุ่มประเทศท่ีจัดอยู่ในแถวหน้าของ                
วงการศึกษาโลก 
 รัฐบาลสิงคโปร์ไดทุ้่มเทและใหค้วามสาํคญักบัการศึกษาอยา่งสูง เพื่อให้ไดม้าซ่ึงความ
เป็นเลิศทางวชิาการ ทาํใหน้กัเรียนของสิงคโปร์มีมาตรฐานการศึกษาในระดบัสูงและมีช่ือเสียงเป็น
ท่ียอมรับในระดบันานาชาติ 
 จากบนัทึกของสถาบนัการศึกษา ท่ีเปรียบเทียบการศึกษาระว่างประเทศ เช่น Third 
International Mathematics and Science Study (TIMSS) ไดบ้่งบอกว่า ผลการเรียนในวิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในสิงคโปร์จะมีคะแนนโดดเด่น เคยชนะเลิศในการ
ประกวดโตว้าที การแข่งขนัวชิาการ โอลิมปิก ทั้งวชิาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และชีววทิยา 
 ภาษองักฤษ/หลากวฒันธรรม35 
 สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาราชการ การติดต่อธุรกิจ การศึกษา
รวมไปถึงการใชชี้วิตประจาํวนัของท่ีน่ี เอ้ือต่อการเพิ่มพูนทกัษะทางภาษาองักฤษ ซ่ึงถือวา่จะเป็น
ส่ิงแรก ๆ ท่ีหลายคนคาดหวงักบัการไปศึกษาต่อต่างประเทศ 
 นอกจากนั้น แมพ้ื้นท่ีของสิงคโปร์จะมีขนาดเล็ก แต่ก็เต็มไปดว้ยความหลากหลายของ
วฒันธรรมต่าง ๆ ของชาวเอเชีย สามารถพบเห็นผูค้นท่ีพูดภาษาจีนแมนดาริน มาเลยท์ามิล ฮินดู 
และอินโดนีเซียไดท้ัว่ไป 
 นักศึกษาชาวเอเชียท่ีมาเรียนต่อในสิงคโปร์ จะมีปัญหาในการปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดลอ้มใหม่นอ้ยมาก เพราะบรรยากาศท่ีน่ีมีความคลา้ยคลึงกบัประเทศของตนเอง ไม่วา่จะ
เป็นในแง่ของวฒันธรรมอาหาร ภูมิอากาศ และอีกส่ิงท่ีเป็นจุดเด่นสําหรับการมาเรียนต่อสิงคโปร์   
ก็คือ โอกาสท่ีจะไดเ้รียนรู้ภาษาจีนในระบบการเรียนสองภาษา คอมพิวเตอร์ ทกัษะทางธุรกิจ ซ่ึง
เป็นส่ิงท่ีสิงคโปร์มีความชาํนาญ และเป็นท่ียอมรับในวงกวา้ง 
 ทางเลือกดา้นการศึกษา36 
 ดว้ยความตอ้งการท่ีจะยกระดบัการศึกษาของประเทศให้ทดัเทียมกบัประเทศชั้นนาํ 
เช่น องักฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ทาํให้ทางสิงคโปร์ได้มีการนําเอาหลักสูตรต่าง ๆ ท่ีมี

                                                        
 35ฎ ปฏกั, ทุนเรียนฟรีทีเ่รียนต่อสิงคโปร์ (กรุงเทพฯ: ฎ ปฏกัสาํนกัพิมพ,์ 2550), 38. 
 36เร่ืองเดียวกนั, 40. 
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ช่ือเสียงในระดบันานาชาติมาบรรจุไวใ้นการเรียนการสอน มีการกาํกบัดูแลจากสถาบนัการศึกษา
ของทอ้งถ่ินและระดบันานาชาติ ผา่นการรับรองมาตรฐานจากรัฐบาลสิงคโปร์ 
 ดงันั้น นักศึกษาของท่ีน่ีจะได้รับการเรียนท่ีเทียบเท่ากับประเทศชั้นนํา แต่สามารถ
ประหยดัค่าใชจ่้ายจากค่าครองชีพท่ีถูกกวา่ได ้
 นอกจากนั้น ยงัมีมหาวิทยาลยัชั้นนาํระดบั 1 ใน 10 ของโลกได้เขา้มาเปิดหลกัสูตร  
การสอนและสถาบนัวิจยั เช่น INSEAD มหาวิทยาลยัชั้นนาํของฝร่ังเศส, Massachusetts Institute of 
Technology และมหาวทิยาลยัชั้นนาํดา้นธุรกิจ University of Chicago Graduate School of Business 
 โอกาสในการทาํงาน37 
 จากการท่ีสิงคโปร์เป็นหน่ึงในจุดยุทธศาสตร์ของเศรษฐกิจโลก ทาํให้ท่ีน่ีเต็มไปดว้ย
ตวัแทนของบริษทัชั้นนาํ พลงัทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากขอ้ตกลงเขตการคา้เสรี กบัสองมหาอาํนาจทาง
การคา้โลก  ญ่ีปุ่นและสหรัฐอเมริกา และยงัมีเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาล และอีกหลาย
เหตุผลทาํให้หลายคนตดัสินใจมาเรียนท่ีน่ี ซ่ึงไม่ใช่เฉพาะเหตุผลทางด้านการเป็นศูนยก์ารทาง
การเงินและการลงทุนเท่านั้น แต่สิงคโปร์กาํลงัจะกา้วไปสู่การเป็นศูนยก์ลางในดา้นเทคโนโลยี
ระดบัสูงในภูมิภาคแห่งน้ีดว้ย 
 และแมว้่าจะเรียนจบจนกระทัง่เขา้ทาํงานแลว้ ท่ีสิงคโปร์ยงัมีหลกัสูตรการฝึกอบรม
มากมาย เพื่อเพิ่มพนูทกัษะทางวชิาชีพหลกัสูตรเพิ่มความชาํนาญสําหรับผูบ้ริหารซ่ึงไดรั้บการสอน
จากอาจารยพ์ิเศษ จากมหาวทิยาลยัช่ือดงัจากสหรัฐอเมริกา เช่น Michael Porter 
 ความปลอดภยัและเสถียรภาพ38 
 การดาํรงชีวิตในสิงคโปร์สามารถอยูไ่ดด้ว้ยความอุ่นใจ เพราะท่ีน่ีเป็นหน่ึงในประเทศ
ท่ีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสูงมีระเบียบวินัย สะอาด ปราศจากมลพิษทางอากาศ        
อยูภ่ายใตเ้ศรษฐกิจและการเมืองท่ีเขม้แขง็ 
 แมจ้ะมีประชากรเพียง 4 ลา้นคน แต่สิงคโปร์กลบัมีรายไดป้ระชาชาติสูงถึง 160 ลา้น
เหรียญสหรัฐ เป็นท่าเรือสําคญัของโลก เป็นประเทศท่ีน่าลงทุนท่ีสุดในเอเชียจากการสํารวจของ 
Economist Intelligence Unit (EIU) ในปี 2002 และ The Swiss-based World Economic Forum 
(WEF) ยงัจดัอนัดบัใหสิ้งคโปร์เป็นประเทศท่ีมีความสามารถทางการแข่งขนัดา้นเศรษฐกิจมากท่ีสุด 
ในการสร้างสรรคน์วตักรรมใหม่ ๆ ใหเ้ศรษฐกิจในระดบัมหภาคแขง็แกร่ง 

                                                        
 37ฎ ปฏกั, ทุนเรียนฟรีทีเ่รียนต่อสิงคโปร์ (กรุงเทพฯ: ฎ ปฏกัสาํนกัพิมพ,์ 2550), 40-41. 
 38เร่ืองเดียวกนั, 41. 
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 การศึกษาในสิงคโปร์มีค่าใช้จ่ายท่ีตํ่ากว่าในหลาย ๆ ประเทศ ซ่ึงไม่ไดร้วมเฉพาะค่า
หลักสูตรเท่านั้น แต่ยงัรวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โทรศพัท์ทางไกล โดยสิงคโปร์เป็น
ประเทศท่ีติดตั้งสายโทรศพัทม์ากท่ีสุดในเอเชีย มีการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต 42 %  
 สาธารณูปโภคของท่ีน่ีก็ไดรั้บการยอมรับว่าอยู่ในมาตรฐานระดบัสูง โดยเฉพาะการ
คมนาคมขนส่งภายในเกาะสิงคโปร์ ประสบความสาํเร็จในการนาํเอาความรู้และเทคโนโลยีในแบบ
ตะวนัตกมาประยกุตใ์ชก้บัส่ิงแวดลอ้มของชาวเอเชียทกัษะละความรู้ความสามารถจากการเล่าเรียน
ท่ีน่ีเห็นผลไดใ้นทางปฏิบติั และสามารถนาํไปรับใชก้บัการทาํงานในประเทศของตนเอง 
 

การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ผ่านระบบการศึกษา39 
 รัฐบาลสิงคโปร์ได้เล็งเห็นถึงความสําคญัในการพฒันาคนโดยถือว่าเป็นทรัพยากร  
เพียงอย่างเดียงท่ีสิงคโปร์มีอยู่ วิธีการท่ีจะสร้างคนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามท่ีรัฐ
คาดหวงัไดด้าํเนินการไปโดยใชก้ารศึกษาเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัท่ีสุด รัฐบาลสิงคโปร์จึงไดเ้ร่ิมตน้
ปฏิรูประบบการศึกษาโดยเป็นการจดัระบบข้ึนใหม่ โดยเฉพาะดา้นหลกัสูตรและภาษาท่ีใชใ้นการ
เรียน ภาษาองักฤษถูกจดัใหเ้ป็นภาษาท่ีมีความสาํคญัเพราะถือเป็นภาษาราชการและภาษากลางท่ีใช้
ในการติดต่อส่ือสารระหว่างกลุ่มคนหลายเช้ือชาติ ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของสังคมสิงคโปร์ 
ภาษาองักฤษไดก้ลายเป็นภาษาบงัคบัในโรงเรียนโดยเร่ิมจากระดบัมธัยมศึกษาเป็นตน้ไป ต่อมาก็ได้
บงัคบัใหค้รอบคลุมในทุกระดบัการศึกษา 
 กระบวนการปฏิรูปการศึกษาดงักล่าวไดเ้ร่ิมตน้ข้ึนอยา่งจริงจงั ตั้งแต่ปี 1966 เป็นตน้มา 
และในทศวรรษท่ี 1970 รัฐบาลสิงคโปร์ไดป้ระสบความสําเร็จในการพฒันาให้เยาวชนและคนรุ่น
ใหม่ของสิงคโปร์มีความสามารถดา้นภาษาถึง 2 ภาษา คือ ภาษาองักฤษและภาษาตามเช้ือชาติของ
ตนเอง รัฐบาลยงัไดด้าํเนินการจดัตั้งสถาบนัการศึกษาขั้นสูงข้ึนไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลยัแห่งชาติ
สิงคโปร์ (National University of Singapore) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีนานยาง (Nan Yang  
University of Technology) รวมทั้งมหาวทิยาลยัเทคนิคและวชิาชีพต่าง ๆ ข้ึน มามากมายเพื่อรองรับ
กบัเยาวชนรุ่นใหม่ของสิงคโปร์ซ่ึงอาจจะกล่าวไดว้า่สิงคโปร์ประสบความสาํเร็จอยา่งมากในการจดั
การศึกษาให้กบัประชาชนของตนเองเน่ืองจากชาวสิงคโปร์รุ่นใหม่ทุกคนต่างก็ได้รับการศึกษา  
ตามระบบโรงเรียนทั้งท่ีรัฐและเอกชนเป็นผูจ้ดัให้ระบบการศึกษาของสิงคโปร์ นับตั้งแต่ปี 1970  

                                                        
 39ศุภการ สิริไพศาล และสุมาลี ทองดี, วารสารส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ เร่ือง

ระบบการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: ศึกษากรณีประเทศสิงคโปร์, ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 1 เดือน
มกราคม-มิถุนายน (กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัทกัษิณ, 2549), 66-67. 
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เป็นตน้มา  ไดมี้การพฒันาและปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบัระบบการศึกษาแบบสากลรวมทั้งยงัได้
พยายามตอบสนองต่อสภาพสังคม เศรษฐกิจและเง่ือนไขของการเปล่ียนแปลงระหว่างประเทศ         
ในปัจจุบัน (ค.ศ. 2005) ระบบการศึกษาของสิงคโปร์แบ่งออกเป็น 4 ระดับชั้ น คือ Primary  
Education, Post-Secondary Education  และ University Education   
 การจดัการศึกษาของสิงคโปร์ทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกระดบัรวมทั้งในโรงเรียนกวด
วิชาและโรงเรียนชาวต่างชาติทุกแห่ง  ทั้งท่ีเป็นสายสามญัและวิชาชีพ  ต่างก็อยูภ่ายใตก้ารควบคุม
กระทรวงศึกษาธิการอย่างใกล้ชิด  โดยจะมีการตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็น   
ระยะ ๆ  ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์จะออกใบรับรอง Singapore Quality Class ให้สําหรับ
สถาบนัท่ีผ่านการตรวจสอบและประเมินผลหากไม่ผ่านการประเมินคุณภาพท่ีจะดําเนินการ        
เพิกถอนใบอนุญาตและสิทธิในการจดัตั้งโรงเรียนหรือสถาบนัในทนัทีหากไม่ปรับปรุงแกไ้ขตาม
คาํแนะนาํ  ซ่ึงตรงจุดน้ีเองท่ีเป็นเคร่ืองรับประกนัถึงคุณภาพของระบบการศึกษาในสิงคโปร์ไดใ้น
ระดบัหน่ึง  และยงัไม่นบัรวมถึงการจดัลาํดบัมหาวทิยาลยัท่ีผา่นการประเมินคุณภาพจากสถาบนัจดั
อนัดบัการศึกษาสากลท่ียกย่องให้มหาวิทยาลยัแห่งชาติสิงคโปร์ติดอนัดบั 1 ใน 5 ของเอเชีย และ    
1 ใน 20 ของโลก  ติดต่อกนัหลายปี จากระบบการศึกษาท่ีเขม้งวดและอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดงักล่าว
จึงทาํให้การศึกษาของสิงคโปร์กลายเป็นธุรกิจท่ีมีช่ือเสียงท่ีสําคญัและนาํเงินตราจากต่างประเทศ
เขา้มายงัสิงคโปร์ไดเ้ป็นจาํนวนมาก จากสถิติปี 2003 พบวา่มีชาวต่างชาติเขา้มาศึกษาต่อในสิงคโปร์ 
ทั้งท่ีเป็นการเรียนระยะสั้นและหลกัสูตรระยะยาวจาํนวนถึง 3,000  คน  และยงัคงมีอตัราท่ีเพิ่มข้ึน
เร่ือย ๆ ในทุกปีส่งผลให้เกิดธุรกิจเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาเพิ่มมากข้ึน ทั้งโรงเรียนและสถาบนัสอน
ภาษา บริษทัรับติดต่อท่ีเรียน หรือ เอเจนซ่ี  รวมทั้งธุรกิจ Home Stay และหอพกัสําหรับนกัศึกษา
ต่างชาติ ฯลฯ  ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนน้ีนบัเป็นผลมาจาก  ช่ือเสียงท่ีไดรั้บการยอมรับของระบบและ
สถาบนัการศึกษาในสิงคโปร์  รัฐบาลสิงคโปร์ของนายกรัฐมนตรี  ลี เซียนหลุง  และรัฐมนตรี
ศึกษาธิการ  Mr. TeoCheeHeun  จึงพยายามท่ีจะเขม้งวดและออกกฎระเบียบท่ีเคร่งครัดในการ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของสถาบนัการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน  เพื่อมิให้เช่ือเสียงและ
การยอมรับท่ีสั่งสมมาตอ้งลดลงไป  ท่ีสําคญัท่ีสุดธุรกิจท่ีเกิดข้ึนจากการศึกษาสามารถนาํเงินเขา้
ประเทศ  และมีส่วนสาํคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของสิงคโปร์ไดอ้ยา่งมาก     
  

การบริหารการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ 
 หน่วยงานรับผดิชอบดา้นการศึกษา40 

                                                        
 40ฎ ปฏกั, ทุนเรียนฟรีทีเ่รียนต่อสิงคโปร์ (กรุงเทพฯ: ฎ ปฏกัสาํนกัพิมพ,์ 2550), 72. 
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 หน่วยงานรับผดิชอบดา้นการศึกษาของสิงคโปร์ ไดแ้ก่ การศึกษาสิงคโปร์ (Singapore 
Education) ซ่ึงสังกดักระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ 
 การศึกษาสิงคโปร์ (Singapore Education)41 
 การศึกษาสิงคโปร์นั้น ไดถู้กริเร่ิมและจดัตั้งข้ึนจากหลากหลายองค์กรภาครัฐตั้งแต่ปี 
2003 เพื่อส่งเสริมให้สิงคโปร์เป็นศูนยก์ลางการศึกษาในภูมิภาคน้ี และยงัช่วยให้ขอ้มูลข่าวสารท่ี
เป็นประโยชน์กบันกัเรียนต่างชาติท่ีกาํลงัจะตดัสินใจมาศึกษาต่อยงัประเทศสิงคโปร์ 
 สัญลักษณ์ของการศึกษาสิงคโปร์เป็นรูปการเปล่ียนแปลงมาจากดัก แด้เป็นผีเส้ือ 
เน่ืองจากการศึกษาไม่ไดเ้ป็นเพียงการเรียนรู้เท่านั้น แต่ยงัรวมถึงการสร้างลกัษณะนิสัยและทกัษะ
ของคนอีกด้วย ดังนั้ นจึงเปรียบเสมือนกระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีบุคคลหน่ึงได้รับจาก
ประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีสั่งสมมาระหว่างการเรียนรู้ สามารถจินตนาการถึงการท่ีดกัแดธ้รรมดา ๆ
เปล่ียนแปลงเป็นผเีส้ือแสนสวยหลากสี นานาพรรณ สามารถบินและหานํ้าหวานจากดอกไมไ้ด ้
 สาํหรับผูน้าํในการริเร่ิมโครงการดา้นการศึกษาต่าง ๆ นั้น ไดแ้ก่ คณะกรรมการพฒันา
เศรษฐกิจ (Singapore Economic Development Board) นอกจากน้ี การศึกษาสิงคโปร์ยงัไดรั้บการ
สนบัสนุนจาก การท่องเท่ียวสิงคโปร์ (Singapore Tourism Board), คณะกรรมการพฒันามาตรฐาน
ผลิตผลและนวตักรรม (Singapore International Enterprise) และกระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of 
Education) อีกดว้ย 
 การท่องเท่ียวสิงคโปร์ คือ ตวัแทนของรัฐท่ีทาํหนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์เร่ืองการศึกษาใน
ประเทศสิงคโปร์ มีหนา้ท่ีหลกั ๆ ดงัน้ี 
 1. จดันิทรรศการการศึกษา 
 2. ใหค้าํแนะนาํและปรึกษาดา้นการศึกษา 
 3. ใหก้ารอบรมแก่ตวัแทนท่ีรับปรึกษาในเร่ืองการศึกษาต่อ 
 4. โฆษณาและประชาสัมพนัธ์ข่าวสารดา้นการศึกษาในสิงคโปร์ 
 ดงันั้น การท่องเท่ียวสิงคโปร์จึงไดจ้ดัตั้ง ฝ่ายบริการการศึกษา (Education Services 
Strategic Tourist Unit) ข้ึน  เพื่อประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ให้กบั
นกัเรียนนานาชาติฝ่ายบริการการศึกษาน้ี ประกอบด้วย แผนกต่าง ๆ ท่ีให้บริการการศึกษาแบบ   
ต่าง ๆ 3 แผนก ดงัน้ี 
 1. การศึกษาขั้นพื้นฐานและขั้นสูง 
 2. การศึกษาเพื่อพฒันาตนเอง 

                                                        
 41ฎ ปฏกั, ทุนเรียนฟรีทีเ่รียนต่อสิงคโปร์ (กรุงเทพฯ: ฎ ปฏกัสาํนกัพิมพ,์ 2550), 72-74. 
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 3. การฝึกอบรมองคก์ร 
 โรงเรียนนานาชาติ42 
 โรงเรียนท่ีสอนหลกัสูตรต่างประเทศหรือโรงเรียนนานาชาติ เปิดโอกาสให้ผูส้นใจได้
ศึกษาหาความรู้ในแบบเดียวกบัประเทศตน้กาํเนิดของโรงเรียน โรงเรียนเหล่าน้ีจดทะเบียนอย่าง
ถูกตอ้งกบักระทรวงศึกษาธิการของประเทศสิงคโปร์ และมีการวางแนวทางหลกัสูตรการศึกษา
เหมือนกบัโรงเรียนในประเทศนั้น 
 ปรกติโรงเรียนนานาชาติท่ีเข้ามาเปิดกิจการในสิงคโปร์ จะมีทั้ งนักเรียนจาก
ต่างประเทศและชาวต่างชาติจากชาตินั้ น ๆ ท่ีเข้ามาอาศัยในสิงคโปร์ชั่วคราวสมคัรเข้าเรียน         
บางโรงเรียนจะกาํหนดคุณสมบติัขั้นตน้ของนักเรียนท่ีมาสมคัร เช่น สัญชาติหรือความสามารถ
ทางดา้นภาษา ค่าเล่าเรียนในแต่ละปีจะแตกต่างกนัไป ตามแต่โรงเรียนนั้น  ๆ จะกาํหนด โดยเฉล่ีย
อยู่ท่ีประมาณ 4,600-14,000 เหรียญสิงคโปร์ต่อปี สําหรับเด็กเล็ก และ 6,000-18,000 เหรียญ
สิงคโปร์ต่อปี สาํหรับเด็กโต  
 ทั้งน้ี การจดัสอบและช่วงเวลาปิดเทอมของแต่ละโรงเรียนจะแตกต่างกนัออกไป 
 

การแบ่งระดับช้ันการศึกษา43 
 การศึกษาในประเทศสิงคโปร์นั้น ไดมุ้่งเน้นในเร่ืองการให้บริการท่ีหลากหลายระดบั
สาํหรับนกัเรียนตั้งแต่ประถมถึงมหาวทิยาลยัหลกัสูตรพฒันาองคก์ร และหลกัสูตรพฒันาตนเอง 
 ดงันั้นระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์จึงแบ่งเป็นระดบัต่าง ๆ ดงัน้ี 
 1. ระดบัอนุบาลหรือวยัก่อนเขา้เรียน (Pre-School) 
 2. ระดบัประถมศึกษา (Primary School) 
 3. ระดบัมธัยมศึกษา (Secondary School) 
  3.1 แผนการเรียนพิเศษ หรือเร่งรัด (Special or Express) 
  3.2 แผนการเรียนปรกติ (Normal) 
 4. ระดบัเตรียมอุดมศึกษา (Junior College Studies) 
  4.1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และสถาบนักลางการศึกษา 
  4.2 โพลีเทคนิค 
  4.3 สถาบนัเทคนิคศึกษา 

                                                        
 42ฎ ปฏกั, ทุนเรียนฟรีทีเ่รียนต่อสิงคโปร์ (กรุงเทพฯ: ฎ ปฏกัสาํนกัพิมพ,์ 2550), 76. 
 43เร่ืองเดียวกนั, 78-87. 
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 5. ระดบัอุดมศึกษา (Tertiary Studies) 
 6. หลกัสูตรพฒันาตนเอง และลกัสูตรพฒันาองคก์ร 
 ระดบัอายใุนการเรียนระดบัต่าง ๆ 
 

ตารางท่ี 2  หลกัสูตรพฒันาตนเอง และหลกัสูตรพฒันาองคก์ร ระดบัอายใุนการเรียนระดบัต่าง ๆ 
 

อาย ุ(ปี) ระดบัการศึกษา เวลาเรียน (ปี) 
3-5 ระดบัอนุบาล หรือวยัก่อนเขา้เรียน 3 
6-11 ระดบัประถมศึกษา 6 

12-16 ระดบัมธัยมศึกษา 4-5 
16-19 เตรียมอุดมศึกษา 2-3 

19 ปีข้ึนไป อุดมศึกษา - 
 

 1. ระดบัอนุบาลหรือวยัก่อนเขา้เรียน (Pre-School) 
  การศึกษาก่อนวยัเรียน ไดแ้ก่ การศึกษาในขั้นอนุบาลและการดูแลเด็กโดยศูนยดู์แล
เด็กเล็ก โดยจะรับนกัเรียนอาย ุ3-5 ปี โรงเรียนอนุบาลในสิงคโปร์จะมีกระทรวงศึกษาธิการควบคุม 
ทั้งยงัมีมูลนิธิของชุมชน หน่วยงานทางศาสนา และองคก์รทางธุรกิจและสังคมทาํหนา้ท่ีบริหาร 
  ตั้งแต่ ค.ศ. 2003 เป็นตน้มา การศึกษาถือเป็นกฎขอ้บงัคบัท่ีผูป้กครองต้องมอบ
ให้กบับุตรหลานชาวสิงคโปร์ ผูป้กครองท่ีละเลยไม่นาํเด็กในปกครองลงทะเบียนกบัสถานศึกษา
ของประเทศจะถูกลงโทษปรับหรือจาํคุก โดยการศึกษาภาคบงัคบัขั้นแรกก็คือ ระดบัอนุบาลน่ีเอง 
  โรงเรียนอนุบาลส่วนใหญ่จะทาํการเรียนการสอน 5 วนัต่อสัปดาห์ และแบ่งการ
เรียนเป็น 2 ช่วงในแต่ละวนั ช่วงหน่ึงจะใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมงคร่ึงถึง 4 ชัว่โมง โดยทัว่ไปจะ
สอนโดยใชท้ั้งภาษาท่ีสอง ยกเวน้ในโรงเรียนนานาชาติและโรงเรียนของชาวต่างชาติท่ีเขา้มาเปิด
สอนในสิงคโปร์ 
  การรับสมคัรเรียนเรียนอนุบาลและศูนย์ดูแลเด็กเล็กในสิงคโปร์แต่ละแห่งจะมี
ระยะเวลาต่างกนัไปไม่แน่นอน แต่โดยส่วนใหญ่แลว้ เปิดรับสมคัรนกัเรียนตลอดทั้งปี  ผูป้กครอง
จึงควรติดต่อทางโรงเรียนโดยตรงเพื่อขอรับขอ้มูลเก่ียวกบัการรับสมคัร หลกัสูตรการเรียนการสอน 
และเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีสมควรทราบ 
 2. ระดบัประถมศึกษา (Primary School) 
  ปีการศึกษาของระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษา และเตรียมอุดมศึกษา จะเร่ิมใน
เดือนมกราคม แบ่งการเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 2 เทอม รวมเป็น 4  เทอม นกัเรียน  
จะไดห้ยดุพกั 1 สัปดาห์ หลงัจบเทอม 1 กบั เทอม 3 และปิดเทอมระยะยาวหลงัเทอม 2 กบัเทอม 4 
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  เด็กทุกคนในสิงคโปร์จะตอ้งใชเ้วลาเรียน 6 ปี ในระดบัประถมศึกษา ประกอบดว้ย 
  2.1 ชั้นประถมตน้ (Foundation Stage) 4 ปี ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-4 
  2.2 ชั้นประถมปลาย (Orientation Stage) 2 ปี ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5-6 
  ในหลักสูตรขั้นพื้นฐานวิชาหลักท่ีได้เรียนคือ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาท้องถ่ิน 
(Mother Tongue อนัไดแ้ก่ ภาษาจีน มาเลยห์รือทมิฬ ตามเช้ือชาติของตนเอง) วิชาคณิตศาสตร์ และ
วชิาเสริม ไดแ้ก่ ดนตรี ศิลปหตัถกรรม สุขศึกษา และสังคมศึกษา ส่วนวิชาวิทยาศาสตร์จะเร่ิมเรียน
ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เป็นตน้ไป 
  และเพื่อเพิ่มพนูประสิทธิภาพในตวันกัเรียน และทดสอบความถนดัของนกัเรียนให้
ตรงกบัแผนการเรียนในระดบัมธัยมฯ ทุกคนท่ีเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จะตอ้งทาํขอ้สอบ 
Primary School Leaving Examination (PSLE) ใหผ้า่น เพื่อจบการศึกษาระดบัประถมฯ 
  หลกัสูตรการเรียนการสอนในระดบัประถมศึกษาของสิงคโปร์ ไดรั้บการยอมรับ
และนาํไปเป็นตวัอยา่งการเรียนการสอนจากนานาชาติ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในวชิาคณิตศาสตร์ 
 3. ระดบัมธัยมศึกษา(Secondary School) 
  โรงเรียนมธัยมศึกษาในสิงคโปร์มีหลายรูปแบบ ทั้งท่ีใหทุ้นทั้งหมดโดยรัฐบาลหรือ
เพียงส่วนเดียว หรือผูป้กครองนกัเรียนเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายทั้งหมด โดยสามารถแบ่งหลกัสูตรออก
ไดด้งัน้ี 
  3.1 แผนการเรียนพิเศษ (Special และExpress) 
   ใช้เวลาเรียน 4 ปี โดยนักเรียนหลักสูตรพิเศษจะมีการสอบ Singapore-
Cambridge General Certificate of Education ‘Ordinary’ (GCE ‘O’ Level) ประเมินผลการศึกษา
เม่ือเรียนครบ 4 ปี 
  3.2 แผนการเรียนปรกติ(Normal) 
   ใช้เวลาเรียน 5 ปี โดยนักเรียนหลักสู ตรน้ีจะสอบ Singapore-Cambridge 
General Certificate of Education ‘Normal’ (GCE ‘N’ Level)ประเมินผลการศึกษาเม่ือเรียนจบ 4 ปี
ก่อน  แลว้จึงจะสามารถสอบ GCE ‘O’ Levelเม่ือเรียนจบชั้นปีท่ี 5 
  วชิาท่ีสอนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาประกอบดว้ย วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ 
วชิาภาษาแม่ (จีนมาเลย ์หรือทมิฬ) วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชามนุษยศาสตร์ ในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
นกัเรียนสามารถเลือกไดว้า่จะเรียนสายศิลปะ สายวทิยาศาสตร์ สายธุรกิจการคา้ หรือสายวชิาชีพ 
           เม่ือจบหลกัสูตรจะมีการสอบ โดยหลกัสูตรพิเศษ และหลกัสูตรเร่งรัดจะตอ้งผ่าน
ประกาศนียบตัร GCB (General Certificate of Education) ในระดบั ‚O‛ Level ส่วนหลกัสูตรปกติ
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จะตอ้งผา่น GCB ‚N‛ Level แต่ถา้ตอ้งศึกษาต่อในระดบัเตรียมอุดมศึกษา ก็ตอ้งสอบให้ผา่น GCB 
‚O‛ Level เช่นเดียวกนั 
  หลกัสูตรการเรียนการสอนระดบัชั้นมธัยมศึกษาในสิงคโปร์ ไดรั้บการยอมรับใน
ระดบัโลกวา่ ทาํใหน้กัเรียนมีความสามารถในการวเิคราะห์และมีความคิดสร้างสรรค ์
  ส่วนการรับนกัเรียนต่างชาตินั้น ข้ึนอยูก่บัจาํนวนท่ีนัง่วา่งในแต่ละโรงเรียน 
 

การศึกษาอาชีวศึกษาของประเทศสิงคโปร์ 44 
 ผูท่ี้จะเข้าเรียนด้านอาชีวศึกษาจะเร่ิมเรียนได้ตั้ งแต่ระดับมธัยมศึกษา โดยเรียน
หลกัสูตรปกติท่ีเลือกเรียนสายอาชีพ หรือเลือกเรียนสายสามญัในระดบัมธัยมศึกษาแต่เปล่ียนมา
เรียนสายอาชีพในระดบัหลงัมธัยมศึกษาในวิทยาลยัโพลีเทคนิค  หรือสถาบนัเทคนิคสําหรับการ
จดัการอาชีวศึกษาโดยเฉพาะมีการจดัในสถานศึกษา  2 ประเภท คือ วิทยาลยัโพลีเทคนิค และ
สถาบนัเทคนิคศึกษา (ITE) 
 1. วทิยาลยัโพลีเทคนิค 
  เป็นการจดัการศึกษาเพื่อผลิตกาํลงัคนระดบักลาง โดยรับผูจ้บการศึกษาระดบั
มธัยมศึกษา ผูท่ี้ไดรั้บประกาศนียบตัรทกัษะอาชีพ (National Technical Certificate) ระดบั 2       
(NTC-2) หรือผูท่ี้ผา่นการฝึกอบรมหลกัสูตรช่างฝึกหดัของสถาบนัเทคนิคศึกษา (ITE) การจดัการ
เรียนการสอนเนน้การปฏิบติัใหส้นองความตอ้งการของอุตสาหกรรม วิทยาลยัโพลีเทคนิคเปิดสอน
หลกัสูตรต่าง ๆ เช่น บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี การเดินเรือ ส่ือสารมวลชน
การตลาด และคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ นอกจากนั้นยงัจดัหลกัสูตรระยะสั้นต่าง ๆ เพื่อพฒันาอาชีพ     
อีกดว้ย 
 2. สถาบนัเทคนิคศึกษา (Institute of Technical Education: ITE) 
  จดัตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2535 เพื่อจดัการศึกษา และฝึกอบรม-ทางเทคนิคและ
อาชีวศึกษาให้แก่ผูส้ําเร็จมธัยมศึกษา เพื่อเตรียมตวัสําหรับการทาํงาน นอกจากนั้น ยงัจดัฝึกอบรม
ให้แก่ผูท่ี้ทาํงานแลว้ เพื่อพฒันาทกัษะฝีมือ-แรงงาน ปัจจุบนั ITE มีเครือข่าย 11 สถาบนั เช่ือมโยง
ดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ผูท่ี้จะเขา้ศึกษาใน ITE อยา่งนอ้ยท่ีสุดจะตอ้งสอบผา่น GCE "N" Level ใน

                                                        
 44บรรเลง ศรนิล และคณะ, รายงานการวิจัยเส้นทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและ

เทคโนโลยี (กรุงเทพฯ: โครงการวิจยัโดยทุนสนบัสนุนของสํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2548), 94-99. 
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ระดบัมธัยมศึกษา สามารถเลือกเรียนได้ 2 ลกัษณะ คือ เรียนเต็มเวลา ณ ศูนยข์อง ITE และการฝึก
แบบช่างฝึกหดั 
 สําหรับการจัดฝึกอบรมให้ผู ้ท่ีอยู่นอกระบบโรงเรียน หรือผู ้ท่ีท ํางานแล้วมี                    
2 โปรแกรมหลกั ดงัน้ี 
 1.  โปรแกรมการศึกษาผูใ้หญ่ดา้นวิชาสามญั (Academic Education) มีการจดัโปรแกรม 
Basic Education for Skill Training (BEST)เพื่อเสริมสร้างกาํลงัแรงงานให้มีความรู้พื้นฐาน
ภาษาองักฤษ และคณิตศาสตร์ ในระดบัประกาศนียบตัรประถมศึกษา (PSLE) และโปรแกรม 
Worker Improvement Through Secondary Education (WISE) เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานระดบั
ประกาศนียบตัรมธัยมศึกษา GCE "N" Level ให้สามารถศึกษาต่อดา้นทกัษะอาชีพได ้ รวมทั้ง
โปรแกรม Continuing Education (CE) สําหรับผูท่ี้กาํลงัทาํงานและอยูน่อกระบบโรงเรียนให้ไดรั้บ
ประกาศนียบตัรมธัยมศึกษาระดบั GCE "N"Level หรือ "O" Level 
 2.  โปรแกรมการฝึกอบรมทกัษะอาชีพ (Skill Training) ซ่ึงจดัในหลายลกัษณะ เช่น 
Modular Skill Training (MOST) เป็นการฝึกอบรมเพื่อยกระดบัความรู้ทางดา้นเทคนิคและทกัษะ
ต่าง ๆ เพื่อให้ไดรั้บประกาศนียบตัรทกัษะอาชีพ ระดบั 2 (NTC-2) หรือประกาศนียบตัรผา่นการ
ฝึกอบรมอาชีพ (Certificate of Competency: CoC) Training Initiative for Mature Employees 
(TIME) เป็นการฝึกอบรมสําหรับแรงงานท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึนไป ให้มีทกัษะเทคนิคใหม่ ๆ หรือ
ปรับปรุงทกัษะให้มีระดบัสูงข้ึน เพื่อให้ได ้NTC ระดบั 3 หรือระดบั 2 Adult Cooperative Training 
Scheme (ACTS) เป็นการฝึกอบรมช่างฝึกหดัเพื่อยกระดบัฝีมือหรือทกัษะโดยการฝึกแบบ On the 
Job Training ให้เป็นผูช่้วยช่าง หรือ NTC ระดบั 3 Industrial TechnicianCertificate Course (ITC) 
เป็นการเปิดโอกาสให้คนงานท่ีมีวุฒิ GCE "O" Level หรือช่างชาํนาญงานท่ีได ้ NTC ระดบั 2 ให้
ศึกษาแบบไม่เต็มเวลาเพื่อยกระดบั เป็นช่างเทคนิคหรือหัวหน้างานในอุตสาหกรรม Continuing 
Training (CT) เป็นการฝึกอบรมหลกัสูตรระยะสั้น ฝึกอบรมแบบไม่เต็มเวลา เพื่อฝึกอบรมอาชีพ/
ทกัษะใดทกัษะหน่ึง เพื่อให้ทนัต่อเทคโนโลยีสมยัใหม่ Business Studiesand Office Skill Course 
(BS) เป็นหลกัสูตรเพื่อสร้างขีดความสามารถของพนกังานระดบัปฏิบติัการในสํานกังานดา้นทกัษะ
สํานกังานบญัชี เลขานุการ และ National Apprenticeship Scheme (NAS) เป็นการจดัการฝึกอบรม
ในระบบช่างฝึกหดั 
 ระบบคุณภาพมาตรฐานวชิาชีพ 
 สิงคโปร์มีการจดัระดบัทกัษะอาชีพเป็น 3 ระดบั โดยให้ประกาศนียบตัรทกัษะอาชีพ 
เรียกวา่ National Technical Certificate หรือ NTC ซ่ึงออกใหโ้ดยสถาบนัเทคนิคศึกษา ดงัน้ี 
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 1.  NTC-1 เป็นระดบัสูงสุด ผูท่ี้สอบผา่นจะมีความรู้เทคนิคและทกัษะเต็มรูปในสาขา
วชิาชีพนั้น ๆ เทียบไดก้บัหวัหนา้ช่าง (Master Mechanics) 
 2.  NTC-2 เป็นระดบัช่างชาํนาญงาน โดยปกติจะไดรั้บเม่ือผ่านการฝึกอบรมอาชีพ  
เตม็เวลามาแลว้ 2 ปี หรือเป็นผูท่ี้สาํเร็จจากระบบช่างฝึกหดั 
 3.  NTC-3 เป็นระดบัผูช่้วยช่าง ท่ีผา่นการฝึกอบรมทกัษะเบ้ืองตน้เต็มเวลามาแลว้ 1 ปี 
หรือผา่นการฝึกอบรมระบบช่างฝึกหดัหลกัสูตรทกัษะเบ้ืองตน้ 
 ประกาศนียบตัรเสริม คือ 
 1.  Modular Certificate of the NTC System เป็นประกาศนียบตัรท่ีให้เม่ือผ่านการ
ฝึกอบรมโมดูลหน่ึง ๆ ของหลกัสูตร NTC สาํหรับสะสมเพื่อผา่น NTC ระดบัพื้นฐาน 
 2.  Certificate of Competency (CoC) สําหรับสาขาอาชีพท่ีไม่สามารถจดัเขา้ระบบ 
NTC ได ้ซ่ึงอาจเป็นทกัษะอาชีพท่ีจาํเพาะเจาะจงในวงแคบ หรือเป็นทกัษะท่ีจบไดใ้นตวัเองชดัเจน 
 3.  Industrial Technician Certificate (ITC) เป็นประกาศนียบตัรสําหรับช่างเทคนิคท่ี
ไดรั้บการฝึกอบรม หรือเป็นหวัหนา้ช่างระดบัตน้ เขา้รับการฝึกอบรมแบบเต็มเวลา 2 ปี หรือนอก
เวลา 3 ปี 
 ระดบัอุดมศึกษา(Tertiary Studies) 
 มหาวทิยาลยัและโพลีเทคนิคส่วนใหญ่ จะเร่ิมการเรียนการสอนในช่วงเดือนกรกฎาคม
ถึงเดือนสิงหาคม แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ภาคเรียน แต่ละภาคเรียนใชเ้วลาประมาณ 16-17 สัปดาห์ 
นกัศึกษาจะไดห้ยดุช่วงปิดเทอมใหญ่ประมาณ 10-12 สัปดาห์ ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกรกฎาคม หรือ
สิงหาคม นอกจากน้ียงัมีช่วงพกัสั้น ๆ ประมาณ 6 สัปดาห์ช่วงเทศกาลคริสตม์าส 
 แต่ละมหาวิทยาลยัมีภาคเรียนท่ีแตกต่างกนัไป บางมหาวิทยาลยัอาจมีภาคเรียนท่ี 3 
หรือภาคฤดูร้อนในช่วงปิดเทอม เพื่อใหน้กัศึกษาไดล้งทะเบียนวชิาเพื่อเพิ่มหน่วยกิตการเรียน 
 การฝึกงานและการแลกเปล่ียนนักศึกษามกัทาํกนัในเทอม 2 และอาจเลยไปจนถึงช่วง
ปิดเทอม 
 มหาวิทยาลยัส่วนใหญ่เปิดรับสมคัรนกัศึกษาในเดือนกรกฎาคมและสําหรับนกัศึกษา
จากต่างมหาวทิยาลยัท่ีตอ้งการโอนหน่วยกิต จะสามารถเขา้เรียนไดใ้นเทอม 2 ช่วงเดือนมกราคม 
 การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีกาํหนด 4-5 ปี แลว้แต่เน้ือหาการศึกษาของคณะ 
 มหาวทิยาลยัในสิงคโปร์มี 3 แห่ง คือ 
 1. มหาวทิยาลยัแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore-NUS) 
  ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1905 ทาํการเปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ ท่ีมีช่ือเสียงมานาน เช่น
วทิยาศาสตร์ วศิวกรรมศาสตร์ เทคโนโลย ีกฎหมาย ศิลปะศาสตร์ สังคมศาสตร์ และแพทยศ์าสตร์ 
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 2. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยนีานยาง (Nanyang Technological University-NTU) 
  ก่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ. 1981 เป็นมหาวิทยาลยัท่ีเนน้การสอนและการวิจยัดา้นวิศวกรรม
และเทคโนโลยี ต่อมาได้ร่วมกบัวิทยาลยัครูหรือสถาบนัการศึกษาแห่งชาติ  (National Institute 
Education-NIE) เพิ่มหลกัสูตรการเรียนการสอนในสาขาการบญัชี บริหารธุรกิจและส่ือสารมวลชน 
 3. มหาวทิยาลยัการจดัการแห่งสิงคโปร์ (Singapore Management University-SMU) 
  ก่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ. 2000 เป็นมหาวิทยาลยัของรัฐ แต่บริหารจดัการแบบเอกชน 
เนน้การเรียนการสอนดา้นธุรกิจการจดัการ 
 มหาวิทยาลยัทั้ง 3 แห่งไดผ้ลิตนกัศึกษาปริญญาท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับมากมาย
นอกจากน้ีมหาวิทยาลยัทั้งหมดยงัให้โอกาสแก่นกัศึกษาท่ีมีความรู้แต่ขาดแคลนทุนทรัพย ์โดยให้
ทุนเพื่อศึกษาและการวจิยัในระดบัปริญญาโท 
 มหาวทิยาลยันานาชาติในสิงคโปร์ 
 นอกจากมหาวิทยาลยัของสิงคโปร์เองแล้ว ยงัมีมหาวิทยาลยันานาชาติระดบัโลกมา
เปิดสาขาท่ีน่ีหลายสถาบนั เช่น มหาวิทยาลยั INSEAD ซ่ึงติด 1 ใน 10 มหาวิทยาลยัดีเด่นแห่งยุโรป 
และไดล้งทุนเป็นจาํนวนเงินถึง 60  ลา้นเหรียญสหรัฐ ในการสร้างส่ิงอาํนวยความสะดวกในบริเวณ
ศูนยว์ทิยาศาสตร์ นบัเป็นคร้ังแรกท่ีมหาวทิยาลยัทางดา้นธุรกิจนานาชาติมาตั้งวิทยาเขตเต็มรูปแบบ
ในเอเชีย และในปี ค.ศ. 2000 University of Chicago Graduate School of Business ไดม้าเปิดคณะ
ธุรกิจและเลือกสิงคโปร์เป็นวทิยาเขตถาวรแห่งแรกในเอเชียเช่นกนั 
 นอกจากน้ียงัมีมหาวิทยาลยัชั้นนาํอีกมากมายท่ีร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัในสิงคโปร์      
เปิดหลกัสูตรต่าง ๆ เช่น 
 1. Georgia Institute of  Technology-The Logistics Institute, Asia Pacific 
 2. Johns Hopkins University-Johns Hopkins Singapore 
 3. Massachusetts Institute of Technology (MIT)-Singapore MITAlliance 
 4. Shanghai Jiao Tong University  
 5. Stanford  University-Singapore Stanford Partnership  
 6. Wharton School of the University of Pennsylvania-Wharton SMU Research 
Center 
 7. TechnischeUniversiteit Eindhoven-Design Technology Institute  
 8. TechnischeUniversitatMunchen-German Institute of Science and Technology 
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 การศึกษาเพื่อพฒันาตนเองและการฝึกอบรมองคก์ร 
 สิงคโปร์เป็นเหมือนสวรรคส์าํหรับนกัช็อปป้ิง นกัท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบสถานท่ีท่องเท่ียว
แปลกตา รวมทั้งเป็นสถานท่ีรวบรวมอาหารรสชาติดีจากทั่วโลก ส่วนเร่ืองของการศึกษานั้ น 
นอกจากการศึกษาขั้นพื้นฐานและขั้นสูง 5 หัวขอ้ท่ีผ่านมาแลว้ สิงคโปร์ยงัมีหลกัสูตรระยะสั้ นท่ี
น่าสนใจเพื่อพฒันาตนเองอยูม่ากมาย 
 คอร์สสั้ น ๆ แบบคร่ึงวนั หรือการเสวนามีจดักนัตลอดทั้งปี แต่ถา้ระยะเวลาท่ีอยู่ใน
สิงคโปร์ยาวนานกวา่นั้นก็จะมีหลกัสูตรใหเ้ลือกมากยิง่ข้ึนไปอีก 
 การศึกษาเพื่อพฒันาตนเองมีทั้งสําหรับเด็กและผูใ้หญ่ มีตวัอย่างการศึกษา เพื่อพฒันา
ตนเอง ดงัน้ี 
 1. การทศันศึกษา (สาํหรับเด็กนกัเรียนหรือสาํหรับท่องเท่ียวและเรียนรู้) 
 2. การพฒันาทกัษะและศกัยภาพ ตวัอยา่งเช่น คอร์สระยะสั้น ๆ สําหรับการทาํอาหาร 
คอร์สเก่ียวกบัศิลปะ เช่น การออกแบบตกแต่ง หรือคอร์สเก่ียวกบักีฬา เช่น กอลฟ์  สกีนํ้ า และ
เทนนิส เป็นตน้ 
 ส่วนการฝึกอบรมองคก์รท่ีเด่น ๆ ในสิงคโปร์ ไดแ้ก่ 
 1. การศึกษาดูงาน 
 2. การฝึกอบรมองคก์รและผูบ้ริหาร 
 ชาวต่างประเทศท่ีสนใจ สามารถนาํความรู้ท่ีได้รับจากหลกัสูตรดงักล่าวกลบัไปใช้
ประโยชน์ในการพฒันาประเทศของตนได ้
 สรุป 
 การจดัการศึกษาของสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นการศึกษาตามระดบัความสามารถ  โดย
พิจารณาจากผลการสอบเม่ือจบในแต่ละระดบัการศึกษา สําหรับผูท่ี้เลือกศึกษาสายอาชีวศึกษาจะมี
การศึกษาตั้งแต่ระดบัมธัยมศึกษา สําหรับนักเรียนท่ีเรียนหลกัสูตรปกติท่ีเลือกเรียนสายอาชีพ         
ซ่ึงเม่ือจบแลว้สามารถเขา้ศึกษาต่อหรือฝึกอาชีพในวิทยาลยัโพลีเทคนิค หรือสถาบนัเทคนิคของ
สถาบนัเทคนิคศึกษาได้ เช่นเดียวกบัผูท่ี้เลือกเรียนสายสามญัในระดบัมธัยมศึกษาสามารถเปล่ียน   
มาเรียนสายอาชีพในวิทยาลยัโพลีเทคนิค หรือสถาบนัเทคนิคในระดบัหลงัมธัยมศึกษาไดเ้ช่นกนั 
และสามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้ นอกจากนั้นสถาบนัเทคนิคศึกษายงัมีหลักสูตร
ฝึกอบรมทั้งแบบเต็มเวลา แบบไม่เต็มเวลา และระบบช่างฝึกหดั ทั้งเพื่อเพิ่มพูนทกัษะการทาํงาน 
และยกระดบัฝีมือหรือหน้าท่ีภาคธุรกิจเอกชนและสถานประกอบการในสิงคโปร์มีบทบาทความ
ร่วมมือในการสร้างและพฒันากาํลงัคนทางอาชีวศึกษา โดยการจดัตั้งศูนยฝึ์กอาชีพให้แก่ช่างฝึกหดั
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หรือรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน และส่งเสริมให้พนักงานของบริษทัเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ความสามารถตามโครงการต่าง ๆ 
 

หลกัสูตรการเรียนรู้อาชีวศึกษาในประเทศสิงคโปร์45 
 1. สถาบนัไอทีอีตะวนัออก หลกัสูตรจะเก่ียวขอ้งกบัดา้นการอาหารและการบริการ
โรงแรม อาทิ หลักสูตรบริการนวตักรรม หลกัสูตรขนส่งระบบราง และหลกัสูตรเทคโนโลยี       
การรักษาความปลอดภยั  
 2. สถาบนัไอทีอีกลาง หลกัสูตรจะเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรเทคโนโลยีอากาศยานและ
การเดินทะเล หลกัสูตรบริหารธุรกิจและการจดัการ และหลกัสูตรวิศวกรรมดีไซน์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  
 3. สถาบนัไอทีอีตะวนัตก หลกัสูตรจะเก่ียวขอ้งกบั  หลกัสูตรเคมีและวิทยาศาสตร์
เพื่อชีวิต หลกัสูตรพยาบาลและบริการสุขภาพ หลกัสูตรความงามและสุขภาพ และหลกัสูตรเพื่อ
เป็นผูป้ระกอบการ 
 โดยประเทศสิงคโปร์จะมีการวางหลกัสูตร และการลงทุนเคร่ืองมือและอุปกรณ์การ
สอนรวมถึงจดัหาอาจารยผ์ูส้อน เร่ิมจากหลกัสูตรมีการแบ่งสัดส่วนเรียนวิชาแกน 80% วิชาเลือก 
5% วิชาทกัษะชีวิต 15% ซ่ึงท่ีน่ีไม่มีการเรียนวิชาสามญั แต่จะเป็นวิชาทกัษะต่างๆ เช่น วิชาทกัษะ
การส่ือสาร ก็จะมีเน้ือหาภาษาเพื่อการส่ือสาร การส่ือสารเพื่อการพฒันาบุคคล ท่ีไม่จาํกดัแค่ภาษา
ใดภาษาหน่ึง และมีความพร้อมทางด้านเคร่ืองมือและอุปกรณ์ฝึกภาคปฏิบัติ  ซ่ึงรัฐบาลให้
ความสาํคญัทุ่มงบประมาณ เพื่อใหน้กัเรียนและนกัศึกษาใหล้องฝึกปฏิบติั  
 

การสนับสนุนการศึกษาในสิงคโปร์ 
 รัฐบาลกบัการใหค้วามสาํคญัทางการศึกษา46 
 ภาพสะทอ้นของการใหค้วามสาํคญักบัการศึกษาของรัฐบาลสิงคโปร์  มีปรากฏให้เห็น
ได้โดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดแห่งชาติท่ีมีเครือข่ายอยู่ทุกย่านชุมชนสําคัญของสิงคโปร์         

                                                        
 45สํานักข่าวไทยโพสต์, หัวข้อข่าวการศึกษาและสาธารณสุข “อาชีวะไทย แกะรอย   

เดินตามสิงคโปร์, เขา้ถึงเม่ือ 7 เมษายน 2557, เขา้ถึงไดจ้ากhttp://www.thaipost.net/news/220413 
/72474 

 46ศุภการ สิริไพศาล และสุมาลี ทองดี, วารสารส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ เร่ือง
ระบบการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: ศึกษากรณีประเทศสิงคโปร์, ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 1 เดือน
มกราคม-มิถุนายน (กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัทกัษิณ, 2549), 70-71. 
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ซ่ึงรัฐบาลจะให้ความสนใจและเอาใจใส่เป็นอย่างดีในการดูแลรักษาอาคารสถานท่ี รวมทั้งจดัหา
หนงัสือและตาํราหลากหลายประเภทจากทุกมุมโลกมารวมเอาไวเ้ป็นคลงัความรู้ให้กบัประชาชน 
นอกจากน้ีพิพิธภณัฑ์ต่าง ๆ ก็มีให้พบเห็นได้ทัว่ไป อาทิ Singapore History Museum, Asia 
Civilisation Museum และ Art Museum ฯลฯ หรือแมก้ระทัง่สถานท่ีสําคญัทางประวติัศาสตร์
ทั้งหลาย เช่น ป้อมทหาร (Fort) และฐานทพัต่าง ๆ ก็ถูกจดัแสดงเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์และ
ความเป็นมาไวอ้ยา่งน่าสนใจ การแสดงออกถึงการให้ความสําคญักบัเยาวชน และการศึกษายงัพบ
เห็นไดจ้าก รูปภาพดา้นหลงัของธนบตัรสิงคโปร์ โดยธนบตัร 50 ดอลลาร์ จะมีตวัอกัษรคาํวา่ Arts 
และมีรูปเคร่ืองดนตรี รวมทั้งภาพของเด็ก ๆ กาํลงัชมงานศิลปะต่าง ๆ ท่ีจดัแสดงอยู่ใน ธนบตัร     
ใบละ 100 ดอลลาร์ มีตวัอกัษรคาํวา่ Youth และมีรูปเยาวชนของสิงคโปร์ท่ีกาํลงัจะเติบโตไปเป็น
แพทย ์ทหาร พยาบาล ธนบตัรใบละ 10 ดอลลาร์ มีตวัอกัษรคาํว่า Sports มีรูปเด็กชายหญิง กาํลงั
เล่นกีฬาหลายชนิด ทั้งกรีฑา ฟุตบอล แบดมินตนั ว่ายนํ้ า เรือใบ และธนบตัรในละ 2 ดอลลาร์         
มีตวัอกัษรคาํวา่ Education มีรูปเยาวชนกาํลงัเรียนหนงัสือ รวมทั้งรูปสถาบนัการศึกษาท่ีมีช่ือเสียง
อาทิโรงเรียนและมหาวทิยาลยั 
 สถิติทางการศึกษาของชาวสิงคโปร์ในปัจจุบนัพบว่า ประชากรมากกว่าร้อยละ 98        
รู้หนงัสือและมีความสามารถในระดบัอ่านออกเขียนได ้ในขณะท่ีเยาวชนรุ่นใหม่จะไดรั้บการศึกษา
ทุกคน โดยในแต่ละปีจะมีผูเ้ขา้ศึกษาต่อในระดบัมหาวิทยาลยั ร้อยละ 20 และอีกร้อยละ 40 จะเขา้
ศึกษาต่อในดา้นโพลีเทคนิค ส่ิงท่ีเหลือจะเร่ิมตน้การทาํงาน รัฐบาลสิงคโปร์ไดส้นบัสนุนประมาณ
ทางดา้นการศึกษาในอตัราท่ีสูงข้ึนในทุกปี นบัตั้งแต่เร่ิมตน้ปฏิรูปการศึกษา ในปี 1965 ท่ีจดัสรร
งบประมาณให้ไวเ้พียงไม่เกินร้อยลา้นดอลลาร์สิงคโปร์ จากนั้นก็เพิ่มงบประมาณเร่ือยมาจนถึงปี 
1990 งบประมาณดา้นการศึกษาเพิ่มข้ึนถึง สองพนัลา้นดอลลาร์ จากนั้นก็กา้วกระโดดเป็นสามพนั
หา้ร้อยลา้นดอลลาร์ ในปี 1995 กระทัง่ถึงปี 1999 งบประมาณทางการศึกษาของรัฐบาลสิงคโปร์ได้
เพิ่มสูงข้ึนถึงเกือบหกพนัล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ซ่ึงเป็นการจดัสรรงบประมาณแผ่นดินมากเป็น
อนัดบัตน้ ๆ ของประเทศ 
 นอกจากรัฐบาลจะให้การสนับสนุนทางด้านงบประมาณทางการศึกษา เพื่อมิให้
ประชาชนตอ้งเป็นผูแ้บกรับภาระดงักล่าว รัฐบาลยงัได้สนับสนุนการจดัพิมพ์หนังสือและตาํรา
แบบเรียนท่ีมีตน้ทุนในการผลิตสูง เน่ืองจากใช้กระดาษเน้ือดีและมีภาพสีประกอบ แต่สามารถ    
ขายตาํราและแบบเรียนในราคาท่ีตํ่ากวา่ตน้ทุนไดม้าก เน่ืองจากรัฐจะเป็นผูจ่้ายชดเชยส่วนขาดของ
ราคาทุนให้ ดงันั้นตาํราแบบเรียนสําหรับเยาวชนจึงมีราคาถูก เพราะถือเป็นหน่ึงในนโยบายสําคญั
ในการส่งเสริมทางดา้นการศึกษาของรัฐบาลสิงคโปร์ ตวัอยา่งเหล่าน้ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงของภาพ
สะท้อนทางความคิดของรัฐบาลสิงคโปร์ท่ีให้ความสําคญักับการจดัการศึกษาและการพฒันา
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ทรัพยากรมนุษย ์เน่ืองจากเป็นปัจจยัหลกัเพียงอยา่งเดียวท่ีสิงคโปร์มีอยูแ่ละยงัคงความสําคญัต่อไป
ในอนาคต 
 

ทุนการศึกษาในสิงคโปร์ 
 ความเป็นมาของทุนการศึกษาในสิงคโปร์ 
 สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีการลงทุนมหาศาลในด้านการศึกษา เพื่อพฒันาความรู้ของ
ประชากรในประเทศ และพฒันาบุคลากรระดับผูน้ําในอนาคตขณะเดียวกัน ไม่เฉพาะรัฐบาล
สิงคโปร์แต่ยงัรวมถึงองคก์ร บริษทัเอกชน และสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ไดใ้ห้ความช่วยเหลือทาง
การเงินอย่างมากมาย ในการสนบัสนุนทุนการศึกษาของชาวต่างชาติท่ีมีความสามารถให้มีโอกาส
ศึกษาต่อในสิงคโปร์ 
 นอกจากทุนการศึกษาแล้ว ยงัมีเงินกู้ยืมค่าเล่าเรียน จากทางกระทรวงศึกษาธิการ
สิงคโปร์ สําหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลยัของรัฐ ซ่ึงให้วงเงินกู้ยืมสูงสุดถึง 80 เปอร์เซ็นต์ของ       
ค่าเล่าเรียน โดยผูกู้ย้มืมีพนัธะสัญญาตอ้งทาํงานในสิงคโปร์ หลงัสาํเร็จการศึกษา 
 ขณะเดียวกัน สถาบันการศึกษาบางแห่งในสิงคโปร์มีโครงการให้ เ งินกู้ยืม               
เพื่อการศึกษาแก่นกัศึกษาทัว่ไป โดยนกัศึกษาท่ีกูย้ืมเงินดงักล่าว ตอ้งชาํระเงินคืนพร้อมดอกเบ้ีย      
หลงัจบการศึกษา นอกจากน้ี บางสถาบนัยงัมีเงินให้กูย้ืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเรียนดว้ย47 
 ทุนรัฐบาลสิงคโปร์48 
 รับบาลสิงคโปร์มีโครงการทุนการศึกษา ‚Singapore Scholarship Programme‛ เพื่อ
มอบทุนให้กบันกัศึกษาท่ีอยู่ในประเทศแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้หรืออาเซียน (ยกเวน้ประเทศ
สิงคโปร์) เพื่อเรียนต่อในสถาบนัต่าง ๆ ของสิงคโปร์เป็นประจาํทุกปี 
  ‚Singapore Scholarship Programme‛ เป็นส่วนหน่ึงของโครงการ ‚Singapore 
Cooperation Programme (SCP)‛ เป็นความร่วมมือระหวา่งประเทศสิงคโปร์กบัประเทศเพื่อนบา้น
ในแถบเอเซียน โดยทางสิงคโปร์ซ่ึงถือว่าเป็นประเทศท่ีมีความเจริญกา้วหนา้ ไดมี้ส่วนร่วมในการ
แบ่งปัน ถ่ายทอดประสบการณ์ในการพฒันาประเทศในด้านต่าง ๆ ให้ความช่วยเหลือทางด้าน
เทคโนโลยีผ่านทางการให้ทุนแก่ประเทศเพื่อบ้าน เพื่อเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนําของ

                                                        
 47ฎ ปฏกั, ทุนเรียนฟรีทีเ่รียนต่อสิงคโปร์ (กรุงเทพฯ: ฎ ปฏกัสาํนกัพิมพ,์ 2550), 90. 
 48เร่ืองเดียวกนั, 92. 
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สิงคโปร์ในสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เภสัชศาสตร์ ฟิสิกส์ 
วศิวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 
 ส่วนสถาบนัในระดบัอุดมศึกษาในสิงคโปร์ ท่ีรับนกัศึกษาทุนจากชาติอาเซียนเขา้เรียน 
คือ มหาวทิยาลยัของรัฐบาลทั้ง 3 แห่ง ไดแ้ก่ 
 1. มหาวทิยาลยัแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore-NUS) 
 2. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยนีานยาง (Nanyang Technological University-NTU) 
 3. มหาวทิยาลยัการจดัการแห่งสิงคโปร์(Singapore Management University-SMU) 
 ทุนรัฐบาลสิงคโปร์ ท่ีมอบให้กับนักศึกษาจากประเทศอาเซียน และเก่ียวข้องกับ
ประเทศไทยนั้น มี 2 ประเภทหลกั ดงัน้ี49 
 1. The ASEAN Secondary Three Scholarships 
  ทุนประเภทน้ีมีระยะเวลาทุน 4 ปี เร่ิมเรียนจากระดบั Secondary Three ถึงระดบั 
Pre-University Two ในโรงเรียนของสิงคโปร์ท่ีไดรั้บการคดัเลือกแลว้ โดยเม่ือเรียนจบตามกาํหนด
แลว้ ผูรั้บทุนจะไดรั้บประกาศนียบตัร ‚Singapore-Cambridge General Certificate of Education 
‘Advanced’ (GCE ‘A’ Level หรือประกาศนียบตัรอ่ืนท่ีเทียบเท่าระดบัเดียวกนั‛ 
 2. The ASEAN Pre-University One Scholarships 
  ทุนน้ีมีระยะเวลาของทุน 2 ปี ผูรั้บทุนจะไดศึ้กษาในต่อระดบั Pre-University One 
ท่ี Junior College แห่งใดแห่งหน่ึงในสิงคโปร์(ข้ึนอยู่กับการพิจารณาเลือกสถาบนั)เพื่อรับ
ประกาศนียบตัร ‚Singapore-Cambridge General Certificate of Education ‘Advanced’(GCE 
‘Á’)Level หรือประกาศนียบตัรอ่ืนท่ีเทียบเท่าระดบัเดียวกนั‛ 
  โดยนักเรียนท่ีมีผลการสอบ GCE ‘A’ ท่ีอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถสมคัรรับทุน 
‚ASEAN Undergraduate Scholarships‛ เพื่อเรียนต่อในระดบัปริญญาตรี ท่ีมหาวิทยาลยัแห่งชาติ
สิงคโปร์ (NUS) หรือท่ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยนีานยาง (NTU) 
 ทุนมหาวทิยาลยัแห่งชาติสิงคโปร์50 
 ทุน NUS Graduate Scholarship for ASEAN Nations 
 มหาวิทยาลยัแห่งชาติสิงคโปร์ ‚National University of Singapore (NUS)‛ มี
ทุนการศึกษาประจาํปี ในช่ือทุน ‚NUS Graduate Scholarship for ASEAN Nations‛ เป็น

                                                        
 49ฎ ปฏัก, ทุนเรียนฟรีที่เรียนต่อสิงคโปร์ (กรุงเทพฯ: ฎ ปฏักสํานักพิมพ์, 2550),        

98-102. 
 50เร่ืองเดียวกนั, 90-103. 
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ทุนการศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท แก่ผูท่ี้มีสัญชาติหรือเป็นผูอ้าศยัถาวรของประเทศในย่าน
อาเซียน (ยกเวน้สิงคโปร์)รวม 40 ทุนต่อปี 
 นอกจากนกัศึกษาจากประเทศไทย ยงัมีบรูไน กมัพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียน
มาร์ ฟิลิปปินส์ และเวยีดนาม ท่ีไดสิ้ทธ์ิรับทุนน้ี 
 ทุนน้ีเป็นท่ีรู้จกักนัดีในช่ือของ ‚NUS GSA‛ ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นทุนการศึกษาจาก 
‚People of Singapore‛ และมหาวิทยาลยัแห่งชาติสิงคโปร์ เป็นทุนท่ีมีระยะเวลาของทุนขั้นตํ่า 1 ปี
การศึกษา (หรือ 2 ภาคการศึกษา) จากนั้นผูรั้บทุนสามารถต่ออายุทุนไปทีละ 1 ภาคการศึกษา ข้ึนอยู่
กบัผลการเรียนว่าเป็นท่ีน่าพอใจหรือไม่ โดยทุนน้ีไม่มีขอ้ผูกมดักบัผูรั้บทุนหลงัสําเร็จการศึกษา    
แต่เม่ือเรียนจบได้รับปริญญาตามหลกัสูตรแล้ว ผูรั้บทุนตอ้งเดินทางกลบัประเทศภูมิลาํเนาของ
ตนเอง 
 ทุน ‚NUS GSA‛ เป็นทุนศึกษาต่อระดบัปริญญาโท แบบเต็มเวลา มีเฉพาะหลกัสูตร
บรรยายในชั้นเรียน (Course Work) เท่านั้น ไม่มีหลกัสูตรวิจยั และไม่มีทุนเรียนต่อระดบัปริญญา
เอก (Ph.D.) ส่วนสถานท่ีเรียนของทุนน้ีก็คือ มหาวทิยาลยัแห่งชาติสิงคโปร์ 
 ทุน DUO-Singapore Exchange Fellowship (DUO) 
 มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS) มีโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาระหว่าง
นกัศึกษาของ NUS กบันกัศึกษาจากมหาวิทยาลยัคู่แลกเปล่ียนในกลุ่มประเทศ European ASEM 
ไดแ้ก่ กรีซ เดนมาร์ก เบลเยี่ยม ฝร่ังเศส ฟินแลนด์ เยอรมนี สหราชอาณาจกัร อิตาลี ลกัเซมเบิร์ก 
เนเธอร์แลนด ์โปรตุเกส สเปน สวเีดน ไอร์แลนด ์และออสเตรีย 
 DUO-Singapore Exchange Fellowship เป็นโครงการแลกเปล่ียนนกัศึกษาระยะสั้ น   
ไม่เกิน 4 เดือน โดยนักศึกษาของ NUS ท่ีผ่านการคัดเลือกให้ร่วมโครงการน้ีไปเรียนอยู่ท่ี
มหาวทิยาลยัในกลุ่มประเทศ European ASEM จะไดรั้บทุนสนบัสนุนเป็นจาํนวนเงิน 1,000 เหรียญ
ยูโรต่อเดือน อย่างไรก็ตามตวัเลขน้ีอาจมรการเปล่ียนแปลง ข้ึนอยู่กบัการพิจารณาของสํานกังาน
เลขาธิการ ASEM  DUOหรือรัฐบาลของแต่ละประเทศ 
 ทุนมหาวทิยาลยัเทคโนโลยนีานยาง51 
 ทุนNanyang Scholarships 

                                                        
 51ฎ ปฏกั, ทุนเรียนฟรีที่เรียนต่อสิงคโปร์ (กรุงเทพฯ: ฎ ปฏกัสํานกัพิมพ,์ 2550), 104-

108. 
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 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีนานยาง (NTU) มีทุนการศึกษาท่ีมอบให้แก่นกัศึกษาของทาง
สถาบนัโดยตรง ภายใตทุ้น ‚Nanyang Scholarships‛ โดยตอ้งเป็นนกัศึกษาท่ีกาํลงัเรียนอยูใ่นระดบั
ปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1  
 โดยนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ของ NTU ท่ีมีผลการเรียนดีจากระดบั Secondary และ Junior 
College มีสิทธ์ิสมคัรเขา้รับทุน ‚Nanyang Scholarships‛ ไดทุ้น Dr. GohKengSwee Scholarship 
 กลุ่มธุรกิจการเงินของสิงคโปร์  เป็นผูจ้ดัตั้งทุน ‚Dr. GohKengSwee Scholarship‛   
โดยมี Associaion of Banks in Singapore เป็นผูบ้ริหารทุน 
 ทุนน้ีมีอยู่ 3-4 ทุนต่อปีเป็นทุนท่ีมอบให้กบันักศึกษาท่ีประสงค์จะเรียนต่อในระดบั
ปริญญาตรี ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีนานยาง (NTU) ท่ีมาจากประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 
ไดแ้ก่ ไทย บรูไน ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ญ่ีปุ่น กมัพูชา เกาหลี       
ลาว ไตห้วนั และเมียนมาร์ 
 สําหรับหลักสูตรท่ีเปิดให้ทุนน้ี มีหลายหลักสูตรด้วยกัน แม้จะไม่มีการระบุไวว้่า 
หลกัสูตรท่ีเรียนไม่จาํเป็นตอ้งมีส่วนสัมพนัธ์กบัดา้นการเงิน แต่อยา่งนอ้ยก็ควรมีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกนั
อยูบ่า้งขณะเดียวกนัหลกัสูตรท่ีเปิดใหทุ้นสอนเป็นภาษาองักฤษ 
 ทุนมหาวทิยาลยัการจดัการแห่งสิงคโปร์52 
 มหาวิทยาลยัการจดัการแห่งสิงคโปร์ ‚Singapore Management University (SMU)‛       
มีทุนการศึกษาหลายประเภท สําหรับนักศึกษาต่างชาติและชาวสิงคโปร์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อ
สนบัสนุนผูมี้ความสามารถให้มีโอกาสท่ีดีในการพฒันาธุรกิจ และกิจการของแต่ละองค์กรเติบโต 
ประสบความสาํเร็จ 
 ทุนส่วนใหญ่ของ SMU เป็นทุนให้เปล่าไม่มีข้อผูกมดัใด ๆ และเป็นทุนท่ีให้กับ
นกัศึกษาหลงัจากไดเ้รียนท่ี SMU ไดร้ะยะหน่ึงแลว้ดงัน้ี 
 ทุน Cambridge Raban Scholarship 
 ทุนน้ีไดรั้บการสนบัสนุนดา้นการเงินจาก ‚University of Cambridge International 
Examination‛ เป็นทุนท่ีมอบให้กับนักศึกษาจากประเทศภูมิภาคอาเซียนเพื่อเรียนต่อในระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชา Business Management แบบเต็มเวลาท่ีมหาวิทยาลยัการจดัการแห่งสิงคโปร์ 
(SMU) อยา่งไรก็ตามทุนน้ีมีเพียงแค่ 1 ทุนต่อปี 
 

                                                        
 52ฎ ปฏกั, ทุนเรียนฟรีที่เรียนต่อสิงคโปร์ (กรุงเทพฯ: ฎ ปฏกัสํานกัพิมพ,์ 2550), 109-
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 ทุน Chio Lim Stone Forest Financial Scholarship 
 ทุนน้ีไดรั้บการสนบัสนุนดา้นการเงินจาก ‚Chio Lim Stone Forest‛ เป็นทุนท่ีมอบ
ให้กับนักศึกษาของ SMU ท่ีกําลังเรียนอยู่ระดับปริญญาตรี ชั้ นปีท่ี 3 สาขาวิชาการบัญชี  
(Accountancy)ในแต่ละปีจะมีการมอบทุนน้ี 2 ทุน มีระยะเวลาของทุน 1 ปี 
 ทุน Foreign Students Endowed Scholarship 
 เป็นทุนท่ีได้จากการบริจาคของกลุ่มผูไ้ม่ประสงค์ออกนาม เป็นทุนท่ีมอบให้กับ
นกัศึกษาจากเอเชีย (ยกเวน้สิงคโปร์) ท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ท่ี SMU ระดบัปริญญาตรี ทุกชั้นปี โดยมีทุน
มอบให ้3 ทุนต่อปี 
 ทุน Ian Ferguson Foundation Scholarship 
 Mrs. Poeny Ferguson เป็นผูจ้ดัตั้งทุนน้ีข้ึนมา เพื่อเป็นเกียรติแก่มูลนิธิ Ian Ferguson 
Foundation เป็นทุนท่ีมอบให้กบันกัศึกษาท่ีกาํลงัเรียนอยูใ่นระดบัปริญญาตรีของ SMU ทุก ๆ  4 ปี 
จะมีการมอบทุนน้ีจาํนวน 2 ทุน เร่ิมให้ทุนคร้ังแรกในปีการศึกษา 2005-2006 ดงันั้น ผูท่ี้กาํลงัมี
โครงการไปศึกษาต่อท่ี SMU ในอนาคตขา้งหนา้ จึงควรใหค้วามสนใจกบัทุนน้ีไว ้
 ทุน Lee Kong Chian Scholars Programme 
 ทุนน้ีจดัตั้งโดยใชด้อกผลของมูลนิธิ ‚Lee Foundation‛ เป็นทุนท่ีมอบให้กบันกัศึกษา
ชาวต่างชาติ ท่ีกาํลงัเรียนอยูใ่นระดบัปริญญาตรี แบบเตม็เวลา ชั้นปีท่ี 1 ของ SMU  
 ทุน Lee Kong Chian Scholars Programme เป็นทุนใหญ่ มีถึง 50 ทุนต่อปี ระยะเวลา
ของแต่ละทุนมากถึง 4 ปี 
 ทุน NOL Scholarship 
 Neptune Orient Lines Ltd. (NOL) เป็นผูต้ ั้งทุนน้ีข้ึนมาเพื่อมอบให้กบันกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี เรียนแบบเตม็เวลาท่ี SMU  
 ปีการศึกษา 2005-2006 เป็นปีแรกท่ีมีการมอบทุนน้ี จาํนวน 1 ทุน และจะมีการเพิ่มทุน
ข้ึนไปอีกปีละ 1 ทุน แต่ละทุนมีระยะเวลาสูงสุด 4 ปี ข้ึนอยูก่บัผลการเรียนของผูรั้บทุน 
 ทุน SMU Scholarship 
 ทุนการศึกษาโดยตรงจาก SMU เป็นทุนท่ีมอบใหก้บันกัศึกษา ท่ีกาํลงัเรียนอยูใ่น SMU 
ทั้งชาวสิงคโปร์และชาวต่างชาติ 
 แต่ละปีทาง SMU จะมีการมอบทุนให้กบันกัศึกษาของมหาวิทยาลยั 40 ทุน แต่ละทุน 
มีระยะเวลาสูงสุด 4 ปี ข้ึนอยูก่บัผลการเรียนของผูรั้บทุนวา่ อยูใ่นเกณฑท่ี์น่าพอใจหรือไม่ 
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 ทุนองคก์รสาธารณประโยชน์53 
 ทุน SMF Scholarships 
 Singapore Millennium Foundation Ltd. หรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือย่อวา่ ‚SMF‛ เป็น
องค์กรท่ีไม่หวงัผลกาํไร ได้รับการจดัตั้งข้ึนมา เม่ือปี ค.ศ.2001 โดยมีวตัถุประสงค์หลกัในการ
ส่งเสริมและพฒันางานทางดา้นวทิยาศาสตร์ในสิงคโปร์ ใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ 
 เท่าท่ีผ่านมา SMF ได้ส่งเสริมงานศึกษาวิจยั และช่วยเปิดโลกทศัน์ให้ชาวโลกได้
มองเห็นสิงคโปร์ ในฐานะท่ีเป็นประเทศสําคญัดา้นการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เป็นศูนยก์ลางของการ
พฒันาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเป็นสถานท่ีซ่ึงนักวิจยัระดบัแนวหน้าได้ใช้เป็นท่ีพบปะ
แลกเปล่ียนความรู้  ความคิดซ่ึงกนัและกนั ร่วมกนัทาํงานอนัทา้ทายดว้ยการคน้พบส่ิงใหม่ ๆ ให้กบั
วงการวทิยาศาสตร์ 
 คณะกรรมการของ SMF มีทั้งท่ีเป็นชาวสิงคโปร์และชาวต่างชาติ มาจากหลากหลาย
อาชีพ โดยมีสํานกังานเลขาธิการเป็นผูป้ระสานงานอยา่งใกลชิ้ด กบัมหาวิทยาลยัและสถาบนัวิจยั
ต่าง ๆ ในสิงคโปร์ เพื่อใหเ้ป้าหมายของ SMF บรรลุผลสาํเร็จ 
 ในส่วนของทุนการศึกษา SMF มีทุน ‚SMF Scholarships‛ เป็นประจาํทุกปีประมาณ    
ปีละ 35 ทุน (อาจคาดเคล่ือนไปบา้งข้ึนอยูก่บัการพิจารณาในแต่ละปี) โดยแบ่งเป็นทุนวิจยัในระดบั
ปริญญาโท ปริญญาเอก และหลงัจากจบปริญญาเอก 
 เน่ืองจากทุนน้ีเป็นทุนท่ีไดรั้บการยอมรับจากนกัวิทยาศาสตร์ และนกัวิจยัระดบัชั้นนาํ
และยงัไม่มีขอ้ผกูมดัใด ๆ หลงัทาํวจิยัเสร็จ จึงทาํใหใ้นแต่ละปีมีผูส้นใจสมคัรทุนน้ีเป็นจาํนวนมาก 
 ตวัเลขในการมอบทุนน้ีคร้ังล่าสุด ปรากฏว่า มีผูส้นใจจากทัว่โลกสมคัรเขา้รับทุนน้ี  
ราว 1,107 คน แต่มีผูผ้า่นการพิจารณาใหไ้ดรั้บทุน 37 รายเท่านั้น 
 ทุน A*STAR Scholarship 
 A*STAR Agency for Science Technology and Research เป็นหน่วยงานท่ีมี
นกัวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจยั มีทุนวิจยัดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อยู่หลายประเภท 
ใหก้บัชาวสิงคโปร์ และผูท่ี้มาจากประเทศภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้หรืออาเซียน เป็นประจาํ
ทุกปี  
 
 

                                                        
 53ฎ ปฏกั, ทุนเรียนฟรีที่เรียนต่อสิงคโปร์ (กรุงเทพฯ: ฎ ปฏกัสํานกัพิมพ,์ 2550), 117-

127. 
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 ทุน B.S. Scholarship (B.S.) 
 ทุนน้ีเป็นทุนระยะยาว ให้กบันักศึกษาระดบัปริญญาตรี ท่ีมีผลการเรียนดี ให้ศึกษา
กระทัง่สาํเร็จปริญญาเอก มีอายทุุนสูงสุดถึง 8 ปี โดยในช่วงท่ีตอ้งมีการทาํวิจยัแห่งใดแห่งหน่ึงของ 
A*STAR อยา่งนอ้ย 1 ปี 
 ทุน MBBS-Ph.D. Scholarship (MBBS-Ph.D.) 
 ทุน MBBS-Ph.D. เป็นทุนวิจยัสําหรับผูท่ี้เรียนต่อในระดบัปริญญาโทถึงปริญญาเอก   
มีระยะเวลาทุนสูงสุด 6 ปี โดยการทาํวจิยัท่ีมหาวทิยาลยัแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS) 
 ทุน Ph.D. Scholarship (Ph.D.) 
 เป็นทุนวิจยัในระดับปริญญาเอก ในหลากหลายสาขาท่ีเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์, 
วศิวกรรมศาสตร์ และ Biomedical Science 
 ทุน A*STAR Graduate Scholarship (AGS) 
 ทุน AGS เป็นทุนวิจยัระดบัปริญญาเอกทางด้าน Biomedical Science, Physical 
Science sand  Engineering เพื่อส่งเสริมฐานความรู้ดา้นเศรษฐกิจของสิงคโปร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
งานวจิยัใหเ้ขม้แขง็ข้ึน 
 ทุนหน่วยงานเอกชน54 
 ทุน Micron Scholarship  
 Micron บริษทัผูผ้ลิตจาํหน่ายเซมิคอนดกัเตอร์โซลูชัน่ส์ ระดบัชั้นนาํของโลกมีทุน
มอบให้กับนักศึกษาทุกสัญชาติ เพื่อเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ใน
มหาวทิยาลยัแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS) หรือมหาวทิยาลยัเทคโนโลยนีานยาง (NTU) 
 

การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา55 
 การผลักดันประเทศให้เป็นศูนย์กลางทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากการส่งเสริม
ความสามารถให้ภาคธุรกิจแล้ว สิงคโปร์ยงัมีการวางแผนและจดักิจกรรมบ่มเพาะแนวคิดเร่ือง
ทรัพยสิ์นทางปัญญาใหเ้ยาวชนผา่นสถาบนัการศึกษา เพื่อให้เกิดความตระหนกัในความสําคญัและ
ความมุ่งมัน่ในการนาํพาประเทศไปสู่การเป็นประเทศแห่งทรัพยสิ์นทางปัญญาดงัท่ีนาย Teo Ming 

                                                        
 54ฎ ปฏกั, ทุนเรียนฟรีทีเ่รียนต่อสิงคโปร์ (กรุงเทพฯ: ฎ ปฏกัสาํนกัพิมพ,์ 2550), 129. 
 55สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการวิจัยเร่ืองการ

ส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของสิงคโปร์, พิมพค์ร้ังท่ี 1 (กรุงเทพฯ: สํานกังาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2551), 34-46. 
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Kian ประธานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุม U21 Global ว่า 
“สาํหรับสิงคโปร์แลว้ การศึกษาจะไม่ใช่เพียงแค่โครงสร้างพื้นฐานท่ีจาํเป็นต่อการพฒันาประชาชน
ของเราให้เป็นผูท่ี้มีความรู้และพฒันาประเทศชาติสู่การเป็นชาติเรียนรู้ (Learning Nation) เท่านั้น 
แต่การศึกษายงัตอ้งมีการชิงไหวชิงพริบสู่ภาคอุตสาหกรรมท่ีมีความดึงดูดใจ ซ่ึงความรู้ท่ีสร้างข้ึน 
ตอ้งไดรั้บการคุม้ครองอยา่งเต็มกาํลงัจากการเอาเปรียบในเร่ืองผลประโยชน์ทั้งปวงเพื่อให้ผลผลิต
ทางการศึกษาเป็นทรัพยากรสาํคญัของการพฒันาเศรษฐกิจและดา้นอ่ืน ๆ” 
 แนวคิดดังกล่าวส่งผลให้สถาบนัการศึกษาในประเทศสิงคโปร์ให้ความสําคญักับ
ทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยแบ่งตามระดบัการศึกษาดงัน้ี 
 1.  การส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  1.1  การประกาศวิสัยทศัน์ให้โรงเรียนเป็นกลไกสร้างนวตักรรมด้วยแนวคิดการ
พฒันาชาติของประเทศสิงคโปร์ดว้ยความรู้ความสามารถของคนในชาติ กระทรวงศึกษาธิการของ
สิงคโปร์จึงมีพนัธกิจในการก่อรูปอนาคตของชาติ (Mould the Future of Nation) โดยการสร้างคนท่ี
มีความสามารถของอนาคตของชาติ นายโก๊ะจ๊ก ตง (GohChok Tong) นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ใน
ขณะนั้นจึงประกาศวิสัยทศัน์ ‚Thinking Schools, Learning Nation‛ (TSLN) เป็นคร้ังแรกใน พ.ศ. 
2540 เพื่อให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นกลไกหลกัในการขบัเคล่ือนการพฒันาคนให้มีความรู้และ
สามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ 
   วิสัยทศัน์ ‚Thinking Schools, Learning Nation‛ (TSLN) เนน้ความร่วมมือ  
ร่วมใจในการส่งเสริมให้การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเรียนรู้ท่ีมีความทา้ยทายและเป็นการแสวงหา         
แนวทางการพฒันาจนนาํไปสู่การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต โดยให้ความสําคญักบัการเรียนรู้
บนฐานความคิดสร้างสรรค ์และการสร้างนวตักรรม36 
   นอกจากน้ีเพื่อบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทศัน์ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และ
การสร้างนวตักรรม กระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์จึงได้สนับสนุนทรัพยากร ส่งเสริมการ
จดัการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานให้มีโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมท่ีสามารถตอบสนอง
วสิัยทศัน์ดงักล่าว ดงัน้ี 
   1.1.1 การสนบัสนุนการบริหารจดัการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริม
การสร้างนวตักรรมและวิสาหกิจ (Innovation and Enterprise) กระทรวงศึกษาธิการกาํหนดให้มี
ตาํแหน่งรองครูใหญ่ (Vice Principal) ดา้นบริหาร (Administration) ตั้งแต่มิถุนายน พ.ศ. 2548 
เพื่อให้ทาํภารกิจหลัก 1) วางแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 2) บริหารจดัการด้านทรัพยากรทั้ง
ทรัพยากรบุคคล การเงิน อสังหาริทรัพย ์และธุรการ 3) ดูแลและจดัการดา้นโครงสร้างพื้นฐานและ
สารสนเทศ และท่ีน่าสนใจคือ 4) สนับสนุนการริเร่ิมงานด้านคุณภาพ การสร้างนวตักรรมและ
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วิสาหกิจ ซ่ึงเป็นภารกิจท่ีตอบสนองวิสัยทศัน์ในการผลกัดนัให้นวตักรรมเป็นกลไกในขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งสร้างเสริมจิตวิญญาณของการเป็นผูป้ระกอบการและนกัประดิษฐ์
นวตักรรมให้แก่ผูเ้รียนในโรงเรียนประถมศึกษา มธัยมศึกษาและยุววิทยาลัยภายใต้โครงการ 
“BlueSky Showcase‛ 
   1.1.2 การพฒันาครูผูส้อนในสถานศึกษาข้ึนพื้นฐาน ให้ความสําคญักบัการ
พฒันาครูผูส้อนใหมี้ความรู้และทกัษะในการจดัการเรียนการสอน โดยเฉพาะการนาํองคค์วามรู้ใหม่
มาสอดแทรกในการเรียนการสอนเพื่อเป็นตน้แบบให้แก่นกัเรียนในการแสวงหาความรู้และพฒันา
ตนเอง อนัจะนาํมาซ่ึงการสร้างเสริมความเขม้แขง็ทางวชิาการในอนาคต 
   1.1.3 การสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กาํหนดแผนหลกั
ดา้นเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา โดยมีระยะเวลาของแผน 5 ปี ฉบบัแรกเร่ิมเม่ือ พ.ศ. 2540 มีเป้าหมาย
ในการส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนสามารถเขา้ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศไดอ้ยา่งสะดวกและทัว่ถึงส่วน
ฉบับท่ีสองซ่ึงเร่ิมมีผล ในปี พ.ศ. 2545 จะมุ่งเป้าหมายท่ีขยายขอบเขตไปมากกว่าการเข้าถึง
เทคโนโลยเีพื่อใหเ้กิดประโยชน์ในการริเร่ิมและสร้างสรรคอ์นาคต 
  1.2  การสร้างความตระหนกัดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา 
   1.2.1 การจดักิจกรรมการเรียนรู้สาํหรับครูและนกัเรียนดา้ยความตระหนกัถึง 
ความสาํคญัและการเคารพสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา เป็นส่ิงท่ีตอ้งปลูกฝังตั้งแต่วยัเยาว ์สํานกังาน
ทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสิงคโปร์จึงได้มีการจดัโปรแกรมเพื่อให้ความรู้เก่ียวกับทรัพย์สินทาง
ปัญญาแก่นักเรียนและครูในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในช่ือ Iperckidz ซ่ึง
ประกอบดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีนาํไปสู่การสร้างนวตักรรม (Innovation) และการส่งเสริมความ
เป็นเจา้ของกิจการ (Entrepreneurship) ดงัน้ี  
     Detective IP เป็นการสร้างตวัการ์ตูนท่ีมีรูปแบบเป็นสายลบั เพื่อเป็น
เพื่อนและพี่เล้ียงของนกัเรียนในการเรียนรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา ผา่นส่ือซีดีและเวบ็ไซตใ์น
ช่ือ www.Iperckidz.gov.sg 
     Roadshows เป็นการเดินสายไปยงัเรียนต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้เก่ียวกบั
ทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยจัดกิจกรรมในลกัษณะการพูดคุยกบันักเรียนในประเด็นทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา 
     การจัดทําส่ือการเรียนรู้ เป็นการให้ความรู้ผ่านส่ือท่ีน่าสนใจ เช่น 
เวบ็ไซต์ หนงัสือการ์ตูน และส่ือการเรียนรู้เร่ืองทรัพยสิ์นทางปัญญาอ่ืน ๆ รวมทั้งหน่วยการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์  (e-learning modules) ซ่ึงจดัข้ึนสําหรับนกัเรียนประถมศึกษาและมธัยมศึกษา โดย
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จัดให้มีการฝึกเชิงปฏิบัติการสําหรับครูผูส้อน เพื่อให้ครูมีความเข้าใจและสามารถใช้หน่วย         
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนเร่ืองทรัพยสิ์นทางปัญญาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
     IP Champion Camp เป็นการจดักิจกรรมค่ายพกัแรมท่ีเนน้การให้ความรู้
เร่ืองลิขสิทธ์ิบนฐานแนวคิดท่ีวา่ “ทรัพยสิ์นทางปัญญาโดนนกัเรียนเพื่อนกัเรียน” (IP by Students 
for Students) โดยจดัค่ายสําหรับนกัเรียนเพื่อให้ความรู้และเสริมทกัษะในการผลิตการ์ตูนสําหรับ
การถ่ายทอดเร่ืองทรัพยสิ์นทางปัญญา ไดแ้ก่ การ์ตูนความรู้เร่ืองลิขสิทธ์ิในโครงงานของโรงเรียน 
สําหรับงานการ์ตูนท่ีได้รับการคัดเลือกจะนําไปเผยแพร่ในโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกแห่งของ
สิงคโปร์ 
     Make Your Make! เป็นโครงการสําหรับนักเรียนประถมศึกษาและ
มธัยมศึกษาท่ีจดัข้ึนเพื่อให้เกิดการแข่งขนัในการสร้างสรรค์เคร่ืองหมายการคา้ (Trademark) ของ
ตนเอง โดยมีจุดมุ่งหมายคือ การกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในสิทธิทางทรัพยสิ์นทางปัญญา     
การสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบเคร่ืองหมายการคา้ในสิงคโปร์ และการส่งเสริมการเรียนรู้ถึง
ความสาํคญัของตราสินคา้ ทั้งน้ี ผูช้นะการแข่งขนัจะไดรั้บเงินรางวลั 
   1.2.2 การเรียนรู้ผูศู้นยว์ิทยาศาสตร์แห่งสิงคโปร์ (Singapore Science Centre) 
เพื่อให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต จึงมีการปลูกฝังแนวคิดผ่านการเรียนรู้
ตามอธัยาศยัในรูปแบบพิพิธภณัฑ์ท่ีมีการจดันิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ รวมทั้งเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ซ่ึงดาํเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 
252041  ทั้ งน้ีศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งสิงคโปร์ยงัจดัโปรแกรมเสริมความสําคญัของวิทยาศาสตร์ 
(Science Enrichment Programmer) เพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยมี
เป้าหมายในการกระตุน้การแสวงหาความรู้และการสร้างจินตนาการให้นกัเรียนผ่านรูปแบบการ
เรียนในช่วงเปิดเทอมในห้องปฏิบติัการ การสาธิต การสนทนาเร่ืองวิทยาศาสตร์ การประมวลแนว
ทางการสอนวิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรมแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ รวมทั้ งการจัดหลักสูตร
คอมพิวเตอร์และหลกัสูตรการสังเกต สาํหรับช่วงปิดเทอมและวนัหยดุอาจจดัโปรแกรมเป็นพิเศษ 
นอกจากน้ี ศูนยว์ิทยาศาสตร์แห่งสิงคโปร์ยงัไดตี้พิมพส่ื์อส่ิงพิมพเ์พื่อส่งเสริมการเรียนรู้อีทางหน่ึง 
ตวัอยา่งเช่น  

     Singapore Scientist เป็นนิตยสารท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็นวารสาร
วทิยาศาสตร์ท่ีมียอดขายสูงสุดในสิงคโปร์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ครู นกัเรียน และสมาชิกผูส้นใจ
ขอ้มูลการพฒันาทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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     Fun Science เป็นจดหมายข่าวสําหรับเยาวชนท่ีมีความสนใจในขอ้มูล
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซ่ึงจดัทาํโดยความร่วมมือของศูนยว์ิทยาศาสตร์แห่งสิงคโปร์และ
สาํนกังานวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและการวจิยั (A*STAR) 
     Science Beats เป็นเอกสารเผยแพร่ขอ้มูลของศูนยว์ิทยาศาสตร์ให้กบั
สมาชิกเก่ียวกบัการจดันิทรรศการ ส่ิงตีพิมพแ์ผนงานในอนาคต 
   1.2.3 การแสวงหาอจัฉริยะ (A*STAR Talent Search A*TS) เพื่อให้เยาวชน   
มีแรงบนัดาลใจและสนใจวิทยาศาสตร์อยา่งย ัง่ยืน ใน พ.ศ. 2549 A*STAR จึงไดริ้เร่ิมโครงการให้
รางวลันกัเรียนท่ีมีอายรุะหวา่ง 15-18 ปี ท่ีมีความถนดัและความสามารถในการวิจยัทางวิทยาศาสตร์ 
โดยให้เยาวชนนําเสนอโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมแห่ง
สิงคโปร์ (Singapore Science& Engineering Fair-SSEF) ให้คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึง
ประกอบดว้ยคณาจารยจ์ากมหาวิทยาลยัทั้งในและต่างประเทศ สถาบนั A*STAR รวมทั้งผูท่ี้เคย
ไดรั้บรางวลัโนเบลทาํการคดัเลือกโครงการท่ีมีแนวคิดทางวทิยาศาสตร์โดดเด่น 
 2  การส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญาในสถาบนัอุดมศึกษา 
  2.1 กา รพัฒนานโย บา ย ท่ี เ ก่ี ยวข้องกับ กา รส่ ง เส ริมท รัพ ย์สิ นท าง ปัญญา 
มหาวิทยาลยัของรัฐในประเทศสิงคโปร์ตอบสนองวิสัยทศัน์ของประเทศในการใช้ทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาเป็นกลไกในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจชาติ โดยเฉพาะในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ท่ีได้ปรับ 
แนวทางการพฒันาเศรษฐกิจจากเศรษฐกิจฐานการลงทุน (Investment-driven Economy) เป็น
เศรษฐกิจฐานนวตักรรม (Innovation-driven Economy) ซ่ึงเนน้ทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) 
และการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชยใ์ห้กบัทุนทางปัญญา จึงมีแนวโน้มท่ีจะปรับเป็น “Entrepreneurial 
University” โดยเพิ่มบทบาทกระตุน้เศรษฐกิจดว้ยการทาํวจิยัเพื่ออุตสาหกรรม การนาํเทคโนโลยีไป
ใช้เชิงพาณิชย ์การตั้งวิสาหกิจใหม่ท่ีใช้เทคโนโลยีชั้นสูง (High Tech Spin-offs) ดึงดูดคนเก่ง
ต่างชาติมาร่วมงาน และปลูกฝังจิตวิญญาณของผูป้ระกอบการให้นกัศึกษา45 ดงันั้น มหาวิทยาลยั 
ต่าง ๆ จึงมีการกาํหนดนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมทรัพยสิ์นทางปัญญา เช่น การวิจยัและ
พฒันา การถ่ายทอดเทคโนโลย ีดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
   2.1.1 มหาวิทยาลยัแห่งชาติสิงคโปร์ (National University Singapore-NUS) 
กาํหนดวิสัยทศัน์เป็นมหาวิทยาลยัผูน้าํดา้นประกอยการ (Entrepreneurial University)โดยมุ่งหวงัท่ี
จะเป็นมหาวิทยาลยัชั้นนาํในดา้นการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีแห่ง
เอเชียแปซิฟิก จึงมีพนัธกิจในการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัย        
สู่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อการสร้าวมูลค่าเพิ่มและเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและการพฒันาเศรษฐกิจของ
ประเทศ ดว้ยเหตุน้ี มหาวิทยาลยัจึงไดรั้บการสนับสนุนดา้นการเงินจากรัฐบาลและองค์กรอ่ืน ๆ 



 

 
 

114 

เพื่อส่งเสริมการวิจยัท่ีสามารถนาํไปถ่ายทอดเทคโนโลยี และดว้ยวิสัยทศัน์และพนัธกิจดงักล่าว
มหาวทิยาลยัไดก้าํหนดบทบาทหลกัในการดาํเนินการในดา้นต่อไปน้ี 
     การคุม้ครองและบริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของมหาวทิยาลยั 
     การให้บริการและให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาและการ
อนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิอยา่งมีประสิทธิภาพ แก่ภาคอุตสาหกรรม คณะ และคณาจารย ์
     การส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชยจ์าก
นวตักรรมของมหาวทิยาลยั หรือของผูเ้ช่ียวชาญ 
     การส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจยัระหว่างมหาวิทยาลัยและภาค
อุสาหกรรม ทั้ งน้ี มีข้อสังเกตว่ามหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์มีการทบทวนนโยบายของ
มหาวทิยาลยัในเร่ืองทรัพยสิ์นทางปัญญา การถ่ายทอดเทคโนโลย ีและความร่วมมือในการวิจยัอยา่ง
ต่อเน่ือง เพื่อสร้างความเช่ือมัน่วา่มหาวิทยาลยัจะสามารถดาํเนินการไดต้รงตามเง่ือนไข สอดคลอ้ง
กบัความจาํเป็นของมหาวิทยาลยัและชุมชนท่ีมหาวิทยาลยัตั้งอยู่ อีกทั้งเป็นนโยบายท่ีสามารถท่ี
สามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งยตุธรรมสาํหรับทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงส่งผลใหค้ณาจารยแ์ละนิสิต
นกัศึกษาสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมทางธุรกิจไดเ้พิ่มข้ึน 
   2.1.2 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีนนัยาง (Nanyang Technology University- 
NTU) กาํหนดนโยบายว่าด้วยทรัพยสิ์นทางปัญญา การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการสร้างความ
ร่วมมือในการวิจยั (Policy on Intellectual Property, Technology Transfer and Research 
Collaboration) หรือเรียกสั้น ๆ วา่ IP Policy เพื่อสร้างความมัน่ใจในงานทรัพยสิ์นทางปัญญาของ
มหาวิทยาลัย  และระบุด้วยว่า เ น่ืองจากมหาวิทยาลัยได้รับเ งินสนับสนุนจากรัฐ ดังนั้ น                  
การดาํเนินงานดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาจึงตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสาธารณชนและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลยัสู่ภาคอุตสาหกรรมตอ้งมุ่งประโยชน์ต่อสังคมเป็นสําคญั48 
นอกจาน้ี ภายหลงัการปรับเปล่ียนสถานะของมหาวทิยาลยัจากมหาวทิยาลยัของรัฐเป็นมหาวิทยาลยั
ในกาํกบัของรัฐ (Autonomousuniversity) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีนนัยางมีความมุ่งมัน่ท่ีจะผลกัดนั
ใหเ้ป็นมหาวทิยาลยัระดบัโลกท่ีมีความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีากข้ึน 
  2.2  การบริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 
   มหาวิทยาลยัและสถาบนัเทคโนโลยีในประเทศสิงคโปร์ไดป้ฏิรูปโครงสร้าง
การบริหารงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยการตั้ งหน่วยงานท่ีทําหน้า ท่ีด้านน้ีโดยตรง                  
ดงัตวัอยา่งเช่น 
   บริษทั NUS Enterprise (ETP) มหาวิทยาลยัแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS) เดิม
มหาวทิยาลยัแห่งชาติสิงคโปร์ไดต้ั้งศูนยจ์ดัการนวตักรรมและผูป้ระกอบการเทคโนโลยี (Centre for 
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Management of Innovation and Technopreneurship-CMIT) ข้ึน เม่ือ พ.ศ. 2531 แต่ต่อมาไดป้รับ
องคก์รใหม่เป็นบริษทั NUS Enterprise (ETP) ในปี พ.ศ. 2544 โดยมหาวทิยาลยัหวงัวา่องคก์รอิสระ
แห่งน้ีจะเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลงและส่งเสริมจิตวิญญาณการเป็นผูป้ระกอบการในหมู่ประชาคม
ผ่านการฝึกอบรม การฝึกงาน การบ่มเพาะวิสาหกิจใหม่ (Startup Enterprises) และการเรียน        
การสอน โดยกาํหนดให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกคนเรียนรายวิชาด้านการประกอบการ       
อยา่งนอ้ย 1 วชิา และจดัโครงการฝึกงานในวสิาหกิจใหม่ให้กบันกัศึกษาเป็นเวลา 1 ปี ขณะเดียวกนั
ก็เป็นหน่วยงานท่ีสามารถหารายไดเ้ล้ียงตนเองและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัทรัพยสิ์นทางปัญญาของ
มหาวิทยาลัย กิจกรรมหลักของ NUS Enterprise จึงได้แก่ การศึกษาบนฐานประสงการณ์ 
(Experiential Education) การสร้างความร่วมมือและภาคีกับภาคอุตสาหกรรม (Industry 
Engagement and Partnerships) การสนบัสนุนการประกอบธุรกิจ (Entrepreneurship Support)        
ซ่ึงรวมถึงการบริหารจดัการและการอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิในเทคโนโลยดีว้ย 
   หน่วยงานย่อยใน NUS Enterprise ประกอบด้วยวิทยาลัยสาขาในต่างชาติ 
สํานักงานประสานงานภาคอุตสาหกรรม และศูนยผ์ูป้ระกอบการ นอกจากน้ียงัมีบริษทัลูกและ
หน่วยธุรกิจท่ีเป็นหน่วยหารายไดใ้ห้กบัองคก์รหลกั คือ NUS Extension (NEX), Nus Press และ 
NUS Technology Holdings Pte Ltd. (NTH) ซ่ึงเป็นบริษทัจดัหาเงินลงทุนให้กบัวิสาหกิจดา้น
เทคโนโลยีท่ีตั้ งใหม่เพื่อนําผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปใช้เชิงพาณิชย์ นอกจากน้ี NUS 
Extension ยงัตั้งสาขายอ่ยในศูนยน์วตักรรมและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลยัต่างประเทศท่ีเป็นภาคี 
คือ ซิลิคอน แวลเลย ์มหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ด (NUS@Silicon Valley) ไบโอแวลเลย ์มหาวิทยาลยั
เพนซิลวาเนีย มหาวิทยาลยัฟูดาน วิทยาเขตเซ่ียงไฮ ้(NUS@Shanghai) สถาบนัเทคโนโลยีในกรุง 
สตอ๊กโฮลม์ ประเทศสวเีดน และมหาวทิยาลยัในประเทศอินเดีย 
 สรุปการบริหารการศึกษาของประเทศสิงคโปร์56  
 กระบวนการสร้างชาติและพฒันาเศรษฐกิจ สังคม ของสิงคโปร์ นบัตั้งแต่ไดรั้บเอกราช
เป็นต้นมา ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการพฒันา “คน” เป็นปัจจยัหลกั เน่ืองจากเป็นทรัพยากรเพียง    
อย่างเดียวท่ีสิงคโปร์มีอยู่ ดงันั้นกรอบความคดของรัฐบาลสิงคโปร์ ตั้งแต่สมยันายลี กวน ยู ถึง        
ลี เซียน ลุง จะคงไวซ่ึ้งนโยบายให้ความสําคญักบัการศึกษา จะเห็นไดจ้ากภายหลงัการแยกตวัเป็น
อิสระจากมาเลเซียไม่นาน สิงคโปร์ไดด้าํเนินการเร่ิมตน้ปฏิรูปการศึกษาข้ึนในทนัที ดว้ยเง่ือนไข

                                                        
 56ศุภการ สิริไพศาล และสุมาลี ทองดี, วารสารส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ เร่ือง

ระบบการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: ศึกษากรณีประเทศสิงคโปร์, ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 1 เดือน
มกราคม-มิถุนายน (กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัทกัษิณ, 2549), 75. 
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ความจาํเป็นหลายอย่าง ทั้งเร่ือง เศรษฐกิจท่ีอ่อนแอขาดแคลนเงินสด ประชาชนไม่มีงานทาํและ   
ไม่มีท่ีอยู่อาศยั สภาพสังคมมีความแตกต่างและแตกแยกทางเช้ือชาติวฒันธรรมและความเช่ือ
สิงคโปร์พร้อมท่ีจะเผชิญหน้ากับภาวการณ์ล่มสลายได้ตลอดเวลา แต่เน่ืองจากการเมืองท่ีมี
เสถียรภาพ รัฐบาลพรรคกิจประชาชนไดพ้ยายามท่ีจะแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีกาํลงัเผชิญอยู่ และได้
เร่ิมตน้กระบวนการสร้างมนัสมองให้กบัชาติโดยใช้การศึกษาเป็นเคร่ืองมือ ควบคู่ไปกบัการสร้าง
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมือง 
 การศึกษายงัไดถู้กใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสร้างความเป็นพลเมืองของชาวสิงคโปร์โดย
พยายามท่ีจะสลายความรู้สึกของความเป็น  จีน  ชาวมาเลย ์ แลพชาวอินเดีย ฯลฯ ให้หมดไปแลว้
สร้างความเป็น “ชาวสิงคโปร์” ข้ึนมาแทนท่ีการศึกษาโดยเฉพาะวิชาสังคมศึกษาและประวติัศาสตร์
ถูกนาํมาเป็นเบา้หลอมในการถ่ายทอดวิธีคิดให้กบัเยาวชนรุ่นใหม่ของสิงคโปร์  รัฐบาลไดใ้ชว้ิชา
ประวติัศาสตร์อยา่งชาญฉลาดในการท่ีจะกาํหนดความรู้สึกนึกคิดและสร้างสาํนึกแห่งความเป็นชาติ
ของสิงคโปร์ข้ึนมา  วิชาประวติัศาสตร์และสังคมศึกษาของสิงคโปร์จึงเต็มไปด้วยกล่ินไอของ  
ความเป็นชาตินิยม  อย่างท่ีมิอาจปฏิเสธและหลีกเล่ียงไดแ้บบเรียนและตาํราเรียนในทุกระดบัชั้น            
จะถ่ายทอดถึงพฒันาการแห่งความเป็นชาติท่ีเต็มไปด้วยอุปสรรคนานับประการ  แต่ก็ฝ่าฟัน         
จนประสบความสาํเร็จ  กลายเป็นชาติชั้นนาํแถวหนา้ของประชาคมโลก 
 ในแบบเรียนและตาํราเรียนทางการศึกษาทุกวชิาไม่เฉพาะแต่วชิาสังคมศึกษาเท่านั้นได้
มีการนาํวิทยาการและความรู้จากภายนอกทั้งโลกตะวนัตกและตะวนัออกมาบูรณาการใช้เป็น
บทเรียนในการถ่ายทอดความรู้ใหก้บัเยาวชนสิงคโปร์  และบทเรียนดงักล่าวก็มิไดเ้ลือกศึกษาเฉพาะ
ในด้านดี  หรือด้านท่ีประสบความสําเร็จเท่านั้ น ความล้มเหลวหรือผิดพลาดก็ถูกนํามาเป็น
กรณีศึกษาควบคู่กนัไปดว้ย 
 น่ีคือตวัอยา่งหน่ึงท่ีสามารถสะทอ้นแนวคิดของรัฐบาลสิงคโปร์  ไดอ้ยา่งดีในเร่ืองของ
การใช้การศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคนโดยหวงัท่ีจะให้คนเป็นกลไกสําคญัในการสร้าง
เอกภาพทางสังคมใหเ้กิดข้ึน  รวมทั้งเป็นพลงัสาํคญัท่ีจะพฒันาเศรษฐกิจของสิงคโปร์ให้กา้วเดินไป
ขา้งหนา้อยา่งมัน่คงและมัง่คัง่ภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์และการแข่งขนักนัอยา่งรุนแรงท่ามกลางยุค
ทุนนิยมและวตัถุนิยมของศตวรรษท่ี  21 
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งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  
 

 เขม็ทอง ศิริแสงเลิศ57  ไดท้าํการวิจยัเร่ืองระบบประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ 1) ระบบท่ีโรงเรียนอาชีวศึกษาใชป้ระกนั
คุณภาพ คือ ระบบการประกนัคุณภาพท่ีเน้นการควบคุมการปฏิบติังานตามสายบงัคบับญัชา และ   
ใช้ปฏิทินการศึกษาเป็นเกณฑ์วดัความสําเร็จในการปฏิบติังาน มีการวางแผนปฏิบติังานระยะ 1 ปี     
มากท่ีสุดส่วนการกาํหนดเกณฑ์และมาตรฐานของงาน ตลอดจนการทบทวนและปรับปรุงการ
ปฏิบติังานยงัไม่พบแบบแผนท่ีชดัเจน 2) ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชนขาดปัจจยัสาํคญัตามแนวทางของระบบประกนัคุณภาพการศึกษาตามทฤษฎีทั้ง 3 ระบบยอ่ย 
คือ 2.1) ระบบวางแผน บุคลากรมีส่วนร่วมน้อย และไม่มีเป้าหมายมาตรฐาน และเกณฑ์การวดัท่ี
ชดัเจน  2.2)ระบบควบคุมคุณภาพขาดการตรวจสอบจากภายนอก และ 3) ระบบการทบทวนและ
ปรับปรุงการปฏิบติังานข้ึนอยู่กับผูรั้บใบอนุญาต บุคลากรไม่มีส่วนร่วมในการทบทวนผลการ
ปฏิบติังาน และ 3) ประสิทธิภาพของระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 3 ดา้น คือ ดา้นคุณภาพของ
กระบวนการบริหารโรงเรียน ดา้นคุณภาพของนกัเรียน และดา้นคุณภาพของการบริการไม่พบว่า
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งใดมีประสิทธิภาพครบทั้ง 3 ดา้น 
 คีรีบูน โปธา58  ได้ทาํการวิจยัเร่ืองการศึกษาเปรียบเทียบขอ้บงัคบัสําหรับนกัวิชาชีพ
บญัชี ระหว่างประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์และประเทศอินเดียผลการวิจยัพบวา่การเปรียบเทียบ
ด้านคุณสมบติัของนักวิชาชีพบญัชีนั้น นักวิชาชีพบญัชีของประเทศไทยมีอายุขั้นตํ่า 18 ปี มีวุฒิ
การศึกษาขั้นตํ่าระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี ไม่ตอ้งผา่นการฝึกหดังานก่อนการปฏิบติังานจริง 
ไม่ต้องผ่านการทดสอบทางวิชาชีพ และมีการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพน้อยกว่า อีก             
2 ประเทศ ส่วนนักวิชาชีพบญัชีของประเทศสิงคโปร์ และประเทศอินเดียมีอายุขั้นตํ่า 21 ปี มีวุฒิ
การศึกษาขั้นตํ่าระดบัปริญญาตรี ผ่านการฝึกหัดงานก่อนการปฏิบติังานจริง ผ่านการทดสอบทาง
วิชาชีพในวิชาท่ีนอกเหนือจากวิชาเก่ียวกบัการบญัชีและกฎหมาย และมีการพฒันาความรู้ต่อเน่ือง
ทางวชิาชีพมากกวา่ขอ้บงัคบัของประเทศไทย 

                                                        
 57เข็มทอง ศิริแสงเลิศ, ‚การวิเคราะห์ระบบประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

อาชีวศึกษาเอกชน‛ (วทิยานิพนธ์ครุศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั, 2540), บทคดัยอ่. 
 58คีรีบูน โปธา, “การศึกษาเปรียบเทียบข้อบังคับสําหรับนักวิชาชีพบัญชีระหว่าง

ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์และประเทศอินเดีย” (การค้นควา้แบบอิสระ บญัชีมหาบณัฑิต 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2551), ง. 
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 การเปรียบเทียบด้านการควบคุม กาํกบัดูแลการปฏิบติังานของนักวิชาชีพบญัชีนั้น       
นักวิชาชีพด้านการทาํบญัชีของประเทศไทยสามารถปฏิบติังานได้โดยไม่ต้องเป็นสมาชิกของ
องค์กรทางวิชาชีพบญัชี แต่อีก 2 ประเทศ กาํหนดให้นกัวิชาชีพบญัชีทุกดา้นตอ้งเป็นสมาชิกของ
องค์กรทางวิชาชีพบัญชี ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุทําให้การควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติงานของ            
นกัวชิาชีพดา้นการทาํบญัชีของประเทศไทยทาํไดย้ากกวา่ประเทศสิงคโปร์ และประเทศอินเดีย 
 การเปรียบเทียบดา้นจรรยาบรรณของนกัวิชาชีพบญัชีนั้น ขอ้บงัคบัชองประเทศไทย
ไม่มีการกาํหนดรายละเอียดของจรรยาบรรณไว ้ประเทศอินเดียมีการกาํหนดรายละเอียดของ
จรรยาบรรณไวม้ากพอสมควร ส่วนประเทศสิงคโปร์มีการกาํหนดรายละเอียดของจรรยาบรรณไว้
มากท่ีสุด ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํให้ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีอนัดบัการกาํกบัดูแลท่ีดี
สูงสุดในเอเชีย 
 การเปรียบเทียบด้านบทลงโทษสําหรับนักวิชาชีพบัญชีนั้ น ทั้ ง 3 ประเทศ มีการ
กาํหนดบทลงโทษสําหรับนักวิชาชีพบัญชีทุกด้าน ซ่ึงครอบคลุมทั้ งโทษของการประพฤติผิด
จรรยาบรรณ และโทษของการไม่ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัสาํหรับนกัวชิาชีพบญัชี 
 การเปรียบเทียบขอ้บงัคบัสําหรับนกัวิชาชีพบญัชีของทั้ง 3 ประเทศกบัขอ้บงัคบัของ 
IFAC พบว่า ประเทศสิงคโปร์และประเทศอินเดีย มีการกาํหนดข้อบงัคบัทุกด้านตามท่ี IFAC 
กาํหนด แต่ประเทศสิงคโปร์มีการกาํหนดรายละเอียดของข้อบงัคบัเก่ียวกับจรรยาบรรณของ         
นกัวชิาชีพบญัชีไวม้ากท่ีสุดและเทียบเท่า IFAC ส่วนประเทศไทยมีขอ้บงัคบัเก่ียวกบัคุณสมบติัชอง
นกัวชิาชีพบญัชีนอ้ยกวา่ IFAC และมีรายละเอียดของขอ้บงัคบัเก่ียวกบัจรรยาบรรณของนกัวิชาชีพ
บญัชีนอ้ยท่ีสุด 
 ผลการศึกษาโดยสรุปพบว่า ประเทศสิงคโปร์มีการกาํหนดรายละเอียดของขอ้บงัคบั
สําหรับนกัวิชาชีพบญัชีไวม้ากท่ีสุดและเทียบเท่า IFAC ทั้งดา้นคุณสมบติั การควบคุม กาํกบัดูแล
การปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณของนักวิชาชีพบัญชี โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีข้อบังคับเก่ียวกับ
จรรยาบรรณของนกัวิชาชีพบญัชีมากกวา่ IFAC ส่วนประเทศอินเดียมีการกาํหนดรายละเอียดของ
ขอ้บงัคบัสําหรับนักวิชาชีพบญัชีไวน้้อยกว่าประเทศสิงคโปร์ แต่เทียบเท่า IFAC และมากกว่า
ประเทศไทย แต่มีรายละเอียดของข้อบงัคบัเก่ียวกับจรรยาบรรณของนักวิชาชีพบญัชีน้อยกว่า
ประเทศสิงคโปร์ สําหรับประเทศไทยมีการกาํหนดรายละเอียดของขอ้บงัคบัสําหรับนกัวิชาชีพ
บญัชีไวน้้อยกว่าอีก 2 ประเทศ และ IFAC ดงันั้นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการกาํหนดขอ้บงัคบั
สําหรับนกัวิชาชีพบญัชี ควรนาํขอ้บงัคบัสําหรับนกัวิชาชีพบญัชีของประเทศสิงคโปร์และประเทศ
อินเดียมาเป็นแนวทางในการพฒันาข้อบังคับสําหรับนักวิชาชีพบัญชีของประเทศไทยให้มี
ความกา้วหนา้มากยิง่ข้ึนและสามารถแข่งขนักบัประเทศอ่ืนไดใ้นอนาคต 
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 ชุมศกัด์ิ อินทร์รักษ์ และคณะ59  ไดท้าํการวิจยัเร่ืองการศึกษาเปรียบเทียบการบริหาร
การศึกษาของประเทศไทย  มาเลเซียและสิงคโปร์ ผลการวจิยัพบวา่  
 1. ด้านนโยบายและแผนการบริหารการศึกษาของประเทศไทยมุ่งเน้นการจัด
การศึกษาให้กบัประชาชนอย่างทัว่ถึงโดยจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี  และการศึกษาตลอดชีวิต    
มีจุดมุ่งหมายทางการศึกษา  เพื่อพฒันาประชาชนให้มีชีวิตท่ีสมบูรณ์  ทั้ งด้านร่างกาย  จิตใจ  
สติปัญญาและสังคม  สําหรับประเทศมาเลเซีย  และสิงคโปร์เน้นการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาขีด
ความสามารถและศกัยภาพในการประกอบอาชีพ  พฒันาฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ระดบัสากล  ดา้นแผนการบริหารการศึกษา  ในขณะท่ีประเทศมาเลเซียมีการบริหารการศึกษา  โดย
คณะกรรมการวางแผนการศึกษาแห่งชาติ  มีคณะกรรมการกาํหนดหลกัสูตรส่วนกลาง  ระดบัรัฐมี
สํานกังานการศึกษาแห่งรัฐ  และสํานักงานการศึกษาอาํเภอ  โดยทาํหน้าท่ีประสานงานระหว่าง  
โรงเรียนกบัสาํนกังานการศึกษาแห่งรัฐ ส่วนสิงคโปร์ กระทรวงศึกษาธิการมีการดาํเนินงานร่วมกบั
สถานการศึกษาแห่งชาติ และโรงเรียนโดยตรง  
 2.  ดา้นการจดัระบบการศึกษาทั้ง 3 ประเทศ จดัการศึกษาในระดบัประถมการศึกษา   
6 ปี จดัการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา 6 ปี สาํหรับประเทศสิงคโปร์ ใชเ้วลาเรียนในระดบัการศึกษา 
4-5 ปี โดยจดัการศึกษาภาคบงัคบัแตกต่างกนัคือ ประเทศไทยจดัการศึกษาภาคบงัคบั 9 ปี มาเลเซีย 
จดัการศึกษาภาคบงัคบั 11 ปี และสิงคโปร์ จดัการศึกษาภาคบงัคบั 10 ปี         
 3. ดา้นการบริหารหลกัสูตรและการเรียนการสอนของประเทศไทยมีความยืดหยุน่ไป
ตามสภาพทอ้งถ่ิน  โดยบูรณาการระหว่างหลกัสูตรแกนกลาง  และหลกัสูตรทอ้งถ่ิน โดยจดัให้มี     
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  สังคม        
สุขศึกษา  และพละศึกษา  ดนตรีและศิลปะ  การงานพื้นฐานอาชีพและภาษาต่างประเทศ  สําหรับ
ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์จะเนน้วชิาคณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์และภาษาองักฤษ  ส่วนท่ีต่างกนั
คือ  ประเทศสิงคโปร์ใช้ภาษาองักฤษเป็นหลกัในการเรียนการสอน  ส่วนมาเลเซียใช้ภาษามลาย ู   
ในการเรียนการสอนแต่บงัคบัเรียนวชิาภาษาองักฤษ  
 4.  ด้านการบริหารบุคคลทั้ง 3 ประเทศ มีลักษณะการบริหารในรูปแบบองค์คณะ
บุคคลมีคณะกรรมการในแต่ละระดับ  มีอาํนาจตามโครงสร้างการบริหาร  มีความแตกต่างกัน       
ในระดบัสายการบงัคบับญัชา  โดยสิงคโปร์มีช่วงการบงัคบับญัชาท่ีสั้ นท่ีสุด  คือ จากกระทรวง 

                                                        
 59ชุมศกัด์ิ อินทร์รักษ์ และคณะ, “การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาของ

ประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์” (วิจัยอิสระ ภาคบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทปั์ตตานี, 2549), ก. 
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ศึกษาธิการไปยังโรงเรียนโดยตรง ประเทศไทยมีการกระจายอํานาจในการบริหารไปยัง
คณะกรรมการในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดบัสถานศึกษา ส่วนประเทศมาเลเซีย มีการ
ดาํเนินการผา่นรัฐ โดยใชร้ะบบมาตรฐานเดียวกนัท่ีกาํหนดโดยส่วนกลาง  
 5. ดา้นการบริหารงบประมาณของประเทศไทยและมาเลเซียมีการกระจายอาํนาจใน
การบริหารงบประมาณให้กบัคณะกรรมการในแต่ละระดบั  ควบคุมกาํกบั  และรับผิดชอบในการ
บริหาร  ส่วนสิงคโปร์จะมีการกระจายงบประมาณให้กับคณะกรรมการในระดับท้องถ่ินเป็น
ผูรั้บผดิชอบและมีกองทุนโดยการเก็บภาษีผูป้กครอง  
 6. ดา้นการควบคุมกาํกบั  ติดตามของประเทศไทยและมาเลเซียมีการกระจายอาํนาจ
ลงไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตามลาํดบั  โดยส่วนกลางเป็นผูก้าํหนดนโยบายและควบคุมให้เป็นไป
ตากมาตรฐานการศึกษา  โดยท่ีประเทศไทยยงัมีลกัษณะยืดหยุน่มากกวา่คือ เนน้ความมีเอกภาพใน
เชิงนโยบายแต่หลากหลายในทางปฏิบติั  ส่วนสิงคโปร์  อยู่ในการควบคุมกาํกบัของกระทรวง 
ศึกษาธิการโดยตรง  
 7. ดา้นการประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทยมีองค์กรอิสระ
เ ป็ นผู ้ป ระ เ มิ น เพื่ อ เ ป็ นไ ป ตา ม ม า ตรฐ า นก า รศึ ก ษ า ช า ติ   ส่ ว นม า เ ล เ ซี ย แล ะ สิ ง ค โป ร์
กระทรวงศึกษาธิการเป็นผูรั้บผิดชอบโดยตรง  ในการประกนัคุณภาพให้ไดต้ามเกณฑ์มาตรฐานท่ี
รัฐเป็นผูก้าํหนด 
 8. ผลจากการศึกษาทาํใหป้ระเทศไทยมีอตัราผูรู้้หนงัสือสูงข้ึน  ในปัจจุบนั ( ปี 2548 ) 
จาํนวนปีเฉล่ียท่ีไดรั้บการศึกษาอยูใ่นภาคบงัคบั  9 ปี แรงงานภาคเกษตรลดลงและมีแนวโน้มทาง
เศรษฐกิจไปในทางอุตสาหกรรมการผลิต ประเทศมาเลเซียอตัราผูรู้้หนงัสือ ร้อยละ 87 รายไดเ้ฉล่ีย
ต่อหวัต่อปี 3,780 ดอลลาร์สหรัฐ  ส่วนสิงคโปร์จาํนวนประชากรท่ีมีอตัราการรู้หนงัสือร้อยละ  94.6 
ประชากรมีรายไดต่้อหวัปีละ 26,400 เหรียญสหรัฐ  เป็น 1 ใน 10 ประเทศชั้นนาํของโลกท่ีมีการนาํ
เทคโนโลยีสารสนเทศทนัสมยัมาใช้  และได้รับการจดัอนัดบัให้เป็นประเทศท่ีมีศักยภาพในการ
แข่งขนัเป็นอนัดบั 2 ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา 
 นิพนธ์ ดอกบวั60  ไดท้าํการศึกษาการปฏิบติังานวิชาการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ตาม
มาตรฐานการรับรองคุณภาพ การศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น
ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปัญหาสําคัญท่ีพบคือ หนังสือใน

                                                        
 60นิพนธ์ ดอกบวั, ‚การปฏิบติังานวิชาการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ตามมาตรฐานการ

รับรองคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษาในจงัหวดัขอนแก่น‛ (วิทยานิพนธ์
ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2541), บทคดัยอ่. 
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ห้องสมุดมีนอ้ยและหายาก นกัศึกษาขาดความสนใจ ขาดความกระตือรือร้นท่ีจะศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง และอุปกรณ์การเรียนการสอน ไม่เพียงพอกบัจาํนวนนกัศึกษาซ่ึงมีจาํนวนมาก โดยเฉพาะ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเคร่ืองพิมพดี์ด และ 2) ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปัญหา
สาํคญัท่ีพบคือ ครูบางคนยงัขาดประสบการณ์การสอนและจิตสํานึกในวิชาชีพครู ผลการวิจยัคร้ังน้ี
ช้ีใหเ้ห็นวา่การปฏิบติังานวชิาการอาชีวะและเทคนิคศึกษาทั้ง 2 ระดบั ไดมี้การปฏิบติัตามมาตรฐาน
การรับรองคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภท อาชีวศึกษา ไดค่้อนขา้งดีมาก แต่ยงัมีปัญหาท่ี
ควรแก้ไข คือ นักศึกษาขาดความสนใจ ไม่มีความกระตือรือร้นท่ีจะศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง 
หนงัสือในหอ้งสมุดมีนอ้ยและหายาก อุปกรณ์ มีอายุการใชง้านนาน เก่าลา้สมยัขาดการบาํรุงรักษา
และชํารุด ครูท่ีบรรจุใหม่ขาดประสบการณ์ การสอนและจิตสํานึกในวิชาชีพครู ตลอดจน            
การให้บริการแก่นักศึกษา ยงัไม่สะดวกรวดเร็วเท่าท่ีควรท่ีผูบ้ริหารทั้ง 2 ระดับ  และผูมี้หน้าท่ี
เก่ียวขอ้งควรใหค้วามสาํคญั และดาํเนินการแกไ้ขปัญหาต่อไป 
     นุชนรา  รัตนศิระประภา และนพดล  เจนอกัษร61 ไดท้าํการวิจยัเร่ืองรูปแบบจดัการซพั
พลายเซนในสถานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวจิยัพบวา่  
 1. องค์ประกอบการจดัการซัพพลายเซนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบดว้ย  9  
องคป์ระกอบ คือ 1) การวางแผนกลยทุธ์  2) การจดัระเบียบระบบงาน  3) การเนน้การเรียนการสอน  
4) เทคโนโลยีสารสนเทศ  5) การมีส่วนร่วม  6) การจดัการความสัมพนัธ์  7) การจดัการความเส่ียง  
8) การจดัการสมรรถนะบุคคล  และ 9) การประกนัคุณภาพ 
 2.  รูปแบบการจกัการซัพพลายเซนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นรูปแบบเชิงระบบ  
ปะกอบด้วยพหุองค์ประกอบท่ีมีความสัมพันธ์กัน ซ่ึงมีความเหมาะสม มีความเป็นไปได ้               
มีประโยชน์  และถูกตอ้งคลอบคลุมสอดคลอ้งกบัทฤษฎี  หลกัการ  และแนวคิดตามกรอบการวจิยั 
 บุษรา ผ่องใส62 ไดท้าํการศึกษาการประกนัคุณภาพภายในท่ีส่งผลต่อการบริหารงาน
วชิาการของสถานศึกษาเขตการอาชีวศึกษาภูมิภาคตะวนัตก ผลการวจิยัพบวา่ 1)การประกนัคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาเขตการอาชีวศึกษาภูมิภาคตะวนัตก โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบั
มาก โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยดงัน้ี บุคลากร ปรัชญาและเป้าหมายของสถานศึกษา หลกัสูตร

                                                        
 61นุชนรา รัตนศิระประภา และนพดล เจนอกัษร, “รูปแบบจดัการซัพพลายเซนใน

สถานการศึกษาขั้นพื้นฐาน” (วารสารการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2557), 42. 
 62บุษรา ผ่องใส, ‚การประกนัคุณภาพภายในท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษาเขตการอาชีวศึกษาภูมิภาคตะวนัตก‛ (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต 
สาขาบริหารการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2550), บทคดัยอ่. 
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และกระบวนการเรียนการสอน กิจการนกัเรียน ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน และการบริหาร
จดัการ 2) การบริหารงานวชิาการของสถานศึกษาเขตการอาชีวศึกษาภูมิภาคตะวนัตก โดยภาพรวม
และรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยดงัน้ี การจดัการเรียนการสอนทวิภาคี 
การสอนเทียบโอนประสบการณ์ การวดัผลประเมินผลและงานทะเบียน การดาํเนินงานเก่ียวกบัการ
เรียนการสอน การวางแผนงานวิชาการ และการบริหารงานห้องสมุด และ 3) การประกนัคุณภาพ
ภายในส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเขตการอาชีวศึกษาภูมิภาคตะวนัตก โดย
ภาพรวม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 ปรียา ตนัวิพฒัน์63  ได้ทาํการศึกษาการปฏิบติังานการประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาในสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้ปีการศึกษา 2547 โดยมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาการ
ปฏิบติังานการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้ตามกรอบ
การดาํเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 6 ด้าน คือ การศึกษาและเตรียมการ การวางแผนการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา การดาํเนินการตามแผนการประกนัคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพของสถานศึกษา การพฒันาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา และการเตรียมรับการ
ประเมินจากองค์กรภายนอก  ผลการศึกษาพบว่า 1) บุคลากรของสถานศึกษาในสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต ้1-5 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 2) บุคลากรท่ีสถานภาพต่างกนัโดยภาพรวม
และเป็นรายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ 3) บุคลากรใน
สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้1-5 มีความคิดเห็นว่ามีการปฏิบติังานและการให้ความสําคญัการ
ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ โดย
ภาพรวมและเป็นรายดา้นทุกดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
                พรเทพ คงอยู่ และนพดล เจนอกัษร64  ได้ทาํการวิจยัเร่ืองบทบาทของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในการบริหารงานกิจการนักเรียนท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียน
มธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ีจงัหวดัสมุทรสาคร ผลการวจิยัพบวา่  

                                                        
 63ปรียา ตนัวิพฒัน์, การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ (สงขลา: ศึกษานิเทศก์ ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีวศึกษาภาคใต,้ 
2547), บทคดัยอ่. 

 64พรเทพ คงอยู่ และนพดล เจนอักษร, “บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการ
บริหารงานกิจการนกัเรียนท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ี
จงัหวดัสมุทรสาคร” (วารสารการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2554), 241. 
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 1. บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียน
มธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ีจงัหวดัสมุทรสาคร อยูใ่นระดบัมากทั้งในภาพรวมและรายดา้น 
 2. ผลการปฏิบติังานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตพื้นท่ีจงัหวดัสมุทรสาคร  
อยูใ่นระดบัมากทั้งในภาพรวมและรายดา้น 
 3. บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการบริหารงานกิจการนักเรียนด้านการมี
ความสามารถในการทาํงานให้ประสบความสําเร็จ  การดาํเนินการประเมินผลอยา่งสมํ่าเสมอ  และ
การมุ่งมัน่ในความดีเลิศ  ส่งผลต่อการปฏิบติังานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษา  ในเขตพื้นท่ี
จงัหวดัสมุทรสาคร โดยภาพรวม 
 เพียงใจ คนัธารัตน์65   ได้ทาํการวิจยัเร่ืองความคิดเห็นของสถานประกอบการท่ีมีต่อ
การจดัอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ี ดา้นการศึกษา ดา้นนกัเรียน ดา้นผูป้กครอง 
และสถานประกอบการ ผลการศึกษาพบว่า 1) ด้านสถานศึกษาต้องปรับปรุงบทบาทหน้าท่ี
โดยเฉพาะในเร่ืองการประชาสัมพนัธ์ การศึกษาระบบทวิภาคี ให้แพร่หลายกวา้งขวางยิ่งข้ึน สถาน
ประกอบการมีความคิดเห็นว่าด้านสถานศึกษา มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัปานกลาง 2) ด้าน
นกัเรียน บทบาทหน้าท่ีมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก โดยเฉพาะในเร่ืองท่ีนกัเรียนตอ้งปฏิบติั
ตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของสถานศึกษาและสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด 3) ดา้นผูป้กครอง 
บทบาทหน้าท่ีมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะในเร่ืองยินยอมให้นักเรียนในความ
ปกครองเข้ารับการฝึกภาคปฏิบติัตลอดหลักสูตร ตามเง่ือนไขและข้อตกลงท่ีสถานศึกษาและ   
สถานประกอบการกาํหนด และ 4) ดา้นสถานประกอบการ บทบาทหน้าท่ีมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก โดยเฉพาะสถานประกอบการควรจ่ายเบ้ียเล้ียงให้นักเรียน ตามอัตราตามท่ีสถาน
ประกอบการได้ตกลงไวโ้ดยไม่อยู่ภายใต้กฎหมายแรงงานขั้นตํ่า เป็นบทบาทหน้าท่ีท่ีสถาน
ประกอบการส่วนใหญ่ใหค้วามเห็นวา่เหมาะสมมาก 
 มทันา  วงถนอมศกัด์ิ66  ไดท้าํการวิจยัเร่ืองรูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครู 
ผลการวจิยัพบวา่  

                                                        
 65เพียงใจ คันธารัตน์,  “ความคิดเห็นของสถานประกอบการท่ีมีต่อการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวภิาคี”  (วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารอาชีวศึกษา บณัฑิต
วทิยาลยั สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั, 2540), บทคดัยอ่. 

 66มทันา วงถนอมศกัด์ิ, “รูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครู” (วารสารการ
บริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2557), 20. 
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 1. องค์ประกอบแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครู  ประกอบดว้ย 1) ผูบ้งัคบับญัชา
และแนวทางการบริหารจดัการ  2) ความตอ้งการความสําเร็จของบุคลากร  3) คุณลกัษณะของ
บุคลากร  4) ลกัษณะของหน่วยงาน  5) ลกัษณะงานและความรับผิดชอบ  6) วนัหยุด ผลตอบแทน
และสวสัดิการ และ 7) ภาระงาน หลากหลาย 
 2. องค์ประกอบด้านการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 1) วินัยในวิชาชีพ 2 ) ผลการ
ปฏิบติังานตาม  หน้าท่ี  3) การปฏิบัติงานท่ีพึ่ งประสงค์  4) หน้าท่ีรับผิดชอบในวิชาชีพ  และ          
5) ความเอาใจใส่ของครู 
 3. รูปแบบแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของครู  ประกอบด้วย องค์ประกอบ
แรงจูงใจดา้น  1) ผูบ้งัคบับญัชาและแนวทางการบริหารจดัการ  2) ความตอ้งการความสําเร็จของ
บุคลากร  3) คุณลกัษณะของบุคลากร  4) ลกัษณะของหน่วยงาน  5) ลกัษณะและความรับผิดชอบ  
6) วนัหยดุ ผลตอบแทนและสวสัดิการ  และ 7) ภาระงานหลากหลาย   
 4. องค์ประกอบดา้นการปฏิบติังาน  ไดแ้ก่ 1) วินยั ในวิชาชีพ  2) ผลการปฏิบติังาน
ตามหน้าท่ี  3) ปฏิบติังานท่ีพึ่งประสงค์  4) หน้าท่ีรับผิดชอบในวิชาชีพ  5) ความเอาใจใส่ของครู  
โดยพิจารณาค่าดชันีวดัความสอดคลอ้ง GFI  เท่ากบั 0.97 ค่า AGFI เท่ากบั 0.94 ค่า RMR  เท่ากบั  
0.047 ค่า RMSEA เท่ากบั 0.053 แสดงวา่ รูปแบบการจูงใจในการปฏิบติังานของครู สอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษ์ในระดบัดี และมีค่าประสิทธ์ิอิทธิพล (Path Coefficient) แสดงความสัมพนัธ์
ระหว่างองค์ประกอบเท่ากับ 0.55  และองค์ประกอบแรงจูงใจ (Motivation) ในแบบจาํลอง  
สามารถอธิบายความแปรปรวนของผลกระทบต่อการปฏิบติังานของครูไวร้้อยละ 30 
     มยุรา ศรีพงษว์ิวฒัน์67 ไดท้าํการวิจยัเร่ืองการศึกษาปัญหาการจดัการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศกัราช 2538 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
ในวิทยาลยัเทคนิคสังกดักรมอาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในการวางแผนและการเตรียม 
การดาํเนินการ และการประเมินผล ผลการวจิยั พบวา่ระดบัผลการประเมินทุกดา้นและพิจารณาเป็น
รายดา้นไดด้งัน้ี 1) ดา้นการเตรียมการ ผลการวิจยัพบวา่ สถานประกอบการท่ีมีความพร้อมในการ
ฝึกอาชีพมีไม่เพียงพอ และบุคลากรของสถานประกอบการขาดความเข้าใจในหลกัการจดัการ

                                                        
 67มยรุา ศรีพงษว์วิฒัน์, “การศึกษาปัญหาการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลกัสูตร

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) พุทธศกัราช 2538 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ในวิทยาลยัเทคนิค
สังกดักรมอาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในการวางแผนและการเตรียม การดาํเนินการ และ
การประเมินผล” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารอาชีวศึกษา บัณฑิต
วทิยาลยั สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั, 2540), บทคดัยอ่. 
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อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ส่วนการเตรียมการของสถานศึกษาก่อนการดาํเนินการนั้น พบว่า ครู-
อาจารย ์ มีชัว่โมงสอนและงานท่ีรับผิดชอบมาก และสถานประกอบการไม่เขา้ร่วมในการคดัเลือก
นกัเรียน  2) ดา้นการดาํเนินการ ผลการวิจยัพบว่า การจดัสรรงบประมาณการดาํเนินงานมีปัญหา  
อยู่ในระดบัมากคือ ขาดงบประมาณในการจดัพาหนะการนิเทศฝึกอาชีพ ขาดงบประมาณในการ
จดัหาวสัดุฝึกอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรใช้ในการฝึกวิชาชีพพื้นฐาน ดา้นการประสานงานกบั
สถานประกอบการพบว่า บุคลากรผูรั้บผิดชอบในการประสานงานมีภาระงานมาก ไม่สามารถ
ประสานงานมีภาระงานมาก ไม่สามารถประสานงานไดเ้ตม็ท่ี และขาดบุคลากรในการประสานงาน
อย่างจริงจงั และ 3) ดา้นการประเมินผล ผลการวิจยัพบว่า สถานศึกษาไม่มีการจดักิจกรรมเสริม
หลกัสูตร สถานศึกษายงัไม่มีการสํารวจกรฝึกอาชีพในสถานประกอบการว่า ครอบคลุมหลกัสูตร
หรือไม่ และขาดความเขา้ใจอยา่งเพียงพอของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งของสถานประกอบการเก่ียวกบั
หลกัเกณฑก์ารวดัและประเมินผลการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
 รัฐจนัทร์ ชยัชญา และศิริชยั  ชินะตงักรู68  ไดท้าํการวจิยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งการ
บริหารสารสนเทศกบัการวางแผนกลยทุธ์ในสถานศึกษา ผลการวจิยัพบวา่ 
  1. การบริหารระบบสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยภาพรวมและรายดา้น  
อยูใ่นระดบัมาก 
 2. การวางแผนกลยุทธ์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยภาพรวมและรายด้าย อยู่ใน
ระดบัมาก 
 3.  การบริหารระบบสารสนเทศกบัการวางแผนกลยุทธ์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  จงัหวดักาญจนบุรีเขต  1  มีความสัมพนัธ์กนัทั้งโดยภาพรวม
และรายดา้น อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 
 วราภรณ์  จุลปานนท์69 ได้ทาํการวิจยั เร่ืองการปกครองและพฒันาประเทศสิงคโปร์ 
ผลการวิจัยพบว่าประเทศสิงคโปร์ปกครองโดยพรรคกิจประชาชน พรรคเด่นพรรคเดียวมา          
โดยตลอด ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1959 จนปัจจุบนั และพยายามรักษาอาํนาจนั้นไวโ้ดยการเสริมสร้างความ
เขม้แข็งให้กบัเสถียรภาพทางการเมือง และพรรคการเมือง ซ่ึงนาํไปสู่ความสําเร็จในการพฒันา

                                                        
 68รัฐจันทร์ ชัยชญา และศิริชัย ชินะตังกูร,  “ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร

สารสนเทศกบัการวางแผนกลยุทธ์ในสถานศึกษา” (วารสารการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, 2554), 231. 

 69วราภรณ์ จุลปานนท์,  การปกครองและพัฒนาประเทศสิงคโปร์  (กรุงเทพฯ : 
โครงการวจิยัคณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2551), ก. 
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เศรษฐกิจ ทั้งน้ีก็เป็นไปตามวิสัยทศัน์ในการพฒันาประเทศของลี กวน ยู ซ่ึงตั้ งอยู่บนพื้นฐาน           
4 ประการ ไดแ้ก่ การปฏิบติันิยม ระบบคุณธรรมนิยม พหุเช้ือชาตินิยม และคุณค่าเอเชีย ซ่ึงผลจาก
การพฒันาประเทศตามแนวทางดงักล่าวไดส่้งผลกระทบดา้นบวกและดา้นลบต่อสิงคโปร์ ในดา้น
บวกทาํใหสิ้งคโปร์มีการพฒันาเศรษฐกิจอยูใ่นระดบัสูง ส่วนดา้นลบสิงคโปร์ตอ้งเผชิญปัญหาอตัรา
การเกิดตํ่า และต่อภาพลกัษณ์ทางการเมือง ซ่ึงตะวนัตกต่างวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นรัฐบาลเผด็จการ
หรือเผด็จการอ่อนๆ ในบางคร้ัง หรือเป็นประเทศก่ึงประชาธิปไตย อย่างไรก็ดีสิงคโปร์ยงัคงมี
ปณิธานแน่วแน่ในการจะพฒันาสถานะประเทศต่อไปให้เป็นศูนยก์ลางของโลกในการประกอบ
ธุรกิจ เช่น การบริการ การลงทุน รวมทั้งเป็นสถานท่ีท่ีดีสาํหรับการทาํงานและการผอ่นคลาย ทั้งใน
ปัจจุบนัน้ี และต่อ ๆ ไป 
 วรากาญจน์ สุขสดเขียว70 ไดท้าํการวิจยัเร่ืองการบริหารงบประมาณสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยม เขต 9 ผลการวจิยัพบวา่  
 1. การบริหารงบประมาณสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคล โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่อยูใ่นระดบัมาก 5 ดา้น โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไป
นอ้ยดงัน้ี  การตรวจสอบภายใน การบนิหารสินทรัพย ์การกาํหนดผลผลิตและการคาํนวณตน้ทุน
และการวางแผนงบประมาณ  การรายงานทางการเงินและผลการดาํเนินงาน  และพบวา่อยูใ่นระดบั
ปานกลาง 2 ดา้น โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยดงัน้ี การจดัระบบจดัซ้ือจดัจา้ง  และการบริหาร
การเงินและควบคุมงบประมาณ 
 2. แนวทางการบริหารงบประมาณสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคล  พบว่า
สถานศึกษาควรมีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถทําหน้าท่ีโดยตรงด้านการจัดทําบัญชี              
การรายงานทางการเงินและผลการดาํเนินงาน  การบริหารการเงินและควบคุมงบประมาณ  และดา้น
กฎหมายเก่ียวกับการจดัระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง  กรณีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคล     
ขนาดเล็ก  สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ควรจดัระบบโดยกาํหนดเครือข่ายการให้บริการความรู้
ดา้น  การจดัทาํบญัชี  การรายงานทางการเงินและผลการดาํเนินงาน  การบริหารการเงินและควบคุม
งบประมาณ  ดา้นกฎหมายเก่ียวกบักบัการจดัระบบจดัซ้ือจดัจา้ง  หรือจดัทาํเป็นโรงเรียนคู่พฒันา
กบัสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคลขนาดใหญ่เพื่อให้การช่วยเหลือ  หรือจดัทาํกลุ่มเครือข่ายระหว่าง

                                                        
 70วรากาญจน์ สุขสดเขียว, “การบริหารงบประมาณสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติ

บุคคลสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยม เขต 9” (วารสารการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, 2557), 10. 
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐานนิติบุคคลขนาดเล็กดว้ยกนัเอง  และมีศูนยท่ี์ปรึกษาเพื่อพฒันาการบริหาร
งบประมาณสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคลใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 วิทยา ดีวุน่71  ไดท้าํการวิจยัเร่ืองการศึกษาปัญหาการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ของสถานศึกษาสังกดักรมอาชีวศึกษา มีทศันะของผูบ้ริหารสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
ผลการวิจยัพบว่า การจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษามี
ปัญหาอยู่ในระดบัมากมี 5 ดา้น คือ ดา้นนกัเรียนขาดความพร้อม ดา้นวุฒิภาวะ ขาดความรู้ทกัษะ
พื้นฐาน และความรับผดิชอบในดา้นการฝึกงานอาชีพ ดา้นบุคลากร พบวา่ไม่เพียงพอและไม่มีเวลา
ดูแลนกัเรียนเน่ืองจากมีภาระงานอ่ืนมาก ดา้นงบประมาณ พบวา่ ขาดการสนบัสนุนงบประมาณจาก
รัฐบาล ขาดงบประมาณในการจดัสัมมนาผูค้วบคุมการฝึก ครูฝึก และครู-อาจารย ์งบประมาณใน
การนิเทศติดตามผล ด้านเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ พบว่าการให้นักเรียนฝึกทกัษะกับ
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีทันสมัยและราคาแพงยงัเป็นปัญหาและจาํนวนของเคร่ืองมือเคร่ืองจักร           
ไม่เพียงพอ ดา้นการประสานงานและความร่วมมือกบัสถานประกอบการ พบวา่สถานประกอบการ
ยงัขาดหน่วยงานท่ีทาํหน้าท่ีประสานงาน การฝึกอาชีพและขาดความร่วมมืออย่างจริงจงัระหว่าง
สถานศึกษาและสถานประกอบการ ในส่วนของความคิดเห็นของผูบ้ริหารในสถานประกอบการนั้น 
มีปัญหาอยู่ในระดบัมาก 2 ดา้น คือ ดา้นนกัเรียน พบวา่ นกัเรียนขาดความพร้อมดา้นวุฒิภาวะขาด
ความรู้และทกัษะพื้นฐาน และขาดความรับผิดชอบในการฝึกงานอาชีพและดา้นงบประมาณ พบวา่ 
ขาดการสนบัสนุนงบประมาณจากรัฐบาล และขาดงบประมาณในการจดัสัมมนา ผูค้วบคุมการฝึก 
ครูฝึก และครู-อาจารย ์และงบประมาณในการนิเทศติดตามผล 
 ศกัดา ใจตรงและประเสริฐ  อินทร์รักษ์72 ได้ทาํการวิจยัเร่ืองการบริหารหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนตน้แบบการใช้หลกัสูตรจงัหวดั
ราชบุรี ผลการวจิยัพบวา่  

                                                        
 71วิทยา ดีวุ่น, “การศึกษาปัญหาการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
สังกดักรมอาชีวศึกษา ในทศันะของผูบ้ริหารสถานศึกษาและสถานประกอบการ” (วิทยานิพนธ์  
ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา  บณัฑิตวิทยาลัย สถาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2542), บทคดัยอ่. 

 72ศกัดา ใจตรง และประเสริฐ อินทร์รักษ,์ “การบริหารหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนตน้แบบการใช้หลกัสูตรจงัหวดัราชบุรี” (วารสารการ
บริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2554), 192. 
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 1. การจกัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา  มีการกาํหนดองค์ประกอบสําคญัของหลกัสูตร  
วสิัยทศัน์  สมรรถนะสาํคญั  คุณลกัษณะอนัพึ่งประสงค ์ โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา  รหสัวิชา  
กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน  คําอธิบายรายวิชา  กําหนดเกณฑ์จบหลักสูตร  และระเบียบการว ัด
ประเมินผล   
 2.  การดาํเนินการระดบัชั้นเรียน  มีการจดัทาํโครงสร้างรายวิชา  และออกแบบหน่วย
การเรียนรู้แบบยอ้นกลบั   
 3  การส่งเสริมสนับสนุนระดับสถานศึกษา  มีการพัฒนาบุคลากร  สนับสนุน
งบประมาณและทรัพยากร  ดาํเนินงานแบบมีส่วนร่วม  ส่งเสริมสนบัสนุนทางวชิาการ   
 4. การกาํกบัดูแลคุณภาพระดบัสถานศึกษา  มีการนิเทศ  ติดตาม  การใช้หลกัสูตร  
การประกนัคุณภาพภายใน การวจิยัและการติดตามการใชห้ลกัสูตร 
 สมยศ โชติเกษมศรี73  ไดท้าํการวิจยัเร่ืองการประเมินผลโครงการอาชีวศึกษาระบบ    
ทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ผลการวิจยัพบว่า 1) ด้านหลักสูตร ควรมีการ
ปรับปรุงแผนการเรียน โดยมีรายวชิาท่ีสัมพนัธ์กบัการเรียนวิชาชีพท่ีสถานประกอบการรวมอยูด่ว้ย
2) ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ควรจดัอาจารยผ์ูส้อนท่ีสาํเร็จการศึกษาในสาขาวชิาชีพนั้น ๆ โดยเฉพาะและมี
ประสบการณ์โดยตรงมาทาํการสอน 3) ด้านคุณลกัษณะของผูเ้รียน ควรมีการปรับปรุงต่อไปน้ี      
3.1) ความเช่ือมัน่ในตนเอง 3.2) ความเป็นคนรักความสะอาด 3.3) ความคิดสร้างสรรค์ 3.4) การ
เตรียมความพร้อมในการเรียน 3.5) ความกระตือรือร้น 3.6) บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ        
3.7) ความขยนัหมั่นเพียร 3.8) ความมีระเบียบวินัย  และ 4) สถานประกอบการควรจัดให้มี
สวสัดิการต่าง ๆ แก่นกัเรียนให้เหมาะสมการฝึกภาคปฏิบติัควรมีรายละเอียดให้ชดัเจน รวมไปถึง
การฝึกใหเ้ป็นไปตามโปรแกรมการฝึกท่ีไดก้าํหนดไวแ้ลว้ดว้ย 
 สาวิตรี  ตลบัแป้น74 ได้ทาํการวิจยัเร่ืองการศึกษาในฐานะเป็นเคร่ืองมือในการรักษา
เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศพหุสังคม: ศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยกับสิงคโปร์
ผลการวิจยัพบว่า การศึกษาในฐานะเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมบทบาทของชาวจีนและกลุ่มชาติ
พนัธ์ุอ่ืน ๆ เร่ืองน้ีเกิดมาจากลัทธิชาตินิยมจีน โดยผ่านมาทางโรงเรียนจีน ดังนั้นรัฐบาลไทย        

                                                        
 73สมยศ โชติเกษมศรี, การประเมินโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิค
หาดใหญ่จังหวดัสงขลา (สงขลา: วทิยาลยัเทคนิคหาดใหญ่, 2540), บทคดัยอ่. 

 74สาวิตรี ตลบัแป้น, “การศึกษาในฐานะเป็นเคร่ืองมือในการรักษาเสถียรภาพทางการ
เมืองของประเทศพหุสังคม: ศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยกบัสิงคโปร์” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาภูมิภาคศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2545), ง. 
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และสิงคโปร์จึงต้องใช้มาตรการต่าง ๆ มาควบคุม และการควบคุมน้ีได้ครอบคลุมไปถึงกลุ่ม        
ชาติพนัธ์ุอ่ืน 
 สุรชยั วงับุญดง 75  ไดท้าํการศึกษาการปฏิบติังานการประกนัคุณภาพการศึกษาของครู
โรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษาจงัหวดันครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบว่า 1) ครูโรงเรียน
เอกชนประเภทอาชีวศึกษา จังหวัดนครราช สีมาปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา                
ในภาพรวมและรายปัจจยัอยูใ่นระดบัสูงกวา่ระดบัปานกลางอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .001       
2) ครูโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา จังหวดันครศรีธรรมราช ท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกัน 
ปฏิบติังานการประกนัคุณภาพการศึกษาในภาพรวมและรายปัจจยัไม่แตกต่างกนั 3) ครูโรงเรียน
เอกชนประเภทอาชีวศึกษา จังหวดันครศรีธรรมราช ท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานต่างกัน 
ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวมและรายปัจจัยไม่แตกต่างกัน และ 4) มี
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการทาํงาน ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของครูโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา จังหวัด
นครศรีธรรมราช อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 โสภา วงษ์นาคเพ็ชร์ และประเสริฐ อินทร์รักษ์76 ได้ทาํการศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
งานวิจยัคร้ังน้ี เร่ืองการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผลการวจิยัพบวา่  
 1. การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัดีมากโดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจาก
มากไปหาน้อย  ดังน้ี  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  การพัฒนาหลักสูตรและสถานศึกษา             
การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  การวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการ
เรียน  การพฒันาส่ือ นวตักรรม  และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  การนิเทศการศึกษา   การแนะแนว
การศึกษา  การพฒันาแหล่งเรียนรู้  การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา  การส่งเสริมความรู้ทาง

                                                        
 75สุรชยั วงับุญดง, ‚การปฏิบติังานการประกนัคุณภาพการศึกษาของครูโรงเรียนเอกชน

ประเภทอาชีวศึกษาจงัหวดันครศรีธรรมราช‛ (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต 
สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัทกัษิณ,2543),บทคดัยอ่. 

 76โสภา วงษ์นาคเพ็ชร์ และประเสริฐ อินทร์รักษ์,  “การบริหารงานวิชาการกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2” 
(วารสารการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2554), 118. 
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วชิาการแก่บุคคล  ครอบครัว  องคก์ร  หน่วยงาน  และสถาบนัอ่ืน ๆ  ท่ีจดัการศึกษา  และประสาน
ความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอ่ืน ๆ ตามลาํดบั 
 2. ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัดีมากโดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย  ดงัน้ี  อตัรา
การลาออกกลางคนัของนกัเรียน  คุณภาพโดยทัว่ไป  การขาดงาน  ความพึงพอใจในการทาํงาน  
และสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ตามลาํดบั 
 3. การบริหารงานวิชาการผูบ้ริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลของสถานศึกษา  
เฉพาะส่วนท่ี เ ก่ียวข้องกับผู ้เ รียน สังกัดสํานักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2                     
มีความสัมพนัธ์โดยรวมในระดบัมาก  อยา่งมีนยัสาํคญัในทางสถิติระดบั .01 
 อดิสรณ์ ประทุมถ่ิน77 ได้ทําการวิจัยเร่ืองการสร้างแบบเรียนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศระดบัพื้นฐานสาํหรับนกัศึกษาชาวต่างชาติท่ีสถาบนั NUS Extension มหาวิทยาลยั
แห่งชาติสิงคโปร์  ผลการวจิยัพบวา่ไดแ้บบเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศสําหรับผูเ้รียน
ชาวจ่างประเทศ ส่วนดา้นความสามารถภาไทยผูเ้รียนมีการพฒันาความสามารถการใช้ภาษาไทย
และทกัษะการพดูเพิ่มข้ึนโดยส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัดีมาก แบบเรียนไดค้่าประสิทธิภาพ 82.04/81.58 
สูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนดไวคื้อ 75/75 สรุปไดว้า่แบบเรียนมีประสิทธิภาพสามารถนาํไปใชใ้นการเรียน
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศท่ีสถาบนั NUS Extension  มหาวิทยาลยัแห่งชาติ
สิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 อาํนวย นาคทดั78  ได้ทาํการวิจยัเร่ืองการพฒันาการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ของวิทยาลยัเทคนิคระยอง พบว่า การจดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพเป็นท่ียอมรับของ
สถานประกอบการและผูป้กครองของนกัเรียน-นกัศึกษา เป็นผลมาจากการท่ีวิทยาลยัไดด้าํเนินการ
พฒันาด้วยวิธีการต่าง ๆ ทาํให้เกิดการประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสถานประกอบการและสถานศึกษามีความเขา้ใจในบทบาทหน้าท่ี
การปฏิบติังานท่ีชดัเจนมากข้ึน สามารถแกปั้ญหาสถานประกอบการท่ีมีลกัษณะปริมาณงานท่ีจดัให้

                                                        
 77อดิสรณ์ ประทุมถ่ิน, “การสร้างแบบเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

ระดับพื้นฐานสําหรับนักศึกษาชาวต่างชาติท่ีสถาบนั NUS Extension มหาวิทยาลยัแห่งชาติ
สิงคโปร์” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย บณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2554), ง. 
 78อาํนวย นาคทตั, การพัฒนาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคระยอง 
(กรุงเทพฯ: กองวทิยาลยัเทคนิค กรมอาชีวศึกษา, 2540), 81-91. 
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นกัเรียนฝึกปฏิบติัไม่ครอบคลุมเน้ือหาทกัษะท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร โดยวิทยาลยัดาํเนินการจดัฝึก
เพิ่มเติมให้ในสถานศึกษา หรือส่งฝึกไปยงัสถานประกอบการอ่ืน ๆ การพฒันาบุคลากรไดแ้ก่ ครู- 
อาจารย ์ในสถานศึกษาให้ตระหนักถึงความเป็นครู มีทศันคติท่ีดีต่อการทาํงาน มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ท่ีดี อุทิศเวลาเพื่อการสอนการพฒันาการจดังบประมาณให้เพียงพอและสะดวกต่อการ
ปฏิบติังาน ทาํใหไ้ดบุ้คลากรท่ีมีคุณภาพทาํหนา้ท่ีประสานงานกบัสถานประกอบการการพฒันาการ
ประชาสัมพนัธ์ทาํใหก้ารจดัอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี เป็นท่ีรู้จกัของชุมชนในทอ้งถ่ินเพิ่มมากข้ึน 
 อรุณแกว้ ลีธรรมชโย79  ไดท้าํการวิจยัเร่ืองการดาํเนินงานการจดัหลกัสูตรอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีของสถานศึกษาสังกดักองวิทยาลยัเทคนิค กรมอาชีวศึกษาในเขตพฒันาพื้นท่ีชายฝ่ัง
ทะเลภาคตะวนัออกโดยมีประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคือผู ้บริหารสถานศึกษา ผู ้ช่วยผูบ้ริหาร
สถานศึกษา หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หัวหนา้แผนกวิชา ผูบ้ริหารสถานประกอบการ 
และผู ้ควบคุมการฝึก  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่  แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง และ
แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยวิเคราะห์เน้ือหา แจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละและนาํเสนอใน
ลกัษณะของการบรรยาย ผลการวิจยัพบว่า 1) ขั้นเตรียมการ มีการจดัทาํโรงการอาชีวศึกษาระบบ   
ทวภิาคี การวางแผนการปฏิบติังาน มีการจดัประชุมเพื่อสร้างความเขา้ใจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง มีการ
ประชาสัมพนัธ์การจดัอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทั้งสถานศึกษาและสถานประกอบการ ปัญหาท่ีพบ
คือสถานศึกษาจดัหาสถานประกอบการเขา้ร่วมโครงการไดน้้อยจาํนวนนกัเรียนตํ่ากว่าเป้าหมาย 
วิธีการประชาสัมพนัธ์ไม่น่าสนใจไม่ชัดเจน และขาดงบประมาณสนับสนุน 2) ขั้นดาํเนินการ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินการจดัอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยปรึกษา
กบัผูบ้ริหารสถานประกอบการ มีการจดัประชุมช้ีแจงขั้นตอนของการจดัอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี 
ซ่ึงมีผูบ้ริหารสถานประกอบการเขา้ร่วมการประชุม สถานศึกษารับสมคัรและสถานประกอบการ
คดัเลือกนกัเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยผูค้วบคุมการฝึกเป็นผูด้าํเนินการ ทั้งสถานศึกษาและ
สถานประกอบการมีการแต่งตั้งอาจารยนิ์เทศ และครูฝึก มีการประชุมสัมมนาอาจารยนิ์เทศและ    
ครูฝึก โดยสถานประกอบการคดัเลือกตวัแทนครูฝึก เขา้ร่วมประชุม สถานศึกษาเป็นผูป้ฐมนิเทศ
นกัเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การข้ึนทะเบียนเป็นนกัเรียนและการลงทะเบียนเรียนตามแผน 
การเรียนสถานศึกษาจดัทาํ สถานประกอบการทาํสัญญาการฝึกอาชีพ ปัญหาท่ีพบ คือสถานศึกษาท่ี

                                                        
 79อรุณแกว้ ลีธรรมชโย, “การดาํเนินงานการจดัหลกัสูตรอาชีวศึกษาระบบทวภิาคีของ 
สถานศึกษาสังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา ในเขตพัฒนาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาค
ตะวนัออก”  (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2541), บทคดัยอ่. 
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บุคลากรทาํงานในดา้นน้ีนอ้ย อาจารยมี์ภาระการสอนมาก มีนกัเรียนไม่ครบจาํนวน อาจารยนิ์เทศ
ปฏิบติัหน้าท่ีไม่สมํ่าเสมอ และได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการน้อย และ 3) ขั้นนิเทศ
ติดตามผล การนิเทศการเรียนการสอน สถานศึกษามีการจดัทาํการตืดตามผล สถานประกอบการมี
ส่วนร่วมในการดาํเนินการ ปัญหาท่ีพบคือ สถานศึกษาไม่มียานพาหนะในการเดินทางไปนิเทศ 
อาจารยน์อเทศมีภาระการสอนมาก และไดรั้บผลการประเมินจากสถานประกอบการล่าชา้ 
 การศึกษาในฐานะเป็นเคร่ืองมือในการเพิ่มอาํนาจให้กับกลุ่มท่ีมีอาํนาจทางสังคม 
พบว่าในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์กลุ่มผูมี้อาํนาจของประเทศไทยในอดีตเป็นคนเพียง        
กลุ่มเดียวต่อมาเพิ่มเป็น 3 กลุ่ม ในช่วงหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 (ค.ศ. 1932) ซ่ึง
ได้แก่กลุ่มเผด็จการทหาร กลุ่มอาํนาจเดิมในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์และกลุ่ม  นายปรีดี  
พนมยงค์ ส่วนในยุคปัจจุบนัคือกลุ่มสถาบนัพระมหากษตัริย ์ กลุ่มนักการเมืองผูมี้อิทธิพล และ 
กลุ่มนักวิชาการผูมี้บทบาท  ส่วนสิงคโปร์เร่ิมด้วยกลุ่มอาํนาจจากการเป็นอาณานิคมขององักฤษ  
จากนั้นญ่ีปุ่นยึดครองอยู่ 3 ปี ในช่วงสงครามโลก คร้ังท่ี 2  และในปีท่ีองักฤษก็กลบัมามีอาํนาจ
จนกระทัง่สิงคโปร์ไดรั้บเอกราชและแยกตวัเป็นอิสระจากมาเลเซีย ในปี พ.ศ. 2508 (ค.ศ. 1965) 
หลงัจากนั้นพรรคพีเอพี (People Action Party) ก็ไดค้รองอาํนาจจวบจนปัจจุบนั 
 การศึกษาในฐานะเป็นเคร่ืองมือในการลดความหลากหลายทางภาษาและวฒันธรรม
โดยประเทศใช้ภาษาไทยและสิงคโปร์ใช้ภาษาองักฤษในการเช่ือมโยงกลุ่มชาติพนัธ์ุ  กลวิธีน้ีคือ
กลไกท่ีนาํไปสู่การสร้างชาติ  สิงคโปร์พบวา่ภาษาถ่ินอนัหลากหลายของจีนเป็นอุปสรรคท่ีขดัขวาง
ต่อประสิทธิผลการสอนภาษาองักฤษและจีนกลางในโรงเรียน  ในขณะท่ีประเทศไทยใชภ้าษาไทย
เป็นหน่ึงเดียวในระบบการศึกษา 
 การศึกษาในฐานะเป็นเคร่ืองมือในการแสดงความเหนือกวา่ของชนบางกลุ่มในสังคม 
ในเร่ืองน้ีประเทศไทยใช้ภาษาสร้างระบบความรู้สึกนึกคิดในการแบ่งเป็นในกลุ่มและนอกกลุ่ม
ภาษาไทยท่ีได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการคือ ภาษาไทยกลาง ท่ีกาํหนดให้ใช้ในโรงเรียน 
ในขณะท่ีภาษาองักฤษก็ยงัคงเป็นภาษาของชนชั้นนาํ  ส่วนสิงคโปร์นั้นแมว้่าจะใช้การคดัเลือก
บุคคลดว้ยความเสมอภาคตามความสามารถในระบบการศึกษา  แต่ดว้ยความท่ีชาวจีนเป็นกลุ่มชาติ
พนัธ์ุหลกั ดงันั้นจึงไดมี้การใหค้วามสาํคญักบัภาษาจีนกลางและคาํสอนของขงจ้ือ 
 งานศึกษาวิจยัเร่ืองน้ีไดข้อ้เสนอแนะว่า  สําหรับประเทศไทยส่ิงท่ีควรระวงัคือ การ
กระทาํท่ีอาจทาํให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกนั  จากการบงัคบัเรียนประวติัศาสตร์ยุคใหม่ท่ีเลือก
นาํเสนอขอ้เท็จจริงเพียงบางส่วนอยา่งเช่น เหตุการณ์ 14  ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519  และ
การเรียนประวติัศาสตร์แบบสากลท่ีเป็นคนละแนวทางกบัประวติัศาสตร์แบบชาตินิยม ในกรณี
สิงคโปร์นั้น  เร่ืองท่ีตอ้งพิจารณาเป็นพิเศษคือ ความหวาดระแวงของรัฐบาลต่อเครือข่ายการก่อ   
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การร้ายเพราะการตั้งขอ้กาํหนดในระบบโรงเรียนไดส่้งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนมุสลิม ทั้งท่ี
พวกเขาเหล่านั้นไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง 
 อารักษ ์วิเศษสิงห์ และนพดล  เจนอกัษร80 ไดท้าํการวิจยัเร่ืองบทบาทของคุรุสภาตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความเห็น
สอดคลอ้งกนัสูงท่ีสุดวา่  บทบาทของคุรุสภาท่ีจะเป็นไปไดม้ากท่ีสุดแต่ละดา้นตามลาํดบัพร้อมทั้ง
ใหข้อ้เสนอแนะของแต่ละดา้นดงัน้ี 
 1. ด้านมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  ได้แก่  การกาํหนดมาตรฐานและ
จรรยาบรรณและการยกย่องประกาศเกียรติคุณให้สิทธิให้รางวลัผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
อีกทั้งการยกระดบัมาตรฐานวิชาชีพการศึกษาให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง  แต่ทั้งน้ีคุรุสภาตอ้งเป็นองคก์ร
วชิาชีพครูตามกฎหมายการศึกษา 
 2. ดา้นการพิทกัษสิ์ทธิ  ไดแ้ก่  การประสานสัมพนัธ์กบัองคก์รวิชาชีพครูต่างประเทศ
เพื่อส่งเสริมพิทกัษสิ์ทธิประโยชน์และประชาสัมพนัธ์ให้ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษารู้เขา้ใจถึง
สิทธิอนัพึงมิพึงได ้การจะทาํหนา้ท่ีน้ีไดคุ้รุสภาตอ้งอยูใ่นฐานะเดิม 
 3. ดา้นการเป็นศูนยก์ลางองค์กรวิชาชีพ  ไดแ้ก่  การร่วมกบัองค์กรวิชาอ่ืน ๆ  เพื่อ
พฒันาวิชาเพื่อไดด้าํรงอยู่ในฐานะวิชาชีพชั้นสูงต่อไป  และการเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง
องคก์รวชิาชีพทางการศึกษาดว้ยกนั  แต่ถา้จะทาํทุกเร่ืองดา้นคุรุสภา  ความเป็นสามาคมของคุรุสภา
ควรเป็นเพียงฐานะเดียวระหว่างองค์กรการวิชาชีพตามกฎหมายหรืองค์กรวิชาชีพครูในลกัษณะ    
สมาคมวชิาชีพ 
 4. ดา้นการบริหารสังคม  ไดแ้ก่  ควรจดัให้มีสถาบนัหรือศูนยช่์วยเหลือดา้นการเรียน
การสอบ  การเพิ่มพูนความรู้แก่นกัเรียนนกัศึกษาและประชาชนทัว่ไป  และการร่วมกบัชุมชนจดั
กิจกรรมท่ีเป็นตน้แบบท่ีดีในการพฒันาเด็กและเยาวชน  แต่เน่ืองจากคุรุสภาไม่ใช่หน่วยงานสารพดั
หนา้ท่ีในเร่ืองน้ีเป็นไปไดย้ากและเป็นการฝันเฟ่ืองมากเกินไป 
 5. ดา้นพฒันาวิชาชีพ  ไดแ้ก่  พฒันาวิชาชีพของผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาอยา่ง
ต่อเน่ืองเพื่อยกระดบัมาตรฐานให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงต่อไป  ในเร่ืองน้ีคุรุสภาจะทาํเองหรือรับรอง
สถาบนัอ่ืนทาํแทนก็ได ้

                                                        
 80อารักษ์ วิเศษสิงห์ และนพดล เจนอกัษร, “บทบาทของคุรุสภาตามพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542” (วารสารการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2557), 165. 
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 6. ดา้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  ไดแ้ก่  การออก  พกัใช้  หรือเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวชิาชีพใหแ้ก่ผูข้อประกอบวชิาชีพทางการศึกษา  แต่ทั้งน้ีคุรุสภาตอ้งเป็นองคก์รวิชาชีพครู
ตามกฎหมายการศึกษา 
 7. ดา้นการจดัสวสัดิการ  ไดแ้ก่  การส่งเสริมให้มีการประกนัหลาย ๆ รูปแบบ  แต่คุรุ
สภาควรลดภาระด้านน้ีลงควรให้ตน้สังกดัทาํ  และควรให้องค์การคา้คุรุสภาเป็นบริษทัมหาชน  
จาํกดั หรือแยกออกจากคุรุสภา 
 8. ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ได้แก่ การใช้ความเห็นการปรึกษา
คาํแนะนําแก่หน่วยงานท่ีเก่ียงข้องในเร่ืองมาตรฐานวิชาชีพการออกและเพิกถอนใบอนุญาต        
การกาํกับ  ดูแล  การปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  การพฒันาวอชาชีพ         
การส่งเสริมความมัน่คง  การผดุงความเป็นธรรมของผูป้ระกอบวิชาชีพ  และการส่งผูแ้ทนเป็น
กรรมการในกระทรวงฯ  ในดา้นน้ีคุรุสภาควรมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นได ้ แต่ไม่ควรเขา้
ไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ส่วนการให้ความคิดเห็นในการแต่งตั้ งผูบ้ริหารระดับสูงของ
กระทรวงฯ ควรใหเ้ป็นเร่ืองขององคก์รกลางบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

สรุป 
 

 จากแนวคิดและทฤษฏี พร้อมทั้งงานวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปรียบเทียบการบริหาร
การศึกษาระดบัอาชีวศึกษาประเทศไทยและสิงคโปร์ท่ีกล่าวถึงนั้น จะยึดหลกักระบวนการบริหาร
จดัการท่ีเก่ียวกบัการศึกษา ท่ีสอดคลอ้งกบัระบบการบริหารการศึกษาต่าง ๆ ทั้งของประเทศไทย 
และสิงคโปร์ ทั้งน้ีไดบู้รณาการให้เป็นไปตามมาตรฐานของไทยและต่างประเทศให้ไดม้าตรฐาน
มากข้ึน  
 



  
 

บทที ่ 3 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 

 การวิจัยเ ร่ืองการศึกษาการเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาระดับอาชีวศึกษา    
ประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์  มีวตัถุประสงค์การวิจยัคือ 1) เพื่อทราบการบริหารจดัการ
การศึกษาระดบัอาชีวศึกษาประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์  2) เพื่อทราบผลการเปรียบเทียบการ
บริหารการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ และ 3) เพื่อทราบความคิดเห็น
เก่ียวกบัผลการเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ 
การวิจยัน้ีเป็นการงานวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) โดยการด าเนินการศึกษา วิเคราะห์  
สังเคราะห์ และสรุปวรรณกรรมพร้อมทั้งงานวิจยัเก่ียวขอ้งเป็นกรอบในการวิเคราะห์ จากนั้นน า
ขอ้สรุปจากการวิเคราะห์มาสังเคราะห์โดยการจดัท าการเปรียบเทียบในตารางท่ีก าหนด เพื่อทราบ
แนวทางการบริหารการศึกษาระดับอาชีวศึกษาของประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ว่าแต่ละ
ประเทศมีระบบอะไร อย่างไร  จากนั้นน ามาสรุปผลการเปรียบเทียบการศึกษาอาชีวศึกษาของทั้ง    
2 ประเทศ ว่ามีประเด็นสอดคลอ้งหรือประเด็นเหมือนกนั และมีอะไรแตกต่างกนัอย่างไร สุดทา้ย 
จึงน าส่งให้ผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท้รงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็นการเปรียบเทียบการบริหารการศึกษา
ระดบัอาชีวศึกษาของประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์เพื่อยืนยนัแนวทางการศึกษาการบริหาร
การศึกษาระดบัอาชีวศึกษาของประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ ในการศึกษางานวิจยัในคร้ังน้ี  
ผูว้ิจ ัยเป็นเคร่ืองมือหลักในการด าเนินการวิจัยคร้ังน้ี ดังนั้ นผูว้ิจ ัยจึงได้ก าหนดแนวทางและ
รายละเอียดต่าง ๆ ของการวจิยั  ประกอบดว้ยขั้นตอนการด าเนินการวิจยั  และระเบียบวิธีวิจยั  ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี   
 

วธีิและขั้นตอนการวจัิย 
 

ขั้นตอนที ่1 จัดเตรียมโครงการ 
 ผูว้ิจยัจดัเตรียมโครงการวิจยัอยา่งเป็นระบบตามระเบียบวิธีการด าเนินการวิจยั เร่ิมตน้
ดว้ยการศึกษาสภาพปัญหาและความจ าเป็นของการบริหารการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาทั้งของไทย
และสิงคโปร์ ดว้ยการศึกษาวเิคราะห์  สังเคราะห์  แนวคิด ทฤษฏี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ 
จากต ารา เอกสารวิชาการ ขอ้มูลสารสนเทศ งานวิจยัต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากส่ือ
หลากหลายทัว่ไปและส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อน ามาเป็นกรอบแนวคิดการวิจยั จดัท าโครงร่างการวิจยั 
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น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และสอบปกป้องโครงร่างการวิจยั โดยขั้นตอนสุดทา้ยของ 
ขั้นน้ีเป็นการปรับแกไ้ขโครงร่างการวิจยัตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสอบปกป้องโครงร่าง
การวจิยั และขออนุมติับณัฑิตวทิยาลยัเพื่อด าเนินการท าวจิยัในขั้นต่อไป 
 

ขั้นตอนที ่2  การด าเนินการวจัิย 
 ขั้นท่ี 1  การศึกษาวเิคราะห์หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และขอ้คน้พบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การศึกษาการบริหารจดัการการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาของประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ ผูว้ิจยั
ไดก้  าหนดวธีิการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 
 อธิบายกระบวนการ (Process) การบริหารจัดการการศึกษาระดับอาชีวศึกษาของ
ประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ โดยการสรุปความเรียงเชิงวิเคราะห์ จากการด าเนินการศึกษา
วิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และข้อค้นพบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับผลการบริหารจัดการ
การศึกษาในระดบัอาชีวศึกษาของประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ ในเอกสารหนงัสือ บทความ 
และเอกสารการสอน ฯลฯ และงานวจิยัท่ีคน้พบ ในการอธิบายกระบวนการเรียงความท่ีเป็นรูปแบบ
สารสนเทศ (Information Essay) เป็นขอ้เขียนตามล าดบัเหตุและผล พร้อมทั้งขั้นตอนการบริหาร
จดัการการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาของประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ 
 ขั้นท่ี 2 การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาระดับอาชีวศึกษาประเทศไทยและ
ประเทศสิงคโปร์ ผูว้จิยัไดก้  าหนดวธีิการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 
            1. น าผลการอธิบายกระบวนการเรียงความท่ีเป็นรูปแบบสารสนเทศ (Information 
Essay) มาจดัให้เป็นหมวดหมู่หรือเป็นประเด็นหัวเร่ืองเดียวกนัของทั้งประเทศไทยและประเทศ
สิงคโปร์ เพื่อจะน ามาเป็นขอ้มูลในการเปรียบเทียบต่อไป 
                2. น าผลจากการจดัใหเ้ป็นหมวดหมู่หรือประเด็นหวัเร่ืองเดียวกนัของทั้งประเทศไทยและ
ประเทศสิงคโปร์ มาสรุปผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบ เพื่อทราบวา่การบริหารการศึกษาระดบั
อาชีวศึกษาของประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์มีกระบวนการบริหารอะไรท่ีสอดคลอ้งกนั และมี
ความแตกต่างกนัทั้ง 2 ประเทศอยา่งไร  ผูว้จิยัไดก้  าหนดวธีิการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 
                ขั้นท่ี 3 ยืนยนัผลการวิจยัจากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกบัการ
เปรียบเทียบการบริหารการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาของประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ ผูว้ิจยัได้
ก าหนดวธีิการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 
 1. น าสรุปผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาในระดบัอาชีวศึกษา 
ของประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ท่ีผูว้ิจยัไดค้น้พบความสอดคลอ้งกนั และมีความแตกต่างกนั
ในกระบวนการบริหารของทั้ง 2 ประเทศ ตรวจสอบโดยจดัท าแบบสัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นให้
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ผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท้รงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็นผลจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสรุปผลการเปรียบเทียบใน
คร้ังน้ี 
 2. น าขอ้มูลจากการแสดงความคิดเห็นการเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาในระดบั
อาชีวศึกษาของประเทศไทยและสิงคโปร์ของผูเ้ ช่ียวชาญหรือผู ้ทรงคุณวุฒิมาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ใหเ้ป็นขอ้มูลความคิดเห็นเดียวกนั แลว้น าผลหรือขอ้มูลท่ีสรุปแลว้ลงในงานวิจยั เพื่อให้
ได้ทราบผลการแสดงความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท้รงคุณวุฒิต่อการกระบวนการบริหาร
การศึกษาอาชีวศึกษาของทั้ง 2 ประเทศ ต่อไป   
  

ขั้นตอนที ่3  การรายงานผลการวจัิย 
 ผูว้ิจ ัยสรุปข้อค้นพบ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 
น าเสนอคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ ตรวจสอบความถูกตอ้ง ปรับปรุงแกไ้ข  ให้เป็นรายงาน
วจิยัฉบบัสมบูรณ์  เสนอบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ภาพท่ี 2   ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 
 

ขั้นการวจิัย 

 
 

ขั้นด าเนินการวจิัย 

 
 

ผลลพัธ์ 

 
 ขั้นท่ี 1 

วิเคราะห์
องคป์ระกอบการ
เปรียบเทียบการ
บริหารการศึกษา
ระดบัอาชีวศึกษา 
ประเทศไทยและ
สิงคโปร์ 
 
 
 

ด าเนินการศึกษา  วิเคราะห์  สงัเคราะห์ และสรุป
วรรณกรรมพร้อมทั้งท่ีงานวิจยัเก่ียวขอ้งเป็นกรอบ 

ในการสร้าง 
แบบสมัภาษณ์ 

 น าข้อสรุปท่ีได้จากการสังเคราะห์ข้างตัน มาสร้าง
ตารางการเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์  
  

 

ตวัแปรองคป์ระกอบ
ความแตกต่างในการ
บริหารการศึกษาระดบั
อาชีวศึกษาประเทศ
ไทยและสิงคโปร์ 

  
 

ขั้นที่ 2 
แนวทางท่ี

ไดรั้บจากการ
วิเคราะห์ 

 

การเปรียบเทียบการ
บริหารการศึกษา
ระดบัอาชีวศึกษา 
ประเทศไทยและ

สิงคโปร์ 

 

ขั้นที่ 3 
ยนืยนัผลสรุปการ
วิเคราะห์การ
เปรียบเทียบ 

     ผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท้รงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็นจากผล
การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
ประเทศไทยและสิงคโปร์ท่ีผา่นการวิเคราะห์มาแลว้ 
 การเปรียบเทียบการ

บริหารการศึกษาระดบั
อาชีวศึกษา ประเทศไทย

และสิงคโปร์  

 

    การร่างโครงสร้างปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารการศึกษาใน
ระดบัอาชีวศึกษาของไทยและสิงคโปร์ ผูวิ้จยัก าหนดวิธีการ
ด าเนินการวิจยั ดงัน้ี 
   1. น าผลการคน้ควา้การศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และ
ขอ้คน้พบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการการศึกษา
ระดบัอาชีวศึกษาประเทศไทยมาวิเคราะห์เน้ือหาและจดัให้
เป็นหมวดหมู่เดียวกนัของทั้ง 2 ประเทศ 
   2. น าผลจากการวิเคราะห์โดยการจ าแนกประเภทขอ้มูล 
(Typological  Analysis) ในแต่ละหมวดหมู่ของทั้ง 2 ประเทศ 
มาสรุปผลเ พ่ือทราบว่าในแต่ละประเด็นมีข้ออะไร ท่ี
สอดคลอ้งกนัหรือเหมือนกนั และมีอะไรแตกต่างกนัอยา่งไร 
 
 
 

     สรุปผลการเปรียบเทียบและผลการแสดงความคิดเห็น
ของผูเ้ ช่ียวชาญหรือผู ้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือเป็นแนวทางการ
บริหารจดัการการศึกษาในระดบัอาชีวศึกษาของประเทศ
ไทย 
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ระเบียบวธีิวจัิย 
 

 เพื่อให้การวิจยัมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั ผูว้ิจยั   
จึงก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกบัระเบียบวธีิวจิยั ซ่ึงประกอบไปดว้ยดงัน้ี 
 

แบบแผนของการวจัิย  
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท่ีมีแผนแบบการวิจยัใน
ลกัษณะการศึกษาแบบกลุ่มตวัอย่างเดียว ศึกษาสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง (the one-shot, non- 
experimental case study) ซ่ึงสามารถเขียนเป็นแผนภูมิ (diagram) ไดด้งัน้ี 

   

 
 
 
 

 
   
 
 

             เม่ือ  S  หมายถึง  ตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการเลือก 
     X  หมายถึง  ตวัแปรต่าง ๆ ท่ีน ามาศึกษาตามกรอบแนวคิดของการวจิยั 
     O  หมายถึง  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ขอ้มูลส าคญั (Key  Informants) ในการวจิยั 
 การวจิยัน้ีไดศึ้กษาขอ้มูลจากการวเิคราะห์  สังเคราะห์  แนวคิด ทฤษฏี และวรรณกรรม
ท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ จากต ารา เอกสารวิชาการ ขอ้มูลสารสนเทศ งานวิจยัต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ จากส่ือหลากหลายทัว่ไปและส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของกระบวนการบริหารการศึกษา
ระดบัอาชีวศึกษาของประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ 
 กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลวจิยัเชิงคุณภาพ 
 เป็นข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท้รงคุณวุฒิที่มีความรู้
ทางดา้นการเปรียบเทียบกระบวนการบริหารการศึกษาในระดบัอาชีวศึกษาทั้งของประเทศไทยและ
ประเทศสิงคโปร์วา่มีความสอดคลอ้งกนัดา้นใด และมีความแตกต่างกนัดา้นไหน จ านวน 5 คน 
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ตัวแปรทีศึ่กษา  
 ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกับการเปรียบเทียบการ
บริหารการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ กล่าวคือ  
 1.  ตวัแปรจากต ารา เอกสารวิชาการ ขอ้มูลสารสนเทศ งานวิจยัต่าง ๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ จากส่ือหลากหลายทัว่ไปและส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีทั้งแนวคิดทฤษฏีของ 
พระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา พ.ศ 2551 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร ให้ไว ้ณ วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ 
2551 เป็นปีท่ี 63 ในรัชกาลปัจจุบนั, นโยบายดา้นการศึกษาของรัฐบาล, กฎกระทรวงการศึกษา, 
สรรค์ วรอินทร์ และทิพวลัย ์ค  าคง, สาวิตรี ตลบัแป้น, ส านกัความสัมพนัธ์ต่างประเทศ, ฎ ปฏกั, 
วิทย์ บณัฑิตกุล, ศุภการ สิริไพศาล และสุมาลี ทองดี, สาวิตรี ตลับแป้น, ส านักงานเลขาธิการ      
สภาการศึกษา , คีรีบูน โปธา , ชุมศักด์ิ อินทร์รักษ์ และคณะ, วราภรณ์ จุลปานนท์, อดิสรณ์           
ประทุมถ่ิน และพีรศกัด์ิ วรสุนทโรสถ เป็นตน้ 
 2.  ตวัแปรจากการแสดงความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท้รงคุณวุฒิที่มีความรู้
ทางดา้นการเปรียบเทียบกระบวนการบริหารการศึกษาระดับอาชีวศึกษาทั้งประเทศไทยและ
ประเทศสิงคโปร์วา่มีประเด็นความสอดคลอ้งกนัดา้นใด และมีประเด็นความแตกต่างกนัดา้นไหน  
จ านวน 5 คน 
 

แหล่งข้อมูลในการวจัิย 
 1.  แหล่งข้อมูลจากต ารา เอกสารวิชาการ ข้อมูลสารสนเทศ งานวิจยัต่าง ๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ จากส่ือหลากหลายทัว่ไปและส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีทั้งแนวคิดทฤษฏี
ของ พระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร ให้ไว ้ณ วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 
พ.ศ 2551 เป็นปีท่ี 63 ในรัชกาลปัจจุบนั  นโยบายดา้นการศึกษาของรัฐบาล, กฎกระทรวงการศึกษา, 
สรรค์ วรอินทร์ และทิพวลัย ์ค  าคง, สาวิตรี ตลบัแป้น, ส านกัความสัมพนัธ์ต่างประเทศ, ฎ ปฏกั, 
วิทย์ บณัฑิตกุล, ศุภการ สิริไพศาล และสุมาลี ทองดี, สาวิตรี ตลับแป้น, ส านักงานเลขาธิการ      
สภาการศึกษา , คีรีบูน โปธา , ชุมศักด์ิ อินทร์รักษ์ และคณะ, วราภรณ์ จุลปานนท์, อดิสรณ์           
ประทุมถ่ิน และพีรศกัด์ิ วรสุนทโรสถ เป็นตน้ 
 2.  แหล่งขอ้มูลจากการแสดงความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท้รงคุณวุฒิที่มีความรู้
ทางดา้นการเปรียบเทียบกระบวนการบริหารการศึกษาระดับอาชีวศึกษาทั้งประเทศไทยและ
ประเทศสิงคโปร์วา่มีประเด็นความสอดคลอ้งกนัดา้นใด และมีประเด็นความแตกต่างกนัดา้นไหน  
จ านวน 5 คน 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  
     ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีผู ้วิจ ัยได้ใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  จ  านวน               
2 เคร่ืองมือ ดงัน้ี 
 1. การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เป็นการอธิบายกระบวนการ (Process)        
การบริหารจดัการการศึกษาระดับอาชีวศึกษาประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ โดยการสรุป   
ความเรียงเชิงวิเคราะห์ จากการด าเนินการศึกษาวิเคราะห์หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และข้อคน้พบ  
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาของประเทศไทยและประเทศ
สิงคโปร์ ในเอกสารหนังสือ บทความ และเอกสารการสอน ฯลฯ  และงานวิจัย ท่ีค้นพบ                
มาสังเคราะห์เป็นกระบวนการเรียงความท่ีเป็นรูปแบบสารสนเทศ (Information Essay) เป็น
ขอ้เขียนตามล าดบัเหตุและผล พร้อมทั้งขั้นตอนการบริหารจดัการการศึกษาในระดบัอาชีวศึกษา          
ประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ พร้อมทั้งน ารูปแบบสารสนเทศ (Information Essay) ท่ีจดัเรียง
แต่ละประเทศแล้วมาวิเคราะห์และสังเคราะห์สรุปเปรียบเทียบความสอดคล้องกันและความ
แตกต่างกนัในการบริหาร 
 2. การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured Interview) เป็นการสัมภาษณ์ 
เพื่อหาผลขอ้มูลเชิงความคิดเห็นผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท้รงคุณวุฒิ  โดยการใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ท่ี    
ไม่ถามช้ีน าการสัมภาษณ์  
 

การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือในการวจัิย 
 การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือในการวิจยั แต่ละประเภทมีการจดัท าเป็นขั้นตอนของ
การวิจยั  การวิเคราะห์เน้ือหาในการเปรียบเทียบการบริหารจดัการการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาของ
ประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ มีวธีิการสร้างดงัน้ี   
 1. ศึกษาวิเคราะห์หลกัการแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั  เพื่อให้ไดก้รอบความคิดการ
บริหารการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาของไทยและสิงคโปร์ 
 2. สังเคราะห์ขอ้มูลจากการศึกษาวเิคราะห์หลกัการแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัอีกคร้ัง 
 3. จดัท าขอ้มูลในรูปแบบสารสนเทศ (Information Essay) ตามหวัขอ้เพื่อเป็นแนวทาง
ในการเปรียบเทียบต่อไป 
 4. จดัท าตารางการเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาระดับอาชีวศึกษาทั้งไทยและ
สิงคโปร์ โดยมีจ านวน 3 สดมภ ์ดงัน้ี 
  สดมภท่ี์ 1 แสดงรูปแบบสารสนเทศ (Information Essay) หรือประเด็นแต่ละเร่ือง
ท่ีตอ้งการเปรียบเทียบ 
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  สดมภท่ี์ 2 แสดงรายละเอียดขอ้มูลการบริหารการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาประเทศ
ไทยของแต่ละประเด็น 
  สดมภท่ี์ 3 แสดงรายละเอียดขอ้มูลการบริหารการศึกษาในระดบัอาชีวศึกษาของ
ประเทศสิงคโปร์ของแต่ละประเด็น 
 5. สร้างแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท้รงคุณวุฒิโดยน ารูปแบบ
ตารางการเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาทั้งประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ท่ี
ไดม้าจากขอ้ 1.4 มาจดัท าเป็นแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น 
 6. น าแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท้รงคุณวุฒิ น าเสนออาจารยท่ี์
ปรึกษาเพื่อตรวจประเด็นการสัมภาษณ์วา่คลอบคลุมหรือไม่ 
 7. น าแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท้รงคุณวุฒิ ไปสัมภาษณ์หรือ
เก็บขอ้มูลการวจิยัจากผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท้รงคุณวฒิุ 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 ดว้ยเหตุท่ีการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงใช้วิธีการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลท่ีหลากหลายเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครบถว้นลุ่มลึก มีความชดัเจนเพียงพอส าหรับการตอบค าถาม
การวจิยัคร้ังน้ี ซ่ึงผูว้จิยัมีแนวทางการด าเนินการคือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล (Field  Studies) เป็นการ
เก็บขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพปัญหา การด าเนินงานเก่ียวกบัการบริหารการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาทั้ง
ประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ ท่ีเป็นการศึกษาด้วยวิธีการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสาร 
เช่ือมโยงกบัแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบวา่ผลท่ีได้
จากการสัมภาษณ์มีประเด็นปัญหาในการการบริหารการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาทั้งประเทศไทยและ
ประเทศสิงคโปร์ท่ีเหมือนกนักบัเอกสารท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ของผูว้จิยั  
 

การวเิคราะห์ข้อมูล  
 ในการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัใชร้ะเบียบวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงผูว้ิจยัได้
ด าเนินการศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท้รงคุณวุฒิ คร้ังน้ี
ผูว้ิจยัใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  ขอ้มูลจากเอกสารทั้งของประเทศไทยและ
ประเทศสิงคโปร์ ทั้ งต าราและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องโดยการตรวจสอบข้อมูลการตีความข้อมูล     
พร้อมทั้งไดท้  าดชันีตามกรอบแนวคิดการวจิยัท่ีไดก้  าหนดไวเ้พื่อตอบปัญหาการวิจยัในคร้ังน้ี 
 ขอ้มูลท่ีไดน้ั้น ผูว้จิยัใชว้ธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลแบบสร้างขอ้สรุป มีรายละเอียดดงัน้ี 
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 1.  การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  ใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหาท่ีจ าแนกตาม
ประเด็นของกรอบแนวคิดการวจิยั เพื่อสร้างเป็นขอ้สรุปเบ้ืองตน้จากขอ้มูลท่ีเป็นเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการบริหารจดัการการศึกษาในระดบัอาชีวศึกษาของประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์  
 2.  การวเิคราะห์โดยการจ าแนกประเภทขอ้มูล (Typological  Analysis) คือ การจ าแนก
ขอ้มูลเป็นชนิด ๆ ทั้งโดยใชแ้นวคิดทฤษฎี และไม่ใช่แนวคิดทฤษฎี 

 3.  การเปรียบเทียบข้อมูล (Comparative) โดยการน าข้อมูลท่ีได้มาเปรียบเทียบ
ปรากฏการณ์ท่ีได้จากท่ีผูว้ิจยัสังเกตหลาย ๆ เหตุการณ์เพื่อหาความสอดคลอ้งท่ีสัมพนัธ์กนั และ
ความขดัแยง้ท่ีแตกต่างกนัของขอ้มูลในมาเปรียบเทียบขอ้มูล โดยท าเป็นตารางเปรียบเทียบหาความ
สอดคลอ้งท่ีสัมพนัธ์กนั และความขดัแยง้ท่ีแตกต่างกนัของขอ้มูลต่าง ๆ 
 

การตรวจสอบข้อมูล  
 การตรวจสอบขอ้มูลเพื่อหาความเช่ือถือได้ของขอ้มูล (Credibility) และตรวจสอบ
ความครบถว้นและคุณภาพขอ้มูล โดยการตรวจสอบขอ้มูลในเร่ืองเด่ียวกนัไดแ้ก่ การศึกษาเก่ียวกบั
สภาพปัญหากระบวนการบริหารจดัการการศึกษาในระดบัอาชีวศึกษาของประเทศไทยและประเทศ
สิงคโปร์จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ 
 

การสังเคราะห์ผลการศึกษา 
 การสังเคราะห์ผลการศึกษาเป็นการน าขอ้คน้พบจากการศึกษามาสังเคราะห์เพื่อให้ได้
ข้อสรุปท่ีเป็นข้อความรู้ตามวตัถุประสงค์ของการวิจัย โดยน าข้อสรุปต่าง ๆ มาเช่ือมโยงเป็น
โครงสร้างของขอ้สรุปท่ีสามารถตอบขอ้ค าถามการวจิยัได ้
 

สรุป 
 การวจิยัเร่ือง “การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาประเทศไทยและ
ประทศสิงคโปร์”  มีวตัถุประสงค์  1) เพื่อทราบการบริหารจดัการการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา 
ประเทศไทย และประเทศสิงคโปร์   2) เพื่อทราบผลการเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาระดบั
อาชีวศึกษาประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ และ 3) เพื่อทราบความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญหรือ
ผูท้รงคุณวฒิุเก่ียวกบัการเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาประเทศไทยและประเทศ
สิงคโปร์ งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยด าเนินการวิจยัตาม
ขั้นตอนใน 3 ขั้นตอน คือ การจดัเตรียมโครงการ การด าเนินการวิจยั และการรายงานการวิจยั ซ่ึงใน
ขั้นตอนของการด าเนินการวิจัยนั้ นได้แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนย่อย ขั้นตอนท่ี 1 ด าเนินการ
สังเคราะห์ แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการศึกษาบริหารเปรียบเทียบระดบัอาชีวศึกษาของ
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ประเทศไทยและสิงคโปร์ ขั้นตอนท่ี 2 สร้างตารางเปรียบเทียบการการบริหารการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ และขั้นตอนท่ี 3 ยืนยนัข้อเปรียบเทียบในการ
วเิคราะห์การบริหารการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ จากการสัมภาษณ์
ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงสถิติท่ีใช้ในการวิจยั คือ การวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis)  เพื่อให้ไดต้วัแปรท่ีส าคญั มาก าหนดเป็นโครงสร้างการศึกษาเปรียบเทียบการ
บริหารการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์  
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                       
 

บทที ่4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวจิยัเร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาประเทศไทย
และประเทศสิงคโปร์   มีวตัถุประสงค์การวิจยั 1) เพื่อทราบการบริหารจดัการการศึกษาระดบั
อาชีวศึกษาประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์  2) เพื่อทราบผลการเปรียบเทียบการบริหารการศึกษา
ระดบัอาชีวศึกษาประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ และ 3) เพื่อทราบความคิดเห็นเก่ียวกบัผลการ
เปรียบเทียบการบริหารการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ โดยผูว้ิจยั     
ได้น าผลมาวิเคราะห์เชิงคุณภาพเพื่อเปรียบเทียบการบริหารจดัการการศึกษาทั้งประเทศไทยและ
ประเทศสิงคโปร์ โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ในการน าเสนอผลการวจิยั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี      
 ตอนท่ี 1  การศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และข้อค้นพบต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาประเทศไทย  

ตอนท่ี 2  การศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และข้อค้นพบต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผลการบริหารจดัการการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาประเทศสิงคโปร์  

ตอนท่ี 3  การวิเคราะห์การเปรียบเทียบ การบริหารการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
ประเทศไทยกบัประเทศสิงคโปร์   

ตอนท่ี 4  ความคิดเห็นเก่ียวกับผลการเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาประเทศไทยกบัประเทศสิงคโปร์   

 

ตอนที ่1  การศึกษาวเิคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎ ีและข้อค้นพบต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบั 
 การบริหารจัดการการศึกษาระดับอาชีวศึกษาประเทศไทย 
 ในการด าเนินการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะขออธิบายกระบวนการ (Process) การบริหาร
จดัการการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาประเทศไทย โดยการสรุปความเรียงเชิงวิเคราะห์ จากการด าเนิน
การศึกษาวิเคราะห์หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และขอ้คน้พบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการ
การศึกษาระดบัอาชีวศึกษาประเทศไทย ในเอกสารหนงัสือ บทความ เอกสารการสอน ฯลฯ และ
งานวิจยัท่ีค้นพบ โดยจะอธิบายกระบวนการเรียงความท่ีเป็นรูปแบบสารสนเทศ (Information 
Essay) เป็นขอ้เขียนตามล าดบัเหตุและผล พร้อมทั้งขั้นตอนการบริหารจดัการการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาประเทศไทย ท่ีไดค้น้พบใน 18 ประเด็นดงัน้ี  
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 1. นโยบายการบริหารจดัการการศึกษา 
  การจดัการศึกษาประเทศไทยในขั้นพื้นฐาน ผูเ้รียนจะไดรั้บการศึกษาไม่น้อยกว่า 
12 ปี  อยา่งต่อเน่ืองและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย  ซ่ึงการจดัการศึกษาดงักล่าวจะตอ้งค านึงถึง
การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเอกชนเป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับ
ประชาชนให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงบุคคลซ่ึงมีความบกพร่องทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การส่ือสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือ      
ทุพพลภาพหรือบุคคลซ่ึงไม่สามารถพึ่งตนเองไดห้รือไม่มีผูดู้แลหรือดอ้ยโอกาส รัฐบาลจะตอ้งจดั
ให้บุคคลดงักล่าวมีสิทธิและโอกาสไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ  ซ่ึงในขณะเดียวกนับิดา 
มารดา หรือผูป้กครองจะตอ้งให้บุตรหรือบุคคลซ่ึงอยู่ในความดูแลไดรั้บการศึกษาภาคบงัคบัตาม
มาตรา 17 และตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนให้ไดรั้บการศึกษานอกเหนือจากการศึกษาภาค
บงัคบั ตามความพร้อมของครอบครัวโดยรัฐบาลจะสนบัสนุนเงินอุดหนุนให้บุตรทุกครอบครัวหรือ
บุคคลซ่ึงอยู่ในความดูแล มีความรู้ความสามารถจากการได้รับการศึกษา พร้อมทั้งได้รับการ
ลดหยอ่นหรือยกเวน้ภาษีส าหรับค่าใชจ่้ายการศึกษาตามท่ีกฎหมายก าหนด1 
  การน้ีจะเห็นไดว้่าประเทศไทยจึงมีการมุ่งมัน่ท่ีจะส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาตาม
ความถนัดและความสนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ รวมทั้ง    
การพฒันาคุณธรรม จริยธรรมและทกัษะทางสังคมท่ีจ าเป็น โดยเฉพาะส าหรับการศึกษาระดับ
มธัยมศึกษาประเทศไทยได้ก าหนดทางเลือกในการใช้เวลาเรียน 3 ปีไว ้โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท
การศึกษา คือ2 
  1.1 ประเภทสามญัศึกษา เป็นการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาผูเ้รียนตามความถนัด
ความสนใจ ศกัยภาพและความสามารถพิเศษเฉพาะดา้นเพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการศึกษาต่อใน
ระดบัอุดมศึกษา  
  1.2 ประเภทอาชีวศึกษา เป็นการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาความรู้และทกัษะในการ
ประกอบอาชีพใหเ้ป็นก าลงัแรงงานท่ีมีฝีมือ หรือศึกษาต่อในระดบัอาชีพชั้นสูงต่อไป 

                                                        
 1ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือปฏิบัติงาน

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2547), 1-16. 

 2‚พระราชบญัญติัระเบียบกฎกระทรวงวา่ดว้ยการแบ่งระดบัและประเภทของการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546,‛ ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 120 ตอนท่ี 36 ก (กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว, 
2546), 50. 
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  ทั้งน้ีในการจดัการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ ท่ีจดัในสถานศึกษาของรัฐ 
สถานศึกษาของเอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับ         
สถานประกอบการ จะต้องจัดสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษาและ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่างมี
ความสุข3 
 2. ยทุธศาสตร์ในการจดัการศึกษา 

   การผลิตและพฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2555-2569 ประเทศไทยได้
มอบหมายใหค้ณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของส านกังานคณะกรรมการการ 

อาชีวศึกษา เป็นผูข้บัเคล่ือนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และยทุธศาสตร์ดงัน้ี4 

  2.1 ดา้นการเพิ่มปริมาณผูเ้รียนของสายอาชีพคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได 
ก าหนดเป้าหมายของการด าเนินงาน ดงัน้ี 

    2.1.1 การรักษาเป้าหมายผูเ้รียนในระดบั ปวช. การเพิ่มปริมาณผูเ้รียนในระดับ 
ปวส.  ซ่ึงปัจจุบนัยงัมีผูส้นใจศึกษานอ้ยอยู ่ดงันั้นคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะตอ้งมีกลยทุธ์ในการ 
ด าเนินการคร้ังน้ี 
    2.1.2 การลดปัญหาการออกกลางคนั  ในคร้ังน้ีรัฐบาลได้วางเป้าหมายให้
ลดลงร้อยละ 5 ดว้ยการป้องกนั/ดูแลรายบุคคล การวิจยัพฒันาแกปั้ญหารายวิทยาลยั/รายสาขาวิชา 
การวเิคราะห์แกปั้ญหาเชิงระบบ โดยตั้งเป้ากลุ่มเป้าหมายใน 50 ส าหรับวิทยาลยัท่ีมีปัญหาการออก
กลางคนัสูง 
   2.1.3 จดัการเรียนการสอนในระดบัพื้นท่ีและภาพรวมตามความตอ้งการในแต่
ละสาขา  
   2.1.4 เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเขา้เรียนสายอาชีพดว้ยระบบโควตา  
   2.1.5 เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายผูมี้ส่วนส าคญัต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก 
ซ่ึงไดแ้ก่ผูเ้รียนและผูป้กครอง  

                                                        
 3‚พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545,‛         

ราชกจิจานุเบกษา (กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว, 2542), 1. 
 4ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, ภารกจิและนโยบายส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555-2569, เขา้ถึงเม่ือ 7 เมษายน 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.vec.go.th/
เก่ียวกบัสอศ/วสิัยทศัน์และพนัธกิจ.aspx 
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  2.2  ดา้นการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวชิาชีพ 
    2.2.1  จดัอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพื้นท่ี สาขาอาชีพ การขยายกลุ่มเป้าหมาย 

   2.2.2  จดัตั้งสถาบนัการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุ่มจงัหวดั 18  กลุ่มจงัหวดั
และกรุงเทพมหานคร รวม 19 สถาบนั และสถาบนัการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคละ 1แห่ง จ านวน 4 แห่ง  

    2.2.3  จดัตั้งสถานศึกษาอาชีวะอ าเภอในกลุ่มอ าเภอชั้นหน่ึง 

    2.2.4  ส่งเสริมการจดัอาชีวะชายแดนใตสู่้สันติสุข ศูนยฝึ์กอบรมอาชีวะอาชีวะ
สองระบบ และการจดัหลกัสูตรอาชีวะทอ้งถ่ินและสนบัสนุนทุนการศึกษาแก่ผูด้อ้ยโอกาส 

    2.2.5  มุ่ งผ ลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขา ท่ี เ ป็นความต้องการของ
ตลาดแรงงานสาขาท่ีเป็นนโยบายรัฐบาล และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ
โดยการจัดอาชีวศึกษาเฉพาะทาง อาทิ ปิ โตรเคมี การสร้างเกษตรรุ่นใหม่   ครัวไทยสู่                    
ครัวโลก  พลงังานทดแทน  โลจิสติกส์/รถไฟความเร็วสูง  อญัมณี ยานยนต์  ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 
ท่องเท่ียว/โรงแรม ฯลฯ 

    2.2.6  ขยายกลุ่มเป้าหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวะ
เพื่อคนพิการ อาชีวะวยัแรงงาน อาชีวะสูงวยั อาชีวะเพื่อสตรี อบรมระยะสั้น/ตลาดนดัอาชีพศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  เทียบโอนความรู้และประสบการณ์  เพื่อต่อยอดและพฒันาทกัษะทั้ง Upgrade 
Skills และ Re Skills ร่วมจดัอาชีวศึกษาในสถานพินิจ เรือนจ า ค่ายทหาร และ อปท. ฯลฯ 
    2.2.7  สนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กร ร่วมจัดอาชีวศึกษาซ่ึงได้แก่ สถาน
ประกอบการ  อปท.   และภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่างๆ ฯลฯ 

    2.2.8  จดัอาชีวะทางเลือก อาชีวะทายาท วิทยาลยัอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์
อาชีวะอินเตอร์ และอาชีวะเทียบโอนประสบการณ์ 

    2.2.9  เพิ่มช่องทางการเรียนอาชีวศึกษาดว้ย อาชีวะทางไกลและเครือข่ายวิทยุ
เพื่อการศึกษาและพฒันาอาชีพ (R-radio Network)  
                   2.3 ยกระดบัคุณภาพการจดัอาชีวศึกษา 
    2.3.1 ระดบัสถานศึกษาและระดบัห้องเรียนส่งเสริมคุณภาพและสร้างความ
เขม้แขง็ในการพฒันาและยกระดบัคุณภาพการจดัอาชีวศึกษาโดย  

      2.3.1.1 พฒันาการจดัการเรียนรู้ตามแนวทาง Constructionism, Project 
Based Learning Authentic Assessment  การเพิ่มพูนทกัษะประสบการณ์จากการเรียนในสถานท่ี
จริง/สถานการณ์จริง อาทิ Fix It Center และกรณีภยัพิบติั 

      2.3.1.2  พัฒนา ระบบ นิ เทศ  ก า รจัด ก า รคว าม รู้ แล ะ ถ่ า ยทอด
ประสบการณ์จากครูผูส้อนรุ่นพี่สู่ครูผูส้อนรุ่นใหม่ (นิเทศภายใน) และการนิเทศทางไกล 
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     2.3.1.3 สร้างความเขม้แข็งการประกนัคุณภาพภายใน สนบัสนุนให ้    
ทุกวทิยาลยั  ผา่นการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัดีมาก และเตรียมพร้อมรับการประเมินระดบัสากล  

      2.3.1.4 ยกระดับ คุณภาพสถ าน ศึกษาขนาด เล็ ก  ให้ เ ป็นตาม
วตัถุประสงคข์องการจดัตั้ง  ตามความตอ้งการของพื้นท่ี และการใหบ้ริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษ อาทิ 
คนพิการ วยัท างาน สูงวยั และสตรี ฯลฯ  

      2.3.1.5 ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน สนบัสนุนความพร้อมในดา้น 
Hardware ส่ือการเรียนการสอน ส่งเสริมการประกวดส่ือ/ส่ือออนไลน์และจดัตั้งวิทยาลยัตน้แบบ
การใช ้ICT เพื่อการเรียนการสอน 

      2.3.1.6 พฒันาครูผูส้อน สร้างเครือข่ายครูผูส้อน Social Media และ 
Network สนบัสนุนใหค้รูผูส้อนท าวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพ 
               2.3.1.7 จดัหาส่ือ/หนงัสือ วสัดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีทนัสมยั
และเพียงพอ 
   2.3.2 ระดบัผูเ้รียน ยกระดบัความสามารถของผูเ้รียนเพื่อให้ผูส้ าเร็จอาชีวศึกษา    
มีขีดความสามารถในการแข่งขนัทั้งสมรรถนะหลกั (Core Competency) และสมรรถนะการท างาน
ตามต าแหน่งหน้าท่ี (Function Competency)  โดยใช ้V-NET การประเมินดา้นมาตรฐานวิชาชีพ 
และ  การประเมินระดบัห้องเรียนสร้างเสริมทกัษะอาชีพในอนาคตด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมวิถีประชาธิปไตย ความมีวินยั เสริมสร้างทกัษะชีวิตความสามารถดา้น
นวตักรรม/ส่ิงประดิษฐ์ การเป็นผูป้ระกอบการ  พฒันาทกัษะการคิดบนพื้นฐาน Competency 
Based  Technology Based Green Technology  และCreative economy รวมทั้งการแกปั้ญหาดา้น
พฤติกรรมและการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อาทิ สุภาพบุรุษอาชีวะ  ลูกเสือ กีฬา และการป้องกนั/
แกไ้ขการทะเลาะววิาท  
   2.3.3  เตรียมผู ้เรียนสู่การเป็นประชาคม ASEAN โดยการเพิ่มจ านวน
สถานศึกษา English Program (EP) Mini English Program (MEP) ทุกจงัหวดั  ใชห้ลกัสูตร/ส่ือ
ต่างประเทศ  สนบัสนุนการฝึกงานต่างประเทศ/บริษทัต่างประเทศและในประเทศ  ยกระดบัทกัษะ
ดา้นภาษาองักฤษในงานอาชีพ  ส่งเสริม  การเรียนรู้ภาษาประเทศคู่คา้จดัระบบ Sister School ทุก
ประเทศใน ASEAN  
  2.4 ดา้นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 

   2.4.1 ดา้นบริหารทัว่ไปประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการบริหาร
จดัการไดแ้ก่ Web Portal, E-office และ Data based รวมทั้งการปรับภาพลกัษณ์เชิงบวก 
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    2.4.2 ดา้นงบประมาณ ใชแ้นวทาง Strategic Performance, Based Budgeting: 
SPBB และ Formula Funding โดยการจดังบประมาณตามความจ าเป็นพื้นฐาน ความเสมอภาค และ
ตามนโยบาย, การกระจายอ านาจจดัซ้ือจดัจา้ง, จดัหางบประมาณค่าสาธารณูปโภคและค่าจา้ง
ครูผูส้อนใหเ้พียงพอ  

    2.4.3 ดา้นบริหารงานบุคคล สร้างเครือข่ายครูผูส้อน/สมาคมวิชาชีพ จดัหา
ลูกจ้างพนักงานราชการให้เพียงพอรวมทั้งการพฒันาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบนัการ
อาชีวศึกษา 
    2.4.4  ดา้นการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อพฒันาการจดัอาชีวศึกษา ดงัน้ี  

     2.4.4.1  องค์การ/สมาคมวิชาชีพ  สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า 
กระทรวงแรงงาน  กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ในการจดัอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี         
การฝึกงาน ฯลฯ 

     2.4.4.2  ประเทศเพื่อนบา้น ประเทศในกลุ่มอาเซียน  
      2.4.4.3  องค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ VOCTECH, CPSC /APACC, 
SEARCA และ UNIVOC ฯลฯ  
  การ น้ี จะ เ ห็นได้ว่ า ส านัก ง านคณะกรรมการก า รอา ชี ว ศึ กษ า  (สอศ . ) 
กระทรวงศึกษาธิการ ไดมี้การจดัท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อแกปั้ญหา และน ามาใช้ในการขบัเคล่ือน
ก าลังคนของประเทศให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานในอนาคต เพื่อผลิตช่างฝีมือป้อนให้กับ
ตลาดแรงงาน เพื่อน าไปสู่การสร้างรายได ้และผลิตคนให้ตรงกบัความตอ้งการของงาน รองรับ
นโยบายรัฐบาลต่อไป 
 3. ระบบการบริหารจดัการศึกษา 
              จากการจดัระเบียบบริหารราชการในกระทรวงการศึกษา ในขบัเคล่ือนการศึกษา
ไทยอยา่งมีคุณภาพดงักล่าว ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จึงมีหนา้ท่ีหลกัในการ
บริหารการจดัการอาชีวศึกษา ไม่วา่จะเป็นในเร่ืองการพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพฒันา มาตรฐาน
และหลกัสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดบั ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ การส่งเสริมประสานงานการจดัการอาชีวศึกษาของรัฐ
และเอกชน การสนบัสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจดัการอาชีวศึกษา 
โดยค านึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ  โดยมีศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีวศึกษาประจ า
ภาค 5 ภาค ท าหนา้ท่ีส่งเสริมการพฒันางานทางดา้นวิชาการและอาชีวศึกษาจงัหวดั 77 แห่ง และ
อาชีวศึกษาภาค 5 ภาค ท าหนา้ท่ีเช่ือมโยงการบริหารจดัการกลุ่มสถานศึกษาในระดบัจงัหวดั ซ่ึงใน
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ปัจจุบนัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีสถานศึกษาในสังกดั 421 แห่งทัว่ประเทศ 
ซ่ึง มีหน้า ท่ี ผ ลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชา ชีพระดับประกาศนียบัตรวิชา ชีพ (ปวช. ) 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบติัการ  ซ่ึงได้
จดัการเรียนการสอน 9 ประเภทวิชา มีสาขาวิชาให้เลือกเรียนมากกวา่ 350 สาขาวิชา โดยมีสถาบนั
ต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและของเอกชน  ในประเทศไทยมีดงัน้ี5   
  3.1 วทิยาลยัเทคนิค 114 แห่ง  
  3.2 วทิยาลยัการอาชีพ 142 แห่ง  
  3.3 วทิยาลยับริหารธุรกิจและการท่องเท่ียว 3 แห่ง            
  3.4 วทิยาลยัพณิชยก์าร 5 แห่ง 
  3.5 วทิยาลยัศิลปหตัถกรรม 2 แห่ง  
  3.6 วทิยาลยัสารพดัช่าง 52 แห่ง  
  3.7 วทิยาลยัอาชีวศึกษา 39 แห่ง 
  3.8 วทิยาลยัเทคโนโลยแีละการจดัการ 13 แห่ง 
  3.9 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลย ี43 แห่ง 
  3.10 กาญจนาภิเษกวทิยาลยัช่างทองหลวง 1 แห่ง 

  3.11 วทิยาลยัเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ 3 แห่ง 

  3.12 วทิยาลยัประมง 4 แห่ง 

  3.13 สถาบนัการอาชีวศึกษา 23 แห่ง 

  ซ่ึงในแต่ละกลุ่มของแต่ละกลุ่มสถาบนั จะมีผูบ้ริหารสถาบนัอาชีวศึกษา  โดยในรูป
ของคณะกรรมการสภาสถาบัน ในสถาบนัแต่ละกลุ่มจะมีกรรมการจ านวนไม่เกิน 40 คน ซ่ึง
ประกอบด้วย6 1) นายกสภาสถาบนัซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 2) กรรมการสภาสถาบนัโดยต าแหน่ง ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการสถาบนั 3) กรรมการสภา
สถาบันจ านวน 4 คน ซ่ึงเลือกจากบุคคลท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเสนอ                  
4) กรรมการสภาสถาบนัจ านวน 4 คน ซ่ึงเลือกจากผูด้  ารงต าแหน่งผูบ้ริหารสถาบนัจ านวนสองคน
และครูผูส้อนหรือคณาจารยป์ระจ าท่ีมิไดเ้ป็นผูบ้ริหารจ านวนสองคน และ 5) กรรมการสภาสถาบนั

                                                        
 5ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, การจัดการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา, เขา้ถึง

เม่ือ 7 เมษายน 2557, เขา้ถึงได้จาก http://www.vec.go.th/เก่ียวกบัสอศ/การจดัการอาชีวศึกษาใน
สถานศึกษา.aspx 

 6เร่ืองเดียวกนั. 
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ผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 4 คนซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้ งจากบุคคลภายนอกสถาบันโดยค าแนะน าของ
กรรมการสภาสถาบนัตาม 3. และ 4. ในจ านวนน้ีจะตอ้งเป็นผูท้รงคุณวุฒิจากภาคเอกชนจ านวน
หน่ึงคนและจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีสถาบนัหรือสถานศึกษาในสังกดัสถาบนันั้นตั้งอยู ่ 
จ  านวนหน่ึงคน 
  ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ในการขบัเล่ือนในการบริหารวทิยาลยัของแต่ละองคก์ร จะตอ้งมี
ผูอ้  านวยการสถานศึกษา ในบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาใหป้ระสบความส าเร็จ ทั้งน้ีตอ้งปฏิบติั
ตามกฎหมายกฎระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และนโยบายทั้งในส่วนท่ีเก่ียวกบังานวิชาการ งบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล และบริหารทัว่ไปอย่างเคร่งครัดเช่นกนั ทั้งน้ีผูอ้  านวยการสถาบนัอาชีวศึกษาจะมี
อ านาจและหน้าท่ี เพื่อในการขบัเคล่ือนการบริหารการจดัการอาชีวศึกษาดงัต่อไปน้ี7 1) บริหาร
กิจการของสถาบนัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบและประกาศของทางราชการและของ
สถาบนั จรรยาบรรณวิชาชีพรวมทั้งนโยบายและวตัถุประสงคข์องสถาบนั 2) ควบคุมดูแลบุคลากร
การเงิน การพสัดุ สถานท่ี และทรัพยสิ์นอ่ืนของสถาบนัให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัระเบียบ 
และประกาศของทางราชการและของสถาบนั 3) จดัท าแผนการด าเนินงาน แผนพฒันาของสถาบนั 
งบประมาณประจ าปีและตลอดจนติดตามการประเมินผลการด าเนินงานของสถาบนั  4) เสนอ
รายงานประจ าปีเก่ียวกบักิจการดา้นต่าง ๆ ของสถาบนัต่อสภาสถาบนั และ 5) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตาม
กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ และประกาศของทางราชการและของสถาบนัหรือตามท่ีสภาสถาบนั
มอบหมาย 
 4. การวางแผนการจดัการศึกษา  
  ในการบริหารงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จะเป็นการบริหารงานวางแผนและ
พฒันาการบริหารจดัการเก่ียวกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลงานนโยบายและ
แผนการอาชีวศึกษาต่างๆ เช่นการควบคุมดูแลงานแนะแนวอาชีพและจดัหางานงานวางแผน
การศึกษาและงบประมาณงานวิจัยและพฒันางานผลิตภณัฑ์และส่งเสริมกิจการสหกรณ์และ

                                                        
 7ศูนยท์นายความทัว่ไทย,  พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551, เขา้ถึงเม่ือ 7 

เมษายน 2557,  เข้าถึงได้จาก http://www.thailandlawyercenter.com/index.php?lay=show&ac= 
article&Id=538973890& 

http://www.thailandlawyercenter.com/index.php?lay=show&ac
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บริหารงานตามหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย ดงันั้นจึงแบ่งการบริหารงานและการวางแผน
ออกเป็นแต่ละฝ่าย คือ8    
  4.1 ฝ่ายบริหารทรัพยากร ไดแ้บ่งหน้าท่ีในการบริหารออกเป็นงานต่าง ๆ ไม่วา่จะ
เป็นงานบริหารงานทัว่ไป งานบุคลากร  งานการเงิน งานการบญัชี งานพสัดุ งานอาคารสถานท่ี   
งานทะเบียน และงานประชาสัมพนัธ์ 
  4.2 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ไดแ้บ่งหนา้ท่ีในการบริหารออกเป็นงานต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นงานวางแผนและงบประมาณ  งานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ งานความร่วมมือ งานวิจยั
พฒันานวตักรรมและส่ิงประดิษฐ ์ งานประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งานส่งเสริมผลิตผล
การคา้และประกอบธุรกิจ  และงานฟาร์มและโรงงาน (เฉพาะสถานศึกษาท่ีเปิดท าการสอน) 
  4.3 ฝ่ายพฒันากิจการผูเ้รียนผูเ้รียน ไดแ้บ่งหนา้ท่ีในการบริหารออกเป็นงานต่าง ๆ
ไม่วา่จะเป็นงาน งานกิจกรรมผูเ้รียนผูเ้รียน งานครูผูส้อนท่ีปรึกษา งานปกครอง งานแนะแนวอาชีพ
และการจดัหางาน  งานสวสัดิการผูเ้รียนผูเ้รียน และงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
  4.4 ฝ่ายวิชาการ ไดแ้บ่งหน้าท่ีในการบริหารออกเป็นงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงาน  
แผนกวิชา งานพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน  งานวดัผลและประเมินผล งานวิทยุบริการและ
หอ้งสมุด  งานอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี และงานส่ือการเรียนการสอน 
  ทั้ งน้ีสถาบันอาชีวศึกษาจะต้องก าหนดวนัเปิดและปิดภาคเรียนตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยปีการศึกษาการเปิดและปิดสถานศึกษาและสถาบนัอาชีวศึกษาเปิดภาค
เรียนฤดูร้อนใหป้ฏิบติัตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนดว้ย9 
 5. หลกัสูตรการจดัการเรียนการสอน 

  ในการจดักระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการ 
กระทรวงศึกษาจึงไดก้ าหนดหนา้ท่ีของการจดัการศึกษาดงัต่อไปน้ี10  

                                                        
 8ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,  ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา  พ.ศ. 2552 , เขา้ถึงเม่ือ 7 เมษายน 2557, เขา้ถึงได้จาก 
http://www.vec.go.th/เก่ียวกบัสอศ/กฏหมายท่ีเก่ียวขอ้ง.aspx 

 9ส านกัมาตรฐานการอาชีวการศึกษาและวิชาชีพ, ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ของสถาบันการอาชีวศึกษา พ .ศ . 2556 ,  เข้าถึงเ ม่ือ 7  เมษายน 2557 , เข้าถึงได้จาก 
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Dowload/your57/กลุ่มจดัการ/ระเบียบ-จดัการ-ป.ตรี%2056.PDF 



 154 

  5.1 จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจและความถนดัของ
ผูเ้รียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล  

  5.2 ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์
ความรู้มาใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  

  5.3 จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้ท าได ้ 
คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง  

  5.4 จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วน
สมดุลกนั รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวชิา  

  5.5 ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน 
และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจยั
เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ี ผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการ
เรียนการสอนและแหล่งวทิยาการประเภทต่าง ๆ  

  5.6 จดัการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกบั
บิดามารดาผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 

  ทั้งน้ีกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายหน้าท่ีให้กับคณะกรรมการการศึกษา            
ขั้นพื้นฐานเป็นผูก้  าหนดหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นไทย ความเป็น
พลเมืองท่ีดีของชาติ การด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ  และให้
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าท่ีจดัท าสาระของหลกัสูตรตามวตัถุประสงค์ในวรรคหน่ึงในส่วนท่ี
เก่ียวกบัสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์เพื่อเป็น
สมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  การน้ีจึงไดก้ าหนดหลกัสูตรการศึกษา
ระดบัต่าง ๆ รวมทั้งหลกัสูตรการศึกษาส าหรับบุคคลอ่ืน ๆ โดยจะตอ้งจดัตามความเหมาะสมของ
แต่ละระดบัมุ่งพฒันาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วยัและศกัยภาพ สาระของหลกัสูตร  
ทั้ ง ท่ี เป็นวิชาการ และวิชาชีพ ต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุล ทั้ งด้านความรู้ ความคิด 
ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม ส าหรับหลักสูตรการศึกษา

                                                                                                                                                               
 10‚พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545,‛        

ราชกจิจานุเบกษา (กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว, 2542), 1. 
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ระดับอุดมศึกษา จะต้องมีการพฒันาวิชาการ วิชาชีพชั้ นสูงและการค้นคว้า วิจัย เพื่อพฒันา           
องคค์วามรู้และพฒันาสังคม11 

  ในทั้งน้ีจะขอกล่าวถึงเฉพาะหลกัสูตรอาชีวศึกษา ท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนด
ดงัต่อไปน้ี12 

   หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)เป็นหลกัสูตรท่ีรับผูส้ าเร็จการศึกษา
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้เพื่อผลิตและพฒันาก าลงัคนระดบัฝีมือใหมี้ความช านาญเฉพาะดา้น 

   หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เป็น หลักสูตรท่ีรับผูส้ าเร็จ
การศึกษาระดบัหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.)หรือระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายสายสามญั
เพื่อผลิตและพฒันาก าลงัคนระดบัผูช้  านาญการเฉพาะสาขาอาชีพ 

   หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการเป็นหลักสูตรท่ีรับ
ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เขา้ศึกษาต่อเน่ืองและจบการศึกษา
ภายใน 2 ปี 

   หลกัสูตรพฒันาอาชีพเฉพาะทางเป็นหลกัสูตรจดัรองรับผูมี้พื้นความรู้ทุกระดบั
การศึกษา มีระยะเวลาในการเรียน 6-225 ชัว่โมง และหลกัสูตร 108 อาชีพเปิดการสอนตามวาระ
โอกาสต่าง ๆ มีระยะเวลาในการเรียน 1-4 ชัว่โมง 
  ทั้งน้ียงัไดก้ าหนดประเภทวิชาท่ีจะเปิดสอนของอาชีวศึกษาระดบั ปวช. และ ปวส. 
ในประเทศไทยมีดงัน้ี13 1) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  2) ประเภทวิชาพาณิชย์กรรม/บริหารธุรกิจ     
3) ประเภทวิชาศิลปกรรม 4) ประเภทวิชาคหกรรม  5) ประเภทวิชาเกษตรกรรม 6) ประเภทวิชา
ประมง  7) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 8) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมส่ิงทอ และ                   
9) ประเภทวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

  ประเภทวิชาท่ีเปิดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ             
1) ประเภทวิชาอุตสากรรม 2) ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  3) ประเภท

                                                        
 11‚พระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545,‛        

ราชกจิจานุเบกษา (กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว, 2542), 1. 
 12ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,  การจัดการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา , 

เขา้ถึงเม่ือ 7 เมษายน 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.vec.go.th/เก่ียวกบัสอศ/การจดัการอาชีวศึกษา
ในสถานศึกษา.aspx 

 13เร่ืองเดียวกนั. 
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วิชาการบริหารธุรกิจ 4) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 5) ประเภทวิชาศิลปกรรม                   
6) ประเภทวชิาคหกรรม 7)  ประเภทวชิาเกษตรกรรม และ 8) ประเภทวชิาประมง 
  ขณะเดียวกันยงัเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยจดัในรูปแบบการศึกษา        
นอกระบบเป็นการจดัการศึกษาวิชาชีพท่ีมีความยืดหยุน่ในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบวิธีการ
ศึกษา ระยะเวลา การวดัและการประเมินผลท่ีเป็นเง่ือนไขของการส าเร็จการศึกษาโดยเน้ือหาและ
หลกัสูตรจะตอ้งมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของบุคคลแต่ละ
กลุ่ม14 

  การน้ียงัไดด้ าเนินงานการจดัท าหลกัสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
โดยมีผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจดัอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดย
จะตอ้งปรึกษากบัผูบ้ริหารสถานประกอบการ มีการจดัประชุมช้ีแจงขั้นตอนของการจดัอาชีวศึกษา 
ระบบทวิภาคี ซ่ึงมีผูบ้ริหารสถานประกอบการจะตอ้งเขา้ร่วมการประชุม และวางแผนในการรับ
สมคัร  ซ่ึงสถานประกอบการจะเป็นผูค้ดัเลือกผูเ้รียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เม่ือคดัเลือกมาได้
แลว้ สถานประกอบการจะเป็นผูค้วบคุมการฝึกและเป็นผูด้  าเนินการ โดยท่ีสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการมีการแต่งตั้งอาจารยนิ์เทศ และครูผูส้อนฝึก พร้อมทั้งมีการประชุมสัมมนาอาจารย์
นิเทศและครูผูส้อนฝึก โดยสถานประกอบการคัดเลือกตัวแทนครูผูส้อนฝึก เข้าร่วมประชุม 
สถานศึกษาเป็นผูป้ฐมนิเทศผูเ้รียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดังนั้ นในการด าเนินงานการจัด
หลกัสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา จะตอ้งมีการวางแผนการปฏิบติังาน มีการจดั
ประชุมเพื่อสร้างความเขา้ใจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง มีการประชาสัมพนัธ์การจดัอาชีวศึกษาระบบ      
ทวภิาคีทั้งสถานศึกษาและสถานประกอบการ15  
 6. การจดัการเรียนการสอน 

   การจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนด
รูปแบบ การศึกษาในระบบเป็นการจดัการศึกษาวิชาชีพท่ีเนน้การศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบนัเป็นหลกัโดยมีการก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลกัสูตรระยะเวลาการวดัและการ

                                                        
 14ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ,  ภารกิจและนโยบายส า นักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555-2569, เข้าถึงเม่ือ 7 เมษายน 2557, เข้าถึงได้จาก 
http://www.vec.go.th/เก่ียวกบัสอศ/วสิัยทศัน์และพนัธกิจ.aspx 

 15ศูนยท์นายความทัว่ไทย, พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551, เขา้ถึงเม่ือ 7 
เมษายน 2557,  เข้าถึงได้จาก http://www.thailandlawyercenter.com/index.php?lay=show&ac= 
article&Id=538973890& 

http://www.thailandlawyercenter.com/index.php?lay


 157 

ประเมินผลท่ีเป็นเง่ือนไขของการส าเร็จการศึกษา และจะตอ้งมีกระบวนการศึกษาเพื่อผลิตและ
พฒันาก าลงัคนในด้านวิชาชีพระดบัฝีมือระดบัเทคนิค และระดบัเทคโนโลยี ทั้งน้ีในการจดัการ
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพตอ้งค านึงถึงคุณภาพในการจดัการศึกษาดงัน้ี16 

  6.1 การมีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบติัโดยมีการ
กระจายอ านาจจากส่วนกลางไปสู่สถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถาบนั 

  6.2 การศึกษาในดา้นวชิาชีพส าหรับประชาชนวยัเรียนและวยัท างานตามความถนดั
และความสนใจอยา่งทัว่ถึงและต่อเน่ืองจนถึงระดบัปริญญาตรี 

  6.3 การมีส่วนร่วมของชุมชน สังคมและสถานประกอบการในการก าหนดนโยบาย
การผลิตและพฒันาก าลงัคนรวมทั้งการก าหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

  6.4 การศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่น หลากหลายและมีระบบเทียบโอนผลการเรียนและ
ระบบเทียบประสบการณ์การท างานของบุคคลเพื่อเขา้รับการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพอย่าง
ต่อเน่ือง 

  6.5 การมีระบบจูงใจให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจดัการอาชีวศึกษา
และการฝึกอบรมวชิาชีพ 

  6.6 การระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐและเอกชนในการจดัการอาชีวศึกษาและ  
การฝึกอบรมวชิาชีพโดยค านึงถึงการประสานประโยชน์อยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม 

  6.7 การมีระบบการพฒันาครูผูส้อนและคณาจารยข์องการอาชีวศึกษาอยา่งต่อเน่ือง
เพื่อใหท้นัต่อความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ี

  ซ่ึงคณะกรรมการอาชีวศึกษาจะตอ้งก าหนดช่วงเวลาท่ีอาชีวศึกษาได้เปิดท าการ
สอนการจดัภาคเรียนให้ใชร้ะบบทวิภาคีโดยก าหนดให้1ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น2ภาคเรียน และมี
การเปิดภาคเรียนฤดูร้อนในช่วงปิดภาคเรียนกลางปีโดยอนุโลม ทั้งน้ีในแผนกวิชาชีพจะตอ้งเปิดท า
การสอนตามความตอ้งการของตลาดแรงงานสภาพเศรษฐกิจทอ้งถ่ินและผูเ้รียน และตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก าหนด ในกรณีท่ีแผนกวิชาชีพใดไม่มีความจ าเป็นตอ้ง
เปิดท าการสอนในสถานศึกษาต่อไปให้ด า เนินการย ุบเลิกแผนกวิชาชีพนั้น โดยท่ีในการ
ปฏิบติังานวิชาการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพ การศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษาในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) จะตอ้ง มีหนงัสือใน

                                                        
 16ศูนยท์นายความทัว่ไทย, พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551, (เขา้ถึงเม่ือ 7 

เมษายน 2557, เข้าถึงได้จาก  http://www.thailandlawyercenter.com/index.php?lay=show&ac= 
article&Id=538973890& 
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ห้องสมุดจ านวนมากและหาง่ายและผูเ้รียนจะต้องมีความสนใจ ความกระตือรือร้นท่ีจะศึกษา
คน้ควา้ด้วยตนเอง และควรมีอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้เพียงพอกบัจ านวนผูเ้รียน โดยเฉพาะ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเคร่ืองพิมพดี์ด ซ่ึงทางสถาบนัตอ้งจดัระบบการจดัการให้เอ้ืออ านวยแก่ผูมี้
ประสบการณ์ผูผ้า่นการฝึกอบรมจากสถานประกอบการท่ีไดรั้บการรับรอง ผูเ้รียนท่ีสะสมผลการ
เรียนไวแ้ละผูท่ี้ผา่นการฝึกอบรมตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงานให้สามารถ
เทียบโอนผลการเรียนหรือประสบการณ์ดา้นวชิาชีพเพื่อใหไ้ดคุ้ณวุฒิการศึกษาในหลกัสูตรต่างๆได ้
ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ทั้งน้ียงัเปิดโอกาสให้มีการเทียบโอน
ผลการเรียนท่ีผูเ้รียนสะสมไวใ้นระหว่างรูปแบบเดียวกนัหรือต่างรูปแบบได ้ไม่ว่าจะเป็นผลการ
เรียนจากสถานศึกษาเดียวกนัหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรู้นอกระบบ ตามอธัยาศยัการฝึก
อาชีพ หรือจากประสบการณ์การท างาน และทุกสถาบนัควรมีการปรับปรุงแผนการเรียน โดยมี
รายวชิาท่ีสัมพนัธ์กบัการเรียนวชิาชีพท่ีสถานประกอบการรวมอยูด่ว้ย เพื่อให้ผูเ้รียนไดรั้บการศึกษา
ท่ีสามารถด าเนินกิจการไดถู้กตอ้ง17 
 7. ระบบการวดัและประเมิลผลการศึกษาของผูเ้รียนและการสอนของครูผูส้อน       
การประเมินผลการศึกษาของสถาบันอาชีวศึกษาให้สถาบันมีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการ
ประเมินผลการศึกษา, ใหป้ระเมินผลการศึกษาเป็นรายวชิาตามระบบหน่วยกิตจ านวนหน่วยกิตของ
แต่ละรายวิชาให้ถือตามท่ีก าหนดไวใ้นหลักสูตรสถาบัน, ให้สถาบันหรือสถาบันและสถาน
ประกอบการท าการประเมินผลการศึกษารายวิชาเม่ือส้ินภาคเรียนหรือเม่ือส้ินสุดการศึกษาหรือการ
ปฏิบติังานในทุกรายวิชา, ให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกบัสถาบนัด าเนินการ
ส่งเสริมคุณภาพและควบคุมมาตรฐานการอาชีวศึกษา ซ่ึงจะตอ้งเป็นรายวิชาของสถาบนัอาชีวศึกษา  
โดยก าหนดให้ด าเนินการประเมินตามสภาพจริงต่อเน่ืองตลอดภาคเรียนดา้นความรู้ความสามารถ
และเจตคติจากกิจกรรมการเรียนการสอนและการปฏิบติังานท่ีมอบหมายซ่ึงครอบคลุมเน้ือหาวิชา
โดยใช้เคร่ืองมือและวิธีการหลากหลายตามความเหมาะสมให้มีการประเมินเพื่อพฒันาและการ
ประเมินสรุปผลการศึกษาโดยพิจารณาจากการประเมินในแต่ละกิจกรรมและงานท่ีมอบหมายใน
อตัราส่วนตามความส าคญัของแต่ละกิจกรรมหรืองานท่ีมอบหมายให้ด าเนินการประเมินผล

                                                        
 17ส านกัมาตรฐานการอาชีวการศึกษาและวิชาชีพ, ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย

การจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2556, เขา้ถึงเม่ือ 7 เมษายน 2557, เขา้ถึงได้จาก http://bsq.vec. 
go.th/Portals/9/Dowload/your57/กลุ่มจดัการ/ระเบียบ-จดัการ-ป.ตรี%2056.PDF 
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การศึกษาส าหรับผูเ้รียนท่ีศึกษาในรูปแบบการศึกษาระบบทวิภาคีจากการปฏิบติังานจริงในสถาน
ประกอบการตามวธีิการท่ีครูผูส้อนฝึกและอาจารยนิ์เทศก าหนดโดยความเห็นชอบสถาบนั18 

  ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายงัไดก้ าหนดใหส้ถานศึกษาจดัการประเมิน
ผูเ้รียนโดยพิจารณาจากพฒันาการของผูเ้รียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน         
การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของ  
แต่ละระดบัและรูปแบบการศึกษา และให้สถานศึกษาใชว้ิธีการท่ีหลากหลายในการจดัสรรโอกาส   
การเขา้ศึกษาต่อ และให้น าผลการประเมินผูเ้รียนตามวรรคหน่ึงมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย   
โดยมีการตดัสินผลการศึกษาเพื่อส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรของสถาบนัอาชีวศึกษาให้ ถือตาม
เกณฑ์ต่อไปน้ี19  1) ประเมินผา่นรายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ ครบตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรและ
เง่ือนไขอ่ืนสถาบนัก าหนด 2) ไดจ้  านวนหน่วยกิตสะสมไม่ต ่ากวา่ท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร และ     
3) ไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่2.00และผา่นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ก าหนดให้ผูบ้ ังคับบัญชามีหน้าท่ี
ประเมินผลการปฏิบติังานของขา้ราชการครูผูส้อนและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลกัการ
ปฏิบติัตนท่ีเหมาะสมกบัการเป็นขา้ราชการครูผูส้อนและบุคลากรทางการศึกษาและปฏิบติัราชการ
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมีผลงานเป็นท่ีประจกัษ ์ถือวา่ผูน้ั้นมีความชอบสมควร
ไดรั้บบ าเหน็จความชอบ ซ่ึงอาจเป็นบนัทึกค าชมเชย รางวลั เคร่ืองเชิดชูเกียรติ หรือการเล่ือนขั้น
เงินเดือน หรือการบริหารงานบุคคลในเร่ืองอ่ืน ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. 
ก าหนด20 
  ทั้งน้ีส าหรับการรับผูเ้ขา้ศึกษาระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบติัการ
ของสถาบนัการอาชีวศึกษาจะตอ้งมีการสอบคดัเลือกหรือคดัเลือกให้เป็นไปตามระเบียบท่ีสถาบนั
ก าหนดการรับผูเ้ข้าศึกษาในรูปแบบการศึกษาระบบทวิภาคีสถาบนัจะเป็นผูส้อบคดัเลือกหรือ
คดัเลือกผูเ้รียนเองตามคุณสมบติัท่ีก าหนดและตามจ านวนท่ีไดต้กลงร่วมกบัสถานประกอบการหรือ

                                                        
 18ส านกัมาตรฐานการอาชีวการศึกษาและวิชาชีพ, ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย

การจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2556, เขา้ถึงเม่ือ 7 เมษายน 2557, เขา้ถึงได้จาก http://bsq.vec. 
go.th/ /Portals/9/Dowload/your57/กลุ่มจดัการ/ระเบียบ-จดัการ-ป.ตรี%2056.PDF 

 19เร่ืองเดียวกนั. 
 20‚พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547,‛       

ราชกิจจานุเบกษา (กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว, 2547), 1. 
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ด าเนินการร่วมกนัก็ไดก้ารรับผูเ้ขา้ศึกษาตามโครงการต่างๆของสถาบนัให้สถาบนัคดัเลือกตาม
คุณสมบติัท่ีก าหนดตามความเหมาะสมของโครงการนั้น21 
 8. การบริหารงบประมาณ 
  กระทรวงการศึกษาธิการไดก้ระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษา ทั้งดา้น
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปไปยงัคณะกรรมการและ
ส านักงานการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษาโดยตรง โดยมีรัฐบาลจดัสรรงบประมาณแผน่ดินให้กบัการศึกษาในฐานะท่ีมีความส าคญั
สูงสุดต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนืของประเทศโดยจดัสรรเป็นเงินงบประมาณเพื่อการศึกษา ดงัน้ี22  
  8.1 จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลท่ีเหมาะสมแก่ผู ้เ รียน
การศึกษาภาคบงัคบัและการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีจดัโดยรัฐและเอกชนใหเ้ท่าเทียมกนั  
  8.2 จดัสรรทุนการศึกษาในรูปของกองทุนกูย้ืมให้แก่ผูเ้รียนท่ีมาจากครอบครัวท่ีมี
รายไดน้อ้ยตามความเหมาะสมและความจ าเป็น  
  8.3 จดัสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสม และ
สอดคลอ้งกบัความจ าเป็นในการจดัการศึกษาส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการเป็นพิเศษแต่ละกลุ่ม
ตามมาตรา 10 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ี โดยค านึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
และความเป็นธรรม ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
  8.4 จดัสรรงบประมาณเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาของ
รัฐตามนโยบายแผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ และภารกิจของสถานศึกษา โดยให้มีอิสระในการ
บริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา ทั้งน้ี ให้ค  านึงถึงคุณภาพและความเสมอภาคใน
โอกาสทางการศึกษา  
  8.5 จัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปให้สถานศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคล และเป็นสถานศึกษาในก ากบัของรัฐหรือองคก์ารมหาชน  
  8.6 จดัสรรกองทุนกูย้มืดอกเบ้ียต ่าใหส้ถานศึกษาเอกชน เพื่อใหพ้ึ่งตนเองได ้ 

                                                        
 21ส านกัมาตรฐานการอาชีวการศึกษาและวิชาชีพ, ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย

การจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2556, เขา้ถึงเม่ือ 7 เมษายน 2557, เขา้ถึงได้จาก http://bsq.vec. 
go.th/ /Portals/9/Dowload/your57/กลุ่มจดัการ/ระเบียบ-จดัการ-ป.ตรี%2056.PDF 

 22‚พระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545,‛         
ราชกจิจานุเบกษา (กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว, 2542), 1. 
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  8.7 จดัตั้งกองทุนเพื่อพฒันาการศึกษาของรัฐและเอกชน 
  ดงันั้นในการจดัสรรงบประมาณการด าเนินงาน จะตอ้งมีงบประมาณในการจดั
พาหนะการนิเทศฝึกอาชีพ และงบประมาณในการจดัหาวสัดุฝึกอุปกรณ์  และเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร
ใช้ในการฝึกวิชาชีพพื้นฐาน ทั้งน้ีผูส้อนจะได้รับอตัราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ า
ต าแหน่งของขา้ราชการครูผูส้อนและบุคลากรทางการศึกษา ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยเงินเดือน 
เงินวทิยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งขา้ราชการครูผูส้อนและบุคลากรทางการศึกษา23 
 9. การบริหารงานบุคคล 
  การบริหารงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในฝ่ายบริหารทรัพยากร ผูบ้ริหารจะตอ้ง
มีการบริหารงานส่งเสริมการจดัการอาชีวศึกษา ท่ีเก่ียวกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ
ควบคุมดูแลงานส่งเสริมการจดัการอาชีวศึกษาต่างๆเช่นงานการเงิน งานการบญัชี งานสารบรรณ 
งานประชาสัมพนัธ์ งานบุคลากร งานเอกสารการพิมพ์ งานทะเบียน งานพสัดุ งานอาคารสถานท่ี
และบริหารงานหน้าท่ี อ่ืนตามท่ีผู ้บังคับบัญชามอบหมาย  ซ่ึงในส่วนของวันเวลาท างาน 
วนัหยุดราชการตามประเพณี วนัหยุดราชการประจ าปี และการลาหยุดราชการของข้าราชการ
ครูผูส้อนและบุคลากรทางการศึกษา อาชีวศึกษาจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด24  
  ในขณะเดียวกนัอาชีวศึกษาไดมี้การก าหนดให้บุคลากรทางการศึกษาเม่ือกระท า
ความผิดในทางวินยัผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อด าเนินการสอบสวน
ใหไ้ดค้วามจริงและความยติุธรรมโดยมิชกัชา้ และในการสอบสวนจะตอ้งแจง้ขอ้กล่าวหา และสรุป
พยานหลกัฐานท่ีสนบัสนุนขอ้กล่าวหาเท่าท่ีมีให้ผูถู้กกล่าวหาทราบ โดยระบุหรือไม่ระบุช่ือพยาน    
ก็ได ้เพื่อใหผู้ถู้กกล่าวหามีโอกาสช้ีแจงและน าสืบแกข้อ้กล่าวหา เม่ือพบวา่ขา้ราชการครูผูส้อนและ
บุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดถูกสั่งลงโทษภาคทณัฑ์ ตดัเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน ให้มีสิทธิ
อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แลว้แต่กรณี ภายใน
สามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสั่ง25 
 
 
 

                                                        
 23‚พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547,‛        

ราชกจิจานุเบกษา (กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว, 2547), 1. 
 24เร่ืองเดียวกนั. 
 25เร่ืองเดียวกนั. 
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 10. การบริหารกิจการ 
   การบริหารงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในฝ่ายพฒันากิจการผูเ้รียน  เป็นการ
บริหารจดัการเก่ียวกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลงานกิจการผูเ้รียน  โดยแบ่ง
ออกเป็นงานต่าง ๆ ดงัน้ี26  
  10.1  งานกิจกรรมผูเ้รียนผูเ้รียน 
  10.2  งานครูผูส้อนท่ีปรึกษา  
  10.3  งานปกครอง  
  10.4  งานแนะแนวอาชีพและการจดัหางาน  
  10.5  งานสวสัดิการผูเ้รียนผูเ้รียน  
  10.6  งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน  
  ในขณะเดียวกนัในการการบริหารกิจการของอาชีวศึกษา ยงัมีการจดัตั้งกองทุนใน
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการซ่ึงเรียกว่า ‚กองทุนเพื่อพฒันาการ
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ‛ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพและ
มาตรฐานการจดัการอาชีวศึกษาการพฒันาบุคลากร และความร่วมมือในการจดัการอาชีวศึกษา      
ซ่ึงประกอบดว้ย27 1) เงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีสถานประกอบการหรือเอกชนมอบให้แก่กองทุนหรือ
ท่ีมีผูบ้ริจาคหรืออุทิศให้แก่กองทุน 2) เงินท่ีไดรั้บจากต่างประเทศ รัฐบาลต่างประเทศหรือองคก์าร
ระหวา่งประเทศ 3) ดอกผลและผลประโยชน์ท่ีเกิดจากกองทุน 4) รายไดห้รือผลประโยชน์อ่ืนของ
กองทุนสถาบนัอาชีวศึกษาอาจมีรายไดด้งัต่อไปน้ี  4.1) เงินผลประโยชน์ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ค่าบริการต่าง ๆ ของสถาบนั 4.2)  เงินและทรัพย์สินซ่ึงมีผูอุ้ทิศให้แก่สถาบนั 4.3)รายได้หรือ
ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการลงทุนและจากทรัพยสิ์นของสถาบนั 4.4) รายไดห้รือผลประโยชน์ท่ีได้
จากการใช้ท่ีราชพสัดุ ซ่ึงสถาบนัปกครองดูแลหรือใชป้ระโยชน์ 4.5) เงินอุดหนุนจากราชการส่วน
ทอ้งถ่ินหรือเอกชนหรือองค์กรระหว่างประเทศหรือเงินอุดหนุนอ่ืนท่ีสถาบนัไดรั้บเพื่อใช้ในการ
ด าเนินกิจการของสถาบนั และ 4.6) รายไดห้รือผลประโยชน์อ่ืน 

                                                        
 26ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,  ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา  พ.ศ. 2552 , เขา้ถึงเม่ือ 7 เมษายน 2557, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.vec.go.th/เก่ียวกบัสอศ/กฏหมายท่ีเก่ียวขอ้ง.aspx 

 27ศูนยท์นายความทัว่ไทย, พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551, เขา้ถึงเม่ือ 7 
เมษายน 2557 ,  เข้า ถึงได้จาก  http://www.thailandlawyercenter.com/index.php?lay=show&ac 
=article&Id=538973890& 

http://www.thailandlawyercenter.com/index.php?lay=show&ac
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                  11. การนิเทศการศึกษา 
  การด าเนินงานการจดัหลกัสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา จะตอ้งมี
การนิเทศติดตามผล การนิเทศการเรียนการสอน สถานศึกษามีการจดัท าการติดตามผล สถาน
ประกอบการมีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย ทั้งน้ีรัฐบาลตอ้งสนับสนุนงบประมาณในการจดั
สัมมนาผูค้วบคุมการฝึก ครูผูส้อนฝึก และครูผูส้อน – อาจารย ์และในการนิเทศติดตามผล28     
                  12. การใหค้วามร่วมมือและการสนบัสนุน 
                 ผูป้กครองการให้ความร่วมมือและการสนบัสนุนของผูป้กครองต่ออาชีวศึกษานั้น 
ผูป้กครองจะต้องยินยอมและให้ความร่วมมือในการให้ผูเ้รียนในความปกครองเข้ารับการฝึก
ภาคปฏิบติัตลอดหลกัสูตร ตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงท่ีสถานศึกษาและสถานประกอบการก าหนด 

  รวมทั้งเม่ือทางโรงเรียนขอความช่วยเหลือเพื่อในการจดัการศึกษา ผูป้กครอง
จะต้องให้ความร่วมมือในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ตามก าลังท่ีมีมาใช้ในการจัด
การศึกษา  ยดึหลกัการ ส่งเสริมมาตรฐานและพฒันาครูผูส้อน คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา  
ทั้งน้ีรวมถึงองคก์รชุมชนองคก์รเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา 
สถานประกอบการและสถาบนัสังคมอ่ืน ๆ ใหมี้ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาน้ีดว้ย29 
                  13. การน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการจดัการศึกษา 
  การบริหารวิชาการและเทคโนโลยีของอาชีวศึกษา เป็นการบริหารจดัการเก่ียวกบั
หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลงานวิชาการอาชีวศึกษาต่าง ๆ เช่น ควบคุมดูแล    
การเรียนการสอนการ ฝึกอบรม การวดัผลการศึกษา การจดัโปรแกรมการเรียนของคณะวิชาต่าง ๆ 
งานหลกัสูตรพิเศษ งานหลกัสูตรและการสอน งานวดัและประเมินผล งานหอ้งสมุดและบริหารงาน
หน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย โดยผูบ้ริหารจะต้องสนับสนุนให้ผูเ้รียน พร้อมทั้ง
ครูผูส้อนใช ้ICT เพื่อการเรียนการสอน พร้อมทั้งสนบัสนุนความพร้อมในดา้น Hardware ส่ือการ

                                                        
 28วิทยา ดีวุ่น, “การศึกษาปัญหาการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
สังกดักรมอาชีวศึกษา ในทศันะของผูบ้ริหารสถานศึกษาและสถานประกอบการ” (วิทยานิพนธ์
ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั สถาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2542), บทคดัยอ่. 

 29ศูนยท์นายความทัว่ไทย, พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551, เขา้ถึงเม่ือ 7 
เมษายน 2557,  เข้าถึงได้จาก http://www.thailandlawyercenter.com/index.php?lay=show&ac= 
article&Id=538973890& 

http://www.thailandlawyercenter.com/index.php?lay=show&ac


 164 

เรียนการสอน ส่งเสริมการประกวดส่ือ/ส่ือออนไลน์และจดัตั้งวิทยาลยัตน้แบบการใช ้ICT เพื่อการ
เรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพตลอดไปดว้ย 30 
                  14. การจดัการศึกษาในระดบัอาชีวศึกษากบัสถานประกอบการ 
  การศึกษาอาชีวศึกษา มีสถานประกอบการท่ีร่วมมือกบัสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบนัการอาชีวศึกษาในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อจดัการอาชีวศึกษาและ
การฝึกอบรมวิชาชีพทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด และในส่วนการ
ฝึกอบรมวิชาชีพนั้ น คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ก าหนดให้จัดในสถานศึกษาของรัฐ 
สถานศึกษาของเอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากบัสถาน
ประกอบการ ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการอาชีวศึกษาและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง31  
  ดังนั้ นในการจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้จดัได้โดยรูปแบบ
การศึกษาระบบทวิภาคีเป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีเกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบนักบัสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ในเร่ืองการจดั
หลกัสูตร การเรียนการสอนการวดัและการประเมินผล โดยผูเ้รียนใชเ้วลาส่วนหน่ึงในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบนัและเรียนภาคปฏิบติัในสถานประกอบการรัฐวสิาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ 
ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ในการผลิตและพฒันาก าลงัคนสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถจดั
การศึกษาตามวรรคหน่ึงในหลายรูปแบบรวมกนัก็ได ้ทั้งน้ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนันั้นตอ้ง
มุ่งเนน้การจดัการศึกษาระบบทวภิาคีเป็นส าคญั ท่ีจะสามารถแกปั้ญหาสถานประกอบการท่ีมีลกัษณะ
ปริมาณงานท่ีจัดให้ผูเ้รียนฝึกปฏิบัติไม่ครอบคลุมเน้ือหาทักษะท่ีก าหนดไวใ้นหลักสูตร โดย
วิทยาลยัด าเนินการจดัฝึกเพิ่มเติมให้ในสถานศึกษา หรือส่งฝึกไปยงัสถานประกอบการอ่ืน ๆ โดย
จะตอ้งเป็นการจดัการศึกษาในดา้นวิชาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และแผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อผลิตและพฒันาก าลงัคนในดา้นวชิาชีพระดบัฝีมือ ระดบัเทคนิค และ
ระดับเทคโนโลยีรวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงข้ึนเพื่อให้สอดคล้องกบัความ
ตอ้งการของตลาดแรงงานโดยน าความรู้ในทางทฤษฎีอนัเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพฒันาผูรั้บ

                                                        
 30ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ,  ภารกิจและนโยบายส า นักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555-2569, เข้าถึงเม่ือ 7 เมษายน 2557, เข้าถึงได้จาก 
http://www.vec.go.th/เก่ียวกบัสอศ/วสิัยทศัน์และพนัธกิจ.aspx 

 31ส านกัมาตรฐานการอาชีวการศึกษาและวิชาชีพ, หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2556,  เขา้ถึงเม่ือ 7 เมษายน 2557, เขา้ถึงได้จาก http://bsq.vec.go.th/course/2556/         
course56new.html 

http://bsq.vec.go.th/course/2556/
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การศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบติัและมีสมรรถนะจนสามารถน าไปประกอบอาชีพ
ในลกัษณะผูป้ฏิบติัหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้ทั้งทกัษะอาชีพระยะสั้นหรือระยะยาวทั้งใน
และนอกสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัการอาชีวศึกษาซ่ึงจดัข้ึนเป็นโครงการหรือส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะภายใตห้ลกัสูตรท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด32 
  ทั้งน้ีตอ้งมีการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร ตอ้งมีการส ารวจการฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการว่า ครอบคลุมหลกัสูตรหรือไม่ และตอ้งมีความเขา้ใจอย่างเพียงพอของบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งของสถานประกอบการ ในขณะเดียวกนัสถานประกอบการท่ีมีความพร้อมในการฝึกอาชีพ
ตอ้งมีเพียงพอ และบุคลากรของสถานประกอบการตอ้งมีความเขา้ใจในหลกัการจดัการอาชีวศึกษา
ระบบทวภิาคี ส่วนการเตรียมการของสถานศึกษาก่อนการด าเนินการนั้น สถานประกอบการตอ้งเขา้
ร่วมในการคดัเลือกผูเ้รียนดว้ย ดงันั้นการเตรียมการของสถานประกอบการท่ีมีความพร้อมในการ
ฝึกอาชีพตอ้งมีการด าเนินการดงัน้ี33 
  14.1 ด้านการประสานงานกับสถานประกอบการ ต้องมีความพร้อมในการ
จดัเตรียมบุคลากรผูรั้บผดิชอบในการประสานงานกบัสถานประกอบการอยา่งจริงจงั 
  14.2 ในการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตอ้งมีบุคลากร ท่ีเพียงพอและมีเวลา
ดูแลผูเ้รียน 
  14.3 ในการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรัฐบาลตอ้งสนบัสนุนงบประมาณใน
การจดัสัมมนาผูค้วบคุมการฝึก ครูผูส้อนฝึก และครูผูส้อน – อาจารย ์และในการนิเทศติดตามผล 
  14.4 ในการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตอ้งให้ผูเ้รียนฝึกทกัษะกบัเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชท่ี้ทนัสมยัและราคาแพง และมีจ านวนของเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีเพียงพอต่อผูเ้รียน 
  14.5 ในการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสถานประกอบการตอ้งมีหน่วยงาน    
ท่ีท  าหน้าท่ีประสานงาน การฝึกอาชีพและให้ความร่วมมืออย่างจริงจงัระหว่างสถานศึกษาและ
สถานประกอบการ 

                                                        
 32ศูนยท์นายความทัว่ไทย, พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551, เขา้ถึงเม่ือ 7 

เมษายน 2557, เข้าถึงได้จาก  http://www.thailandlawyercenter.com/index.php?lay=show&ac= 
article&Id=538973890& 
 33เพียงใจ คันธารัตน์,  “ความคิดเห็นของสถานประกอบการท่ีมีต่อการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวภิาคี”  (วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารอาชีวศึกษา บณัฑิต
วทิยาลยั สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั, 2540), บทคดัยอ่. 
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  14.6 สถานประกอบการท่ีมีต่อการจดัอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สถานศึกษาตอ้งมี
บทบาทหน้าท่ีโดยเฉพาะในเร่ืองการประชาสัมพันธ์ การศึกษาระบบทวิภาคี ให้แพร่หลาย
กวา้งขวางยิง่ข้ึน 
  14.7 สถานประกอบการ ควรจ่ายเบ้ียเล้ียงให้ผู ้เ รียน ตามอัตราตามท่ีสถาน
ประกอบการไดต้กลงไวโ้ดยไม่อยูภ่ายใตก้ฎหมายแรงงานขั้นต ่า 
  14.8 สถานประกอบการควรจดัใหมี้สวสัดิการต่าง ๆ แก่ผูเ้รียนใหเ้หมาะสมการฝึก
ภาคปฏิบติัควรมีรายละเอียดใหช้ดัเจน รวมไปถึงการฝึกใหเ้ป็นไปตามโปรแกรมการฝึกท่ีไดก้  าหนด
ไวแ้ลว้ดว้ย 

  ในส่วนการจดัหลกัสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นหลกัสูตรท่ีทางอาชีวศึกษา
ร่วมมือตกลงจัดท าร่วมกับสถานประกอบการโดย ผู ้บริหารสถานศึกษาจะเป็นผู ้แต่งตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ซ่ึงจะต้องปรึกษากับผู ้บริหารสถาน
ประกอบการ โดยมีการจดัประชุมช้ีแจงขั้นตอนของการจดัอาชีวศึกษา ระบบทวิ ทั้งน้ีสถานศึกษา
จะเป็นผู ้รับสมัครผู ้เ รียนและสถานประกอบจะเป็นผู ้ท  าการคัดเลือกผู ้เ รียนอาชีวศึกษาทั้ ง
สถานศึกษาและสถานประกอบการมีการแต่งตั้งอาจารยนิ์เทศ และครูผูฝึ้กสอน โดยจะตอ้งมีการ
ประชุมสัมมนาอาจารยนิ์เทศและครูผูฝึ้กสอน ซ่ึงสถานประกอบการจะเป็นผูค้ดัเลือกตวัแทนครู      
ผูฝึ้กสอน ทั้งน้ีสถานศึกษาเป็นผูป้ฐมนิเทศผูเ้รียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดงันั้นการข้ึนทะเบียน
เป็นผู ้เ รียนและการลงทะเบียนเรียนตามแผนการเ รียนสถานศึกษาจะต้องมีการจัดท า                 
สถานประกอบการท าสัญญาการฝึกอาชีพ     ดงันั้นการด าเนินงานการจดัหลกัสูตรอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีของสถานศึกษา ตอ้งมีการวางแผนการปฏิบติังาน มีการจดัประชุมเพื่อสร้างความเขา้ใจกบั
บุคคลท่ีเก่ียวข้อง มีการประชาสัมพันธ์การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทั้ งสถานศึกษาและ        
สถานประกอบการ ปัญหาท่ีพบคือสถานศึกษาจดัหาสถานประกอบการเขา้ร่วมโครงการไดน้้อย
จ านวนผูเ้รียนต ่ากว่าเป้าหมาย วิธีการประชาสัมพนัธ์ไม่น่าสนใจไม่ชดัเจน และขาดงบประมาณ
สนบัสนุน34  
                  15. ผูเ้รียนหรือนกัศึกษาในระดบัอาชีวศึกษา 
  ในการจดัการศึกษาทุกสถานศึกษาต้องยึดหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด ดงันั้นกระบวนการจดัการศึกษาตอ้ง

                                                        
 34ศูนยท์นายความทัว่ไทย, พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551, เขา้ถึงเม่ือ 7 

เมษายน 2557,  เข้าถึงได้จาก http://www.thailandlawyercenter.com/index.php?lay=show&ac= 
article&Id=538973890& 
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ส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้าน
คุณลกัษณะของผูเ้รียน ตอ้งมีคุณลกัษณะในเร่ืองของความเช่ือมัน่ในตนเอง ความเป็นคนรักความ
สะอาด ความคิดสร้างสรรค์ การเตรียมความพร้อมในการเรียน ความกระตือรือร้น บุคลิกภาพท่ี
เหมาะสมกบัวชิาชีพ ความขยนัหมัน่เพียร และความมีระเบียบวนิยั35 
    ในส่วนของผูท่ี้จะเรียนการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ผูเ้รียนจะตอ้งมีความ
พร้อม ทั้งทางด้านวุฒิภาวะ ความรู้ทกัษะพื้นฐาน และความรับผิดชอบในด้านการฝึกงานอาชีพ 
ทั้งน้ีผูเ้รียนเม่ือกระท าความผิด การลงโทษของผูเ้รียนหรือผูเ้รียนท่ีกระท าความผิด โดยมีความมุ่ง
หมายเพื่อการอบรมสั่งสอน ซ่ึงโทษท่ีจะลงโทษแก่ผูเ้รียนหรือผูเ้รียนท่ีกระท าความผิด มี 4 สถาน
ดงัน้ีคือ ว่ากล่าวตกัเตือน ,ท าทณัฑ์บน , ตดัคะแนนความประพฤติ,กิจกรรมเพื่อให้ปรับเปล่ียน
พฤติกรรม36 
                  16. คุณลกัษณะของครูผูส้อนและการปฏิบติัหนา้ท่ีของครูผูส้อน 
                รัฐบาลได้ก าหนดให้กระทรวงการศึกษาธิการมีส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการ
ผลิต การพฒันาครูผูส้อน คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ี
เหมาะสมกบัการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการก ากับและประสานให้สถาบนัท่ีท าหน้าท่ีผลิตและ
พฒันาครูผูส้อน คณาจารย ์รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาใหมี้ความพร้อมและมีความเขม้แข็งในการ
เตรียมบุคลากรใหม่และการพฒันาบุคลากรประจ าการอยา่งต่อเน่ือง และรัฐพึงจดัสรรงบประมาณ
และจดัตั้งกองทุนพฒันาครูผูส้อน คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาอยา่งเพียงพอ37 
  การน้ีครูผูส้อนจะตอ้งมีหน้าท่ีหลกัทางดา้นการเรียนการสอนและการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน โดยจะตอ้งปฏิบติัหน้าท่ี
ราชการดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต เสมอภาคและเท่ียงธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยนัหมัน่เพียร 
ดูแลเอาใจใส่ รักษาประโยชน์ของทางราชการ และตอ้งปฏิบติัตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ

                                                        
 35‚พระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545,‛         

ราชกจิจานุเบกษา (กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว, 2542), 1. 
 36‚พระราชบัญญัติระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและ

นกัศึกษา พ.ศ. 2548,‛ ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 122 ตอนพิเศษ 35 ง (กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว, 
2548), 20. 

 37‚พระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545,‛         
ราชกจิจานุเบกษา (กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว, 2542), 1. 
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วิชาชีพอยา่งเคร่งครัด ทั้งน้ีอาชีวศึกษายงัไดก้ าหนดครูผูส้อนฝึกในสถานประกอบการท่ีจะตอ้งมี
คุณสมบติั ดงัน้ี38 

  16.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัอุดมศึกษาและผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรมวิชา
การศึกษาดา้นอาชีพ 

  16.2. เป็นผูช้  านาญการด้านอาชีพโดยส าเร็จการศึกษาวิชาชีพไม่ต ่ากว่าระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพหรือผา่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติหรือมาตรฐานอ่ืนตามท่ี
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 

  16.3 เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นอาชีพเฉพาะสาขาซ่ึงส าเร็จการศึกษาวิชาชีพไม่ต ่ากว่า
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ีมีประสบการณ์ในสาขาอาชีพนั้นไม่น้อยกว่าห้าปีหรือส าเร็จ
การศึกษาวชิาชีพระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงท่ีมีประสบการณ์ในสาขาอาชีพนั้นไม่นอ้ยกวา่
สามปีหรือผูผ้่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและมีประสบการณ์ในการท างานใน
สาขาอาชีพนั้นไม่นอ้ยกวา่หา้ปี 

  16.4 เป็นผูมี้ประสบการณ์และประสบความส าเร็จในอาชีพเฉพาะสาขามีผลงาน
เป็นท่ียอมรับในสังคมและทอ้งถ่ินและสามารถถ่ายทอดความรู้ได ้
  ทั้งน้ีกระทรวงการศึกษาจะต้องให้เงินเดือน ค่าตอบแทน สวสัดิการ และสิทธิ
ประโยชน์เก้ือกูลอ่ืนๆ ส าหรับข้าราชการครูผูส้อนและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีรายได้ท่ี
เพียงพอและเหมาะสมกบัฐานะทางสังคมและวิชาชีพ และให้มีกองทุนส่งเสริมครูผูส้อน คณาจารย ์
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจดัสรรเป็นเงินอุดหนุนงานริเร่ิมสร้างสรรค ์ผลงานดีเด่น และเป็น
รางวลัเชิดชูเกียรติครูผูส้อน คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวงพร้อมทั้งให้สถานศึกษาพฒันากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง 
การส่งเสริมให้ผูส้อนสามารถวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผูเ้รียนในแต่ละระดับ
การศึกษา39 

  ดงันั้นในการปฏิบติังานวิชาการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ตามมาตรฐานการรับรอง
คุณภาพ การศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง

                                                        
 38ศูนยท์นายความทัว่ไทย, พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551,  เขา้ถึงเม่ือ 7 

เมษายน 2557,  เข้าถึงได้จาก http://www.thailandlawyercenter.com/index.php?lay=show&ac= 
article&Id=538973890& 

 39‚พระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545,‛         
ราชกจิจานุเบกษา (กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว, 2542), 1. 
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(ปวส.) ครูผู ้สอนผู้สอนจะต้องมีประสบการณ์การสอนและจิตส านึกในวิชาชีพครูผู ้สอน               
ในขณะเดียวกนัสถาบนัจะตอ้งมีผูส้อนท่ีส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ โดยเฉพาะและมี
ประสบการณ์โดยตรงมาท าการสอน พร้อมทั้ งผู ้บริหารจะต้องมีการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ 
ครูผูส้อน-อาจารย ์ ในสถานศึกษาให้ตระหนักถึงความเป็นครูผูส้อน มีความคิดเห็นท่ีดีต่อการ
ท างาน มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ท่ีดี อุทิศเวลาเพื่อการสอนการพฒันาการจดังบประมาณให้
เพียงพอและสะดวกต่อการปฏิบติังาน ท าให้ได้บุคลากรท่ีมีคุณภาพท าหน้าท่ีประสานงานกับ   
สถานประกอบการการพฒันาการประชาสัมพนัธ์ท าให้การจดัอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นท่ีรู้จกั
ของชุมชนในทอ้งถ่ินเพิ่มมากข้ึน40  
                  17. ผลผลิตของการจดัการการศึกษาในระดบัอาชีวศึกษา 
  ผูเ้รียนท่ีมีสิทธิขอส าเร็จการศึกษาของสถาบนัอาชีวศึกษาตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี41 
  17.1 ศึกษารายวิชาได้ครบตามหลักสูตรและข้อก าหนดของสาขานั้นทั้งน้ีต้อง      
ไม่เกิน 4 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาหรือไม่เกิน 6 ปีการศึกษา ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลานบัตั้งแต่วนัข้ึนทะเบียนเป็นผูเ้รียนโดยไม่นบัภาคเรียนท่ีลาพกัการเรียน
หรือถูกสั่งพกัการเรียนรวมเขา้ดว้ย 
  17.2 มีหน่วยกิตสะสมไม่ต ่ ากว่าท่ีหลักสูตรก าหนดไว้และผ่านการประเมิน
มาตรฐานวชิาชีพ 
  17.3 มีคุณสมบติัเหมาะสมกบัการเป็นบณัฑิตและไม่มีหน้ีสินผกูพนัต่อสถาบนั 
  17.4 ต้องยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนท่ีผู ้เรียนคาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษาภายใน30วนันบัแต่วนัเปิดภาคเรียนนั้นตามประกาศของสถาบนั 
  17.5 ผูเ้รียนท่ีไม่ด าเนินการตามขอ้ 4.จะไม่ได้รับการพิจารณาเสนอช่ือเพื่อรับ
ปริญญาในแต่ละภาคเรียนนั้นและจะตอ้งช าระค่ารักษาสภาพการเป็นผูเ้รียนจนถึงภาคเรียนท่ีผูเ้รียน
ยืน่ค าร้องขอส าเร็จการศึกษา 

                                                        
 40อ านวย นาคทตั, การพัฒนาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคระยอง
(กรุงเทพฯ: กองวทิยาลยัเทคนิค กรมอาชีวศึกษา, 2540), 81-91. 

 41ส านกัมาตรฐานการอาชีวการศึกษาและวิชาชีพ, ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2556, เขา้ถึงเม่ือ 7 เมษายน 2557, เขา้ถึงได้จาก http://bsq.vec. 
go.th/Portals/9/Dowload/your57/กลุ่มจดัการ/ระเบียบ-จดัการ-ป.ตรี%2056.PDF) 

http://bsq.vec/
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  ทั้งน้ีในการศึกษาระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบติัการของสถาบนั
การอาชีวศึกษาผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรือเทียบเท่าท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กับสาขาท่ีเรียนหรือเป็นคุณวุฒิการศึกษาตามท่ีก าหนดไวใ้น
หลกัสูตรผูเ้ขา้ศึกษาตามโครงการต่าง ๆ ของสถาบนัให้สถาบนัก าหนดคุณสมบติัเพิ่มเติมไดต้าม
ความเหมาะสมของโครงการนั้นแลว้42 
                 18. การวดัและการประเมินผลการบริหารและการศึกษาภายในและภายนอก 
  มาตรฐานการศึกษาหมายความว่า ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัคุณลกัษณะ คุณภาพท่ีพึง
ประสงค์และมาตรฐานท่ีต้องการให้เกิดข้ึนในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพื่อใช้เป็นหลักในการ
เปรียบเทียบส าหรับการส่งเสริมและก ากบัดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกนั
คุณภาพทางการศึกษา43 

  การวดัและการประเมินผลการบริหารและการศึกษาภายในอาชีวศึกษา จะตอ้งมีการ
ประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน 
โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหน่วยงานตน้สังกดัท่ีมีหน้าท่ีก ากบัดูแลสถานศึกษา
นั้นและในส่วนการประกันคุณภาพภายนอกจะมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกท่ีส านักงานดังกล่าวรับรอง เพื่อเป็นการประกัน
คุณภาพและให้มีการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งน้ีอาชีวศึกษาได้
ก าหนดใหห้น่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษาจดัให้มีระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และให้ถือว่าการประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานท่ี

                                                        
 42ส านกัมาตรฐานการอาชีวการศึกษาและวิชาชีพ, ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย

การจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2556, เขา้ถึงเม่ือ 7 เมษายน 2557, เขา้ถึงได้จาก http://bsq.vec. 
go.th/Portals/9/Dowload/your57/กลุ่มจดัการ/ระเบียบ-จดัการ-ป.ตรี%2056.PDF 

 43‚พระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545,‛         
ราชกจิจานุเบกษา (กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว, 2542), 1. 
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เก่ียวขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และ
เพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก44 
  ขณะเดียวกนัอาชีวศึกษาจะตอ้งให้ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา มีฐานะเป็นองคก์ารมหาชนท าหนา้ท่ีพฒันาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และ
ท าการประเมินผลการจดัการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยค านึงถึง
ความมุ่งหมายและหลักการและแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามท่ีก าหนดไว้ใน
พระราชบญัญติัน้ี และใหมี้การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ัง
ในทุกหา้ปีนบัตั้งแต่การประเมินคร้ังสุดทา้ย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและ
สาธารณชน45 
  ทั้งน้ีในการปฏิบติังานการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสถาบนัการ
อาชีวศึกษา ควรมีการเตรียมความพร้อมในการการปฏิบติังานการประกนัคุณภาพภายใน ตามกรอบ
การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 6 ด้าน คือ การศึกษาและเตรียมการ การวางแผนการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา การด าเนินการตามแผนการประกนัคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพของสถานศึกษา การพฒันาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา และการเตรียมรับการ
ประเมินจากองคก์รภายนอก46  ใหมี้ประสิทธิภาพครบทุกดา้น ไม่วา่จะเป็น47 
  18.1 การวางแผนในการจดัท าการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา ทั้งใน
เร่ืองของบุคลากร ปรัชญาและเป้าหมายของสถานศึกษา หลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
กิจการผูเ้รียน ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน และการบริหารจดัการ 

                                                        
 44‚พระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545,‛         

ราชกจิจานุเบกษา (กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว, 2542), 1. 
 45เร่ืองเดียวกนั. 
 46ปรียา ตนัวิพฒัน์, การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ (สงขลา: ศึกษานิเทศก์  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีวศึกษาภาคใต,้ 
2547), บทคดัยอ่. 

 47บุษรา ผ่องใส, ‚การประกนัคุณภาพภายในท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาเขตการอาชีวศึกษาภูมิภาคตะวนัตก‛ (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาบริหารการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2550), บทคดัยอ่. 
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  18.2 การวางแผนการบริหารงานวิชาการท่ีดีทั้งในเร่ืองการจดัการเรียนการสอน   
ทวิภาคี การสอนเทียบโอนประสบการณ์ การวดัผลประเมินผลและงานทะเบียน การด าเนินงาน
เก่ียวกบัการเรียนการสอน การวางแผนงานวชิาการ และการบริหารงานหอ้งสมุด 
  18.3 การวางแผนในเร่ืองของการประกันคุณภาพภายในท่ีส่งผลท่ีดีต่อการ
บริหารงานวชิาการของสถานศึกษาเขตการอาชีวศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  

ตอนที ่2  การศึกษาวเิคราะห์หลกัการ แนวคิด ทฤษฎ ีทีเ่กีย่วข้องกบัการบริหารจัดการการศึกษา 
 ระดับอาชีวศึกษาประเทศสิงคโปร์  
 ในการด าเนินการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะขออธิบายกระบวนการ (Process) การบริหาร
จดัการการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาประเทศสิงคโปร์ โดยการสรุปความเรียงเชิงวิเคราะห์ จากการ
ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และขอ้คน้พบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร
จดัการการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาประเทศสิงคโปร์ ในเอกสารหนงัสือ บทความ เอกสารการสอน 
ฯลฯ และงานวิจัยท่ีค้นพบ โดยจะอธิบายกระบวนการเรียงความท่ีเป็นรูปแบบสารสนเทศ 
(Information Essay) เป็นข้อเขียนตามล าดับเหตุและผล พร้อมทั้งขั้นตอนการบริหารจดัการ
การศึกษาระดบัอาชีวศึกษาประเทศสิงคโปร์ ท่ีไดค้น้พบใน 18 ประเด็นดงัน้ี 
 1. นโยบายการบริหารจดัการการศึกษา 
  เป็นท่ีทราบกนัดีอยูแ่ลว้วา่ระบบการศึกษาสิงคโปร์ไดรั้บการยอมรับวา่เป็นหน่ึงใน
ประเทศท่ีมีมาตรฐานการศึกษาระดับโลก ดังนั้นผูเ้รียนทั้งในและจากต่างประเทศท่ีตัดสินใจ         
มาเล่าเรียนท่ีน่ีจะได้รับคุณภาพของการเรียนการสอนท่ีได้รับการันตี และมีความทดัเทียมกับ
การศึกษาในกลุ่มประเทศท่ีจดัอยู่ในแถวหน้าของวงการศึกษาโลก เน่ืองจากวา่รัฐบาลสิงคโปร์ได้
ให้ความส าคญักบัการจดัการศึกษาและการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เพราะเป็นปัจจยัหลกัเพียงอยา่ง
เดียวท่ีสิงคโปร์มีอยู่และยงัคงความส าคญัต่อไปในอนาคต โดยมีภาษาองักฤษเป็นภาษาบงัคบัใน
โรงเรียน ซ่ึงจะเร่ิมจากระดบัมธัยมศึกษาเป็นตน้ไป ต่อมาก็ได้บงัคบัให้ครอบคลุมในทุกระดับ
การศึกษา ทั้งน้ีรัฐบาลสิงคโปร์ได้มีนโยบายส าคญัในการสนับสนุนการศึกษา โดยการด าเนิน
โครงการท่ีจะกระตุน้ให้ผูห้ญิงท่ีมีการศึกษาดีให้แต่งงานและมีบุตร ดว้ยการให้การรับรองวา่ลูก ๆ 
ของพวกเขาจะไดรั้บอภิสิทธ์ิทางการศึกษาท่ีจะไดเ้รียนในโรงเรียนชั้นน าโรงเรียนใดโรงเรียนหน่ึง48 

  ดงันั้นในเร่ืองการบริหารการศึกษาประเทศสิงคโปร์ ดา้นการจดัระบบการศึกษา ได้
จดัการศึกษาในระดบัประถมการศึกษา 6 ปี  จดัการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา 6 ปี และจดัการศึกษา
ภาคบงัคบั 10 ปี ซ่ึงการศึกษาทั้งระบบถือเป็นกฎขอ้บงัคบัท่ีผูป้กครองตอ้งมอบให้กบับุตรหลาน
                                                        

 48ฎ ปฏกั, ทุนเรียนฟรีทีเ่รียนต่อสิงคโปร์ (กรุงเทพฯ: ฎ ปฏกัส านกัพิมพ,์ 2550), 36-38. 
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ชาวสิงคโปร์ ซ่ึงผูป้กครองท่ีละเลยไม่น าเด็กในปกครองลงทะเบียนกบัสถานศึกษาของประเทศจะ
ถูกลงโทษปรับหรือจ าคุก โดยการศึกษาภาคบงัคบัขั้นแรกก็คือ ระดบัอนุบาล49 
  ทั้ งน้ีในส่วนของการจัดอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษา ประเทศสิงคโปร์ได้
ก าหนดให้มีผูเ้รียนอาชีวศึกษาทั้งประเทศอย่างน้อย 25%-30%  และในปัจจุบนัระบบอาชีวศึกษา 
(ITE) ได้รับการยอมรับในการเป็นหน่ึงในผูน้ าระดับโลกทางด้านการจัดอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรม ดว้ยการจดัการศึกษาเพียงระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพไปแลว้50 
  2. ยทุธศาสตร์ในการจดัการศึกษา 
  อาชีวศึกษาของสิงคโปร์ท่ีส าเร็จไดน้ั้น มีหลายปัจจยัสนบัสนุนหลายอย่าง ทั้งการ
ทุ่มงบประมาณมหาศาลของรัฐบาล การเอาจริงเอาจงั และระบบการศึกษาทุกส่วนต่างสนบัสนุน   
ซ่ึงกนัและกนั ทั้งน้ียงัไดว้างแผนในการจดัการอาชีวศึกษาโดยการก าหนดกลยุทธ์ดา้นแรงงานและ
เศรษฐกิจมุ่งเนน้ภาคการผลิตและภาคบริการ  สนบัสนุนวิสาหกิจและผูป้ระกอบการ  ยกระดบัการ
ส่งออกและการลงทุนในเอเชียตะวนัออก พฒันาแรงงานให้ตอบสนองกบัเทคโนโลยีขั้นสูง และ
การผลิตและการบริการโดยใชฐ้านความรู้   เพื่อใหมี้การพฒันาการอาชีวศึกษาใหไ้ปสู่เศรษฐกิจโลก   
โดยการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวตักรรม พฒันาระบบเศรษฐกิจฐานให้เป็นเศรษฐกิจ
ความรู้ เพิ่มมูลค่าการผลิตและการบริการ  โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบดา้นการศึกษาของสิงคโปร์ 
ไดแ้ก่ การศึกษาสิงคโปร์ (Singapore Education) ซ่ึงสังกดักระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์51 

  การน้ีจุดเด่นในด้านการบริหารการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ ด้านการบริหาร
บุคคล สิงคโปร์มีช่วงการบงัคบับญัชาท่ีสั้ นท่ีสุด  คือ จากกระทรวงศึกษาธิการไปยงัโรงเรียน
โดยตรง  ทั้งน้ีในการศึกษาอาชีวศึกษาของสิงคโปร์นอกจากไดรั้บทุนการศึกษาแลว้ ยงัเปิดโอกาส
ให้มีเงินกูย้ืมค่าเล่าเรียน จากทางกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ โดยเฉพาะผูเ้รียนในมหาวิทยาลยั

                                                        
 49ชุมศกัด์ิ อินทร์รักษ์ และคณะ, “การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาของ

ประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์” (วิจัยอิสระ ภาคบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทปั์ตตานี, 2549), ก. 

 50สุบิน แพทยรั์ตน์, การจัดอาชีวศึกษาของ  Institute of Technology Education 
(ITE) ประเทศสิงคโปร์ ใหม่ 1, เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2557, เขา้ถึงได้จาก www1.nsdv.go.th/ 
2005/news/news/fYn7bh0Thu123119.doc 

 51ฎ ปฏกั, ทุนเรียนฟรีทีเ่รียนต่อสิงคโปร์ (กรุงเทพฯ: ฎ ปฏกัส านกัพิมพ,์ 2550), 40-41. 
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ของรัฐ ซ่ึงใหว้งเงินกูย้มืสูงสุดถึง 80 เปอร์เซ็นตข์องค่าเล่าเรียน โดยผูกู้ย้มืมีพนัธะสัญญาตอ้งท างาน
ในสิงคโปร์ หลงัส าเร็จการศึกษา52   

  อาชีวศึกษาของสิงคโปร์ยงัมีปัจจยัส าคญัท่ีท าให้การจดัการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมไดอ้ยา่งมีคุณภาพคือ53 
   การบริหารจดัการใชรู้ปแบบ  ‚One ITE System, Three Colleges‛  
   จดัการเรียนการสอนโดยยดึหลกั  ‚Hands-on, Minds-on, Hearts On‛  
   พฒันาหลกัสูตรท่ีเนน้การปฏิบติัท่ีไดม้าตรฐานระดบัโลก 
   พฒันาครูผูส้อนอยา่งจริงจงั 
   พฒันานวตักรรมในการจดัการเรียนการสอน 
   พฒันาการประสานงาน การติดต่อส่ือสาร และการตลาด   
   การสร้างแบรนดห์รือการปรับภาพลกัษณ์ของ ITE  
  ทั้งน้ีอาชีวศึกษาของสิงคโปร์ยงัมีการประชาสัมพนัธ์ในการจดัการศึกษาให้เป็นท่ี
รู้จกัและให้สังคมยอมรับกบัการด าเนินการ (REBRANDING) โดยส่ือท่ีเผยแพร่ปรับเปล่ียนให้
เป็นไปตามท่ีโฆษณาและส่ือท่ีเผยแพร่ออกไปก็มาจากสภาพความพร้อมและการด าเนินการไดจ้ริง
ของอาชีวศึกษาสิงคโปร์ และยงัมีอีกปัจจยัของการประสบความส าเร็จในการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษาของสิงคโปร์ คือมีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติัตามพนัธกิจ วิสัยทศัน์ และมุ่งจดัการ
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรม  การสร้างความแข็งแกร่งให้กบัทีมผูน้ า   การด าเนินการอยา่งเขม้แข็ง
ในการท าให้แต่ละวิทยาลยัเกิดความเป็นเลิศและเป็นตวัอย่างในการด าเนินการ เปิดรับความคิด
สร้างสรรค์ของสมาชิกในองค์กรและรับความคิดเห็นจากผูอ่ื้น  สร้างความเขม้แข็งในวฒันธรรม 
ITE CARE โดยเฉพาะอยา่งยิง่การดูแลและความห่วงใยใหย้งัประโยชน์กบัผูเ้รียนอยา่งแทจ้ริง54 
 
 

                                                        
 52ชุมศกัด์ิ อินทร์รักษ์ และคณะ, “การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาของ

ประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์” (วิจัยอิสระ ภาคบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทปั์ตตานี, 2549), ก. 

 53สุบิน แพทยรั์ตน์, การจัดอาชีวศึกษาของ  Institute of Technology Education 
(ITE) ประเทศสิงคโปร์ ใหม่ 1, เขา้ถึงเม่ือ 7 เมษายน 2557, เขา้ถึงได้จาก www1.nsdv.go.th/ 
2005/news/news/fYn7bh0Thu123119.doc 

 54เร่ืองเดียวกนั. 
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 3. ระบบการจดัการศึกษา 
  ในการบริหารการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ ไดแ้บ่งออกเป็นเป็นแต่ละระดบัชั้น

ดงัน้ี  คือ55  
  3.1 การศึกษาก่อนวยัเรียน ไดแ้ก่ การศึกษาในขั้นอนุบาลและการดูแลเด็กโดยศูนย์
ดูแลเด็กเล็ก โดยจะรับผูเ้รียนอายุ 3- 5 ปี โรงเรียนอนุบาลในสิงคโปร์จะมีกระทรวงศึกษาธิการ
ควบคุม ทั้งยงัมีมูลนิธิของชุมชน หน่วยงานทางศาสนา และองค์กรทางธุรกิจและสังคมท าหน้าท่ี
บริหาร   
  3.2 ระดบัประถมศึกษา (Primary School) ผูเ้รียนมีอายุ 6-11 ปี เด็กทุกคนใน
สิงคโปร์จะตอ้งใชเ้วลาเรียน 6 ปี ในระดบัประถมศึกษา ประกอบดว้ย 
            3.2.1 ชั้นประถมตน้ (foundation stage) 4 ปี ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-4 
            3.2.2 ชั้นประถมปลาย (orientation stage) 2 ปี ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5-6 
และหลกัสูตรการเรียนการสอนในระดบัประถมศึกษาของสิงคโปร์ ไดรั้บการยอมรับและน าไปเป็น
ตวัอยา่งการเรียนการสอนจากนานาชาติ 
  3.3 ระดบัมธัยมศึกษา(Secondary School) ผูเ้รียนมีอายุ12-16ปีเรียน 4-5 ปีโดยมี
การเลือกแผนกได ้2 แผนกคือ แผนการเรียนพิเศษ หรือ เร่งรัด (Special or Express) และแผน      
การเรียนปรกติ (Normal)  ทั้งน้ีหลกัสูตรการเรียนการสอนระดบัชั้นมธัยมศึกษาในสิงคโปร์ ไดรั้บ
การยอมรับในระดบัโลกวา่ ท าให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และมีความคิดสร้างสรรค์
ส่วนการรับผูเ้รียนต่างชาตินั้น ข้ึนอยูก่บัจ  านวนท่ีนัง่วา่งในแต่ละโรงเรียน 

  3.4 ระดบัเตรียมอุดมศึกษา (Junior College Studies) ผูเ้รียนมีอายุ 16-19 ปี เรียน          
2-3 ปีโดยเลือกสถาบนัท่ีเรียนได้ 3 สถาบัน คือ 1) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และสถาบนักลาง
การศึกษา  2)โพลีเทคนิค และ 3) สถาบนัเทคนิคศึกษา โดยผูท่ี้จะเขา้เรียนด้านอาชีวศึกษาจะเร่ิม
เรียนไดต้ั้งแต่ระดบัมธัยมศึกษา โดยเรียนหลกัสูตรปกติท่ีเลือกเรียนสายอาชีพ หรือเลือกเรียนสาย
สามญัในระดบัมธัยมศึกษาแต่เปล่ียนมาเรียนสายอาชีพในระดบัหลงัมธัยมศึกษาในวิทยาลยัโพลี
เทคนิค หรือสถาบนัเทคนิคส าหรับการจดัการอาชีวศึกษาโดยเฉพาะมีการจดัในสถานศึกษา             
2 ประเภท คือ วทิยาลยัโพลีเทคนิค และสถาบนัเทคนิคศึกษา (ITE) ดงัน้ี 

   3.4.1 วิทยาลยัโพลีเทคนิค โรงเรียนโพลีเทคนิคจาก 2 แห่งเป็น 5 แห่ง เป็น
การจดัการศึกษาเพื่อผลิตก าลงัคนระดบักลาง โดยรับผูจ้บการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา ผูท่ี้ไดรั้บ
ประกาศนียบตัรทกัษะอาชีพ (National Technical Certificate) ระดบั 2 (NTC-2) หรือผูท่ี้ผา่นการ

                                                        
 55ฎ ปฏกั, ทุนเรียนฟรีทีเ่รียนต่อสิงคโปร์ (กรุงเทพฯ: ฎ ปฏกัส านกัพิมพ,์ 2550), 78-87. 



 176 

ฝึกอบรมหลกัสูตรช่างฝึกหัดของสถาบนัเทคนิคศึกษา (ITE) การจดัการเรียนการสอนเน้นการ
ปฏิบติัให้สนองความตอ้งการของอุตสาหกรรม วิทยาลยัโพลีเทคนิคเปิดสอนหลกัสูตรต่าง ๆ เช่น 
บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี การเดินเรือ ส่ือสารมวลชนการตลาด และคอมพิวเตอร์ 
เป็นตน้ นอกจากนั้น ยงัจดัหลกัสูตรระยะสั้นต่าง ๆ เพื่อพฒันาอาชีพอีกดว้ย 
   3.4.2 สถาบนัเทคนิคศึกษา (Institute of Technical Education: ITE) ในอดีต
สิงคโปร์ก็เคยมีวทิยาลยัอาชีวศึกษากระจายตวักวา่ 10 แห่ง ซ่ึงแต่ละแห่งมีผูเ้รียน/ผูเ้รียนตั้งแต่ 100-
1,000 คน สุดทา้ยมีการสั่งยุบรวมให้เป็นวิทยาลยัใหญ่ 3 แห่ง มาเป็นสถาบนัเทคนิคการศึกษา หรือ
ไอทีอี (Institute of Technical Education: ITE)  ซ่ึง ITE ไดว้างรากฐานให้กบัผูเ้รียนมีความรู้ในวิชา
พื้นฐานหลกัคือคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งน้ีไดก้  าหนด
โครงสร้างการบริหารโดยเร่ิมจากคณะกรรมการ ITE ผูอ้  านวยการ CEO และรองผูอ้  านวยการฝ่าย
ความร่วมมือ รองผูอ้  านวยการฝ่ายฝึกอบรม  และรองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาชีพ และมีผูอ้  านวยการ
ฝึกอบรม ในส่วนของสถาบนัฝึกอบรมมีผูจ้ดัการการฝึกอบรม รองผูจ้ดัการฝึกอบรมซ่ึงมีหน้าท่ี
อ านวยความสะดวก พร้อมทั้งในการพฒันาหลักสูตรฝึกอบรม รองลงไปเป็นฝ่ายบริหาร และ
หวัหนา้แผนกฝึกอบรม ITE ไดก้ าหนดแนวทางในการจดัการเรียนการสอนโดยจดัสภาพแวดลอ้มท่ี
เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนผูเ้รียนมีทักษะท าเป็น “HANDS-ON‛ มีความคิด
สร้างสรรค ์‚MIND-ON‛ และท างานดว้ยใจบริการอยา่งจริงใจ ‚HEARTS-ON‛  โดยผลลพัธ์ของ
การจดัการศึกษาตอ้งท าให้ผูจ้บการศึกษาเป็นผูป้ระกอบการและสามารถปรับตวัเขา้สู่เศรษฐกิจ
ระดบัโลก มีความสามารถในการเรียนรู้ไดต้ลอดชีวติ 
  3.5 ระดบัอุดมศึกษา (Tertiary Studies) ผูเ้รียนมีอายุ 19 ปีข้ึนไป เป็นการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี มีก าหนด 4-5 ปี แลว้แต่เน้ือหาการศึกษาของคณะ และจะเร่ิมการเรียนการสอน
ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ภาคเรียน แต่ละภาคเรียนใชเ้วลา
ประมาณ 16-17 สัปดาห์ ผูเ้รียนจะได้หยุดช่วงปิดเทอมใหญ่ประมาณ 10-12 สัปดาห์ ตั้งแต่เดือน
เมษายนถึงกรกฎาคม หรือสิงหาคม นอกจากน้ียงัมีช่วงพกัสั้ น ๆ ประมาณ 6 สัปดาห์ช่วงเทศกาล
คริสตม์าส 
 4. การวางแผนการจดัการศึกษา  

  การบริหารการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ ด้านนโยบายและแผนการบริหาร
การศึกษา  จะเนน้การจดัการศึกษาเพื่อพฒันาขีดความสามารถและศกัยภาพในการประกอบอาชีพ  
พฒันาฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดบัสากล ดงันั้นจึงไดว้างแผนก าหนดปีการศึกษา
ของระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษา และเตรียมอุดมศึกษา โดยเร่ิมในเดือนมกราคม แบ่งการเรียน
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ออกเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 2 เทอม รวมเป็น 4  เทอม ผูเ้รียนจะไดห้ยุดพกั  1 สัปดาห์ หลงัจบ
เทอม 1 กบั เทอม 3 และปิดเทอมระยะยาวหลงัเทอม 2 กบัเทอม 456  

  การน้ีในการบริหารส านักงานกลางจะต้องประกอบด้วยรองผูอ้  านวยการฝ่าย
การศึกษามีหนา้ท่ีพฒันาหลกัสูตร พฒันาการศึกษาดา้นการออกแบบและเทคโนโลยี และกิจกรรม
ผูเ้รียน รองผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันามีหน้าท่ีดูแลเร่ืองอาคารสถานท่ี การเงิน และการบริการด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ รองผูอ้  านวยการฝ่ายอุตสาหกรรมมีหนา้ท่ีดูแลการจดัการศึกษาต่อเน่ืองและ
การฝึกอบรมในสถานประกอบการ และมีผู ้อ  านวยการฝ่ายบริการความร่วมมือซ่ึงมีหน้าท่ี
บริหารงานกิจกรรมความร่วมมือ   และพฒันาบุคลากร   ในแต่ละวทิยาลยัมีครูผูส้อนใหญ่เป็นผูดู้แล  
มีส่วนท่ีเป็นการบริหารงานผูเ้รียนและการบริการการศึกษา  ภายในวิทยาลยั แบ่งออกเป็นโรงเรียน  
มีโรงเรียนวิทยาศาสตร์ประยุกต์ดา้นสุขภาพ โรงเรียนธุรกิจและบริการ โรงเรียนวิศวกรรม  และ
โรงเรียนเทคโนโลยกีารส่ือสารขอ้มูล57 

  ทั้งน้ีในการสนบัสนุนการบริหารจดัการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริม
การสร้างนวตักรรมและวิสาหกิจ (Innovation & Enterprise) จะตอ้งมีการวางแผนในการบริหาร
จดัการ ดงัน้ี  1) วางแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 2) บริหารจดัการด้านทรัพยากร ทั้งทรัพยากร
บุคคล การเงิน อสังหาริทรัพย ์และธุรการ 3) ดูแลและจดัการดา้นโครงสร้างพื้นฐานและสารสนเทศ 
และท่ีน่าสนใจ และ 4) สนบัสนุนการริเร่ิมงานดา้นคุณภาพ การสร้างนวตักรรมและวิสาหกิจ ซ่ึง
เป็นภารกิจท่ีตอบสนองวิสัยทศัน์ในการผลกัดนัให้นวตักรรมเป็นกลไกในขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของ
ประเทศ รวมทั้ งสร้างเสริมจิตวิญญาณของการเป็นผูป้ระกอบการและนักประดิษฐ์นวตักรรม      
ให้แก่ผูเ้รียนในโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษาและยุววิทยาลัยภายใต้โครงการ “BlueSky 
Showcase‛ 36 
 5. หลกัสูตรการจดัการเรียนการสอน 

  ในการก าหนดหลกัสูตรการศึกษาของสิงคโปร์ ไดน้ าผลผลิตมาจากการวิจยัออยา่ง
จิงจงั รวมถึงการพฒันาและการปรับเอาประสบการณ์จากแหล่งความรู้ในหลาย ๆ ประเทศมาผนวก
ไว้ด้วยกัน และน ามาบริหารจัดหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน ซ่ึงสิงคโปร์จะเน้นวิชา
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และภาษาองักฤษ  โดยใช้ภาษาองักฤษเป็นหลกัในการเรียนการสอน  
ส่วนวิชาเสริม ไดแ้ก่ ดนตรี ศิลปหัตถกรรม สุขศึกษา และสังคมศึกษา พร้อมทั้งวิชาวิทยาศาสตร์   
จะเร่ิมเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เป็นต้นไป ในส่วนวิชาท่ีสอนในระดบัชั้นมธัยมศึกษา      

                                                        
 56ฎ ปฏกั, ทุนเรียนฟรีทีเ่รียนต่อสิงคโปร์ (กรุงเทพฯ: ฎ ปฏกัส านกัพิมพ,์ 2550), 78-87. 
 57เร่ืองเดียวกนั. 
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จะประกอบด้วย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาแม่(จีนมาเลย์ หรือทมิฬ) วิชา
วิทยาศาสตร์ และวิชามนุษยศาสตร์ ในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยผูเ้รียนสามารถเลือกไดว้่าจะเรียน
สายศิลปะ สายวทิยาศาสตร์ สายธุรกิจการคา้ หรือสายวชิาชีพ58 

  ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ประเทศสิงคโปร์จะมีการวางหลกัสูตร และการลงทุนเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์การสอนรวมถึงจดัหาอาจารยผ์ูส้อน โดยก าหนดสัดส่วนเรียนวิชาแกน 80% วิชาเลือก 
5% วิชาทกัษะชีวิต 15% ซ่ึงท่ีน่ีไม่มีการเรียนวิชาสามญั แต่จะเป็นวิชาทกัษะต่าง ๆ เช่น วิชาทกัษะ
การส่ือสาร ก็จะมีเน้ือหาภาษาเพื่อการส่ือสาร การส่ือสารเพื่อการพฒันาบุคคล ท่ีไม่จ  ากดัแค่ภาษา
ใดภาษาหน่ึง และมีความพร้อมทางด้านเคร่ืองมือและอุปกรณ์ฝึกภาคปฏิบัติ  ซ่ึงรัฐบาลให้
ความส าคญัทุ่มงบประมาณ เพื่อใหผู้เ้รียนและผูเ้รียนใหล้องฝึกปฏิบติั59 

  ทั้งน้ีเป็นท่ีทราบกนัดีว่า การจดัการศึกษาอาชีวศึกษาของสิงคโปร์ มีสถาบนั ITE 
เป็นหน่วยงานท่ีจดัการศึกษาดา้นอาชีวศึกษาท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับ มี 3 วิทยาลยัในก ากบั 
ไดแ้ก่ ITE College Central , ITE College East และ ITE College West60 

  ซ่ึงหลกัสูตรการเรียนรู้อาชีวศึกษาในประเทศสิงคโปร์  (ITE)  ไดก้ าหนดรูปแบบ
ของหลกัสูตรโดยก าหนดสมรรถนะหลกัร้อยละ 80  สมรรถนะเลือกร้อยละ 5 และทกัษะชีวิต      
ร้อยละ 15  ซ่ึงประกอบดว้ยหลกัสูตรแกน 8 มอดูล วิชาเลือกซ่ึงเป็นความเช่ียวชาญเฉพาะ 2 มอดูล 
และมอดูลทกัษะชีวิต 7 มอดูล เช่นการส่ือสาร ทกัษะการคิด การแก้ปัญหา กีฬาและสุขภาพ          
การพฒันาอาชีพและการบริการลูกคา้  ซ่ึงทั้งหมดหลกัสูตรจะยืดหยุ่นให้เป็นการปฏิบติัหรือการ
ฝึกงานร้อยละ 70 และเป็นการเรียนทฤษฎีร้อยละ 30 ซ่ึงประกอบไปดว้ย61 
  5.1 สถาบนัไอทีอีตะวนัออก  หลักสูตรจะเก่ียวข้องกบัด้านการอาหารและการ
บริการโรงแรม อาทิ หลกัสูตรบริการนวตักรรม หลกัสูตรขนส่งระบบราง และหลกัสูตรเทคโนโลยี
การรักษาความปลอดภยั 

                                                        
 58ฎ ปฏกั, ทุนเรียนฟรีทีเ่รียนต่อสิงคโปร์ (กรุงเทพฯ: ฎ ปฏกัส านกัพิมพ,์ 2550), 36-38. 
 59ส านกัข่าวไทยโพสต,์ หัวข้อข่าวการศึกษาและสธารณสุข “อาชีวะไทย แกะรอยเดิน

ตาม สิงคโปร์, เข้าถึงเม่ือ 7 เมษายน 2557, เข้าถึงได้จากhttp://www.thaipost.net/news/220413 
/72474) 

 60ฎ ปฏกั, ทุนเรียนฟรีทีเ่รียนต่อสิงคโปร์ (กรุงเทพฯ: ฎ ปฏกัส านกัพิมพ,์ 2550), 78-87. 
 61เร่ืองเดียวกนั. 
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  5.2 สถาบนัไอทีอีกลาง หลกัสูตรจะเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรเทคโนโลยีอากาศยาน
และการเดินทะเล หลักสูตรบริหารธุรกิจและการจดัการ และหลักสูตรวิศวกรรมดีไซน์และ
เทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
  5.3 สถาบนัไอทีอีตะวนัตก หลกัสูตรจะเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรเคมีและวิทยาศาสตร์
เพื่อชีวิต หลกัสูตรพยาบาลและบริการสุขภาพ หลกัสูตรความงามและสุขภาพ และหลกัสูตรเพื่อ
เป็นผูป้ระกอบการ 
  ทั้งน้ีหลกัสูตรท่ี 3 สถาบนัสอนเหมือนกนั คือ หลกัสูตรธุรกิจและบริการ หลกัสูตร
วศิวกรรม หลกัสูตรอิเล็กทรอนิกส์ และหลกัสูตรสารสนเทศและการส่ือสารเทคโนโลยี 
  ดงันั้นในการวางหลกัสูตร และการลงทุนเคร่ืองมือและอุปกรณ์การสอนรวมถึง
จดัหาอาจารยผ์ูส้อน จะเร่ิมจากหลกัสูตรมีการแบ่งสัดส่วนเรียนวิชาแกน 80% วิชาเลือก 5% วิชา
ทกัษะชีวิต 15% ซ่ึงท่ีน่ีไม่มีการเรียนวิชาสามญั เช่น ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย เป็นตน้ 
แต่เขาจะใชเ้ป็นวิชาทกัษะต่างๆ เช่น วิชาทกัษะการส่ือสาร ก็จะมีเน้ือหาภาษาเพื่อการส่ือสาร การ
ส่ือสารเพื่อการพฒันาบุคคล ท่ีไม่จ  ากดัแค่ภาษาใดภาษาหน่ึง62 
  ในขณะเดียวกนัอาชีวศึกษาสิงคโปร์ยงัได้ก าหนดให้มีการจดัฝึกอบรมให้ผูท่ี้อยู่
นอกระบบโรงเรียน หรือผูท่ี้-ท างานแลว้ โดยมี 2 โปรแกรมหลกั ดงัน้ี63 
   โปรแกรมการศึกษาผูใ้หญ่ดา้นวิชาสามญั (Academic Education) มีการจดั
โปรแกรม Basic Education for Skill Training (BEST)เพื่อเสริมสร้างก าลงัแรงงานให้มีความรู้
พื้นฐานภาษาองักฤษ และคณิตศาสตร์ ในระดบัประกาศนียบตัรประถมศึกษา (PSLE) และ
โปรแกรม Worker Improvement Through Secondary Education (WISE) เพื่อให้มีความรู้พื้นฐาน
ระดบัประกาศนียบตัรมธัยมศึกษา GCE ‚N‛ Level ใหส้ามารถศึกษาต่อดา้นทกัษะอาชีพได ้รวมทั้ง
โปรแกรม Continuing Education (CE) ส าหรับผูท่ี้ก าลงัท างานและอยูน่อกระบบโรงเรียนให้ไดรั้บ
ประกาศนียบตัรมธัยมศึกษาระดบั GCE ‚N‛ Level หรือ ‚O‛ Level 
   โปรแกรมการฝึกอบรมทกัษะอาชีพ (Skill Training) ซ่ึงจดัในหลายลกัษณะ 
เช่น Modular Skill Training (MOST) เป็นการฝึกอบรมเพื่อยกระดบัความรู้ทางดา้นเทคนิคและ
ทกัษะต่าง ๆ เพื่อให้ไดรั้บประกาศนียบตัรทกัษะอาชีพ ระดบั 2 (NTC-2) หรือประกาศนียบตัรผา่น

                                                        
 62ฎ ปฏกั, ทุนเรียนฟรีทีเ่รียนต่อสิงคโปร์ (กรุงเทพฯ: ฎ ปฏกัส านกัพิมพ,์ 2550), 78-87. 
 63บรรเลง ศรนิล และคณะ, รายงานการวิจัยเส้นทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและ

เทคโนโลยี (กรุงเทพฯ: โครงการวิจยัโดยทุนสนบัสนุนของ ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2548), 94-99. 
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การฝึกอบรมอาชีพ (Certificate of Competency: CoC) Training Initiative for Mature Employees 
(TIME) เป็นการฝึกอบรมส าหรับแรงงานท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึนไป ให้มีทกัษะเทคนิคใหม่ ๆ หรือ
ปรับปรุงทกัษะให้มีระดบัสูงข้ึน เพื่อให้ได ้NTC ระดบั 3 หรือระดบั 2 Adult Cooperative Training 
Scheme (ACTS) เป็นการฝึกอบรมช่างฝึกหดัเพื่อยกระดบัฝีมือหรือทกัษะโดยการฝึกแบบ On the 
Job Training ให้เป็นผูช่้วยช่าง หรือ NTC ระดบั 3 Industrial TechnicianCertificate Course (ITC) 
เป็นการเปิดโอกาสให้คนงานท่ีมีวุฒิ GCE "O" Level หรือช่างช านาญงานท่ีได ้ NTC ระดบั 2 ให้
ศึกษาแบบไม่เต็มเวลาเพื่อยกระดบั เป็นช่างเทคนิคหรือหัวหน้างานในอุตสาหกรรม Continuing 
Training (CT) เป็นการฝึกอบรมหลกัสูตรระยะสั้น ฝึกอบรมแบบไม่เต็มเวลา เพื่อฝึกอบรมอาชีพ/
ทกัษะใดทกัษะหน่ึง เพื่อให้ทนัต่อเทคโนโลยีสมยัใหม่ Business Studiesand Office Skill Course 
(BS) เป็นหลกัสูตรเพื่อสร้างขีดความสามารถของพนกังานระดบัปฏิบติัการในส านกังานดา้นทกัษะ
ส านกังาน บญัชี และเลขานุการ และ National Apprenticeship Scheme (NAS) เป็นการจดัการ
ฝึกอบรมในระบบช่างฝึกหดั   
  ทั้งน้ีสิงคโปร์ยงัมีหลกัสูตรระยะสั้นท่ีน่าสนใจเพื่อพฒันาตนเองอยูม่ากมายคอร์ส
สั้น ๆ แบบคร่ึงวนั หรือการเสวนามีจดักนัตลอดทั้งปี แต่ถา้ระยะเวลาท่ีอยูใ่นสิงคโปร์ยาวนานกว่า
นั้นก็จะมีหลกัสูตรใหเ้ลือกมากยิง่ข้ึนไปอีก64 

 6. การจดัการเรียนการสอน 
  การจดัการศึกษาของสิงคโปร์ทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกระดบัรวมทั้งในโรงเรียน
กวดวิชาและโรงเรียนชาวต่างชาติทุกแห่ง  ทั้งท่ีเป็นสายสามญัและวิชาชีพ  ต่างก็อยู่ภายใตก้าร
ควบคุมกระทรวงศึกษาธิการอยา่งใกลชิ้ด และเป็นท่ีทราบกนัดีอยูแ่ลว้วา่สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีใช้
ภาษาองักฤษเป็นภาษาราชการ การติดต่อธุรกิจ การศึกษารวมไปถึงการใช้ชีวิตประจ าวนัของท่ีน่ี 
เอ้ือต่อการเพิ่มพูนทกัษะทางภาษาองักฤษ ซ่ึงถือวา่จะเป็นส่ิงแรก ๆ ท่ีหลายคนคาดหวงักบัการไป
ศึกษาต่อต่างประเทศ65 

                                                        
 64บรรเลง ศรนิล และคณะ, รายงานการวิจัยเส้นทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและ

เทคโนโลยี (กรุงเทพฯ: โครงการวิจยัโดยทุนสนบัสนุนของส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2548), 94-99. 

 65ศุภการ สิริไพศาล และสุมาลี ทองดี, วารสารส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ เร่ือง
ระบบการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: ศึกษากรณีประเทศสิงคโปร์ (กรุงเทพฯ: 
มหาวทิยาลยัทกัษิณ, 2549), 66-67. 
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  การน้ีในการจดัการศึกษาอาชีวศึกษาของสิงคโปร์ จึงได้ก าหนดแนวทางในการ
จดัการเรียนการสอนโดยจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนมีทกัษะท า
เป็น “HANDS-ON‛ มีความคิดสร้างสรรค์ ‚MIND-ON‛ และท างานด้วยใจบริการอย่างจริงใจ 
‚HEARTS-ON‛  โดยผลลพัธ์ของการจดัการศึกษาตอ้งท าให้ผูจ้บการศึกษาเป็นผูป้ระกอบการและ
สามารถปรับตวัเขา้สู่เศรษฐกิจระดบัโลก มีความสามารถในการเรียนรู้ไดต้ลอดชีวิต รวมทั้งการ
จดัการเรียนการสอนและสมรรถนะท่ีสามารถปรากฏต่อสังคมคือการจดัการเรียนการสอนตอ้งท า
ใหผู้เ้รียนสามารถวางแผนหรือจดัระบบ(Plan) ในการเรียนรู้ให้เกิดองคค์วามรู้สามารถน าเสนอและ
อธิบายได้(Explore) สามารถน าไปปฏิบติัได้อย่างเป็นรูปธรรม (Practise)  และสามารถน า
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัหรือพฒันาใหเ้กิดประโยชน์กบัสังคมได ้(Perform)66   
  ดงันั้นผูท่ี้จะเขา้เรียนดา้นอาชีวศึกษาจะเร่ิมเรียนไดต้ั้งแต่ระดบัมธัยมศึกษา โดย
เรียนหลกัสูตรปกติท่ีเลือกเรียนสายอาชีพ หรือเลือกเรียนสายสามญัในระดบัมธัยมศึกษาแต่เปล่ียน
มาเรียนสายอาชีพในระดบัหลงัมธัยมศึกษาในวิทยาลยัโพลีเทคนิค  หรือสถาบนัเทคนิค ส าหรับ    
การจดัการอาชีวศึกษาโดยเฉพาะมีการจดัในสถานศึกษา  2 ประเภท คือ วิทยาลยัโพลีเทคนิค และ
สถาบนัเทคนิคศึกษา (ITE) ดงัน้ี67 

  6.1 วิทยาลยัโพลีเทคนิค การจดัการเรียนการสอนเน้นการปฏิบติัให้สนองความ
ตอ้งการของอุตสาหกรรม วิทยาลยัโพลีเทคนิคเปิดสอนหลกัสูตรต่าง ๆ เช่น บริหารธุรกิจ 
วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี การเดินเรือ ส่ือสารมวลชนการตลาด และคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 
นอกจากนั้น ยงัจดัหลกัสูตรระยะสั้นต่าง ๆ เพื่อพฒันาอาชีพอีกดว้ย 
  6.2 สถาบนัเทคนิคศึกษา (Institute of Technical Education: ITE) เป็นการจดั
การศึกษา และฝึกอบรม-ทางเทคนิคและอาชีวศึกษาให้แก่ผูส้ าเร็จมธัยมศึกษา เพื่อเตรียมตวัส าหรับ
การท างาน นอกจากนั้น ยงัจดัฝึกอบรมใหแ้ก่ผูท่ี้ท  างานแลว้ เพื่อพฒันาทกัษะฝีมือ-แรงงาน ปัจจุบนั 
ITE มีเครือข่าย 11 สถาบนั เช่ือมโยงดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ผูท่ี้จะเขา้ศึกษาใน ITE อยา่งนอ้ยท่ีสุด
จะตอ้งสอบผา่น GCE ‚N‛ Level ในระดบัมธัยมศึกษา สามารถเลือกเรียนได้ 2 ลกัษณะ คือ เรียน
เตม็เวลา ณ ศูนยข์อง ITE และการฝึกแบบช่างฝึกหดั 

  ในส่วนเร่ืองอุปกรณ์การจดัการเรียนการสอน รัฐบาลได้สนับสนุนการจดัพิมพ์
หนงัสือและต าราแบบเรียนท่ีมีตน้ทุนในการผลิตสูง เน่ืองจากใชก้ระดาษเน้ือดีและมีภาพสีประกอบ 

                                                        
 66ฎ ปฏกั, ทุนเรียนฟรีที่เรียนต่อสิงคโปร์ (กรุงเทพฯ: ฎ ปฏกัส านกัพิมพ,์ 2550), 117-

127. 
 67เร่ืองเดียวกนั, 78-87. 
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แต่สามารถขายต าราและแบบเรียนในราคาท่ีต ่ากว่าต้นทุนได้มาก เพราะรัฐจะเป็นผูจ่้ายชดเชย    
ส่วนขาดของราคาทุนให้ ดงันั้นต าราแบบเรียนส าหรับเยาวชนจึงมีราคาถูก เพราะถือเป็นหน่ึงใน
นโยบายส าคญัในการส่งเสริมทางดา้นการศึกษาของรัฐบาลสิงคโปร์ และในส่วนของโรงเรียนท่ี
สอนหลกัสูตรต่างประเทศหรือโรงเรียนนานาชาติ สิงคโปร์ได้เปิดโอกาสให้ผูส้นใจไดศึ้กษาหา
ความรู้ในแบบเดียวกบัประเทศต้นก าเนิดของโรงเรียน โดยท่ีโรงเรียนเหล่าน้ีจดทะเบียนอย่าง
ถูกตอ้งกบักระทรวงศึกษาธิการของประเทศสิงคโปร์ และมีการวางแนวทางหลกัสูตรการศึกษา
เหมือนกบัโรงเรียนในประเทศนั้นอยา่งดีเยีย่มต่อไป68    
 7. ระบบการวดัและประเมิลผลการศึกษาของผูเ้รียนและการสอนของครูผูส้อน 

             ในการจัดให้มีการประเมิลผลการเรียนของผูเ้รียนและการสอนของครูผูส้อน 
สิงคโปร์ไดก้ าหนดไวเ้พื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในตวัผูเ้รียน และทดสอบความถนดัของผูเ้รียนให้
ตรงกบัแผนการเรียน ดังนั้นทุกคนท่ีเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จะต้องท าข้อสอบ Primary 
School Leaving Examination (PSLE) ให้ผ่าน เพื่อจบการศึกษาระดบัประถมฯ และในส่วนของ
ระดบัมธัยมศึกษามีการประเมิลผลการเรียนของผูเ้รียนและการสอนของครูผูส้อนหลายรูปแบบ โดย
สามารถแบ่งหลกัสูตรออกไดด้งัน้ี69 

  7.1 แผนการเรียนพิเศษ (Special และ Express)ใช้เวลาเรียน 4 ปี โดยผูเ้รียน
หลกัสูตรพิเศษจะมีการสอบ Singapore-Cambridge General Certificate of Education ‘Ordinary’ 
(GCE ‘O’ Level) ประเมินผลการศึกษาเม่ือเรียนครบ 4 ปี 

  7.2 แผนการเรียนปรกติ(Normal) ใช้เวลาเรียน 5 ปี โดยผูเ้รียนหลกัสูตรน้ีจะสอบ 
Singapore-Cambridge General Certificate of Education ‘Normal’ (GCE ‘N’ Level)ประเมินผล
การศึกษาเม่ือเรียนจบ 4 ปีก่อน  แลว้จึงจะสามารถสอบ GCE ‘O’ Levelเม่ือเรียนจบชั้นปีท่ี 5 
  ทั้งน้ีในหลกัสูตรพิเศษ และหลักสูตรเร่งรัด ผูเ้รียนจะตอ้งผ่านประกาศนียบตัร 
GCB (General Certificate of Education) ในระดบั ‚O‛ Level ส่วนหลกัสูตรปกติจะตอ้งผา่น GCB 
‚N‛ Level แต่ถ้าตอ้งศึกษาต่อในระดบัเตรียมอุดมศึกษา ก็ตอ้งสอบให้ผ่าน GCB ‚O‛ Level 
เช่นเดียวกนั 
           

                                                        
 68ศุภการ สิริไพศาล และสุมาลี ทองดี, วารสารส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ เร่ือง

ระบบการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: ศึกษากรณีประเทศสิงคโปร์  (กรุงเทพฯ: 
มหาวทิยาลยัทกัษิณ, 2549), 70-71. 

 69ฎ ปฏกั, ทุนเรียนฟรีทีเ่รียนต่อสิงคโปร์ (กรุงเทพฯ: ฎ ปฏกัส านกัพิมพ,์ 2550), 78-87. 
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 8. การบริหารงบประมาณ 
  รัฐบาลสิงคโปร์ได้สนับสนุนงบประมาณทางด้านการศึกษาในอัตราท่ีสูงข้ึน         
ในทุกปี ซ่ึงเป็นการจดัสรรงบประมาณแผน่ดินมากเป็นอนัดบัตน้ๆของประเทศ โดยมีการบริหาร
งบประมาณ ดว้ยวิธีการกระจายงบประมาณให้กบัคณะกรรมการในระดบัทอ้งถ่ินเป็นผูรั้บผิดชอบ
และมีกองทุนโดยการเก็บภาษีผูป้กครอง อีกทั้งการศึกษาสิงคโปร์ยงัไดรั้บการสนบัสนุนจากการ
ท่องเท่ียวสิงคโปร์ (SingaporeTourism Board) คณะกรรมการพฒันามาตรฐานผลิตผลและ
นวตักรรม (SingaporeInternational Enterprise) และกระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education) 
อีกดว้ย70 
  การน้ีจึงท าให้สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีการลงทุนมหาศาลในด้านการศึกษาเพื่อ
พฒันาความรู้ของประชากรในประเทศ และพฒันาบุคลากรระดบัผูน้ าในอนาคต  ขณะเดียวกัน       
ไม่เฉพาะรัฐบาลสิงคโปร์แต่ยงัรวมถึงองค์กร บริษทัเอกชน และสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ได้ให้
ความช่วยเหลือทางการเงินอย่างมากมาย ในการสนับสนุนทุนการศึกษาของชาวต่างชาติท่ีมี
ความสามารถให้มีโอกาสศึกษาต่อในสิงคโปร์  รวมทั้งการสนับสนุนเคร่ืองมือและอุปกรณ์การ
เรียนการสอนท่ีเนน้การปฏิบติัดว้ยแลว้ รัฐบาลจะใหค้วามส าคญัในการทุ่มงบประมาณมหาศาลเป็น
อยา่งมาก เช่น สถาบนัไอทีอีกลาง ท่ีถนดัหลกัสูตรเทคโนโลยีอากาศยานและการเดินทะเล รัฐบาล
ไดใ้ห้งบจดัซ้ือเคร่ืองบินพาณิชย ์เคร่ืองบินเล็กส่วนบุคคล เรือเดินทะเล และอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีปลด
ประจ าการแลว้ รวมถึงจ าลองอู่ซ่อมเคร่ืองบินใหผู้เ้รียน/ผูเ้รียนใหล้องฝึกปฏิบติั เป็นตน้71 
 9. การบริหารงานบุคคล 

  การบริหารการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ ทางด้านการบริหารบุคคล สิงคโปร์       
มีช่วงการบงัคบับญัชาท่ีสั้นท่ีสุดคือ จากกระทรวงศึกษาธิการไปยงัโรงเรียนโดยตรง  โดยมีผูบ้ริหาร
เป็นผูใ้ห้การสนบัสนุนการบริหารจดัการของสถานศึกษาทั้งในเร่ือง 1) วางแผนยุทธศาสตร์ของ
โรงเรียน 2) บริหารจดัการดา้นทรัพยากร ทั้งทรัพยากรบุคคล การเงิน อสังหาริมทรัพย ์และธุรการ 
3) ดูแลและจดัการด้านโครงสร้างพื้นฐานและสารสนเทศ และ 4) สนับสนุนการริเร่ิมงานด้าน
คุณภาพ การสร้างนวตักรรมและวิสาหกิจ ซ่ึงเป็นภารกิจท่ีตอบสนองวิสัยทศัน์ในการผลกัดนัให้
นวตักรรมเป็นกลไกในขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งสร้างเสริมจิตวิญญาณของการเป็น

                                                        
 70ศุภการ สิริไพศาล และสุมาลี ทองดี, วารสารส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ เร่ือง

ระบบการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: ศึกษากรณีประเทศสิงคโปร์  (กรุงเทพฯ:
มหาวทิยาลยัทกัษิณ, 2549), 70-71. 

 71เร่ืองเดียวกนั. 
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ผูป้ระกอบการและนกัประดิษฐ์นวตักรรมให้แก่ผูเ้รียนในโรงเรียนประถมศึกษา มธัยมศึกษาและ    
ยวุวทิยาลยัภายใตโ้ครงการ “BlueSky Showcase‛72 
                  10. การบริหารกิจการ 
  สิงคโปร์ไดจ้ดัตั้ง ฝ่ายบริการการศึกษา (Education Services Strategic Tourist Unit)
ข้ึนเพื่อประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ให้กบัผูเ้รียนนานาชาติฝ่ายบริการ
การศึกษาน้ี  ประกอบดว้ยแผนกต่าง ๆ ท่ีใหบ้ริการการศึกษาแบบต่าง ๆ  3 แผนก ดงัน้ี 1) การศึกษา
ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง 2) การศึกษาเพื่อพฒันาตนเอง และ 3) การฝึกอบรมองคก์ร โดยมีรัฐบาลจะ
สนบัสนุนในการบริหารกิจการของอาชีวศึกษาประเทศสิงคโปร์ เป็นอย่างดี ทั้งในการดูแลรักษา
อาคารสถานท่ี รวมทั้งจดัหาหนงัสือและต าราหลากหลายประเภทจากทุกมุมโลกมารวมเอาไวเ้ป็น
คลงัความรู้ใหก้บัประชาชน73  
               2.11 การนิเทศการศึกษา 

  อาชีวศึกษาของประเทศสิงคโปร์ไดจ้ดัตั้งศูนยฝึ์กอบรมอาชีวศึกษาโดย VITB โดย
มีหน้าท่ีให้ค  าแนะน าและพฒันาหลกัสูตร ฝึกอบรมครูผูส้อน และช่วยพฒันาส่ือการสอนซ่ึงเป็น
ส่วนส าคญัในการท าใหก้ารจดัอาชีวศึกษาเกิดความเขม้แขง็74 
  การน้ีสิงคโปร์ยงัมีการท่องเท่ียวเป็นตวัแทนของรัฐท่ีท าหนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์เร่ือง
การศึกษาในประเทศสิงคโปร์ มีหนา้ท่ีหลกั ๆ ดงัน้ี75  
  2.11.1 จดันิทรรศการการศึกษา  
  2.11.2 ใหค้  าแนะน าและปรึกษาดา้นการศึกษา  
  2.11.3 ใหก้ารอบรมแก่ตวัแทนท่ีรับปรึกษาในเร่ืองการศึกษาต่อ และ  
  2.11.4 โฆษณาและประชาสัมพนัธ์ข่าวสารดา้นการศึกษาในสิงคโปร์ 

                                                        
 72ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการวิจัยเร่ืองการ

ส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของสิงคโปร์, พิมพค์ร้ังท่ี 1 (กรุงเทพฯ: ส านกังาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2551), 34-46. 

 73ฎ ปฏกั, ทุนเรียนฟรีทีเ่รียนต่อสิงคโปร์ (กรุงเทพฯ: ฎ ปฏกัส านกัพิมพ,์ 2550), 72-74. 
 74บรรเลง ศรนิล และคณะ, รายงานการวิจัยเส้นทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและ

เทคโนโลยี (กรุงเทพฯ: โครงการวิจยัโดยทุนสนบัสนุนของ ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2548), 94-99. 

 75ฎ ปฏกั, ทุนเรียนฟรีทีเ่รียนต่อสิงคโปร์ (กรุงเทพฯ: ฎ ปฏกัส านกัพิมพ,์ 2550), 72-74. 
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  ดงันั้นในการพฒันาครูผูส้อนในสถานศึกษาข้ึนพื้นฐาน จะตอ้งให้ความส าคญักบั
การพฒันาครูผูส้อนใหมี้ความรู้และทกัษะในการจดัการเรียนการสอน โดยเฉพาะการน าองค์ความรู้
ใหม่มาสอดแทรกในการเรียนการสอนเพื่อเป็นตน้แบบให้แก่ผูเ้รียนในการแสวงหาความรู้และ
พฒันาตนเอง อนัจะน ามาซ่ึงการสร้างเสริมความเขม้แขง็ทางวชิาการในอนาคต76 
               2.12  การใหค้วามร่วมมือและการสนบัสนุนของผูป้กครอง 

  สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีการลงทุนมหาศาลในดา้นการศึกษา เพื่อพฒันาความรู้ของ
ประชากรในประเทศ และพฒันาบุคลากรระดับผูน้ าในอนาคตขณะเดียวกัน ไม่เฉพาะรัฐบาล
สิงคโปร์แต่ยงัรวมถึงองคก์ร บริษทัเอกชน และสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ไดใ้ห้ความช่วยเหลือทาง
การเงินอย่างมากมาย ในการสนบัสนุนทุนการศึกษาของชาวต่างชาติท่ีมีความสามารถให้มีโอกาส
ศึกษาต่อในสิงคโปร์77 
               2.13  การน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการจดัการศึกษา 

  สิงคโปร์ได้ก าหนดวิสัยทศัน์ทางดา้นการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจดัการศึกษา
ของอาชีวศึกษาคือเป็น“หน่ึงในผูน้ าของการจดัการศึกษาด้านเทคโนโลยี”  ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้
วิสัยทศัน์ของสถาบนัอาชีวศึกษา (ITE) ประสบความส าเร็จได้คือการสร้างความเขม้แข็งให้กับ
บุคลากรทุกระดบัโดยการเพิ่มความมัน่คง  สร้างทีมงานสู่ความเป็นเลิศ  และการใส่ใจดูแลท่ีดี   
ทั้งน้ียงัได้ก าหนดแผนหลกัด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ทุก
โรงเรียนสามารถเขา้ถึงเทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งสะดวกและทัว่ถึง โดยการจดัท าส่ือการเรียนรู้ 
เป็นการใหค้วามรู้ผา่นส่ือท่ีน่าสนใจ เช่น เวบ็ไซต ์หนงัสือการ์ตูน และส่ือการเรียนรู้เร่ืองทรัพยสิ์น
ทางปัญญาอ่ืน ๆ รวมทั้งหน่วยการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์  (e-learning modules) ซ่ึงจดัข้ึนส าหรับ
ผูเ้รียนประถมศึกษาและมธัยมศึกษา โดยจดัให้มีการฝึกเชิงปฏิบติัการส าหรับครูผูส้อน เพื่อให้

                                                        
 76ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการวิจัยเร่ืองการ

ส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของสิงคโปร์, พิมพค์ร้ังท่ี 1 (กรุงเทพฯ: ส านกังาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2551), 34-46. 

 77ศุภการ สิริไพศาล และสุมาลี ทองดี, วารสารส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ เร่ือง
ระบบการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: ศึกษากรณีประเทศสิงคโปร์  (กรุงเทพฯ: 
มหาวทิยาลยัทกัษิณ, 2549), 70-71. 
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ครูผูส้อนมีความเขา้ใจและสามารถใช้หน่วยการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนเร่ือง
ทรัพยสิ์นทางปัญญาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ78 

  การน้ีสิงคโปร์ไดมี้การจดัตั้งศูนยว์ิทยาศาสตร์แห่งสิงคโปร์ (Singapore Science 
Centre) เพื่อให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต จึงมีการปลูกฝังแนวคิดผา่นการ
เรียนรู้ตามอัธยาศัยในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ท่ีมีการจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับ
วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ประยุกต ์รวมทั้งเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม โดยมีหนา้ท่ีในการ
จดัโปรแกรมเสริมความส าคญัของวิทยาศาสตร์ (Science Enrichment Programmer) เพื่อสนบัสนุน
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยมีเป้าหมายในการกระตุน้การแสวงหาความรู้และ
การสร้างจินตนาการให้ผูเ้รียนผา่นรูปแบบการเรียนในช่วงเปิดเทอมในห้องปฏิบติัการ การสาธิต 
การสนทนาเร่ืองวทิยาศาสตร์ การประมวลแนวทางการสอนวิทยาศาสตร์ การจดักิจกรรมแกปั้ญหา
ทางคณิตศาสตร์ รวมทั้งการจดัหลกัสูตรคอมพิวเตอร์และหลกัสูตรการสังเกต ส าหรับช่วงปิดเทอม
และวนัหยุดอาจจดัโปรแกรมเป็นพิเศษ ทั้งน้ีสิงคโปร์ยงัมีการจดัท านิตยสาร Singapore Scientist   
ซ่ึงเป็นนิตยสารท่ีไดรั้บการยอมรับวา่เป็นวารสารวิทยาศาสตร์ท่ีมียอดขายสูงสุดในสิงคโปร์ โดยมี
กลุ่มเป้าหมายคือ ครูผูส้อน ผูเ้รียน และสมาชิกผูส้นใจข้อมูลการพฒันาทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีพร้อมทั้งมีการจดัท า Fun Science ซ่ึงเป็นจดหมายข่าวส าหรับเยาวชนท่ีมีความสนใจใน
ขอ้มูลทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีซ่ึงจดัท าโดยความร่วมมือของศูนยว์ทิยาศาสตร์แห่งสิงคโปร์
และส านักงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจยั (A*STAR) ทั้งน้ีสิงคโปร์ยงัไดจ้ดัโครงการ
แสวงหาอจัฉริยะ (A*STAR Talent Search A*TS) เพื่อให้เยาวชนมีแรงบนัดาลใจและสนใจ
วทิยาศาสตร์อยา่งย ัง่ยนืใน พ.ศ. 2549 A*STAR จึงไดริ้เร่ิมโครงการให้รางวลัผูเ้รียนท่ีมีอายุระหวา่ง 
15-18 ปี ท่ีมีความถนัดและความสามารถในการวิจยัทางวิทยาศาสตร์ โดยให้เยาวชนน าเสนอ
โครงการวิจยัทางวิทยาศาสตร์ในงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมแห่งสิงคโปร์ (Singapore Science 
and Engineering Fair-SSEF) ให้คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงประกอบด้วยคณาจารยจ์าก

                                                        
 78ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการวิจัยเร่ืองการ

ส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของสิงคโปร์, พิมพค์ร้ังท่ี 1 (กรุงเทพฯ : ส านกังาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2551), 34-46. 
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มหาวิทยาลยัทั้งในและต่างประเทศ สถาบนั A*STAR รวมทั้งผูท่ี้เคยได้รับรางวลัโนเบลท าการ
คดัเลือกโครงการท่ีมีแนวคิดทางวทิยาศาสตร์โดดเด่นอีกดว้ย79 
               2.14 การจดัการศึกษาในระดบัอาชีวศึกษากบัสถานประกอบการ 
                 เป็นท่ีทราบกันดีว่ารัฐบาลสิงคโปร์ได้ทุ่มเทและให้ความส าคัญกับการศึกษา     
อยา่งสูง เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความเป็นเลิศทางวชิาการ ท าใหผู้เ้รียนของสิงคโปร์มีมาตรฐานการศึกษาใน
ระดบัสูงและมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติ ทั้งน้ีรัฐบาลไดก้ าหนดให้สถาบนัการศึกษา
อาชีวศึกษา (ITE) ร่วมมือกบัสถานประกอบการหรือสถานท่ีฝึกประสบการณ์ ในการเปิดการเรียน
การสอนร่วมกนั โดยใช้หลกัการวิเคราะห์ตามความต้องการของสถานประกอบการตามสภาพ
เศรษฐกิจเป็นหลกัในการจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม80 

  ทั้งน้ีสถาบนัการศึกษาอาชีวศึกษา ยงัมีหลกัสูตรฝึกอบรมทั้งแบบเต็มเวลาแบบ     
ไม่เต็มเวลา และระบบช่างฝึกหดั ทั้งเพื่อเพิ่มพูนทกัษะการท างาน และยกระดบัฝีมือหรือหนา้ท่ี  
ภาคธุรกิจเอกชนและสถานประกอบการในสิงคโปร์มีบทบาทความร่วมมือในการสร้างและพฒันา
ก าลงัคนทางอาชีวศึกษา โดยการจดัตั้งศูนยฝึ์กอาชีพให้แก่ช่างฝึกหดัหรือรับผูเ้รียนเขา้ฝึกงาน และ
ส่งเสริมให้พนกังานของบริษทัเขา้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความสามารถตามโครงการต่าง ๆ อีก
ดว้ย81 
               2.15 ผูเ้รียนหรือนกัศึกษาในระดบัอาชีวศึกษา 
  อาชีวศึกษาของประเทศสิงคโปร์ ได้ก าหนดไวว้่า ส าหรับผูท่ี้เลือกศึกษาสาย
อาชีวศึกษาจะมีการศึกษาตั้งแต่ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้เป็นตน้ไป และจากนั้นจึงมาเลือกเรียน 
สายอาชีพต่อ ซ่ึงเม่ือจบแลว้สามารถเขา้ศึกษาต่อหรือฝึกอาชีพในวิทยาลยัโพลีเทคนิค หรือสถาบนั
เทคนิคของสถาบนัเทคนิคศึกษาได ้ทั้งน้ีผูเ้รียนท่ีเลือกเรียนสายสามญัในระดบัมธัยมศึกษาสามารถ

                                                        
 79ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการวิจัยเร่ืองการ

ส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของสิงคโปร์, พิมพค์ร้ังท่ี 1 (กรุงเทพฯ: ส านกังาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2551), 34-46. 

 80ฎ ปฏกั, ทุนเรียนฟรีทีเ่รียนต่อสิงคโปร์ (กรุงเทพฯ: ฎ ปฏกัส านกัพิมพ,์ 2550), 36-38. 
 81บรรเลง ศรนิล และคณะ, รายงานการวิจัยเส้นทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและ

เทคโนโลยี (กรุงเทพฯ: โครงการวิจยัโดยทุนสนบัสนุนของ ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2548), 94-99. 
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เปล่ียนมาเรียนสายอาชีพในวิทยาลยัโพลีเทคนิค หรือสถาบนัเทคนิคในระดบัหลงัมธัยมศึกษาได้
เช่นกนั และสามารถเขา้ศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัได้82 

  การน้ีอาชีวศึกษาของประเทศสิงคโปร์ ยงัได้ให้ความส าคญัแก่ผูเ้รียนโดยสร้าง
ความตระหนกัดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา การจดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับครูผูส้อนและผูเ้รียนดว้ย
ความตระหนกัถึงความส าคญัและการเคารพสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา เป็นส่ิงท่ีตอ้งปลูกฝังตั้งแต่
วยัเยาว ์โดยมีส านกังานทรัพยสิ์นทางปัญญาแห่งสิงคโปร์ เป็นผูจ้ดัโปรแกรมเพื่อให้ความรู้เก่ียวกบั
ทรัพย์สินทางปัญญาแก่ผูเ้รียนและครูผูส้อนในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในช่ือ 
Iperckidz ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีน าไปสู่การสร้างนวตักรรม (Innovation) และการ
ส่งเสริมความเป็นเจา้ของกิจการ (Entrepreneurship) ทั้งน้ีไดก้  าหนดให้ครูไดจ้ดัท าส่ือการเรียนรู้ 
เป็นการใหค้วามรู้ผา่นส่ือท่ีน่าสนใจ เช่น เวบ็ไซต ์หนงัสือการ์ตูน และส่ือการเรียนรู้เร่ืองทรัพยสิ์น
ทางปัญญาอ่ืน ๆ รวมทั้งหน่วยการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์  (e-learning modules) ซ่ึงจดัข้ึนส าหรับ
ผูเ้รียนประถมศึกษาและมธัยมศึกษา โดยจดัให้มีการฝึกเชิงปฏิบติัการส าหรับครูผูส้อนผูส้อน 
เพื่อให้ครูผูส้อนมีความเขา้ใจและสามารถใช้หน่วยการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอน
เร่ืองทรัพยสิ์นทางปัญญาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ83 

  ดงัน้ีจะเห็นไดป้ระเทศสิงคโปร์ ไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองของการสร้างทรัพยสิ์น
ทางปัญญาโดยผูเ้รียนเพื่อผูเ้รียน (IP by Students for Students) ในการจดัท าค่ายส าหรับผูเ้รียน
เพื่อให้ความรู้และเสริมทกัษะในการผลิตการ์ตูนส าหรับการถ่ายทอดเร่ืองทรัพยสิ์นทางปัญญา 
ไดแ้ก่ การ์ตูนความรู้เร่ืองลิขสิทธ์ิในโครงงานของโรงเรียน ส าหรับงานการ์ตูนท่ีไดรั้บการคดัเลือก
จะน าไปเผยแพร่ในโรงเรียนมธัยมศึกษาทุกแห่งของสิงคโปร์ รวมทั้งโครงการ Make Your Make! 
ซ่ึงเป็นโครงการส าหรับผูเ้รียนประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ท่ีจดัข้ึนเพื่อให้เกิดการแข่งขนัในการ
สร้างสรรค์เคร่ืองหมายการคา้ (Trademark) ของตนเอง โดยมีจุดมุ่งหมายคือ การกระตุ้นให้เกิด
ความตระหนักในสิทธิทางทรัพยสิ์นทางปัญญา การสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบเคร่ืองหมาย

                                                        
 82บรรเลง ศรนิล และคณะ, รายงานการวิจัยเส้นทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและ

เทคโนโลยี (กรุงเทพฯ: โครงการวิจยัโดยทุนสนบัสนุนของส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2548), 94-99. 

 83ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการวิจัยเร่ือง การ
ส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของสิงคโปร์, พิมพค์ร้ังท่ี 1 (กรุงเทพฯ: ส านกังาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2551), 34-46. 
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การคา้ในสิงคโปร์ และการส่งเสริมการเรียนรู้ถึงความส าคญัของตราสินคา้ ทั้งน้ี ผูช้นะการแข่งขนั
จะไดรั้บเงินรางวลันอกจากไดรั้บความรู้อีกดว้ย84 
               2.16  คุณลกัษณะของครูผูส้อนและการปฏิบติัหนา้ท่ีของครูผูส้อน 
  กระทรวงศึกษาได้ก าหนดครูผูส้อนท่ีจะสอนในระดบัอาชีวศึกษาของประเทศ
สิงคโปร์ จะตอ้งมีประสบการณ์ท างานในสถานประกอบการมาแลว้อยา่งนอ้ย 3 ปี และทุก ๆ 5 ปี
ตอ้งมีเวลากลบัไปฝึกงานในสถานประกอบการ การพฒันาหลกัสูตรฝ่ายพฒันาหลกัสูตรจะท าการ
ส ารวจความต้องการศึกษา ประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อร่างหลักสูตรจดัท าส่ือและ
เทคโนโลยีประกอบการสอน จากนั้นจึงทดลองใช้หลกัสูตร โดยมีการอบรมครูผูส้อนก่อนใช้
หลกัสูตร85 
  ดงันั้นจะเห็นไดว้า่กกระทรวงศึกษา ไดใ้ห้ความส าคญักบัการพฒันาครูผูส้อนให้มี
ความรู้และทกัษะในการจดัการเรียนการสอน โดยเฉพาะการน าองค์ความรู้ใหม่มาสอดแทรกใน 
การเรียนการสอนเพื่อเป็นตน้แบบใหแ้ก่ผูเ้รียนในการแสวงหาความรู้และพฒันาตนเอง อนัจะน ามา
ซ่ึงการสร้างเสริมความเขม้แข็งทางวิชาการในอนาคต รวมทั้งต่อยอดในการสร้างทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับครูผูส้อนและผูเ้รียนดา้ยความตระหนกัถึงความส าคญั
และการเคารพสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา เป็นส่ิงท่ีตอ้งปลูกฝังตั้งแต่วยัเยาว ์ทั้งน้ีสิงคโปร์จึงได้
ก าหนดใหส้ านกังานทรัพยสิ์นทางปัญญาแห่งสิงคโปร์ เป็นผูจ้ดัท าโปรแกรมเพื่อให้ความรู้เก่ียวกบั
ทรัพย์สินทางปัญญาแก่ผูเ้รียนและครูผูส้อนในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในช่ือ 
Iperckidz ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีน าไปสู่การสร้างนวตักรรม (Innovation) และการ
ส่งเสริมความเป็นเจา้ของกิจการ (Entrepreneurship) อาจจะเป็นในรูปแบบการจดัท าส่ือการเรียนรู้ 
ซ่ึงเป็นการให้ความรู้ผ่านส่ือท่ีน่าสนใจ เช่น เว็บไซต์ หนังสือการ์ตูน และส่ือการเรียนรู้เร่ือง
ทรัพยสิ์นทางปัญญาอ่ืน ๆ รวมทั้งหน่วยการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์  (e-learning modules) ซ่ึงจดัข้ึน

                                                        
 84ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการวิจัยเร่ืองการ

ส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของสิงคโปร์, พิมพค์ร้ังท่ี 1 (กรุงเทพฯ: ส านกังาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2551), 34-46. 

 85มยรุา ศรีพงษว์วิฒัน์, “การศึกษาปัญหาการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลกัสูตร
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) พุทธศกัราช 2538 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ในวิทยาลยัเทคนิค
สังกดักรมอาชีวศึกษา ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในการวางแผนและการเตรียม การด าเนินการ และ
การประเมินผล” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารอาชีวศึกษา บณัฑิต
วทิยาลยั สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั, 2540.), บทคดัยอ่. 
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ส าหรับผูเ้รียนประถมศึกษาและมธัยมศึกษา โดยจดัให้มีการฝึกเชิงปฏิบติัการส าหรับครูผูส้อน
ผูส้อน เพื่อให้ครูผูส้อนมีความเขา้ใจและสามารถใช้หน่วยการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ในการเรียน   
การสอนเร่ืองทรัพยสิ์นทางปัญญาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป86 
               2.17  ผลผลิตของการจดัการการศึกษาในระดบัอาชีวศึกษาของประเทศสิงคโปร์ 

  ประเทศสิงคโปร์ไดก้ าหนดผลผลิตจากการจดัการศึกษาในระดบัอาชีวศึกษา โดยมี
การจดัระดบัทกัษะอาชีพแบ่งเป็น 3 ระดบั และให้ประกาศนียบตัรทกัษะอาชีพ เรียกวา่ National 
Technical Certificate หรือ NTC ซ่ึงออกใหโ้ดยสถาบนัเทคนิคศึกษา ดงัน้ี87 
  2.17.1 NTC-1 เป็นระดบัสูงสุด ผูท่ี้สอบผา่นจะมีความรู้เทคนิคและทกัษะเต็มรูป
ในสาขาวชิาชีพนั้น ๆ เทียบไดก้บัหวัหนา้ช่าง (Master Mechanics) 

  2.17.2 NTC-2 เป็นระดบัช่างช านาญงาน โดยปกติจะไดรั้บเม่ือผา่นการฝึกอบรม
อาชีพเตม็เวลามาแลว้ 2 ปี หรือเป็นผูท่ี้ส าเร็จจากระบบช่างฝึกหดั 
  2.17.3 NTC-3 เป็นระดบัผูช่้วยช่าง ท่ีผ่านการฝึกอบรมทกัษะเบ้ืองตน้เต็มเวลา
มาแลว้ 1 ปี หรือผา่นการฝึกอบรมระบบช่างฝึกหดัหลกัสูตรทกัษะ เบ้ืองตน้ 

  ทั้ งน้ีในส่วนของผลผลิตการจัดการการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาจากการ
ประกาศนียบตัรเสริม ซ่ึงออกใหโ้ดยสถาบนัเทคนิคศึกษา ดงัน้ีคือ88 

   Modular Certificate of the NTC System เป็นประกาศนียบตัรท่ีให้เม่ือผา่นการ
ฝึกอบรมโมดูลหน่ึง ๆ ของหลกัสูตร NTC ส าหรับสะสมเพื่อผา่น NTC ระดบัพื้นฐาน 
   Certificate of Competency (CoC) ส าหรับสาขาอาชีพท่ีไม่สามารถจดัเขา้ระบบ  
NTC ได ้ซ่ึงอาจเป็นทกัษะอาชีพท่ีจ าเพาะเจาะจงในวงแคบ หรือเป็นทกัษะท่ีจบไดใ้นตวัเองชดัเจน 
   Industrial Technician Certificate (ITC) เป็นประกาศนียบตัรส าหรับช่าง
เทคนิคท่ีไดรั้บการฝึกอบรม หรือเป็นหวัหนา้ช่างระดบัตน้ เขา้รับการฝึกอบรมแบบเต็มเวลา 2  ปี หรือ
นอกเวลา 3 ปีในส่วนผลผลิตของการจดัการศึกษาวิทยาลยัโพลีเทคนิคเป็นการจดัการศึกษา โดยการ

                                                        
 86ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการวจัิยเร่ือง ฃการ

ส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาของสิงคโปร์, พิมพค์ร้ังท่ี 1 (กรุงเทพฯ: ส านกังาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2551), 34-46. 

 87บรรเลง ศรนิล และคณะ, รายงานการวิจัยเส้นทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและ
เทคโนโลยี (กรุงเทพฯ: โครงการวิจยัโดยทุนสนบัสนุนของส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2548), 94-99. 

 88เร่ืองเดียวกนั. 
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ผลิตก าลงัคนระดบักลาง ซ่ึงรับผูจ้บการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา ผูท่ี้ไดรั้บประกาศนียบตัรทกัษะ
อาชีพ (National Technical Certificate) ระดบั 2 (NTC-2) หรือผูท่ี้ผา่นการฝึกอบรมหลกัสูตรช่าง
ฝึกหัดของสถาบนัเทคนิคศึกษา (ITE) การจดัการเรียนการสอนเน้นการปฏิบติัให้สนองความ
ตอ้งการของอุตสาหกรรม วิทยาลยัโพลีเทคนิคเปิดสอนหลกัสูตรต่าง ๆ เช่น บริหารธุรกิจ 
วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี การเดินเรือ ส่ือสารมวลชนการตลาด และคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 
นอกจากนั้น ยงัจดัหลกัสูตรระยะสั้นต่าง ๆ  เพื่อพฒันาอาชีพอีกดว้ย89 
  สุดทา้ยผลผลิตของการจดัการศึกษาสถาบนัเทคนิคศึกษา (Institute of Technical 
Education : ITE) ผูเ้รียนจะตอ้งสอบผา่น GCE "N" Level ในระดบัมธัยมศึกษา และสามารถเลือก
เรียนได ้2 ลกัษณะ คือ เรียนเตม็เวลา ณ ศูนยข์อง ITE และการฝึกแบบช่างฝึกหดั90 
                2.18  การวดัและการประเมินผลการบริหารและการศึกษาภายในและภายนอก 
  ระดบัอาชีวศึกษาการวดัและการประเมินผลการบริหารและการศึกษาภายในและ
ภายนอกระดบัอาชีวศึกษาของประเทศสิงคโปร์อยู่ในการควบคุมก ากบัของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยตรง ในการประกนัคุณภาพใหไ้ดต้ามเกณฑม์าตรฐานท่ีรัฐเป็นผูก้  าหนด91 

  ทั้งน้ีกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์จะออกใบรับรอง  Singapore  Quality Class  ให้
ส าหรับสถาบนัท่ีผา่นการตรวจสอบและประเมินผลหากไม่ผา่นการประเมินคุณภาพท่ีจะด าเนินการ
เพิกถอนใบอนุญาตและสิทธิในการจดัตั้งโรงเรียนหรือสถาบนัในทนัทีหากไม่ปรับปรุงแกไ้ขตาม
ค าแนะน า ซ่ึงตรงจุดน้ีเองท่ีเป็นเคร่ืองรับประกนัถึงคุณภาพของระบบการศึกษาในสิงคโปร์ไดใ้น
ระดบัหน่ึงในปัจจุบนัน้ี92 

 

                                                        
 89บรรเลง ศรนิล และคณะ, รายงานการวิจัยเส้นทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและ

เทคโนโลยี (กรุงเทพฯ: โครงการวิจยัโดยทุนสนบัสนุนของส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2548), 94-99. 

 90เร่ืองเดียวกนั. 
 91ชุมศกัด์ิ อินทร์รักษ์ และคณะ, “การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาของ

ประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์” (วิจัยอิสระ ภาคบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทปั์ตตานี, 2549), ก. 

 92ศุภการ สิริไพศาล และสุมาลี ทองดี, วารสารส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ เร่ือง
ระบบการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: ศึกษากรณีประเทศสิงคโปร์  (กรุงเทพฯ: 
มหาวทิยาลยัทกัษิณ, 2549), 66-67. 



 192 

ตอนที ่3  ผลการวเิคราะห์การเปรียบเทยีบ ในการบริหารการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาของ 
 ประเทศไทยกบัประเทศสิงคโปร์   
 ในการด าเนินการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะขออธิบายกระบวนการ (Process) การบริหาร
จดัการการศึกษาในระดบัอาชีวศึกษาโดยน าขอ้มูลของการบริหารอาชีวศึกษาของทั้งสองประเทศใน
แต่ละหวัขอ้จ านวน 18 หวัขอ้ ของประเทศไทยกบัประเทศสิงคโปร์ มาวิเคราะห์เปรียบเทียบพร้อม
กบัสรุปผลการวิเคราะห์ เพื่อคน้หาประเด็นความสอดคลอ้งกนั และประเด็นความแตกต่างกนัของ
การบริหารการศึกษาจ านวน 18 ประเด็นทั้ง 2 ประเทศ ดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 3  การเปรียบเทียบประเด็นในการบริหารการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาประเทศไทยและ 
 ประเทศสิงคโปร์  
 

 

การศึกษาอาชีวศึกษา 
การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาระดบัอาชีวศึกษา 
ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ 

1. นโยบายการบริหาร
จดัการการศึกษา  

1.1 การไดรั้บการศึกษาของประเทศ 
ไทยก าหนดไวด้งัน้ีคือ รัฐบาลมี 
นโยบายใหผู้เ้รียนเรียนฟรี 15 ตั้งแต่ 
ระดบับริบาล 1 ปี จนถึงมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 6 โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย และ 
ก าหนดใหมี้การเรียนภาคพ้ืนฐาน 
ไม่นอ้ยกวา่ 12 ปี  ระดบัประถมศึกษา 
6 ปี และระดบัมธัยมศึกษา 6 ปี ส่วน 
การศึกษาภาคบงัคบัผูป้กครองจะตอ้ง 
ใหบุ้ตรไดเ้รียนตามกฎหมาย 
ภาคบงัคบั 9 ปี ระดบัประถมศึกษา  
6 ปี และระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  
3 ปี อยา่งต่อเน่ืองและมีคุณภาพ  
ซ่ึงการจดัการศึกษาดงักล่าวจะตอ้ง 
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมขององคก์ร 
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินและเอกชนเป็น 
การศึกษาตลอดชีวติส าหรับประชาชน 
ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม มีการพฒันา 
อยา่งต่อเน่ือง  

1.1 การบริหารการศึกษาของประเทศ 
สิงคโปร์ ก าหนดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไว ้
ท่ี 12 ปีโดยมีระดบัประถมการศึกษา   
6 ปี และระดบัมธัยมศึกษา  6 ปี โดย 
ก าหนดใหน้กัเรียนตอ้งศึกษาภาคบงัคบั 
10  ปี  คือระดบัประถมศึกษา 6 ปี และ 
มธัยมศึกษา 4 ปี จากนั้นใครจะเรียนต่อ 
หรือไม่ข้ึนอยูก่บัความสามารถของ 
แต่ละบุคคล  
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ตารางท่ี 3  การเปรียบเทียบประเด็นในการบริหารการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาประเทศไทยและ 
 ประเทศสิงคโปร์  (ต่อ) 
 

 

การศึกษาอาชีวศึกษา 
การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาระดบัอาชีวศึกษา 
ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ 

1. นโยบายการการ
บริหารจดัการการศึกษา 
(ต่อ) 
 

1.2 บิดา มารดา หรือผูป้กครองมีสิทธิ 
ไดรั้บสิทธิประโยชน์ ดงัต่อไปน้ี  
       1.2.1 การสนบัสนุนจากรัฐ ใหมี้ 
ความรู้ความสามารถในการอบรม 
เล้ียงดู และการใหก้ารศึกษาแก่บุตร 
หรือบุคคลซ่ึงอยูใ่นความดูแล  
       1.2.2 เงินอุดหนุนจากรัฐส าหรับ 
การจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุตร 
หรือบุคคลซ่ึงอยูใ่นความดูแลท่ี 
ครอบครัวจดัให ้ทั้งน้ีตามท่ีกฎหมาย 
ก าหนด  
       1.2.3 การลดหยอ่นหรือยกเวน้ 
ภาษีส าหรับค่าใชจ่้ายการศึกษาตามท่ี 
กฎหมายก าหนด 

1.2 รัฐบาลสิงคโปร์ไดด้ าเนินโครงการท่ี 
จะกระตุน้ใหผู้ห้ญิงท่ีมีการศึกษาดีให้ 
แต่งงานและมีบุตรดว้ยการใหก้ารรับรอง 
วา่ลูก ๆ ของพวกเขาจะไดรั้บอภิสิทธ์ิ 
ทางการศึกษาท่ีจะไดเ้รียนในโรงเรียน 
ชั้นน าโรงเรียนใดโรงเรียนหน่ึง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.3. บิดา มารดา หรือผูป้กครอง 
มีหนา้ท่ีจดัใหบุ้ตรหรือบุคคลซ่ึงอยูใ่น 
ความดูแลไดรั้บการศึกษาภาคบงัคบั 
ตามมาตรา 17 และตามกฎหมายท่ี 
เก่ียวขอ้งตลอดจนใหไ้ดรั้บการศึกษา 
นอกเหนือจากการศึกษาภาคบงัคบั 
 ตามความพร้อมของครอบครัว 

1.3 การศึกษาถือเป็นกฎขอ้บงัคบัท่ี 
ผูป้กครองตอ้งมอบใหก้บับุตรหลานชาว 
สิงคโปร์ ผูป้กครองท่ีละเลยไม่น าเด็กใน 
ปกครองลงทะเบียนกบัสถานศึกษาของ 
ประเทศจะถูกลงโทษปรับหรือจ าคุก 
 โดยการศึกษาภาคบงัคบัขั้นแรกก็คือ  
 ระดบัอนุบาล 

 1.4 การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอน 
ปลาย เป็นการศึกษาท่ีมุ่งส่งเสริมให ้
ผูเ้รียนไดศึ้กษาตามความถนดัและ 
ความสนใจ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานส าหรับ 
การศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ 
รวมทั้งการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 
และทกัษะทางสงัคมท่ีจ าเป็น โดย 

1.4 อาชีวศึกษาของสิงคโปร์ไดก้ าหนด 
เป้าหมาย โดยใหมี้ผูเ้รียนอาชีวศึกษา 
ทั้งประเทศอยา่งนอ้ย 25% - 30% 
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ตารางท่ี 3  การเปรียบเทียบประเด็นในการบริหารการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาประเทศไทยและ 
 ประเทศสิงคโปร์  (ต่อ) 
 

 

การศึกษาอาชีวศึกษา 
การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาระดบัอาชีวศึกษา 
ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ 

1. นโยบายการการ
บริหารจดัการการศึกษา 
(ต่อ) 
 

ปกติใชเ้วลาเรียนสามปี โดยแบ่งเป็น
สองประเภท ดงัน้ี  
          1.4.1 ประเภทสามญัศึกษา เป็น 
การจดัการศึกษาเพื่อพฒันาผูเ้รียนตาม 
ความถนดัความสนใจ ศกัยภาพและ 
ความสามารถพิเศษเฉพาะดา้นเพื่อเป็น 
พ้ืนฐานส าหรับการศึกษาต่อใน 
ระดบัอุดมศึกษา   
          1.4.2 ประเภทอาชีวศึกษา เป็น 
การจดัการศึกษาเพื่อพฒันาความรู้และ 
ทกัษะในการประกอบอาชีพใหเ้ป็น 
ก าลงัแรงงานท่ีมีฝีมือ หรือศึกษาต่อใน 
ระดบัอาชีพชั้นสูง 

 

 1.5 การจดัการอาชีวศึกษา  
การฝึกอบรมวชิาชีพ ใหจ้ดัใน 
สถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของ 
เอกชน สถานประกอบการ หรือโดย 
ความร่วมมือระหวา่งสถานศึกษากบั 
สถานประกอบการ ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไป 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการอาชีวศึกษา 
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.5 อาชีวศึกษาของสิงคโปร์ปัจจุบนั  
ได ้เป็นหน่ึงในผูน้ าระดบัโลกทางดา้น 
การจดัอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมดว้ย 
การจดัการศึกษาเพียงระดบั 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
 
 
 

 1.6 การจดัการศึกษาส าหรับบุคคล 
ซ่ึงมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ 
 สติปัญญา อารมณ์ สงัคม การส่ือสาร 
และการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ 
หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซ่ึงไม่
สามารถพ่ึงตนเองไดห้รือไม่มีผูดู้แล
หรือดอ้ยโอกาส ตอ้งจดัใหบุ้คคล 
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การศึกษาอาชีวศึกษา 
การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาระดบัอาชีวศึกษา 
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1. นโยบายการการ
บริหารจดัการการศึกษา 
(ต่อ) 

ดงักล่าวมีสิทธิและโอกาสไดรั้บ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ 
 

 

2. ยทุธศาสตร์ในการจดั
การศึกษา  

การขบัเคล่ือนนโยบายรัฐบาล  
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ 
นโยบาย เป้าหมายยทุธศาสตร์  
การผลิตและพฒันาก าลงัคน 
อาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2555-2569 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาของ 
ส านกังานคณะกรรมการการ 
อาชีวศึกษา ดงัน้ี 
2.1 ดา้นการเพ่ิมปริมาณผูเ้รียนสาย 
อาชีพก าหนดเป้าหมายของการ 
ด าเนินงานโดย 
       2.1.1 รักษาเป้าหมายผูเ้รียนใน 
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 
 การเพ่ิมปริมาณผูเ้รียนในระดบั 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

2.1 อาชีวศึกษาของสิงคโปร์ไดก้ าหนด 
เป้าหมาย โดยใหมี้ผูเ้รียนอาชีวศึกษา 
ทั้งประเทศอยา่งนอ้ย 25% - 30%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       2.1.2 ลดปัญหาการออก 
กลางคนั  โดยวางเป้าหมายใหล้ดลง 
ร้อยละ 5 ดว้ยการป้องกนั/ดูแล 
รายบุคคล การวจิยัพฒันาแกปั้ญหา 
รายวทิยาลยั/รายสาขาวิชา  
การวเิคราะห์แกปั้ญหาเชิงระบบ 
กลุ่มเป้าหมายใน  50 วทิยาลยั 
ท่ีมีปัญหาการออกกลางคนัสูง 
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การศึกษาอาชีวศึกษา 
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2. ยทุธศาสตร์ในการจดั
การศึกษา (ต่อ) 

       2.1.3จดัการเรียนการสอนในระดบั 
พ้ืนท่ีและภาพรวมตามความตอ้งการใน 
แต่ละสาขา  
       2.1.4 เปิดโอกาสใหผู้เ้รียน 
เขา้เรียนสายอาชีพดว้ยระบบโควตา  
       2.1.5 เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายผูมี้ส่วน 
ส าคญัต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาใน 
เชิงรุก ซ่ึงไดแ้ก่ผูเ้รียนและผูป้กครอง  

 

 2.2 ดา้นการขยายโอกาสในการเรียน
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวชิาชีพ 
      2.2.1 จดัอาชีวศึกษาครอบคลุม 
ทุกพ้ืนท่ี สาขาอาชีพ การขยาย 
กลุ่มเป้าหมาย 
      2.2.2 จดัตั้งสถาบนัการอาชีวศึกษา 
ในรูปแบบกลุ่มจงัหวดั 18กลุ่มจงัหวดั 
และกรุงเทพมหานคร รวม 19 สถาบนั 
 และสถาบนัการอาชีวศึกษาเกษตร  
ภาคละ 1แห่ง จ านวน 4 แห่ง  
      2.2.3 จดัตั้งสถานศึกษาอาชีวะ 
อ าเภอในกลุ่มอ าเภอชั้นหน่ึง 
      2.2.4 ส่งเสริมการจดัอาชีวะ 
ชายแดนใตสู่้สนัติสุข ศูนยฝึ์กอบรม 
อาชีวะสองระบบ และการจดัหลกัสูตร 
อาชีวะทอ้งถ่ินและสนบัสนุน 
ทุนการศึกษาแก่ผูด้อ้ยโอกาส 
      2.2.5 มุ่งผลิตและพฒันาก าลงัคน 
ในสาขาท่ีเป็นความตอ้งการของ 
ตลาดแรงงานสาขาท่ีเป็นนโยบาย 
รัฐบาล และการเพ่ิมขีดความสามารถ 

2.2 ปัจจยัของการประสบความส าเร็จ 
ของ อาชีวศึกษาของสิงคโปร์ (ITE) คือ 
มีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติัตามพนัธกิจ 
วสิยัทศัน์ และมุ่งจดัการอาชีวศึกษาและ 
การฝึกอบรม  การสร้างความแขง็แกร่ง 
ใหก้บัทีมผูน้ า   การด าเนินการอยา่ง 
เขม้แขง็ในการท าใหแ้ต่ละวทิยาลยัเกิด
ความเป็นเลิศและเป็นตวัอยา่งในการ
ด าเนินการ   เปิดรับความคิดสร้างสรรค ์
ของสมาชิกในองคก์รและรับความ
คิดเห็นจากผูอ่ื้น สร้างความเขม้แขง็ใน
วฒันธรรม ITE CARE โดยเฉพาะ 
อยา่งยิง่การดูแลและความห่วงใยใหย้งั
ประโยชน์กบัผูเ้รียนอยา่งแทจ้ริง 
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การศึกษาอาชีวศึกษา 
การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาระดบัอาชีวศึกษา 
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2. ยทุธศาสตร์ในการจดั
การศึกษา (ต่อ) 

ในการแข่งขนัของประเทศโดยการจดั 
อาชีวศึกษาเฉพาะทาง อาทิ ปิโตรเคมี 
การสร้างเกษตรรุ่นใหม่  ครัวไทยสู่ 
ครัวโลก  พลงังานทดแทน  โลจิสติกส์/ 
รถไฟความเร็วสูง  อญัมณี  
ยานยนต ์ ไฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส์  
ท่องเท่ียว/โรงแรม ฯลฯ 

 

     2.2.6 ขยายกลุ่มเป้าหมายอาชีวะใน 
โรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ 
อาชีวะเพื่อคนพิการ อาชีวะวยัแรงงาน 
 อาชีวะสูงวยั อาชีวะเพื่อสตรี อบรม 
ระยะสั้น/ตลาดนดัอาชีพศูนยซ่์อม 
สร้างเพื่อชุมชน  เทียบโอนความรู้และ 
ประสบการณ์  เพ่ือต่อยอดและพฒันา
ทกัษะทั้ง Upgrade Skills และ  
Re Skills ร่วมจดัอาชีวศึกษาใน 
สถานพินิจ เรือนจ า ค่ายทหาร และ  
อปท. ฯลฯ 

 
 
 

 2.3 ยกระดบัคุณภาพการจดั 
อาชีวศึกษา 
          2.3.1 ระดบัสถานศึกษาและ 
ระดบัหอ้งเรียนส่งเสริมคุณภาพและ 
สร้างความเขม้แขง็ในการพฒันาและ 
ยกระดบัคุณภาพการจดัอาชีวศึกษา 
โดย               
                     2.3.1.1 พฒันาการ 
จดัการเรียนรู้ตามแนวทาง 
 Constructionism, Project Based 
 Learning Authentic Assessment,  

2.3 อาชีวศึกษาของสิงคโปร์ไดก้ าหนด 
กลยทุธ์ดา้นแรงงานและเศรษฐกิจมุ่งเนน้ 
ภาคการผลิตและภาคบริการ  สนบัสนุน 
วสิาหกิจและผูป้ระกอบการ  ยกระดบั 
การส่งออกและการลงทุนในเอเชีย 
ตะวนัออก พฒันาแรงงานใหต้อบสนอง 
กบัเทคโนโลยขีั้นสูง และการผลิตและ 
การบริการโดยใชฐ้านความรู้    
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การศึกษาอาชีวศึกษา 
การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาระดบัอาชีวศึกษา 
ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ 

2. ยทุธศาสตร์ในการจดั
การศึกษา (ต่อ) 

 การเพ่ิมพนูทกัษะประสบการณ์จาก 
การเรียนในสถานท่ีจริง/สถานการณ์ 
จริง อาทิ Fix It Center และกรณีภยั
พิบติั 
                   2.3.1.2 พฒันาระบบนิเทศ 
การจดัการความรู้และถ่ายทอด 
ประสบการณ์จากครูผูส้อนรุ่นพ่ี 
สู่ครูผูส้อน รุ่นใหม่ (นิเทศภายใน)  
และการนิเทศทางไกล 
                   2.3.1.3 สร้างความเขม้แขง็ 
การประกนัคุณภาพภายใน สนบัสนุน 
ใหทุ้กวทิยาลยั  ผา่นการประเมิน 
คุณภาพภายนอกระดบัดีมาก และ 
เตรียมพร้อมรับการประเมินระดบัสากล  
               2.3.1.4 ยกระดบัคุณภาพ 
สถานศึกษาขนาดเลก็ ใหเ้ป็นตาม 
วตัถุประสงคข์องการจดัตั้ง  ตามความ 
ตอ้งการของพ้ืนท่ี และการใหบ้ริการ 
กลุ่มเป้าหมายพิเศษ อาทิ คนพิการ  
วยัท างาน สูงวยั และสตรี ฯลฯ  
               2.3.1.5 ใช ้ICT เพื่อการเรียน 
การสอน สนบัสนุนความพร้อมใน 
ดา้น Hardware ส่ือการเรียนการสอน 
ส่งเสริมการประกวดส่ือ/ส่ือออนไลน์ 
และจดัตั้งวทิยาลยัตน้แบบการใช ้ICT 
เพื่อการเรียนการสอน 

2.4 ปัจจยัส าคญัท่ีท าให ้อาชีวศึกษาของ 
สิงคโปร์ (ITE)  จดัการอาชีวศึกษาและ 
การฝึกอบรมไดอ้ยา่งมีคุณภาพคือ 
       - การบริหารจดัการใชรู้ปแบบ  
‚One ITE System, Three Colleges‛  
       - จดัการเรียนการสอนโดยยดึหลกั  
‚Hands-on, Minds-on, HeartsOn‛  
       - พฒันาหลกัสูตรท่ีเนน้การปฏิบติั 
ท่ีไดม้าตรฐานระดบัโลก 
       - พฒันาครูผูส้อนอยา่งจริงจงั 
        - พฒันานวตักรรมในการจดั 
การเรียนการสอน 
        - พฒันาการประสานงาน การ
ติดต่อส่ือสาร และการตลาด   
         - การสร้างแบรนดห์รือการปรับ
ภาพลกัษณ์ของ ITE  
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การศึกษาอาชีวศึกษา 
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2. ยทุธศาสตร์ในการจดั
การศึกษา (ต่อ) 

               2.3.1.6  พฒันาครูผูส้อน 
 สร้างเครือข่ายครูผูส้อน Social Media 
 และ Network สนบัสนุนใหค้รูผูส้อน 
ท าวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพ 
               2.3.1.7 จดัหาส่ือ/หนงัสือ 
 วสัดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอน 
ท่ีทนัสมยัและเพียงพอ 

 

           2.3.2 ระดบัผูเ้รียน ยกระดบั 
ความสามารถของผูเ้รียนเพื่อให ้
ผูส้ าเร็จอาชีวศึกษา  มีขีด 
ความสามารถในการแข่งขนัทั้ง 
สมรรถนะหลกั (Core Competency) 
และสมรรถนะการท างานตาม 
ต าแหน่งหนา้ท่ี (Function 
Competency)  โดยใช ้V-NET การ 
ประเมินดา้นมาตรฐานวชิาชีพ 
และ การประเมินระดบัหอ้งเรียน 
สร้างเสริมทกัษะอาชีพในอนาคตดว้ย 
กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ ปลูกฝัง 
คุณธรรมจริยธรรมวถีิประชาธิปไตย 
ความมีวนิยั เสริมสร้างทกัษะชีวติ 
ความสามารถดา้นนวตักรรม/ 
ส่ิงประดิษฐ ์การเป็น 
ผูป้ระกอบการ  พฒันาทกัษะการคิด 
บนพ้ืนฐาน Competency 
Based  Technology Based Green 
Technology  และ Creative Economy 
รวมทั้งการแกปั้ญหาดา้นพฤติกรรม 
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2. ยทุธศาสตร์ในการจดั 
การศึกษา (ต่อ) 

และการใชเ้วลาใหเ้กิดประโยชน์อาทิ  
สุภาพบุรุษอาชีวะ  ลูกเสือ กีฬา และ
การป้องกนั/แกไ้ขการทะเลาะววิาท 
           2.3.3 เตรียมผูเ้รียนสู่การเป็น 
ประชาคม ASEAN โดยการเพ่ิม 
จ านวนสถานศึกษา English Program 
(EP) Mini English Program (MEP) 
 ทุกจงัหวดั  ใชห้ลกัสูตร/ส่ือ 
ต่างประเทศ  สนบัสนุนการฝึกงาน 
ต่างประเทศ/บริษทัต่างประเทศและใน 
ประเทศ  ยกระดบัทกัษะดา้น 
ภาษาองักฤษในงาน
อาชีพ  ส่งเสริม  การเรียนรู้ภาษา 
ประเทศคู่คา้จัดระบบ Sister School 

ทุกประเทศใน ASEAN  

2.5 อาชีวศึกษาของสิงคโปร์มีการ 
พฒันาการอาชีวศึกษาใหไ้ปสู่เศรษฐกิจ 
โลก   โดยการพฒันาเศรษฐกิจของ 
ประเทศดว้ยนวตักรรม พฒันาระบบ 
เศรษฐกิจฐานใหเ้ป็นเศรษฐกิจความรู้  
เพ่ิมมูลค่าการผลิตและการบริการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.4 ดา้นการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบริหารจดัการ 
          2.4.1 ดา้นบริหารทัว่ไป 
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมา 
ใชใ้นการบริหารจดัการไดแ้ก่ Web 
Portal, E-office และ Data 
         2.4.2 ดา้นงบประมาณ ใช ้
แนวทาง Strategic Performance, 
Based Budgeting: SPBB และ  
Formula Funding โดยการจดั 
งบประมาณตามความจ าเป็นพ้ืนฐาน 
ความเสมอภาค และตามนโยบาย,  
การกระจายอ านาจจดัซ้ือจดัจา้ง, จดัหา 

2.6 อาชีวศึกษาของสิงคโปร์ท่ีส าเร็จได ้
นั้น มีหลายปัจจยัสนบัสนุนหลายอยา่ง 
ทั้งการทุ่มงบประมาณมหาศาลของ
รัฐบาล การเอาจริงเอาจงั และระบบ 
การศึกษาทุกส่วนต่างสนบัสนุนซ่ึงกนั
และกนั 
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2. ยทุธศาสตร์ในการจดั 
การศึกษา (ต่อ) 

งบประมาณค่าสาธารณูปโภคและ 
ค่าจา้งครูผูส้อนใหเ้พียงพอ 

 

            2.4.3 ดา้นบริหารงานบุคคล 
 สร้างเครือข่ายครูผูส้อน/สมาคม 
วชิาชีพ จดัหาลูกจา้งพนกังานราชการ 
ใหเ้พียงพอรวมทั้งการพฒันาระบบ 
บริหารงานบุคคลของสถาบนั 
การอาชีวศึกษา 
          2.4.4 ดา้นการสร้างความร่วมมือ 
ทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศเพ่ือพฒันาการจดั 
อาชีวศึกษา ดงัน้ี  
                   2.4.4.1  องคก์าร/สมาคม 
วชิาชีพ  สภาอุตสาหกรรม สภา 
หอการคา้ กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงอุตสาหกรรม สถาน 
ประกอบการ ในการจดัอาชีวศึกษา 
ระบบทวภิาคี การฝึกงานฯลฯ 
                  2.4.4.2  ประเทศเพื่อนบา้น 
 ประเทศในกลุ่มอาเซียน  
                  2.4.4.3 องคก์ารระหวา่ง 
ประเทศ ไดแ้ก่ VOCTECH, CPSC 
 /APACC, SEARCA และ UNIVOC 
 ฯลฯ  

2.7 อาชีวศึกษาของสิงคโปร์ไดก้ าหนด 
สโลแกนใหเ้ป็นท่ีรู้จกัและใหส้งัคม
ยอมรับกบัการด าเนินการ 
(REBRANDING) โดยส่ือท่ีเผยแพร่ 
ปรับเปล่ียนใหเ้ป็นไปตามท่ีโฆษณาและ
ส่ือท่ีเผยแพร่ออกไปก็มาจากสภาพความ 
พร้อมและการด าเนินการไดจ้ริงของ ITE 
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3. ระบบการบริหารจดั
การศึกษา 

3.1 การจดัการศึกษาของประเทศไทย 
มี 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ 
 การศึกษานอกระบบ และการศึกษา 
ตามอธัยาศยั 
          3.1.1 การศึกษาในระบบ เป็น 
การศึกษาท่ีก าหนดจุดมุ่งหมาย  
วธีิการศึกษา หลกัสูตร ระยะเวลาของ 
การศึกษา การวดัและประเมินผล  
ซ่ึงเป็นเง่ือนไขของการส าเร็จ 
การศึกษาท่ีแน่นอน 
          3.1.2 การศึกษานอกระบบ เป็น 
การศึกษาท่ีมีความยดืหยุน่ในการ 
ก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วธีิการ 
จดัการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา  
การวดัและประเมินผล ซ่ึงเป็นเง่ือนไข 
ส าคญัของการส าเร็จการศึกษา โดย 
เน้ือหาและหลกัสูตรจะตอ้งมีความ 
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา 
และความตอ้งการของบุคคล 
แต่ละกลุ่ม 
        3.1.3 การศึกษาตามอธัยาศยั เป็น 
การศึกษาท่ีใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ย 
ตนเองตามความสนใจ ศกัยภาพ  
ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจาก 
บุคคล ประสบการณ์ สงัคม 
สภาพแวดลอ้ม ส่ือ หรือแหล่งความรู้ 
อ่ืน ๆ 

3.1 มีการจดัระบบการศึกษาท่ีมีความ 
ยดืหยุน่และหลากหลายมากข้ึนซ่ึงมุ่งให ้
นกัเรียนมีทางเลือกมากข้ึน และมีความ 
เป็นเจา้ของกระบวนการเรียนรู้ของ 
ตนเองมากข้ึน ดงัน้ี   
         3.1.1 เปิดโอกาสใหโ้รงเรียนเปิด 
สอนวชิาใหม่ส าหรับระดบั O โมดูลการ 
เรียนการสอนท่ีเป็นวชิาเลือก ตลอดจน 
วชิาท่ีเป็นการเรียนการสอนทางเลือก 
(Alternatives) จากระบบหลกัสูตรและ 
การสอบท่ีมีอยูท่ัว่ไป 
         3.1.2 เปิดโอกาสใหมี้โครงการ 
ใหม่ ๆ ในโรงเรียน เช่น โครงการสู่ 
ความเป็นเลิศในโรงเรียนระดบั 
ประถมศึกษา เป็นตน้ 
         3.1.3 ใหมี้ความยดืหยุน่ต่อ 
การศึกษาเล่าเรียน โดยในระดบั 
ประถมศึกษานั้น เปิดโอกาสใหมี้การ 
บูรณาการวชิาต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั ส่วนใน 
ระดบัมธัยมศึกษานั้น นกัเรียนจะเรียน 
บางวชิาท่ีมีการเปิดสอนในระดบัท่ีสูง
กวา่ท่ีเรียนอยู ่ หรือ ขอกา้วขา้มไปเรียน
วชิาในชั้นท่ีสูงกวา่เดิม 
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3. ระบบการบริหารจดั
การศึกษา  (ต่อ) 

     3.2 ในการจดัการศึกษา ทั้ง 
การศึกษาในระบบ การศึกษา 
นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั 
 ตอ้งเนน้ความส าคญัทั้งความรู้ 
คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และ 
บูรณาการตามความเหมาะสมของ 
แต่ละระดบัการศึกษาในเร่ืองต่อไปน้ี 
          3.2.1 ความรู้เร่ืองเก่ียวกบัตนเอง  
และความสมัพนัธ์ของตนเองกบัสงัคม 
ไดแ้ก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ และ 
สงัคมโลก รวมถึงความรู้เก่ียวกบั 
ประวติัศาสตร์ความเป็นมาของ 
สงัคมไทยและระบบการเมือง 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
          3.2.2 ความรู้และทกัษะดา้น 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีรวมทั้ง 
ความรู้ความเขา้ใจและประสบการณ์ 
เร่ืองการจดัการ การบ ารุงรักษาและ 
การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอย่างสมดุล
ยัง่ยนื 
          3.2.3 ความรู้เก่ียวกบัศาสนา 
ศิลปะ วฒันธรรม การกีฬา ภูมิปัญญา 
ไทย และการประยกุตใ์ชภู้มิปัญญา 
         3.2.4 ความรู้ และทกัษะดา้น 
คณิตศาสตร์ และดา้นภาษา เนน้การใช ้
ภาษาไทยอยา่งถูกตอ้ง 

3.2 สิงคโปร์ เนน้การบริหารจดัการแบบ 
รวมศูนย ์คือ มีระบบการศึกษาท่ีมีฐาน 
กวา้งมากข้ึน เพ่ือพฒันานกัเรียน 
อยา่งเป็นองคร์วมทั้งในและนอก 
ชั้นเรียน  
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3 ระบบการบริหารจดั
การศึกษา  (ต่อ) 

          3.2.5 ความรู้ และทกัษะในการ 
ประกอบอาชีพและการด ารงชีวติ 
อยา่งมีความสุข 

 

 3.3 โครงสร้างการบริหารราชการของ 
ประเทศไทยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ไดแ้ก่   1) การจดัระเบียบบริหาร 
ราชการในส่วนกลาง   2) การจดั 
ระเบียบบริหารราชการเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษา และ 3) การจดัระเบียบ 
ราชการในสถานศึกษาของรัฐท่ีจดั 
การศึกษาระดบัปริญญาท่ีเป็น 
นิติบุคคล 

3.3 หน่วยงานรับผิดชอบดา้นการศึกษา 
ของสิงคโปร์ ไดแ้ก่ การศึกษาสิงคโปร์ 
(Singapore Education) ซ่ึงสงักดั 
กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ 
 
 
 
 
 

 3.4 การจดัระเบียบบริหารราชการใน 
กระทรวงใหมี้องคก์รหลกัท่ีเป็น 
คณะบุคคลในรูปสภาหรือในรูป 
คณะกรรมการจ านวนส่ีองคก์ร ไดแ้ก่ 
สภาการศึกษา คณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา และคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา เพื่อพิจารณาให ้
ความเห็นหรือใหค้  าแนะน าแก่ 
รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี และมี 
อ านาจหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมาย 
ก าหนด โดยมีกระบวนการบริหาร 
บุคคลดงัน้ี 

3.4 การบริหารการศึกษาของประเทศ 
สิงคโปร์ ดา้นการบริหารบุคคล สิงคโปร์ 
มีช่วงการบงัคบับญัชาท่ีสั้นท่ีสุด  คือจาก 
กระทรวงศึกษาธิการไปยงัโรงเรียน 
โดยตรง 
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3. ระบบการบริหารจดั 
การศึกษา  (ต่อ) 

       3.4.1 มีคณะกรรมการการ 
อาชีวศึกษามีหนา้ท่ีพิจารณาเสนอ 
นโยบาย แผนพฒันา มาตรฐานและ 
หลกัสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดบั  
ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการตาม 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 
แห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ 
 การส่งเสริมประสานงานการจดัการ 
อาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน 
 การสนบัสนุนทรัพยากรการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจดัการ 
อาชีวศึกษา โดยค านึงถึงคุณภาพและ 
ความเป็นเลิศทางวชิาชีพ 

 

         3.4.2 สถานศึกษาอาชีวศึกษาของ 
เอกชนอาจเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายของ 
สถาบนัเพ่ือประโยชน์ในการร่วมมือ 
ทางวชิาการการสร้างคุณภาพการ 
อาชีวศึกษาเอกชน ใหส้อดคลอ้งกบั 
ระบบมาตรฐานการอาชีวศึกษาของ 
ชาติเพ่ือสามารถใชท้รัพยากรร่วมกนั 
ใหเ้กิดประโยชน์ 
         3.4.3 ผูบ้ริหารสถาบนัอาชีวะ ให้ 
มีคณะกรรมการสภาสถาบนัใน 
สถาบนัแต่ละแห่งจ านวนไม่เกิน 
สิบส่ีคนประกอบดว้ย 
           นายกสภาสถาบนั 
ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของ 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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           กรรมการสภาสถาบนัโดย 
ต าแหน่ง ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการสถาบนั 
           กรรมการสภาสถาบนัจ านวน 
ส่ีคนซ่ึงเลือกจากบุคคลท่ีส านกังาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเสนอ 
           กรรมการสภาสถาบนัจ านวน 
ส่ีคน ซ่ึงเลือกจากผูด้  ารงต าแหน่ง 
ผูบ้ริหารสถาบนัจ านวนสองคนและ 
ครูผูส้อนหรือคณาจารยป์ระจ าท่ีมิได ้
เป็นผูบ้ริหารจ านวนสองคน 
           กรรมการสภาสถาบนั 
ผูท้รงคุณวฒิุจ านวนส่ีคนซ่ึงรัฐมนตรี 
แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบนัโดย 
ค าแนะน าของกรรมการสภาสถาบนั 
ตาม 3.และ 4.ในจ านวนน้ีจะตอ้งเป็น 
ผูท้รงคุณวฒิุจากภาคเอกชนจ านวน 
หน่ึงคนและจากองคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ินท่ีสถาบนัหรือสถานศึกษา 
ในสงักดัสถาบนันั้นตั้งอยูจ่  านวน 
หน่ึงคน 
     3.4.4 มีผูอ้  านวยการสถานศึกษา 
บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาให ้
ประสบความส าเร็จ ทั้งน้ีตอ้งปฏิบติั 
ตามกฎหมายกฎระเบียบ ประกาศ 
ค าสัง่ และนโยบายทั้งในส่วนท่ี 
เก่ียวกบังานวชิาการ งบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล และบริหาร 
ทัว่ไปอยา่งเคร่งครัดเช่นกนั 
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     3.4.5 มีผูอ้  านวยการสถาบนั 
อาชีวศึกษาเป็นผูแ้ทนของสถาบนัใน 
กิจการทัว่ไปและใหมี้อ านาจและ 
หนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 
             บริหารกิจการของสถาบนัให ้
เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั 
 ระเบียบและประกาศของทางราชการ 
และของสถาบนั จรรยาบรรณวชิาชีพ 
รวมทั้งนโยบายและวตัถุประสงคข์อง 
สถาบนั 
             ควบคุมดูแลบุคลากรการเงิน 
 การพสัดุ สถานท่ี และทรัพยสิ์นอ่ืน 
ของสถาบนัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
 ขอ้บงัคบัระเบียบ และประกาศ ของ 
ทางราชการและของสถาบนั 
            จดัท าแผนการด าเนินงาน  
แผนพฒันาของสถาบนั งบประมาณ 
ประจ าปีและตลอดจนติดตามการ 
ประเมินผลการด าเนินงานของสถาบนั 
             เสนอรายงานประจ าปี 
เก่ียวกบักิจการดา้นต่าง ๆ ของสถาบนั 
ต่อสภาสถาบนั 
             ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั ระเบียบ และประกาศของ 
ทางราชการและของสถาบนั 

 

 
 
 



 208 

ตารางท่ี 3  การเปรียบเทียบประเด็นในการบริหารการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาประเทศไทยและ 
 ประเทศสิงคโปร์  (ต่อ) 
 

 

การศึกษาอาชีวศึกษา 
การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาระดบัอาชีวศึกษา 
ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ 
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การศึกษา  (ต่อ) 

3.5  ประเทศไทยมีการบริหาร 
การศึกษาอาชีวศึกษาโดยมีส านกังาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
มีศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีวศึกษา 
ประจ าภาค 5 ภาค ท าหนา้ท่ีส่งเสริม 
การพฒันางานทางดา้นวชิาการแล 
ะอาชีวศึกษาจงัหวดั 77 แห่ง และ 
อาชีวศึกษาภาค 5 ภาคท าหนา้ท่ี 
เช่ือมโยงการบริหารจดัการกลุ่ม 
สถานศึกษาในระดบัจงัหวดั  และมี 
ส านกังานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา (สอศ.) มีสถานศึกษา 
ในสงักดั 421 แห่งทัว่ประเทศเพ่ือผลิต 
และพฒันาก าลงัคนดา้นวชิาชีพระดบั 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 
 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
และปริญญาตรีสายเทคโนโลยหีรือ 
สายปฏิบติัการ โดยจดัการเรียน 
การสอน 9 ประเภทวชิา มีสาขาวชิา 
ใหเ้ลือกเรียนมากกวา่ 350 สาขาวชิา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 สิงคโปร์มีการบริหารการศึกษา 
อาชีวศึกษา ดงัน้ี   
       สิงคโปร์ไดก้ าหนดใหผู้เ้รียน 
เลือกเรียนอาชีวศึกษาโดยมีพ้ืนฐาน 
ตั้งแต่เรียนระดบัมธัยมศึกษามาแลว้โดย 
ก าหนดดงัน้ี 
             ระดบัมธัยมศึกษา(Secondary 
School) ผูเ้รียนมีอาย ุ13-16 ปีเรียน  
4-5 ปี โดยมีการเลือกแผนกได ้3 แผนก 
คือ 
               แผนการเรียนพิเศษ หรือ เร่งรัด  
(Special or Express) แผนการเรียนปกติ 
(Normal) และแผนการเรียนสายอาชีพ 
ดงัน้ี  
                 แผนเร่งรัด (Express Course) 
จะใชเ้วลาเรียนเพียง 4 ปี (อาย ุ13-16 ปี) 
 เป็นนักเรียนท่ีไดค้ะแนนสูงสุดร้อยละ 
10 แรกของการสอบ PSLE ทั้งน้ี 
นกัเรียนในแผนการเรียนพิเศษจะตอ้ง 
สอบ Singapore-Cambridge General 
 Certificate of Education ‘Ordinary’ 
 (GCE ‘O’ Level) เม่ือเรียนครบ 4 ปี  
                แผนการเรียนปกติ (Normal  
Academic Course) ใชเ้วลาเรียน 5 ปี  
และจะตอ้งสอบ Singapore-Cambridge 
General Certificate of Education  
‘Normal’ (GCE ‘N’ Level) เม่ือถึงปีท่ี 4 
ก่อน แลว้จึงจะสามารถสอบ GCE ‘O’ 
 Level เม่ือเรียนจบปีท่ี 5  
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                 แผนการเรียนสายอาชีพ  
(Normal Technical Course) ใชเ้วลาเรียน  
4 ปีเพื่อสอบ GCE ‘N’ Level นอกจากน้ี 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นตน้มา ระดบั 
มธัยมศึกษายงัมีทางเลือกใหม่เพ่ิมอีก  
3 แผน คือ  
                       แบบพิเศษ (Specialized 
Schools) เป็น การเรียนผสมผสานดา้น 
เทคนิคและอาชีวศึกษาท่ีเนน้ทางดา้น 
เทคนิคและการอาชีวศึกษาอยา่งเขม้ขน้ท่ี 
สามารถปฏิบติัไดจ้ริงเพ่ือมุ่งสู่สายอาชีพ 
(อาย ุ13-16 ปี)  
                        แบบอิสระพิเศษ 
 (Specialized Independent Schools) เป็น 
แผนการเรียนส าหรับนกัเรียนท่ีมีความ 
สนใจเฉพาะทาง ทางดา้นดนตรี ศิลปะ 
และกีฬา (อาย ุ13-16ปี) จะใชเ้วลาเรียน  
4 ปี และจะตอ้งสอบ GCE ‘N’ Level  
และ  
                     แบบบูรณาการ (Integrated 
 Programme) เป็นแผนท่ีรวมการเรียน 
ระดบัชั้นมธัยมตน้และระดบัเตรียม 
อุดมศึกษาไวด้ว้ยกนั (อาย ุ13-18 ปี) 
ใชเ้วลาเรียน 4-6 ปี และจะตอ้งสอบ 
GCE ‘O’ Level เพื่อจบการศึกษา  
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3.6 จ านวนสถานศึกษา 
อาชีวศึกษา ในประเทศไทยแบ่ง 
ออกเป็นประเภทสถาบนัการศึกษา 
ต่าง ๆ ดงัน้ี 
           1. วทิยาลยัเทคนิค 114 แห่ง 
          2. วทิยาลยัการอาชีพ 142 แห่ง 
          3. วทิยาลยับริหารธุรกิจและ 
การท่องเท่ียว 3 แห่ง 
          4. วทิยาลยัพณิชยก์าร 5 แห่ง 
          5. วทิยาลยัศิลปหตัถกรรม  
2 แห่ง 
          6. วทิยาลยัสารพดัช่าง 52 แห่ง 
          7. วทิยาลยัอาชีวศึกษา 39 แห่ง 
          8. วทิยาลยัเทคโนโลยแีละ 
การจดัการ 13 แห่ง 
          9. วทิยาลยัเกษตรและ 
เทคโนโลย ี43 แห่ง 
          10. กาญจนาภิเษกวทิยาลยั 
ช่างทองหลวง 1 แห่ง 
          11. วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมการต่อเรือ 3 แห่ง 
          12. วทิยาลยัประมง 4 แห่ง 
          13. สถาบนัการอาชีวศึกษา  
23 แห่ง 
 
 
 
 

3.6 จ านวนสถาบนัท่ีเรียนของ 
สิงคโปร์มีจ านวน 3 สถาบนั คือ  
     3.6.1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และ 
สถาบนักลางการศึกษา  2.โพลีเทคนิค 
     3.6.2 สถาบนัเทคนิคศึกษา โดยผูท่ี้จะ 
เขา้เรียนดา้นอาชีวศึกษาจะเร่ิมเรียนได ้
ตั้งแต่ระดบัมธัยมศึกษา โดยเรียน 
หลกัสูตรปกติท่ีเลือกเรียนสายอาชีพ 
หรือเลือกเรียนสายสามญัในระดบั 
มธัยมศึกษา แต่เปล่ียนมาเรียนสายอาชีพ 
ในระดบัหลงัมธัยมศึกษาในวทิยาลยั 
โพลีเทคนิค หรือสถาบนัเทคนิคส าหรับ 
การจดัการอาชีวศึกษาโดยเฉพาะมี 
การจดัในสถานศึกษา 2 ประเภท คือ 
วทิยาลยัโพลีเทคนิค และสถาบนัเทคนิค 
ศึกษา (ITE) ดงัน้ี 
               3.6.2.1 วทิยาลยัโพลีเทคนิค 
เป็นการจดัการศึกษาเพ่ือผลิตก าลงัคน 
ระดบักลาง โดยรับผูจ้บการศึกษาระดบั 
มธัยมศึกษา ผูท่ี้ไดรั้บประกาศนียบตัร 
ทกัษะอาชีพ (National Technical  
Certificate) ระดบั 2 (NTC-2. หรือผูท่ี้ 
ผา่นการฝึกอบรมหลกัสูตรช่างฝึกหดั 
ของสถาบนัเทคนิคศึกษา (ITE) การ 
จดัการเรียนการสอนเนน้การปฏิบติัให้ 
สนองความตอ้งการของอุตสาหกรรม  
วทิยาลยัโพลีเทคนิคเปิดสอนหลกัสูตร 
ต่าง ๆ เช่น บริหารธุรกิจ 
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วศิวกรรมศาสตร์ เทคโนโลย ีการเดินเรือ 
ส่ือสารมวลชนการตลาด และ 
คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ นอกจากนั้น ยงัจดั 
หลกัสูตรระยะสั้นต่าง ๆ  เพือ่พฒันา 
อาชีพอีกดว้ย 
               3.6.2.2 สถาบนัเทคนิคศึกษา 
(Institute of Technical Education : ITE)  
สิงคโปร์ก็เคยมีวทิยาลยัอาชีวศึกษา 
กระจายตวักวา่ 10 แห่ง ซ่ึงแต่ละแห่งมี 
ผูเ้รียน/ผูเ้รียนตั้งแต่ 100-1,000 คน 
สุดทา้ยมีการสัง่ยบุรวมใหเ้ป็นวทิยาลยั 
ใหญ่ 3 แห่ง มาเป็นสถาบนัเทคนิค 
การศึกษา หรือไอทีอี (Institute of 
Technical Education : ITE)  โดยITE  
ไดว้างรากฐานใหก้บัผูเ้รียนมีความรู้ใน 
วชิาพ้ืนฐานหลกัคือคณิตศาสตร์ 
 วทิยาศาสตร์ ภาษาองักฤษและ 
เทคโนโลยสีารสนเทศและไดมี้ 
โครงสร้างการบริหารเร่ิมจาก 
คณะกรรมการ ITE ผูอ้  านวยการ CEO  
และรองผูอ้  านวยการฝ่ายความร่วมมือ  
รองผูอ้  านวยการฝ่ายฝึกอบรม  และ 
รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาชีพ และมี 
ผูอ้  านวยการฝึกอบรม ในส่วนของ 
สถาบนัฝึกอบรมมีผูจ้ดัการการฝึกอบรม  
รองผูจ้ดัการฝึกอบรมซ่ึงมีหนา้ท่ีอ านวย
ความสะดวก ในส่วนการ 
พฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม รองลงไปเป็น
ฝ่ายบริหาร และหวัหนา้แผนกฝึกอบรม  
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3. ระบบการบริหารจดั 
การศึกษา  (ต่อ) 

 

ITE ไดก้ าหนดแนวทางในการจดัการ 
เรียนการสอนโดยจดัสภาพแวดลอ้มท่ี 
เอ้ือต่อการจดัการเรียนการสอนให ้
ผูเ้รียนผูเ้รียนมีทกัษะท าเป็น “HANDS- 
ON‛ มีความคิดสร้างสรรค ์‚MIND- 
ON‛ และท างานดว้ยใจบริการอยา่ง 
จริงใจ ‚HEARTS-ON‛  โดยผลลพัธ์ 
ของการจดัการศึกษาตอ้งท าใหผู้จ้บ 
การศึกษาเป็นผูป้ระกอบการและ 
สามารถปรับตวัเขา้สู่เศรษฐกิจระดบัโลก  
มีความสามารถในการเรียนรู้ได ้
ตลอดชีวติ 

4. การวางแผนการจดั
การศึกษา  
 

4.1 การบริหารงานของสถานศึกษา 
อาชีวศึกษาในฝ่ายแผนงานและความ 
ร่วมมือ แบ่งออกเป็นงานต่าง ๆ ดงัน้ี  
     4.1.1 งานวางแผนและงบประมาณ 
     4.1.2 งานศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ  
     4.1.3 งานความร่วมมือ  
     4.1.4 งานวจิยั พฒันา นวตักรรม 
และส่ิงประดิษฐ ์ 
     4.1.5 งานประกนัคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษา  
     4.1.6 งานส่งเสริมผลิตผล การคา้ 
และประกอบธุรกิจ  
     4.1.7 งานฟาร์มและโรงงาน  
(เฉพาะสถานศึกษาท่ีเปิดท าการสอน) 
     4.1.8 การบริหารงานของ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาในฝ่ายวิชาการ 
แบ่งออกเป็นแผนกและงานดงัน้ี         

4.1 การสนบัสนุนการบริหารจดัการของ 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการ 
สร้างนวตักรรมและวสิาหกิจ 
(Innovation and Enterprise) ดงัน้ี  
        4.1.1วางแผนยทุธศาสตร์ของ 
โรงเรียน  
        4.1.2 บริหารจดัการดา้นทรัพยากร 
 ทั้งทรัพยากรบุคคล การเงิน 
 อสงัหาริมทรัพย ์และธุรการ  
        4.1.3 ดูแลและจดัการดา้น 
โครงสร้างพ้ืนฐานและสารสนเทศ 
        4.1.4 สนบัสนุนการริเร่ิมงานดา้น 
คุณภาพการสร้างนวตักรรมและวสิาหกิจ  
ซ่ึงเป็นภารกิจท่ีตอบสนองวสิยัทศัน์ใน 
การผลกัดนัใหน้วตักรรมเป็นกลไกใน 
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ 
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4. การวางแผนการจดั
การศึกษา  (ต่อ) 
 

          4.1.8.1 แผนกวชิา  
          4.1.8.2 งานพฒันาหลกัสูตร 
การเรียนการสอน   
          4.1.8.3 งานวดัผลและ 
ประเมินผล  
          4.1.8.4 งานวทิยบุริการและ 
หอ้งสมุด  
          4.1.8.5 งานอาชีวศึกษาระบบ 
ทวภิาคี      
          4.1.8.6 งานส่ือการเรียน 
การสอน 

 

 4.2 การบริหารงานฝ่ายวางแผนและ 
พฒันาการบริหารจดัการเก่ียวกบั 
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการ 
ควบคุมดูแลงานนโยบายและแผนการ 
อาชีวศึกษาต่างๆเช่นการควบคุมดูแล 
งานแนะแนวอาชีพและจดัหางานงาน 
วางแผนการศึกษาและงบประมาณ 
งานวจิยัและพฒันางานผลิตภณัฑแ์ละ 
ส่งเสริมกิจการสหกรณ์และ 
บริหารงานตามหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ี 
ผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย  พร้อมทั้งมี 
แผนกวชิาชีพใหเ้ปิดท าการสอนตาม 
ความตอ้งการของตลาดแรงงานสภาพ 
เศรษฐกิจทอ้งถ่ินและผูเ้รียน และตาม 
หลกัเกณฑท่ี์ส านกังานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา ก าหนด ในกรณีท่ี 
แผนกวิชาชีพใดไม่มีความ 
จ าเป็นตอ้งเปิดท าการสอนใน 

4.2 การบริหารการศึกษาของประเทศ 
สิงคโปร์ ดา้นนโยบายและแผนการ 
บริหารการศึกษา เนน้การจดัการศึกษา 
เพื่อพฒันาขีดความสามารถและศกัยภาพ 
ในการประกอบอาชีพ  พฒันาฝีมือ 
แรงงานใหมี้คุณภาพและมาตรฐานระดบั 
สากล  ดา้นแผนการบริหารการศึกษา 
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4. การวางแผนการจดั 
การศึกษา  (ต่อ) 

สถานศึกษาต่อไปใหด้ าเนินการยบุ 
เลิกแผนกวชิาชีพนั้น 

 

            4.3 ช่วงเวลาท่ีอาชีวศึกษาเปิด 
ท าการสอนการจดัภาคเรียนใหใ้ช ้
ระบบทวภิาคโดยก าหนดให ้1 ปี 
การศึกษาแบ่งออกเป็น 2ภาคเรียน 
และมีการเปิดภาคเรียนฤดูร้อนในช่วง 
ปิดภาคเรียนกลางปีโดยอนุโลม โดย 
ก าหนดใหมี้วนัเปิดและปิดภาคเรียน 
ของประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 เทอม 
/คร้ัง ผูเ้รียนไดห้ยดุภาคเรียน 
หยดุเทอมละคร้ัง โดยเทอมท่ี 1  
จะหยดุระยะสั้นประมาณ 1 เดือน และ 
เทอมท่ี 2 จะหยดุระยะยาวประมาณ  
2 เดือนในภาคฤดูร้อน 

   4.3 วนัเปิดและปิดภาคเรียนจะเร่ิมใน 
เดือนมกราคมของทุกปี โดยแบ่ง 
ออกเป็น 4  เทอม ซ่ึงผูเ้รียนจะได ้
หยดุพกั  1 สปัดาห์หลงัจบเทอม 1  
กบั เทอม 3 และปิดเทอมระยะยาว 
หลงัเทอม 2 กบัเทอม 4 
 
 
 
 
 
 
 

5. หลกัสูตรการจดั 
การเรียนการสอน  

5.1 การจดักระบวนการเรียนรู้ ให ้
สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี  
          5.1.1 จดัเน้ือหาสาระและ 
กิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ 
และความถนดัของผูเ้รียน โดยค านึงถึง 
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล  
          5.1.2 ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด 
การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และ
การประยุกต์ความรู้มาใชเ้พ่ือป้องกัน
และแกไ้ขปัญหา  

     5.1 หลกัสูตรการศึกษาของสิงคโปร์ 
เป็นผลผลิตมาจากการวจิยัอยา่งจริงจงั 
รวมถึงการพฒันาและการปรับเอา 
ประสบการณ์จากแหล่งความรู้ใน 
หลาย ๆ ประเทศมาผนวกไวด้ว้ยกนั โดย 
ก าหนดหลกัสูตรการเรียนการสอนวชิา 
ต่างๆ กระชบัมากข้ึนโดยไม่ท าใหค้วาม 
แขง็แกร่งของวชิาการต่างๆสูญเสียไป 
เพื่อใหน้กัเรียนมีอิสระท่ีจะเนน้ความ 
สนใจไปท่ีความรู้และทกัษะหลกั  
ซ่ึงกระบวนการเรียนการสอนจะควบคู่ 
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5. หลกัสูตรการจดั 
การเรียนการสอน  (ต่อ)  
 

          5.1.3 จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนได ้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการ 
ปฏิบติัใหท้ าได ้คิดเป็น ท าเป็น รักการ 
อ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง  
          5.1.4 จดัการเรียนการสอนโดย 
ผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่าง ๆ  
อยา่งไดส้ดัส่วนสมดุลกนั รวมทั้ง 
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและ 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้น 
ทุกวชิา  
          5.1.5 ส่งเสริมสนบัสนุนให ้
ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ 
สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน และ 
อ านวยความสะดวกเพ่ือใหผู้เ้รียนเกิด 
การเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้ง 
สามารถใชก้ารวจิยัเป็นส่วนหน่ึงของ 
กระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ี ผูส้อนและ 
ผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือ 
การเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการ
ประเภทต่าง ๆ  
          5.1.6 จดัการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนได ้
ทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการประสาน 
ความร่วมมือกบับิดามารดาผูป้กครอง 
และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย  
เพ่ือร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 

ไปกบัผลลพัธ์ทางการศึกษาทั้งดา้น 
คุณภาพและสมรรถภาพ เพื่อสามารถ 
ตอบสนองต่อความสมารถ 
อนัหลากหลายของผูเ้รียนมากยิง่ข้ึน 
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5. หลกัสูตรการจดั 
การเรียนการสอน  (ต่อ) 

5.2 ใหค้ณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานก าหนดหลกัสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือความเป็น 
ไทย ความเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ 
การด ารงชีวติ และการประกอบอาชีพ 
ตลอดจนเพ่ือการศึกษาต่อ  และให ้
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหนา้ท่ีจดัท า 
สาระของหลกัสูตรตามวตัถุประสงคใ์น 
วรรคหน่ึงในส่วนท่ีเก่ียวกบัสภาพปัญหา
ในชุมชนและสงัคม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์พื่อเป็น 
สมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน 
สงัคม และประเทศชาติ 

5.2 การบริหารการศึกษาของประเทศ 
สิงคโปร์ ดา้นการบริหารหลกัสูตรและ 
การเรียนการสอน สิงคโปร์จะเนน้วชิา 
คณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์และ 
ภาษาองักฤษ  ส่วนท่ีต่างกนัคือ  ประเทศ 
สิงคโปร์ใชภ้าษาองักฤษเป็นหลกัใน 
การเรียนการสอน   
 
 
 
 
 
 

 5.3 หลกัสูตรการศึกษาระดบัต่าง ๆ 
รวมทั้งหลกัสูตรการศึกษาส าหรับ 
บุคคลตามมาตรา 10 วรรคสอง 
วรรคสาม และวรรคส่ี ตอ้งมีลกัษณะ 
หลากหลาย ทั้งน้ี ใหจ้ดัตามความ 
เหมาะสมของแต่ละระดบัโดยมุ่ง 
พฒันาคุณภาพชีวติของบุคคลให้ 
เหมาะสมแก่วยัและศกัยภาพ สาระของ 
หลกัสูตร ทั้งท่ีเป็นวชิาการและวิชาชีพ 
ตอ้งมุ่งพฒันาคนใหมี้ความสมดุล  
ทั้งดา้นความรู้ ความคิด ความสามารถ 
ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อ 
สงัคม ส าหรับหลกัสูตรการศึกษา 
ระดบัอุดมศึกษา จะตอ้งมีการพฒันา 
วชิาการ วชิาชีพชั้นสูงและการคน้ควา้  

5.3 สิงคโปร์จะมีการวางหลกัสูตร และ 
การลงทุนเคร่ืองมือและอุปกรณ์การสอน 
รวมถึงจดัหาอาจารยผ์ูส้อน เร่ิมจาก 
หลกัสูตรมีการแบ่งสดัส่วนเรียนวชิา 
แกน 80% วชิาเลือก 5% วชิาทกัษะชีวติ  
15% ซ่ึงท่ีน่ีไม่มีการเรียนวชิาสามญั  
แต่จะเป็นวชิาทกัษะต่าง ๆ เช่น วชิา 
ทกัษะการส่ือสาร ก็จะมีเน้ือหาภาษาเพ่ือ 
การส่ือสาร การส่ือสารเพื่อการพฒันา 
บุคคล ท่ีไม่จ ากดัแค่ภาษาใดภาษาหน่ึง  
และมีความพร้อมทางดา้นเคร่ืองมือและ 
อุปกรณ์ฝึกภาคปฏิบติั  ซ่ึงรัฐบาลให้ 
ความส าคญัทุ่มงบประมาณ เพ่ือให ้
ผูเ้รียนลองฝึกปฏิบติั  ทั้งน้ี ITE  ได ้
ก าหนดรูปแบบของหลกัสูตรโดย 
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การศึกษาอาชีวศึกษา 
การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาระดบัอาชีวศึกษา 
ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ 

5. หลกัสูตรการจดั 
การเรียนการสอน  (ต่อ) 

วจิยั เพื่อพฒันาองคค์วามรู้และพฒันา 
สงัคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดสมรรถนะหลกัร้อยละ 80  
สมรรถนะเลือกร้อยละ 5 และทกัษะชีวติ 
ร้อยละ 15  ซ่ึงประกอบดว้ยหลกัสูตร 
แกน 8 มอดูล วชิาเลือกซ่ึงเป็นความ 
เช่ียวชาญเฉพาะ 2 มอดูล และมอดูล 
ทกัษะชีวติ 7 มอดูล เช่นการส่ือสาร 
ทกัษะการคิด การแกปั้ญหา กีฬาและ 
สุขภาพ การพฒันาอาชีพและการบริการ 
ลูกคา้  ซ่ึงทั้งหมดหลกัสูตรจะยดืหยุน่ให ้
เป็นการปฏิบติัหรือการฝึกงานร้อยละ 70 
 และเป็นการเรียนทฤษฎีร้อยละ 5 และ 
ทกัษะชีวติร้อยละ 15  ซ่ึงประกอบดว้ย 
หลกัสูตรแกน 8 มอดูล วชิาเลือกซ่ึงเป็น 
ความเช่ียวชาญเฉพาะ 2 มอดูล และ 
มอดูลทกัษะชีวติ 7 มอดูล เช่น 
การส่ือสาร ทกัษะการคิด การแกปั้ญหา 
กีฬาและสุขภาพ การพฒันาอาชีพและ 
การบริการลูกคา้  ซ่ึงทั้งหมดหลกัสูตร 
จะยดืหยุน่ใหเ้ป็นการปฏิบติัหรือ 
การฝึกงานร้อยละ 70 และเป็นการเรียน 
ทฤษฎี 

 5.4 หลกัสูตรอาชีวศึกษาของ 
ประเทศไทยประกอบดว้ย 
      5.4.1 หลกัสูตรประกาศนียบตัร 
วชิาชีพ (ปวช.)เป็นหลกัสูตรท่ีรับ 
ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 
ตอนตน้เพ่ือผลิตและพฒันาก าลงัคน 
ระดบัฝีมือใหมี้ความช านาญ 
เฉพาะดา้น 

5.4 หลกัสูตรการเรียนรู้อาชีวศึกษาใน 
ประเทศสิงคโปร์ ประกอบดว้ยดงัน้ี 
       5.4.1 สถาบนัไอทีอีตะวนัออก เป็น 
หลกัสูตรจะเก่ียวขอ้งกบัดา้นการอาหาร 
และการบริการโรงแรม อาทิ หลกัสูตร 
บริการนวตักรรม หลกัสูตรขนส่งระบบ 
ราง และหลกัสูตรเทคโนโลยกีารรักษา 
ความปลอดภยั 
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การศึกษาอาชีวศึกษา 
การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาระดบัอาชีวศึกษา 
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5. หลกัสูตรการจดั 
การเรียนการสอน  (ต่อ) 

      5.4.2 หลกัสูตรประกาศนียบตัร 
วชิาชีพชั้นสูง (ปวส.)เป็น หลกัสูตรท่ี 
รับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัหลกัสูตร 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) หรือ 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
สายสามญัเพ่ือผลิตและพฒันาก าลงัคน
ระดบัผูช้  านาญการเฉพาะสาขาอาชีพ 
      5.4.3 หลกัสูตรประกาศนียบตัร 
ครูผูส้อนเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) เป็น 
หลกัสูตรเทียบเท่าปริญญาตรีท่ีรับ 
ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบั 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งผลิตครูผูส้อน 
วชิาชีพ 
      5.4.4 หลกัสูตรปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยหีรือสายปฏิบติัการเป็น 
หลกัสูตรท่ีรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบั 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
เขา้ศึกษาต่อเน่ืองและจบการศึกษา 
ภายใน 2 ปี 
      5.4.5 หลกัสูตรพฒันาอาชีพเฉพาะ 
ทางเป็นหลกัสูตรจดัรองรับผูมี้ 
พ้ืนความรู้ทุกระดบัการศึกษา  
มีระยะเวลาในการเรียน 6-225  
ชัว่โมง และหลกัสูตร 108 อาชีพ 
เปิดการสอนตามวาระโอกาสต่าง ๆ  
มีระยะเวลาในการเรียน 1-4 ชัว่โมง 

      5.4.2 สถาบนัไอทีอีกลาง เป็น 
หลกัสูตรจะเก่ียวขอ้งกบั  หลกัสูตร 
เทคโนโลยอีากาศยานและการเดินทะเล 
 หลกัสูตรบริหารธุรกิจและการจดัการ 
และหลกัสูตรวศิวกรรมดีไซน์และ 
เทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
      5.4.3 สถาบนัไอทีอีตะวนัตก  
เป็นหลกัสูตรจะเก่ียวขอ้งกบั  หลกัสูตร 
เคมีและวทิยาศาสตร์เพื่อชีวติ หลกัสูตร 
พยาบาลและบริการสุขภาพ หลกัสูตร 
ความงามและสุขภาพ และหลกัสูตรเพื่อ
เป็นผูป้ระกอบการ     
       ทั้งน้ีมีการสอนวชิาภาษาองักฤษ 
วชิาคณิตศาสตร์ วชิาภาษาแม่(จีนมาเลย ์
หรือทมิฬ) วชิาวทิยาศาสตร์ และวชิา 
มนุษยศาสตร์ และผูเ้รียนยงัสามารถ 
เลือกไดว้า่จะเรียนสายศิลปะ  
สายวทิยาศาสตร์ สายธุรกิจการคา้ หรือ 
สายวชิาชีพ  
       สถาบนัไอทีอีซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็น 
สถาบนัท่ีจดัการศึกษาส าหรับผูต้อ้งการ 
ทกัษะทางช่างและช่างผีมือ และมี 
หลกัสูตรท่ี 3 สถาบนัสอนเหมือนกนั คือ  
หลกัสูตรธุรกิจและบริการ หลกัสูตร 
วศิวกรรม หลกัสูตรอิเลก็ทรอนิกส์ และ 
หลกัสูตรสารสนเทศและการส่ือสาร 
เทคโนโลย ี



 219 

ตารางท่ี 3  การเปรียบเทียบประเด็นในการบริหารการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาประเทศไทยและ 
 ประเทศสิงคโปร์  (ต่อ) 
 

 

การศึกษาอาชีวศึกษา 
การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาระดบัอาชีวศึกษา 
ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ 

5. หลกัสูตรการจดั 
การเรียนการสอน  (ต่อ) 

        ส่วนประเภทวชิาท่ีเปิดสอนของ 
อาชีวศึกษาระดบั ปวช. และ ปวส. ใน 
ประเทศไทยมีดงัน้ี 
     ประเภทวชิอุตสาหกรรม 
     ประเภทวชิาพาณิชยกรรม/
บริหารธุรกิจ              
     ประเภทวชิา
ศิลปกรรม                                    
     ประเภทวชิาคหกรรม       
     ประเภทวชิาเกษตรกรรม 
     ประเภทวชิาประมง  
     ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
     ประเภทวชิาอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
     ประเภทวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสารและประเภทวชิาท่ีเปิด
สอนระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบติัการ 
     ประเภทวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสาร 
     ประเภทวชิาการบริหารธุรกิจ 
     ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
     ประเภทวชิาอุตสากรรม 
     ประเภทวชิาศิลปกรรม 
     ประเภทวชิาคหกรรม 
     ประเภทวชิาเกษตรกรรม 
     ประเภทวชิาประมง 
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การศึกษาอาชีวศึกษา 
การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาระดบัอาชีวศึกษา 
ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ 

5. หลกัสูตรการจดั 
การเรียนการสอน  (ต่อ) 

5.5 หลกัสูตรการจดัอบรมของประเทศ
ไทยมีการจดัการฝึกอบรมวชิาชีพโดย
ในรูปแบบการศึกษานอกระบบเป็น
การจดัการศึกษาวชิาชีพท่ีมีความ
ยดืหยุน่ในการก าหนดจุดมุ่งหมาย 
รูปแบบวธีิการศึกษา ระยะเวลา การวดั
และการประเมินผลท่ีเป็นเง่ือนไขของ
การส าเร็จการศึกษาโดยเน้ือหาและ
หลกัสูตรจะตอ้งมีความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความ
ตอ้งการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5 สิงคโปร์มีการจดัการฝึกอบรมให ้
ผูท่ี้อยูน่อกระบบโรงเรียน หรือ 
ผูท่ี้ท างานแลว้ มี 2 โปรแกรมหลกั ดงัน้ี 
      5.5.1 โปรแกรมการศึกษาผูใ้หญ่ดา้น 
วชิาสามญั (Academic Education) มีการ 
จดัโปรแกรม Basic Education for Skill 
Training (BEST)เพ่ือเสริมสร้างก าลงั 
แรงงานใหมี้ความรู้พ้ืนฐานภาษาองักฤษ 
 และคณิตศาสตร์ ในระดบั 
ประกาศนียบตัรประถมศึกษา (PSLE) 
และโปรแกรม Worker Improvement  
Through Secondary Education (WISE) 
 เพ่ือใหมี้ความรู้พ้ืนฐานระดบั 
ประกาศนียบตัรมธัยมศึกษา GCE ‚N‛  
Level ใหส้ามารถศึกษาต่อดา้นทกัษะ 
อาชีพได ้รวมทั้งโปรแกรม Continuing 
Education (CE) ส าหรับผูท่ี้ก าลงัท างาน 
และอยูน่อกระบบโรงเรียนใหไ้ดรั้บ 
ประกาศนียบตัรมธัยมศึกษาระดบั GCE 
 ‚N‛ Level หรือ "O" Level 
      5.5.2 โปรแกรมการฝึกอบรมทกัษะ
อาชีพ (Skill Training) ซ่ึงจดัในหลาย 
ลกัษณะ เช่น Modular Skill Training 
 (MOST) เป็นการฝึกอบรมเพื่อยกระดบั 
ความรู้ทางดา้นเทคนิคและทกัษะต่าง ๆ 
เพื่อใหไ้ดรั้บประกาศนียบตัรทกัษะ 
อาชีพ ระดบั 2 (NTC-2) หรือ 
ประกาศนียบตัรผา่นการฝึกอบรมอาชีพ 
 (Certificate of Competency: CoC) 
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5. หลกัสูตรการจดั 
การเรียนการสอน  (ต่อ) 

 

Training Initiative for Mature 
 Employees (TIME) เป็นการฝึกอบรม 
ส าหรับแรงงานท่ีมีอาย ุ40 ปีข้ึนไป ใหมี้ 
ทกัษะเทคนิคใหม่ ๆ หรือปรับปรุง 
ทกัษะใหมี้ระดบัสูงข้ึน เพื่อใหไ้ด ้NTC 
ระดบั 3 หรือระดบั 2 Adult  
Cooperative Training Scheme (ACTS) 
 เป็นการฝึกอบรมช่างฝึกหดัเพ่ือยกระดบั 
ฝีมือหรือทกัษะโดยการฝึกแบบ On the 
Job Training ใหเ้ป็นผูช่้วยช่าง หรือ 
NTC ระดบั 3 Industrial 
TechnicianCertificate Course (ITC)  
เป็นการเปิดโอกาสใหค้นงานท่ีมีวฒิุ 
GCE "O" Level หรือช่างช านาญงานท่ี 
ได ้NTC ระดบั 2 ใหศึ้กษาแบบไม่เตม็ 
เวลาเพ่ือยกระดบั เป็นช่างเทคนิคหรือ 
หวัหนา้งานในอุตสาหกรรม Continuing 
Training (CT)เป็นการฝึกอบรม 
หลกัสูตรระยะสั้นฝึกอบรมแบบไม่เตม็ 
เวลา เพื่อฝึกอบรมอาชีพ/ทกัษะใด 
ทกัษะหน่ึง เพ่ือใหท้นัต่อเทคโนโลย ี
สมยัใหม่ Business Studiesand Office 
Skill Course (BS) เป็นหลกัสูตรเพื่อ 
สร้างขีดความสามารถของพนกังาน
ระดบัปฏิบติัการในส านกังานดา้นทกัษะ
ส านกังาน บญัชี และเลขานุการและ 
National Apprenticeship Scheme  
(NAS) เป็นการจดัการฝึกอบรมในระบบ 
ช่างฝึกหดั ทั้งน้ีสิงคโปร์ยงัมีหลกัสูตร 
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5. หลกัสูตรการจดั 
การเรียนการสอน  (ต่อ) 

 

ระยะสั้นท่ีน่าสนใจเพ่ือพฒันาตนเอง 
อยูม่ากมายคอร์สสั้น ๆ แบบคร่ึงวนั หรือ 
การเสวนามีจดักนัตลอดทั้งปี แต่ถา้ 
ระยะเวลาท่ีอยูใ่นสิงคโปร์ยาวนานกวา่ 
นั้นก็จะมีหลกัสูตรใหเ้ลือกมากยิง่ข้ึน 
ไปอีก 

6. การจดัการเรียน 
การสอน 

6.1 การจดัการอาชีวศึกษาและ 
การฝึกอบรมวชิาชีพตอ้งค านึงถึงดงัน้ี 
          6.1.1 การมีเอกภาพดา้นนโยบาย 
และมีความหลากหลายในทางปฏิบติั 
โดยมีการกระจายอ านาจจากส่วนกลาง 
ไปสู่สถานศึกษาอาชีวศึกษาและ 
สถาบนั 
          6.1.2 การศึกษาในดา้นวชิาชีพ 
ส าหรับประชาชนวยัเรียนและวยั 
ท างานตามความถนดัและความสนใจ 
อยา่งทัว่ถึงและต่อเน่ืองจนถึงระดบั 
ปริญญาตรี 
          6.1.3 การมีส่วนร่วมของชุมชน 
สงัคมและสถานประกอบการในการ 
ก าหนดนโยบายการผลิตและพฒันา 
ก าลงัคนรวมทั้งการก าหนดมาตรฐาน 
การอาชีวศึกษา 
          6.1.4การศึกษาท่ีมีความยดืหยุน่ 
 หลากหลายและมีระบบเทียบโอนผล 
การเรียนและระบบเทียบประสบการณ์ 
การท างานของบุคคลเพื่อเขา้รับ 
การศึกษาและการฝึกอบรมวชิาชีพ 
อยา่งต่อเน่ือง 

6.1 ผูท่ี้จะเขา้เรียนดา้นอาชีวศึกษาจะเร่ิม 
เรียนไดต้ั้งแต่ระดบัมธัยมศึกษา โดย 
เรียนหลกัสูตรปกติท่ีเลือกเรียน 
สายอาชีพ หรือเลือกเรียนสายสามญัใน 
ระดบัมธัยมศึกษาแต่เปล่ียนมาเรียน 
สายอาชีพในระดบัหลงัมธัยมศึกษาใน 
วทิยาลยัโพลีเทคนิค หรือสถาบนัเทคนิค 
ส าหรับการจดัการอาชีวศึกษาโดยเฉพาะ 
มีการจดัในสถานศึกษา 2 ประเภท คือ  
วทิยาลยัโพลีเทคนิค และสถาบนัเทคนิค 
ศึกษา (ITE) ดงัน้ี 
          6.1.1 วทิยาลยัโพลีเทคนิค  
การจดัการเรียนการสอนเนน้การปฏิบติั 
ใหส้นองความตอ้งการของอุตสาหกรรม 
 วทิยาลยัโพลีเทคนิคเปิดสอนหลกัสูตร 
ต่าง ๆ เช่น บริหารธุรกิจ 
 วศิวกรรมศาสตร์ เทคโนโลย ี 
การเดินเรือ ส่ือสารมวลชนการตลาด  
และคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ นอกจากนั้น  
ยงัจดัหลกัสูตรระยะสั้นต่าง ๆ  เพื่อ 
พฒันาอาชีพอีกดว้ย 
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6. การจดัการเรียน 
การสอน  (ต่อ) 

6.1.5 การมีระบบจูงใจให้
สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการ
จัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
วชิาชีพ 

6.1.6 การระดมทรัพยากรทั้ง
จากภาครัฐและเอกชนในการจดัการ 
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวชิาชีพ 
โดยค านึงถึงการประสานประโยชน์ 
อยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม 
              6.1.7 การมีระบบการพฒันา 
ครูผูส้อนและคณาจารยข์องการ
อาชีวศึกษาอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือใหท้นัต่อ 
ความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          6.1.2 สถาบนัเทคนิคศึกษา  
(Institute of Technical Education : ITE)  
เป็นการจดัการศึกษา และฝึกอบรม-ทาง 
เทคนิคและอาชีวศึกษาใหแ้ก่ผูส้ าเร็จ 
มธัยมศึกษา เพื่อเตรียมตวัส าหรับการ 
ท างาน นอกจากนั้น ยงัจดัฝึกอบรม 
ใหแ้ก่ผูท่ี้ท างานแลว้ เพื่อพฒันาทกัษะ 
ฝีมือ-แรงงาน ปัจจุบนั ITE มีเครือข่าย 
11 สถาบนั เช่ือมโยงดว้ยระบบ 
คอมพิวเตอร์ผูท่ี้จะเขา้ศึกษาใน ITE 
อยา่งนอ้ยท่ีสุดจะตอ้งสอบผา่น GCE 
 ‚N‛ Level ในระดบัมธัยมศึกษา  
สามารถเลือกเรียนได ้2 ลกัษณะ คือ 
 เรียนเตม็เวลา ณ ศูนยข์อง ITE และ 
การฝึกแบบช่างฝึกหดั 
         6.1.3 การจดัการเรียนการสอนและ 
สมรรถนะท่ีสามารถปรากฏต่อสงัคมคือ
การจดัการเรียนการสอนตอ้งท าให้
ผูเ้รียนสามารถวางแผนหรือจดัระบบ
(Plan) ในการเรียนรู้ใหเ้กิดองคค์วามรู้ 
สามารถน าเสนอและอธิบายได ้
(Explore) สามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่ง 
เป็นรูปธรรม (Practise)  และสามารถน า 
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัหรือพฒันา 
ใหเ้กิดประโยชน์กบัสงัคมได ้(Perform)    
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6. การจดัการเรียน 
การสอน  (ต่อ) 

6.2 การปฏิบติังานวชิาการอาชีวะและ 
เทคนิคศึกษา ตามมาตรฐานการ 
รับรองคุณภาพ การศึกษาของโรงเรียน 
เอกชนประเภทอาชีวศึกษาในระดบั 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.)  
จะตอ้งมีหนงัสือในหอ้งสมุดจ านวน
มากและหาง่ายและผูเ้รียนจะตอ้งมี
ความสนใจ ความกระตือรือร้นท่ีจะ 
ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง และควรมี 
อุปกรณ์การเรียนการสอน ใหเ้พียงพอ 
กบัจ านวนผูเ้รียน โดยเฉพาะเคร่ือง 
คอมพิวเตอร์ และเคร่ืองพิมพดี์ด 

6.2 รัฐบาลยงัไดส้นบัสนุนการจดัพิมพ ์
หนงัสือและต าราแบบเรียนท่ีมีตน้ทุนใน 
การผลิตสูง เน่ืองจากใชก้ระดาษเน้ือดี 
และมีภาพสีประกอบ แต่สามารถขาย 
ต าราและแบบเรียนในราคาท่ีต ่ากวา่ 
ตน้ทุนไดม้าก เน่ืองจากรัฐจะเป็นผูจ่้าย 
ชดเชยส่วนขาดของราคาทุนให ้ดงันั้น 
ต าราแบบเรียนส าหรับเยาวชนจึงมี 
ราคาถูก เพราะถือเป็นหน่ึงในนโยบาย 
ส าคญัในการส่งเสริมทางดา้นการศึกษา 
ของรัฐบาลสิงคโปร์ 
 

 6.3 สถาบนัตอ้งจดัระบบการจดัการให ้
เอ้ืออ านวยแก่ผูมี้ประสบการณ์ผูผ้า่น 
การฝึกอบรมจากสถานประกอบการท่ี 
ไดรั้บการรับรอง ผูเ้รียนท่ีสะสมผล 
การเรียนไวแ้ละผูท่ี้ผา่นการฝึกอบรม 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการ 
พฒันาฝีมือแรงงานใหส้ามารถเทียบ 
โอนผลการเรียนหรือประสบการณ์ 
ดา้นวชิาชีพเพื่อใหไ้ดคุ้ณวฒิุการศึกษา 
ในหลกัสูตรต่างๆได ้ทั้งน้ี ตาม 
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษาก าหนด 
 

6.3 สถาบนัการศึกษาอาชีวศึกษา 
สิงคโปร์(ITE) ไดก้ าหนดแนวทางใน 
การจดัการเรียนการสอนโดยจดั 
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียน 
การสอนใหผู้เ้รียนผูเ้รียนมีทกัษะท าเป็น 
“HANDS-ON‛ มีความคิดสร้างสรรค ์
 ‚MIND-ON‛ และท างานดว้ยใจบริการ 
อยา่งจริงใจ “HEARTS-ON”  โดย 
ผลลพัธ์ของการจดัการศึกษาตอ้งท าให้ 
ผูจ้บการศึกษาเป็นผูป้ระกอบการและ 
สามารถปรับตวัเขา้สู่เศรษฐกิจระดบัโลก 
มีความสามารถในการเรียนรู้ได ้
ตลอดชีวติ 
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6. การจดัการเรียน 
การสอน  (ต่อ) 

6.4 การจดัการอาชีวศึกษาและ 
การฝึกอบรมวชิาชีพใหจ้ดัไดโ้ดย
รูปแบบ การศึกษาในระบบเป็นการจดั 
การศึกษาวชิาชีพท่ีเนน้การศึกษาใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั
เป็นหลกัโดยมีการก าหนดจุดมุ่งหมาย 
วธีิการศึกษา หลกัสูตรระยะเวลาการ
วดัและการประเมินผลท่ีเป็นเง่ือนไข
ของการส าเร็จการศึกษา 

6.4 สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีใช ้
ภาษาองักฤษเป็นภาษาราชการ  
การติดต่อธุรกิจ การศึกษารวมไปถึง 
การใชชี้วติประจ าวนัของท่ีน่ี เอ้ือต่อ 
การเพ่ิมพนูทกัษะทางภาษาองักฤษ  
ซ่ึงถือวา่จะเป็นส่ิงแรก ๆ ท่ีหลายคน 
คาดหวงักบัการไปศึกษาต่อต่างประเทศ 
 
 

 6.5 ใหมี้การเทียบโอนผลการเรียนท่ี 
ผูเ้รียนสะสมไวใ้นระหวา่งรูปแบบ 
เดียวกนัหรือต่างรูปแบบได ้ไม่วา่จะ 
เป็นผลการเรียนจากสถานศึกษา 
เดียวกนัหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งจากการ 
เรียนรู้นอกระบบ ตามอธัยาศยัการฝึก 
อาชีพ หรือจากประสบการณ์ 
การท างาน 

 6.5 การจดัการศึกษาของสิงคโปร์ทั้ง 
ภาครัฐและเอกชนในทุกระดบัรวมทั้งใน 
โรงเรียนกวดวชิาและโรงเรียน 
ชาวต่างชาติทุกแห่ง  ทั้งท่ีเป็นสายสามญั 
และวชิาชีพ  ต่างก็อยูภ่ายใตก้ารควบคุม 
กระทรวงศึกษาธิการอยา่งใกลชิ้ด 
 
 

 6.6 มีการปรับปรุงแผนการเรียน โดยมี
รายวิชาท่ีสัมพนัธ์กบัการเรียนวิชาชีพ
ท่ีสถานประกอบการรวมอยูด่ว้ย 

 

7. ระบบการประเมิลผล
การเรียนของผูเ้รียนและ
การสอนของครูผูส้อน  
 

7.1 การประเมินผลการศึกษาของ 
สถาบนัอาชีวศึกษาใหส้ถาบนัมีหนา้ท่ี 
และรับผิดชอบในการประเมินผล 
การศึกษา , ใหป้ระเมินผลการศึกษา 
เป็นรายวชิาตามระบบหน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวชิาให ้
ถือตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 
สถาบนั ,ใหส้ถาบนัหรือสถาบนัและ 
สถานประกอบการท าการประเมินผล 

7.1 มีการทบทวนวธีิการสอบและวดั 
ประเมินผลต่างๆในลกัษณะท่ีกระตุน้  
ใหมี้การศึกษาและทดลองดว้ยตนเอง 
อยา่งเป็นอิสระ 
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การศึกษารายวชิาเม่ือส้ินภาคเรียนหรือ
เม่ือส้ินสุดการศึกษาหรือการ
ปฏิบติังานในทุกรายวชิา,  
ใหส้ านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกบัสถาบนัด าเนินการ
ส่งเสริมคุณภาพและควบคุมมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา ทั้งน้ีใหส้ถานศึกษา 
จดัการประเมินผูเ้รียนโดยพิจารณาจาก 
พฒันาการของผูเ้รียน ความประพฤติ 
 การสงัเกตพฤติกรรมการเรียน  
การร่วมกิจกรรมและการทดสอบ
ควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการ
สอนตามความเหมาะสมของแต่ละ
ระดบัและรูปแบบการศึกษา และให ้
สถานศึกษาใชว้ธีิการท่ีหลากหลายใน 
การจดัสรรโอกาสการเขา้ศึกษาตอ่ 
และใหน้ าผลการประเมินผูเ้รียนตาม 
วรรคหน่ึงมาใชป้ระกอบการพิจารณา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   7.2 การประเมินผลการศึกษาเป็น 
รายวชิาของสถาบนัอาชีวศึกษาให้
ด าเนินการประเมินตามสภาพจริง
ต่อเน่ืองตลอดภาคเรียนดา้นความรู้
ความสามารถและเจตคติจากกิจกรรม
การเรียนการสอนและการปฏิบติังานท่ี
มอบหมายซ่ึงครอบคลุมเน้ือหาวชิา
โดยใชเ้คร่ืองมือและวธีิการ
หลากหลายตามความเหมาะสมใหมี้
การประเมินเพื่อพฒันาและการ 

7.2 การประเมินผลการศึกษาในแต่ละ 
แผนการเรียนมีระบบการสอบวดัผล 
ประเมินผลดงัน้ี 
            7.2.1 แผนการเรียนพิเศษ 
 (Special และExpress)ใชเ้วลาเรียน 4 ปี 
โดยผูเ้รียนหลกัสูตรพิเศษจะมีการสอบ 
 Singapore-Cambridge General 
 Certificate of Education ‘Ordinary’ 
 (GCE ‘O’ Level) ประเมินผลการศึกษา 
เม่ือเรียนครบ 4 ปี 
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การเรียนของผูเ้รียนและ
การสอนของครูผูส้อน  
(ต่อ) 
 

ประเมินสรุปผลการศึกษาโดย 
พิจารณาจากการประเมินในแต่ละ 
กิจกรรมและงานท่ีมอบหมายใน 
อตัราส่วนตามความส าคญัของแต่ละ 
กิจกรรมหรืองานท่ีมอบหมายให ้
ด าเนินการประเมินผลการศึกษา 
ส าหรับผูเ้รียนท่ีศึกษาในรูปแบบ 
การศึกษาระบบทวภิาคีจากการ 
ปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการ 
ตามวธีิการท่ีครูผูส้อนฝึกและอาจารย ์
นิเทศก าหนดโดยความเห็นชอบ 
สถาบนั  ทั้งน้ีการตดัสินผลการศึกษา 
เพื่อส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรของ
สถาบันอาชีวศึกษาให้ถือตามเกณฑ์
ต่อไปน้ี 
     7.2.1 ประเมินผา่นรายวชิาในหมวด 

วชิาต่างๆครบตามท่ีก าหนดไวใ้น 

หลกัสูตรและเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีสถาบนั 

ก าหนด 

     7.2.2 ไดจ้ านวนหน่วยกิตสะสม 

ไม่ต ่ากวา่ท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 

     7.2.3 ไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ีย 
สะสมไม่ต ่ากวา่2.00และผา่นการ 
ประเมินมาตรฐาน 

          7.2.2 แผนการเรียนปกติ (Normal)  
ใชเ้วลาเรียน 5 ปี โดยผูเ้รียนหลกัสูตร 
น้ีจะสอบ Singapore-Cambridge 
General Certificate of Education 
‘Normal’ (GCE ‘N’ Level)ประเมินผล 
การศึกษาเม่ือเรียนจบ 4 ปีก่อน  แลว้จึง 
จะสามารถสอบ GCE ‘O’ Level 
เม่ือเรียนจบชั้นปีท่ี 5 
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การเรียนของผูเ้รียนและ
การสอนของครูผูส้อน  
(ต่อ) 

 7.3 ใหผู้บ้งัคบับญัชามีหนา้ท่ี 
ประเมินผลการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการครูผูส้อนและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยยดึหลกัการปฏิบติั 
ตนท่ีเหมาะสมกบัการเป็นขา้ราชการ
ครูผูส้อนและบุคลากรทางการศึกษา
และปฏิบติัราชการไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมี 
ผลงานเป็นท่ีประจกัษ ์ถือวา่ผูน้ั้น 
มีความชอบสมควรไดรั้บบ าเหน็จ
ความชอบ ซ่ึงอาจเป็นบนัทึกค าชมเชย 
 รางวลั เคร่ืองเชิดชูเกียรติ หรือการ 
เล่ือนขั้นเงินเดือน หรือการบริหารงาน 
บุคคลในเร่ืองอ่ืน ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตาม 
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี ก.ค.ศ.  

ก าหนด 

7.3 เม่ือจบหลกัสูตรจะมีการสอบ โดย 
หลกัสูตรพิเศษ และหลกัสูตรเร่งรัด 
จะตอ้งผา่นประกาศนียบตัร GCB 
(General Certificate of Education) ใน 
ระดบั ‚O‛ Level ส่วนหลกัสูตรปกติ 
จะตอ้งผา่น GCB ‚N‛ Level แต่ถา้ตอ้ง 
ศึกษาต่อในระดบัเตรียมอุดมศึกษา  
ก็ตอ้งสอบใหผ้า่น GCB ‚O‛ Level 
 เช่นเดียวกนั 
 
 
 
 
 
 
 

 7.4 ส าหรับการรับผูเ้ขา้ศึกษาระดบั 
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยหีรือสาย 
ปฏิบติัการของสถาบนัการอาชีวศึกษา
จะตอ้งมีการสอบคดัเลือกหรือคดัเลือก
ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีสถาบนั
ก าหนดการรับผูเ้ขา้ศึกษาในรูปแบบ
การศึกษาระบบทวภิาคีสถาบนัจะเป็น
ผูส้อบคดัเลือกหรือคดัเลือกผูเ้รียนเอง
ตามคุณสมบติัท่ีก าหนดและตาม
จ านวนท่ีไดต้กลงร่วมกบัสถาน
ประกอบการหรือด าเนินการร่วมกนั 
ก็ไดก้ารรับผูเ้ขา้ศึกษาตามโครงการ 
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7. ระบบการประเมิลผล
การเรียนของผูเ้รียนและ
การสอนของครูผูส้อน  
(ต่อ) 

ต่าง ๆ ของสถาบนัให้สถาบนัคดัเลือก
ตามคุณสมบัติ ท่ีก าหนดตามความ
เหมาะสมของโครงการนั้น 
 

 

8. การบริหาร
งบประมาณ  
 

8.1 ใหก้ระทรวงกระจายอ านาจการ 
บริหารและการจดัการศึกษา ทั้งดา้น 
วชิาการ งบประมาณ การบริหารงาน 
บุคคล และการบริหารทัว่ไปไปยงั 
คณะกรรมการและส านกังาน 
การศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาใน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรง ทั้งน้ีไทย 
มีการกระจายอ านาจในการบริหาร 
งบประมาณใหก้บัคณะกรรมการใน 
แต่ละระดบัในการควบคุมก ากบั และ 
รับผิดชอบในการบริหาร 

8.1 การบริหารการศึกษาของประเทศ 
สิงคโปร์ ดา้นการบริหารงบประมาณ 
สิงคโปร์จะมีการกระจายงบประมาณ 
ใหก้บัคณะกรรมการในระดบัทอ้งถ่ิน 
เป็นผูรั้บผิดชอบและมีกองทุนโดยการ 
เก็บภาษีผูป้กครอง 
 
 
 
 
 
 

 8.2 รัฐจดัสรรงบประมาณแผน่ดิน 
ใหก้บัการศึกษาในฐานะท่ีมี 
ความส าคญัสูงสุดต่อการพฒันาท่ี 
ยัง่ยนืของประเทศโดยจดัสรรเป็นเงิน 
งบประมาณเพ่ือการศึกษา ดงัน้ี  

8.2 งบประมาณทางการศึกษาของ 
รัฐบาลสิงคโปร์ไดเ้พ่ิมสูงข้ึนถึง ซ่ึงเป็น 
การจดัสรรงบประมาณแผน่ดินมากเป็น
อนัดบัตน้ ๆ ของประเทศ 
 

           8.2.1 จดัสรรเงินอุดหนุนทัว่ไป 
เป็นค่าใชจ่้ายรายบุคคลท่ีเหมาะสมแก่ 
ผูเ้รียนการศึกษาภาคบงัคบัและ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีจดัโดยรัฐและ 
เอกชนใหเ้ท่าเทียมกนั  
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8. การบริหาร
งบประมาณ  (ต่อ) 

          8.2.2 จดัสรรทุนการศึกษาในรูป 
ของกองทุนกูย้มืใหแ้ก่ผูเ้รียนท่ีมาจาก
ครอบครัวท่ีมีรายไดน้อ้ยตามความ
เหมาะสมและความจ าเป็น  
          8.2.3 จดัสรรงบประมาณและ 
ทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพเิศษ
ใหเ้หมาะสม และสอดคลอ้งกบัความ 
จ าเป็นในการจดัการศึกษาส าหรับ 
ผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการเป็นพิเศษ 
แต่ละกลุ่มตามมาตรา 10 วรรคสอง  
วรรคสาม และวรรคส่ี โดยค านึงถึง 
ความเสมอภาคในโอกาสทาง
การศึกษาและความเป็นธรรม ทั้งน้ี  
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี 
ก าหนดในกฎกระทรวง 
          8.2.4 จดัสรรงบประมาณเป็น 
ค่าใชจ่้ายด าเนินการ และงบลงทุนให ้
สถานศึกษาของรัฐตามนโยบาย
แผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ และ 
ภารกิจของสถานศึกษา โดยให้มีอิสระ
ในการบริหารงบประมาณและ 
ทรัพยากรทางการศึกษา ทั้งน้ี  
ใหค้  านึงถึงคุณภาพและความ 
เสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
           8.2.5 จดัสรรงบประมาณใน 
ลกัษณะเงินอุดหนุนทัว่ไปให ้
สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาของรัฐท่ี 
เป็นนิติบุคคล และเป็นสถานศึกษาใน 
ก ากบัของรัฐหรือองคก์ารมหาชน  
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8. การบริหาร
งบประมาณ  (ต่อ) 

          8.2.6 จดัสรรกองทุนกูย้มื 
ดอกเบ้ียต ่าใหส้ถานศึกษาเอกชน  
เพื่อใหพ้ึ่งตนเองได ้ 

 

           8.2.7จดัตั้งกองทุนเพ่ือพฒันา
การศึกษาของรัฐและเอกชน  

 8.3 การจดัสรรงบประมาณการ 
ด าเนินงาน ตอ้งมีงบประมาณในการ 
จดัพาหนะการนิเทศฝึกอาชีพ และ 
งบประมาณในการจดัหาวสัดุฝึก
อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรใชใ้นการ 
ฝึกวชิาชีพพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 

8.3 การเรียนการสอนเนน้การปฏิบติัแลว้ 
 ความพร้อมเคร่ืองมือและอปุกรณ์ฝึก
ภาคปฏิบติั รัฐบาลใหค้วามส าคญัทุ่ม 
งบประมาณมหาศาล เช่น สถาบนัไอทีอี 
กลาง ท่ีถนดัหลกัสูตรเทคโนโลยอีากาศ 
ยานและการเดินทะเล รัฐบาลไดใ้หง้บ 
จดัซ้ือเคร่ืองบินพาณิชย ์เคร่ืองบินเลก็ 
ส่วนบุคคล เรือเดินทะเล และอุปกรณ์ 
ต่างๆ ท่ีปลดประจ าการแลว้ รวมถึง 
จ าลองอู่ซ่อมเคร่ืองบินใหผู้เ้รียนใหล้อง 
ฝึกปฏิบติั 

 

 

8.4 การศึกษาสิงคโปร์ยงัไดรั้บการ 
สนบัสนุนจาก การท่องเท่ียวสิงคโปร์ 
(SingaporeTourism Board),  
คณะกรรมการพฒันามาตรฐานผลิตผล
และนวตักรรม (SingaporeInternational  
Enterprise) และกระทรวงศึกษาธิการ  
(Ministry of Education) อีกดว้ย 

 

 

8.5 สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีการลงทุน 
มหาศาลในดา้นการศึกษา เพื่อพฒันา 
ความรู้ของประชากรในประเทศ และ 
พฒันาบุคลากรระดบัผูน้ าในอนาคต
ขณะเดียวกนั ไม่เฉพาะรัฐบาลสิงคโปร์ 
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8. การบริหาร
งบประมาณ  (ต่อ) 

 

แต่ยงัรวมถึงองคก์ร บริษทัเอกชน และ 
สถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ไดใ้หค้วาม 
ช่วยเหลือทางการเงินอยา่งมากมาย ใน 
การสนบัสนุนทุนการศึกษาของ 
ชาวต่างชาติท่ีมีความสามารถใหมี้ 
โอกาสศึกษาต่อในสิงคโปร์ 

 
 

8.6 รัฐบาลสิงคโปร์ไดส้นบัสนุน 
ประมาณทางดา้นการศึกษาในอตัราท่ี
สูงข้ึนในทุกปี 

9. การบริหารงานบุคคล  9.1 การบริหารงานของสถานศึกษา 
อาชีวศึกษาในฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 แบ่งออกเป็นงานต่าง ๆ ดงัน้ี    
     9.1.1 งานบริหารงานทัว่ไป  
     9.1.2 งานบุคลากร  
     9.1.3 งานการเงิน  
     9.1.4 งานการบญัชี  
     9.1.5 งานพสัดุ  
     9.1.6 งานอาคารสถานท่ี  
     9.1.7 งานทะเบียน  
     9.1.8 งานประชาสมัพนัธ์ 
     ทั้งน้ีประเทศไทยมีสถาบนัศึกษา
สายอาชีพท่ีหลากหลายประเภท
จ านวนมาก ดงันั้นบุคลากรทางการ 
ศึกษาจึงมีจ านวนมากเช่นกนั จึงตอ้งมี 
กฎกติกาในการควบคุมท่ีเขม้งวดข้ึน 
เพ่ือใหไ้ดบุ้คลากรท่ีมีคุณภาพต่อ 
การศึกษา ดงัน้ี 
 

9.1 การสนบัสนุนการบริหารจดัการ 
ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริม 
การสร้างนวตักรรมและวสิาหกิจ 
 (Innovation and Enterprise) ดงัน้ี  
     9.1.1 วางแผนยทุธศาสตร์ของ 
โรงเรียน  
     9.1.2 บริหารจดัการดา้นทรัพยากร  
ทั้งทรัพยากรบุคคล การเงิน 
 อสงัหาริมทรัพย ์และธุรการ  
     9.1.3 ดูแลและจดัการดา้นโครงสร้าง 
พ้ืนฐานและสารสนเทศ และท่ีน่าสนใจ 
คือ  
     9.1.4 สนบัสนุนการริเร่ิมงานดา้น 
คุณภาพ การสร้างนวตักรรมและ 
วสิาหกิจ ซ่ึงเป็นภารกิจท่ีตอบสนอง 
วสิยัทศัน์ในการผลกัดนัใหน้วตักรรม 
เป็นกลไกในขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของ 
ประเทศ รวมทั้งสร้างเสริมจิตวญิญาณ 
ของการเป็นผูป้ระกอบการและ 
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9. การบริหารงานบุคคล 
(ต่อ) 

     9.1.1 การบริหารงานส่งเสริมการ 
จดัการอาชีวศึกษา การบริหารจดัการ 
เก่ียวกบัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบใน 
การควบคุมดูแลงานส่งเสริมการ 
จดัการอาชีวศึกษาต่าง ๆ เช่นงาน 
การเงินงานการบญัชีงานสารบรรณ 
งานประชาสมัพนัธ์งานบุคลากรงาน 
เอกสารการพิมพง์านทะเบียนงานพสัดุ 
งานอาคารสถานท่ีและบริหารงาน 
หนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีผูบ้งัคบับญัชา 
มอบหมาย 
     9.1.2 วนัเวลาท างาน 
 วนัหยดุราชการตามประเพณี 
 วนัหยดุราชการประจ าปี และการลา 
หยดุราชการของขา้ราชการครูผูส้อน 
และบุคลากรทางการศึกษา ใหเ้ป็นไป 
ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ในกรณี ก.ค.ศ.  
ยงัมิไดก้ าหนด ใหน้ าหลกัเกณฑ ์
เก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวท่ีใชก้บั 
ขา้ราชการพลเรือนมาใชบ้งัคบัโดย 
อนุโลม 
     9.1.3 การด าเนินการทางวนิยัแก่ 
ขา้ราชการครูผูส้อนและบุคลากร 
ทางการศึกษาซ่ึงมีกรณีอนัมีมูลท่ีควร 
กล่าวหาวา่กระท าผิดวนิยั ให ้
ผูบ้งัคบับญัชาแต่งตั้งคณะกรรมการ 
สอบสวน เพื่อด าเนินการสอบสวนให ้
ไดค้วามจริงและความยติุธรรมโดยมิ 
ชกัชา้ และในการสอบสวนจะตอ้ง 

นกัประดิษฐน์วตักรรมใหแ้ก่ผูเ้รียนใน 
โรงเรียนประถมศึกษา มธัยมศึกษาและ 
ยวุวทิยาลยัภายใตโ้ครงการ “BlueSky 
Showcase‛ 
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9. การบริหารงานบุคคล 
(ต่อ) 

แจง้ขอ้กล่าวหา และสรุป 
พยานหลกัฐานท่ีสนบัสนุนขอ้กล่าวหา 
เท่าท่ีมีใหผู้ถู้กกล่าวหาทราบ โดยระบุ 
หรือไม่ระบุช่ือพยานก็ได ้เพ่ือใหผู้ถู้ก 
กล่าวหามีโอกาสช้ีแจงและน าสืบแก ้
ขอ้กล่าวหา 
     9.1.4 ขา้ราชการครูผูส้อนและ 
บุคลากรทางการศึกษาผูใ้ดถูกสัง่ 
ลงโทษภาคทณัฑ ์ตดัเงินเดือนหรือลด 
ขั้นเงินเดือน ใหมี้สิทธิอุทธรณ์ต่อ  
อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา อ.ก.ค.ศ. 
 ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แลว้แต่กรณี 
ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บ 
แจง้ค าสัง่ 
     9.1.5 ขา้ราชการครูผูส้อนและ 
บุคลากรทางการศึกษาออกจาก 
ราชการเม่ือ 1) ตาย 2) พน้จากราชการ 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญ 
ขา้ราชการ3.ลาออกจากราชการและ 
ไดรั้บอนุญาตใหล้าออกหรือการ 
ลาออกมีผลตามมาตรา 1084.ถูกสัง่ให ้
ออกตามมาตรา 49 มาตรา 56  
วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคหา้  
มาตรา 103  มาตรา 110 มาตรา 111 
 มาตรา 112 มาตรา 113 มาตรา 114 
หรือมาตรา 1185.ถูกสัง่ลงโทษปลด 
ออกหรือไล่ออก6.ถูกเพิกถอน 
ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ เวน้แต่ 
ไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งอ่ืน 
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9. การบริหารงานบุคคล 
(ต่อ) 

ท่ีไม่ตอ้งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ตามมาตรา 109 

 

10. การบริหารกิจการ 10.1 การบริหารงานของ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาในฝ่ายพฒันา 
กิจการผูเ้รียน  แบ่งออกเป็นงานต่าง ๆ 
 ดงัน้ี  
       10.1.1 งานกิจกรรมผูเ้รียน 
       10.1.2 งานครูผูส้อนท่ีปรึกษา  
      10.1.3 งานปกครอง  
      10.1.4  งานแนะแนวอาชีพและ 
การจดัหางาน  
      10.1.5 งานสวสัดิการผูเ้รียน 
      10.1.6 งานโครงการพิเศษและ 
การบริการชุมชน  

10.1 การท่องเท่ียวสิงคโปร์จึงได ้
จดัตั้ง ฝ่ายบริการการศึกษา (Education  
Services Strategic Tourist Unit) ข้ึน 
เพ่ือประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัการศึกษา 
ของประเทศสิงคโปร์ใหก้บัผูเ้รียน 
นานาชาติฝ่ายบริการการศึกษาน้ี 
ประกอบดว้ยแผนกต่าง ๆ ท่ีใหบ้ริการ 
การศึกษาแบบต่าง ๆ  3 แผนก ดงัน้ี  
       10.1.1 การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ 
ขั้นสูง  
      10.1.2 การศึกษาเพื่อพฒันาตนเอง  
      10.1.3 การฝึกอบรมองคก์ร 

 10.2 การบริหารงานกิจการผูเ้รียน 
การบริหารจดัการเก่ียวกบัหนา้ท่ีและ 
ความรับผิดชอบในการควบคุมดูแล 
งานกิจการผูเ้รียนเช่นการควบคุมดูแล 
งานแนะแนวอาชีพและจดัหางานงาน 
กิจกรรมผูเ้รียนผูเ้รียนงานโครงการ 
พิเศษงานปกครองงานสวสัดิการ 
พยาบาลและหอพกัและบริหารงาน 
ตามหน้าท่ี อ่ืนตามท่ีผู ้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

 

 10.3 ใหจ้ดัตั้งกองทุนข้ึนกองทุนหน่ึง 
ในส านกังานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
เรียกวา่ ‚กองทุนเพื่อพฒันาการ 
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวชิาชีพ‛ 
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10. การบริหารกิจการ 
(ต่อ) 

มีวตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุนการ 
พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการ 
จดัการอาชีวศึกษาการพฒันาบุคลากร 
 และความร่วมมือในการจดัการ 
อาชีวศึกษาประกอบดว้ย 
       10.3.1 เงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืน 
ท่ีสถานประกอบการหรือเอกชนมอบ 
ใหแ้ก่กองทุนหรือท่ีมีผูบ้ริจาคหรือ 
อุทิศใหแ้ก่กองทุน 
       10.3.2 เงินท่ีไดรั้บจาก 
ต่างประเทศ รัฐบาลต่างประเทศหรือ 
องคก์ารระหวา่งประเทศ 
       10.3.3 ดอกผลและผลประโยชน์ท่ี 
เกิดจากกองทุน 
       10.3.4 รายไดห้รือผลประโยชน์ 
อ่ืนของกองทุน 

 

  10.4 สถาบนัอาชีวศึกษาอาจมีรายได ้
ดงัต่อไปน้ี 
       10.4.1 เงินผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าบริการ 
ต่างๆ ของสถาบนั  
       10.4.2 เงินและทรัพยสิ์น 
ซ่ึงมีผูอุ้ทิศใหแ้ก่สถาบนั 
       10.4.3 รายไดห้รือผลประโยชน์ท่ี 
ไดจ้ากการลงทุนและจากทรัพยสิ์น 
ของสถาบนั 
       10.4.4 รายไดห้รือผลประโยชน์ท่ี 
ไดจ้ากการใชท่ี้ราชพสัดุ ซ่ึงสถาบนั 
ปกครองดูแลหรือใชป้ระโยชน์ 
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10. การบริหารกิจการ 
(ต่อ) 

       10.4.5 เงินอุดหนุนจากราชการ 
ส่วนทอ้งถ่ินหรือเอกชนหรือองคก์ร 
ระหวา่งประเทศหรือเงินอุดหนุนอ่ืน 
ท่ีสถาบนัไดรั้บเพื่อใชใ้นการด าเนิน 
กิจการของสถาบนั 
       10.4.6 รายไดห้รือผลประโยชน์ 
อ่ืน 

 

11. การนิเทศการศึกษา 11.1 ในการจดัการอาชีวศึกษาระบบ 
ทวภิาคีรัฐบาลตอ้งสนบัสนุน 
งบประมาณในการจดัสมัมนา 
ผูค้วบคุมการฝึก ครูผูส้อนฝึก และ 
ครูผูส้อน – อาจารย ์และในการนิเทศ 
ติดตามผล   
 
 
 

11.1 การพฒันาครูผูส้อนในสถานศึกษา
ข้ึนพ้ืนฐาน ใหค้วามส าคญักบัการพฒันา
ครูผูส้อนใหมี้ความรู้และทกัษะในการ
จดัการเรียนการสอน โดยเฉพาะการน า
องคค์วามรู้ใหม่มาสอดแทรกในการ
เรียนการสอนเพื่อเป็นตน้แบบใหแ้ก่
ผูเ้รียนในการแสวงหาความรู้และพฒันา
ตนเอง อนัจะน ามาซ่ึงการสร้างเสริม
ความเขม้แขง็ทางวชิาการในอนาคต 

 11.2 การด าเนินงานการจดัหลกัสูตร 
อาชีวศึกษาระบบทวภิาคีของ 
สถานศึกษา ตอ้งมีการนิเทศติดตามผล  
การนิเทศการเรียนการสอน  
สถานศึกษามีการจดัท าการติดตามผล  
สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการ 
ด าเนินการ 
 
 
 
 

11.2 การท่องเท่ียวสิงคโปร์ คือ ตวัแทน 
ของรัฐท่ีท าหนา้ท่ีประชาสมัพนัธ์เร่ือง 
การศึกษาในประเทศสิงคโปร์ มีหนา้ท่ี 
หลกั ๆ ดงัน้ี  
       11.2.1 จดันิทรรศการการศึกษา  
       11.2.2 ใหค้  าแนะน าและปรึกษา 
ดา้นการศึกษา 
       11.2.3 ใหก้ารอบรมแก่ตวัแทนท่ีรับ 
ปรึกษาในเร่ืองการศึกษาต่อ  
       11.2.4 โฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 
ข่าวสารดา้นการศึกษาในสิงคโปร์ 

 

 



 238 

ตารางท่ี 3  การเปรียบเทียบประเด็นในการบริหารการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาประเทศไทยและ 
 ประเทศสิงคโปร์  (ต่อ) 
 

 

การศึกษาอาชีวศึกษา 
การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาระดบัอาชีวศึกษา 
ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ 

11. การนิเทศการศึกษา 
(ต่อ) 

 

11.3 การจดัการอาชีวศึกษาของสิงคโปร์ 
ไดมี้การจดัตั้งศูนยฝึ์กอบรมอาชีวศึกษา 
โดย VITB โดยมีหนา้ท่ีใหค้  าแนะน าและ 
พฒันาหลกัสูตร ฝึกอบรมครูผูส้อน และ 
ช่วยพฒันาส่ือการสอนซ่ึงเป็นส่วน 
ส าคญัในการท าใหก้ารจดัอาชีวศึกษาเกิด 
ความเขม้แขง็ 

12. การใหค้วามร่วมมือ 
และการสนบัสนุนของ 
ผูป้กครอง 

12.1 มีการระดมทรัพยากรจากแหล่ง 
ต่าง ๆ มาใชใ้นการจดัการศึกษา   
ยดึหลกัการ ส่งเสริมมาตรฐานและ 
พฒันาครูผูส้อน คณาจารย ์และ 
บุคลากรทางการศึกษา ใหบุ้คคล 
ครอบครัวองคก์รชุมชนองคก์รเอกชน 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินองคก์ร 
วชิาชีพสถาบนัศาสนาสถาน 
ประกอบการและสถาบนัสงัคมอ่ืน  
มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ทั้งน้ี 
ผูป้กครอง ตอ้งยนิยอมใหผู้เ้รียนใน 
ความปกครองเขา้รับการฝึกภาคปฏิบติั 
ตลอดหลกัสูตร ตามเง่ือนไขและ 
ขอ้ตกลงท่ีสถานศึกษาและ 
สถานประกอบการก าหนด 

12.1 สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีการลงทุน 
มหาศาลในดา้นการศึกษา เพื่อพฒันา 
ความรู้ของประชากรในประเทศ และ 
พฒันาบุคลากรระดบัผูน้ าในอนาคต 
ขณะเดียวกนั ไม่เฉพาะรัฐบาลสิงคโปร์ 
แต่ยงัรวมถึงองคก์ร บริษทัเอกชน และ 
สถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ไดใ้หค้วาม 
ช่วยเหลือทางการเงินอยา่งมากมาย ใน 
การสนบัสนุนทุนการศึกษาของ 
ชาวต่างชาติท่ีมีความสามารถใหมี้ 
โอกาสศึกษาต่อในสิงคโปร์ 
 
 
 
 

13. การน าเทคโนโลย ี
มาใชใ้นการจดัการศึกษา  

13.1 การบริหารวชิาการและ 
เทคโนโลยกีารบริหารจดัการเก่ียวกบั 
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการ 
ควบคุมดูแลงานวชิาการอาชีวศึกษา 
ต่าง ๆ เช่นควบคุมดูแลการเรียน 
การสอนการฝึกอบรมการวดัผล 
การศึกษาการจดัโปรแกรมการเรียน 

13.1 การจดัท าส่ือการเรียนรู้ เป็นการให้ 
ความรู้ผา่นส่ือท่ีน่าสนใจ เช่น เวบ็ไซต ์
 หนงัสือการ์ตูน และส่ือการเรียนรู้เร่ือง 
ทรัพยสิ์นทางปัญญาอ่ืน ๆ รวมทั้งหน่วย 
การเรียนรู้อิเลก็ทรอนิกส์  (e-learning  
modules) ซ่ึงจดัข้ึนส าหรับผูเ้รียน 
ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา โดยจดัให้ 
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มาใชใ้นการจดัการศึกษา  
(ต่อ) 

 

ของคณะวชิาต่าง ๆ งานหลกัสูตร 
พิเศษงานหลกัสูตรและการสอน 
งานวดัและประเมินผลงานหอ้งสมุด 
และบริหารงานหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ี 
ผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 

มีการฝึกเชิงปฏิบติัการส าหรับครูผูส้อน 
ผูส้อน เพื่อใหค้รูผูส้อนมีความเขา้ใจและ 
สามารถใชห้น่วยการเรียนรู้ 
อิเลก็ทรอนิกส์ในการเรียนการสอนเร่ือง 
ทรัพยสิ์นทางปัญญาไดอ้ยา่งมี 

 13.2 ใช ้ICT เพื่อการเรียนการสอน 
 สนบัสนุนความพร้อมในดา้น  
Hardware ส่ือการเรียนการสอน  
ส่งเสริมการประกวดส่ือ/ส่ือออนไลน์ 
และจดัตั้งวทิยาลยัตน้แบบการใช ้ICT  
เพื่อการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.2 การสนบัสนุนเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา ก าหนดแผน 
หลกัดา้นเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา  
มีเป้าหมายในการส่งเสริมใหทุ้ก 
โรงเรียนสามารถเขา้ถึงเทคโนโลย ี
สารสนเทศไดอ้ยา่งสะดวกและทัว่ถึง 
 โดยท่ีสิงคโปร์มีการเรียนรู้ผูศู้นย ์
วทิยาศาสตร์แห่งสิงคโปร์ (Singapore  
Science Centre) เพื่อใหว้ทิยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยเีป็นส่วนหน่ึงของชีวติ จึงมี 
การปลูกฝังแนวคิดผา่นการเรียนรู้ตาม 
อธัยาศยัในรูปแบบพิพิธภณัฑท่ี์มีการจดั 
นิทรรศการเพ่ือเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบั 
วทิยาศาสตร์ฟิสิกส์ วทิยาศาสตร์ 
ประยกุต ์รวมทั้งเทคโนโลยแีละ 
อุตสาหกรรม  และศูนยว์ทิยาศาสตร์แห่ง 
สิงคโปร์ยงัจดัโปรแกรมเสริม 
ความส าคญัของวทิยาศาสตร์ (Science  
Enrichment Programmer) เพื่อ 
สนบัสนุนการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ 
ในโรงเรียน โดยมีเป้าหมายในการ 
กระตุน้การแสวงหาความรู้และการสร้าง 
จินตนาการใหผู้เ้รียนผา่นรูปแบบ 
การเรียนในช่วงเปิดเทอมใน 
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มาใชใ้นการจดัการศึกษา  
(ต่อ) 

  

หอ้งปฏิบติัการการสาธิต การสนทนา 
เร่ืองวทิยาศาสตร์ การประมวล 
แนวทางการสอนวทิยาศาสตร์ การจดั 
กิจกรรมแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์  
รวมทั้งการจดัหลกัสูตรคอมพิวเตอร์และ 
หลกัสูตรการสงัเกต ส าหรับช่วงปิด 
เทอมและวนัหยดุอาจจดัโปรแกรมเป็น 
พิเศษ 

 

 

13.3 สิงคโปร์มีการจดัท าการ 
ประชาสมัพนัธ์ความสามารถของผูเ้รียน 
โดยเผยแพร่ทางวารสานใน Fun Science 
 ซ่ึงเป็นจดหมายข่าวส าหรับเยาวชนท่ีมี 
ความสนใจในขอ้มูลทางวทิยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ีซ่ึงจดัท าโดยความ 
ร่วมมือของศูนยว์ทิยาศาสตร์แห่ง 
สิงคโปร์และส านกังานวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีและการวจิยั (A*STAR) 

 

 

13.4 สิงคโปร์ไดก้ าหนดวสิยัทศัน ์
คือเป็น“หน่ึงในผูน้ าของการจดั 
การศึกษาดา้นเทคโนโลย”ี  ปัจจยัส าคญั 
ท่ีท าใหว้สิยัทศัน์ของITE ประสบ 
ความส าเร็จไดคื้อการสร้างความเขม้แขง็ 
ใหก้บับุคลากรทุกระดบัโดยการเพ่ิม 
ความมัน่คง  สร้างทีมงานสู่ความเป็นเลิศ 
และการใส่ใจดูแลท่ีดี    
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13. การน าเทคโนโลย ี
มาใชใ้นการจดัการศึกษา  
(ต่อ) 
                         
               

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               
                                                      
                                                     
  
 
 
 
 

  13.5 การพฒันาเทคโนโลยเีพื่อ 
การศึกษา เป็นความรับผิดชอบของ 
 Educational Technology Division ซ่ึงมี 
หนา้ท่ีหลกัแบ่งออกได ้2 ส่วนคือ 
         13.5.1 การพฒันาตน้แบบและให ้
ค าปรึกษาหารือในการบูรณาการ 
เทคโนโลยสีารสนเทศเขา้ไปใหส้อดรับ 
กบัหลกัสูตรการเรียนการสอนในแต่ละ 
สถาบนัการศึกษาต่า งๆ  
         13.5.2 การเป็นก าลงัขบัเคล่ือน 
ส่งเสริมเทคโนโลยเีพ่ือการเรียนรู้  
ซ่ึงรวมถึงการสร้างพนัธมิตรยทุธศาสตร์ 
กบัหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
การส่งเสริมวฒันธรรมในการวจิยั 
ประยกุตเ์ก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยใีน 
ระบบการศึกษาตลอดจนการทดลอง 
นวตักรรมทางเทคโนโลยแีละส่ือต่าง ๆ 
ทั้งน้ี โดยมีการประสานงานอยา่ง 
ใกลชิ้ดกบั Planning Division ซ่ึงมี 
หนา้ท่ีในการก าหนดและทบทวน 
นโยบายดา้นการศึกษา การบริหาร 
จดัการและวเิคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ 
 ตลอดจนความร่วมมือระหวา่งประเทศ  
เพื่อรองรับการตดัสินใจเชิงนโยบาย 

14. การจดัการศึกษาใน 
ระดบัอาชีวศึกษากบั 
สถานประกอบการ 

14.1 การศึกษาอาชีวศึกษา มีสถาน 
ประกอบการท่ีร่วมมือกบัสถานศึกษา 
อาชีวศึกษาหรือสถาบนัการ 
อาชีวศึกษาในสงักดัส านกังาน 

14.1 สถาบนัเทคนิคศึกษายงัมีหลกัสูตร 
ฝึกอบรมทั้งแบบเตม็เวลา แบบไม่เตม็ 
เวลา และระบบช่างฝึกหดั ทั้งเพ่ือ 
เพ่ิมพนูทกัษะการท างาน และยกระดบั 
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การศึกษาอาชีวศึกษา 
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14. การจดัการศึกษาใน 
ระดบัอาชีวศึกษากบั 
สถานประกอบการ   
(ต่อ) 
 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อ 
จดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม 
วชิาชีพทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑท่ี์ 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 
ดงัน้ี 
          14.1.1 การจดัการอาชีวศึกษา 
 การฝึกอบรมวชิาชีพ ใหจ้ดัใน 
สถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของ 
เอกชน สถานประกอบการ หรือโดย 
ความร่วมมือระหวา่งสถานศึกษากบั 
สถานประกอบการ ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไป 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการอาชีวศึกษา 
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง            
          14.1.2 การพฒันาการจดัการ 
อาชีวศึกษาระบบทวภิาคี ตอ้งมีการ 
จดัการเรียนการสอนอยา่งมี 
ประสิทธิภาพเป็นท่ียอมรับของสถาน 
ประกอบการและผูป้กครองของผูเ้รียน 
      ผูเ้รียน เป็นผลมาจากการท่ี 
วทิยาลยัไดด้ าเนินการพฒันาดว้ย 
วธีิการต่าง ๆ ท าใหเ้กิดการประสาน 
ความร่วมมือและช่วยเหลือเก้ือกลู 
ซ่ึงกนัและกนัระหวา่งภาครัฐและ 
ภาคเอกชนสถานประกอบการและ 
สถานศึกษามีความเขา้ใจในบทบาท 
หนา้ท่ีการปฏิบติังานท่ีชดัเจนมากข้ึน 
สามารถแกปั้ญหาสถานประกอบการ 
ท่ีมีลกัษณะปริมาณงานท่ีจดัใหผู้เ้รียน 

ฝีมือหรือหนา้ท่ีภาคธุรกิจเอกชนและ 
สถานประกอบการในสิงคโปร์มีบทบาท 
ความร่วมมือในการสร้างและพฒันา 
ก าลงัคนทางอาชีวศึกษา โดยการจดัตั้ง 
ศูนยฝึ์กอาชีพใหแ้ก่ช่างฝึกหดัหรือรับ 
ผูเ้รียนเขา้ฝึกงาน และส่งเสริมให ้
พนกังานของบริษทัเขา้รับการฝึกอบรม 
เพ่ือเพ่ิมความสามารถตามโครงการ 
ต่าง ๆ 
14.2 สถาบนัการศึกษาอาชีวศึกษา 
 (ITE) ไดเ้ปิดการเรียนการสอนโดยการ 
วเิคราะห์ตามความตอ้งการของสถาน 
ประกอบการตามสภาพเศรษฐกิจ 
เป็นหลกั  และมีความร่วมมือกบัสถาน 
ประกอบการมากมายสามารถให ้
ใบอนุญาต(LICENSE) กบัสถาน 
ประกอบการในการจดัการอาชีวศึกษา 
และการฝึกอบรม 
14.3 รัฐบาลสิงคโปร์ไดทุ่้มเทและให ้
ความส าคญักบัการศึกษาอยา่งสูง เพ่ือให้
ไดม้าซ่ึงความเป็นเลิศทางวิชาการ ท าให้
ผูเ้รียนของสิงคโปร์มีมาตรฐานการศึกษา
ในระดบัสูงและมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ
ในระดบันานาชาติ 
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การศึกษาอาชีวศึกษา 
การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาระดบัอาชีวศึกษา 
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14. การจดัการศึกษาใน 
ระดบัอาชีวศึกษากบั 
สถานประกอบการ   
(ต่อ) 
 

ฝึกปฏิบติัไม่ครอบคลุมเน้ือหาทกัษะ 
ท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร โดยวทิยาลยั 
ด าเนินการจดัฝึกเพ่ิมเติมใหใ้น 
สถานศึกษา หรือส่งฝึกไปยงัสถาน 
ประกอบการอ่ืน ๆ 
         14.1.3 การจดัการอาชีวศึกษา 
และการฝึกอบรมวชิาชีพตอ้งเป็นการ 
จดัการศึกษาในดา้นวชิาชีพท่ี 
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจ 
และสงัคมแห่งชาติและแผนการศึกษา 
แห่งชาติเพ่ือผลิตและพฒันาก าลงัคน 
ในดา้นวชิาชีพระดบัฝีมือ ระดบั 
เทคนิค และระดบัเทคโนโลยี รวมทั้ง 
เป็นการยกระดบัการศึกษาวชิาชีพให ้
สูงข้ึนเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความ 
ตอ้งการของตลาดแรงงานโดยน า 
ความรู้ในทางทฤษฎีอนัเป็นสากลและ 
ภูมิปัญญาไทยมาพฒันาผูรั้บการศึกษา 
ใหมี้ความรู้ความสามารถในทาง 
ปฏิบติัและมีสมรรถนะจนสามารถ 
น าไปประกอบอาชีพในลกัษณะ 
ผูป้ฏิบติัหรือประกอบอาชีพโดยอิสระ 
ได ้
       14.1.4 การจดัการอาชีวศึกษาใน 
สถานประกอบการใหจ้ดัการสอนตาม 
หลกัสูตรการอาชีวศึกษาและการ 
ฝึกอบรมวชิาชีพหรือจดัการสอนตาม 
หลกัสูตรท่ีสถานประกอบการร่วมกบั 
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การศึกษาอาชีวศึกษา 
การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาระดบัอาชีวศึกษา 
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14. การจดัการศึกษาใน 
ระดบัอาชีวศึกษากบั 
สถานประกอบการ   
(ต่อ) 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั 
จดัท าข้ึนโดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซ่ึง 
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการด าเนินการตาม 
วรรคสามใหเ้ป็นไปตามท่ี 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 
     14.1.5 การจดัการอาชีวศึกษาและ 
การฝึกอบรมวชิาชีพใหจ้ดัไดโ้ดย 
รูปแบบการศึกษาระบบทวภิาคีเป็น 
การจดัการศึกษาวชิาชีพท่ีเกิดจาก 
ขอ้ตกลงระหวา่งสถานศึกษา 
อาชีวศึกษาหรือสถาบนักบัสถาน 
ประกอบการรัฐวสิาหกิจ หรือ 
หน่วยงานของรัฐ ในเร่ืองการจดั 
หลกัสูตร การเรียนการสอนการวดั 
และการประเมินผล โดยผูเ้รียนใชเ้วลา 
ส่วนหน่ึงในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
หรือสถาบนัและเรียนภาคปฏิบติัใน 
สถานประกอบการรัฐวสิาหกิจหรือ 
หน่วยงานของรัฐ ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ 
ในการผลิตและพฒันาก าลงัคน 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั 
สามารถจดัการศึกษาตามวรรคหน่ึงใน 
หลายรูปแบบรวมกนัก็ไดท้ั้งน้ี 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนันั้น 
ตอ้งมุ่งเนน้การจดัการศึกษาระบบ 
ทวภิาคีเป็นส าคญั 
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การศึกษาอาชีวศึกษา 
การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาระดบัอาชีวศึกษา 
ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ 

14. การจดัการศึกษาใน 
ระดบัอาชีวศึกษากบั 
สถานประกอบการ   
(ต่อ) 

     14.1.6 การฝึกอบรมวชิาชีพ 
หมายความวา่ การเพ่ิมพนูความรู้และ 
การฝึกทกัษะอาชีพระยะสั้นหรือ 
ระยะยาวทั้งในและนอกสถานศึกษา 
อาชีวศึกษาหรือสถาบนั 
การอาชีวศึกษาซ่ึงจดัข้ึนเป็นโครงการ 
หรือส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
ภายใตห้ลกัสูตรท่ีคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษาก าหนด 
     14.1.7 ดา้นการประเมิน 
สถานศึกษาตอ้งมีการจดักิจกรรมเสริม 
หลกัสูตร ตอ้งมีการส ารวจการฝึก 
อาชีพในสถานประกอบการวา่ 
ครอบคลุมหลกัสูตรหรือไม่ และตอ้ง 
มีความเขา้ใจอยา่งเพียงพอของ 
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งของ 
สถานประกอบการเก่ียวกบัหลกัเกณฑ ์
การวดัและประเมินผลการฝึกอาชีพใน 
สถานประกอบการ 
     14.1.8 การเตรียมการของ 
สถานประกอบการท่ีมีความพร้อมใน 
การฝึกอาชีพตอ้งมีเพียงพอ และ 
บุคลากรของสถานประกอบการตอ้งมี 
ความเขา้ใจในหลกัการจดัการ 
อาชีวศึกษาระบบทวภิาคี ส่วนการ 
เตรียมการของสถานศึกษาก่อนการ 
ด าเนินการนั้น สถานประกอบการตอ้ง 
เขา้ร่วมในการคดัเลือกผูเ้รียนดว้ย 
ดงันั้นการเตรียมการของ 
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 ประเทศสิงคโปร์  (ต่อ) 
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14. การจดัการศึกษาใน 
ระดบัอาชีวศึกษากบั 
สถานประกอบการ   
(ต่อ) 

สถานประกอบการท่ีมีความพร้อมใน 
การฝึกอาชีพตอ้งมีการด าเนินการดงัน้ี 
           14.1.8.1 ดา้นการประสานงาน 
กบัสถานประกอบการ ตอ้งมีความ 
พร้อมในการจดัเตรียมบุคลากร 
ผูรั้บผิดชอบในการประสานงานกบั 
สถานประกอบการอยา่งจริงจงั 
           14.1.8.2 ในการจดัการ 
อาชีวศึกษาระบบทวภิาคีตอ้งมี 
บุคลากรท่ีเพียงพอและมีเวลาดูแลผูเ้รียน 
           14.1.8.3 ในการจดัการ 
อาชีวศึกษาระบบทวภิาคีรัฐบาลตอ้ง 
สนบัสนุนงบประมาณในการจดั 
สมัมนาผูค้วบคุมการฝึก ครูผูส้อนฝึก 
 และครูผูส้อน-อาจารย ์และในการ 
นิเทศติดตามผล 
           14.1.8.4 ในการจดัการ 
อาชีวศึกษาระบบทวภิาคี ตอ้งให้ 
ผูเ้รียนฝึกทกัษะกบัเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้
ท่ีทนัสมยัและราคาแพง และมีจ านวน 
ของเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีเพียงพอต่อ 
ผูเ้รียน 
           14.1.8.5 ในการจดัการ 
อาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 
สถานประกอบการตอ้งมีหน่วยงานท่ี 
ท าหนา้ท่ีประสานงาน การฝึกอาชีพ 
และให้ความร่วมมืออย่างจ ริงจัง
ระหวา่งสถานศึกษาและ 
สถานประกอบการ 
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14. การจดัการศึกษาใน 
ระดบัอาชีวศึกษากบั 
สถานประกอบการ   
(ต่อ) 

           14.1.8.6 สถานประกอบการท่ีมี 
ต่อการจดัอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี  
สถานศึกษาตอ้งมีบทบาทหนา้ท่ี 
โดยเฉพาะในเร่ืองการประชาสมัพนัธ์ 
 การศึกษาระบบทวภิาคี ใหแ้พร่หลาย 
กวา้งขวางยิง่ข้ึน 
           14.1.8.7 สถานประกอบการ  
ควรจ่ายเบ้ียเล้ียงใหผู้เ้รียน ตามอตัรา 
ตามท่ีสถานประกอบการไดต้กลงไว ้
โดยไม่อยูภ่ายใตก้ฎหมายแรงงาน 
ขั้นต ่า 
           14.1.8.8 สถานประกอบการ 
ควรจดัใหมี้สวสัดิการต่าง ๆ แก่ผูเ้รียน 
ใหเ้หมาะสมการฝึกภาคปฏิบติัควรมี 
รายละเอียดใหช้ดัเจน รวมไปถึงการ 
ฝึกใหเ้ป็นไปตามโปรแกรมการฝึกท่ี 
ไดก้ าหนดไวแ้ลว้ดว้ย 

 

 14.1.9 หลกัสูตรอาชีวศึกษาระบบ 
ทวภิาคี เป็นหลกัสูตรท่ีทางอาชีวศึกษา 
ร่วมมือตกลงจดัท าร่วมกบั 
สถานประกอบการโดย ผูบ้ริหาร 
สถานศึกษาจะเป็นผูแ้ต่งตั้ง 
คณะกรรมการด าเนินการจดั 
อาชีวศึกษาระบบทวภิาคี ซ่ึงจะตอ้ง 
ปรึกษากบัผูบ้ริหารสถานประกอบการ  
โดยมีการจดัประชุมช้ีแจงขั้นตอนของ 
การจดัอาชีวศึกษา ระบบทวิ ทั้งน้ี 
สถานศึกษาจะเป็นผูรั้บสมคัรผูเ้รียน 
และสถานประกอบจะเป็นผูท้  าการ 
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การศึกษาอาชีวศึกษา 
การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาระดบัอาชีวศึกษา 
ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ 

14. การจดัการศึกษาใน 
ระดบัอาชีวศึกษากบั 
สถานประกอบการ   
(ต่อ) 

คดัเลือกผูเ้รียนอาชีวศึกษา  
ทั้งสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
มีการแต่งตั้งอาจารยนิ์เทศ และ 
ครูผูฝึ้กสอน โดยจะตอ้งมีการ 
ประชุมสมัมนาอาจารยนิ์เทศและ 
ครูผูฝึ้กสอน ซ่ึงสถานประกอบการ 
จะเป็นผูค้ดัเลือกตวัแทนครูผูฝึ้กสอน 
ทั้งน้ีสถานศึกษาเป็นผูป้ฐมนิเทศ 
ผูเ้รียนอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี ดงันั้น 
การข้ึนทะเบียนเป็นผูเ้รียนและ 
การลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน 
สถานศึกษาจะตอ้งมีการจดัท า  
สถานประกอบการท าสญัญาการฝึก 
อาชีพ      

 

 14.1.10 การด าเนินงานการจดั 
หลกัสูตรอาชีวศึกษาระบบทวภิาคีของ 
สถานศึกษา ตอ้งมีการวางแผนการ 
ปฏิบติังาน มีการจดัประชุมเพื่อสร้าง 
ความเขา้ใจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง มีการ 
ประชาสมัพนัธ์การจดัอาชีวศึกษา
ระบบทวภิาคีทั้งสถานศึกษาและ 
สถานประกอบการ ปัญหาท่ีพบคือ 
สถานศึกษาจดัหาสถานประกอบการ
เขา้ร่วมโครงการไดน้อ้ยจ านวนผูเ้รียน
ต ่ากวา่เป้าหมาย วธีิการประชาสมัพนัธ์ 
ไม่น่าสนใจไม่ชดัเจน และขาด 
งบประมาณสนบัสนุน 
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15. ผูเ้รียนหรือนกัศึกษา 
ในระดบัอาชีวศึกษา 
 

  
15.1 การเตรียมความพร้อมและการ 
สนบัสนุนส่งเสริมใหผู้เ้รียนเลือก 
ศึกษาอาชีวศึกษาของไทยมีดงัน้ี  
           15.1.1 ในการจดัการ 
อาชีวศึกษาระบบทวภิาคีผูเ้รียนตอ้งมี 
ความพร้อม ทั้งทางดา้นวฒิุภาวะ 
ความรู้ทกัษะพ้ืนฐาน และความ 
รับผิดชอบในดา้นการฝึกงานอาชีพ      
           15.1.2 ดา้นคุณลกัษณะของ 
ผูเ้รียน ตอ้งมีดงัต่อไปน้ี 
                     15.1.2.1 ความเช่ือมัน่ใน 
ตนเอง  
                     15.1.2.2 ความเป็นคนรัก 
ความสะอาด  
                     15.1.2.3 ความคิด 
สร้างสรรค ์ 
                     15.1.2.4 การเตรียม 
ความพร้อมในการเรียน  
                     15.1.2.5 ความกระตือ 
รือร้น  
                     15.1.2.6 บุคลิกภาพท่ี 
เหมาะสมกบัวชิาชีพ  
                     15.1.2.7 ความขยนั 
หมัน่เพียร  
                     15.1.2.8 ความมีระเบียบ 
วนิยั 

15.1 การเตรียมความพร้อมและการ 
สนบัสนุนส่งเสริมใหผู้เ้รียนเลือกศึกษา 
อาชีวศึกษาของไทยมีดงัน้ี 
          15.1.1 ส าหรับผูท่ี้เลือกศึกษาสาย 
อาชีวศึกษาจะมีการศึกษาตั้งแต่ระดบั 
มธัยมศึกษา 
         15.1.2 ท่ีเลือกเรียนสายสามญัใน 
ระดบัมธัยมศึกษาสามารถเปล่ียนมาเรียน 
สายอาชีพในวทิยาลยัโพลีเทคนิค หรือ 
สถาบนัเทคนิคในระดบัหลงัมธัยมศึกษา 
ไดเ้ช่นกนั และสามารถเขา้ศึกษาต่อใน 
มหาวทิยาลยัได ้
          15.1.3 สิงคโปร์มีการเนน้จิตส านึก 
และแรงจูงใจในการใฝ่เรียนรู้ดว้ย 
สมัฤทธ์ิผลหรือความส าเร็จทาง 
การศึกษาของผูเ้รียนมากยิง่ข้ึน 
          15.1.4 การสร้างความตระหนกั 
ดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา การจดั 
กิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับครูผูส้อนและ 
ผูเ้รียนดา้ยความตระหนกัถึงความส าคญั 
และการเคารพสิทธิในทรัพยสิ์นทาง 
ปัญญา เป็นส่ิงท่ีตอ้งปลูกฝังตั้งแต่วยัเยาว ์
ส านกังานทรัพยสิ์นทางปัญญาแห่ง 
สิงคโปร์จึงไดมี้การจดัโปรแกรมเพื่อให้ 
ความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาแก่ 
ผูเ้รียนและครูผูส้อนในโรงเรียน 
ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ในช่ือ 
Iperckidz ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรมการ 
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การศึกษาอาชีวศึกษา 
การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาระดบัอาชีวศึกษา 
ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ 

15. ผูเ้รียนหรือนกัศึกษา 
ในระดบัอาชีวศึกษา 
(ต่อ) 

 

           15.1.3 การจดัการศึกษาตอ้งยดึ 
หลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถ 
เรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือวา่ 
ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการ 
จดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียน 
สามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ 
ตามศกัยภาพ 
          15.1.4 การลงโทษหมายความวา่  
การลงโทษผูเ้รียนหรือผูเ้รียนท่ีกระท า 
ความผิด โดยมีความมุ่งหมายเพ่ือการ
อบรมสัง่สอน ซ่ึงโทษท่ีจะลงโทษแก่
ผูเ้รียนหรือผูเ้รียนท่ีกระท าความผดิ  
มี 4 สถานดงัน้ีคือ วา่กล่าวตกัเตือน  

ท าทณัฑบ์น  ตดัคะแนนความ 
ประพฤติ กิจกรรมเพ่ือใหป้รับเปล่ียน 
พฤติกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เรียนรู้ท่ีน าไปสู่การสร้างนวตักรรม 
(Innovation) และการส่งเสริมความเป็น 
เจา้ของกิจการ (Entrepreneurship) 
          15.1.5 ส าหรับผูเ้รียนท่ีเรียน 
หลกัสูตรปกติท่ีเลือกเรียนสายอาชีพ  
ซ่ึงเม่ือจบแลว้สามารถเขา้ศึกษาต่อหรือ 
ฝึกอาชีพในวทิยาลยัโพลีเทคนิค หรือ 
สถาบนัเทคนิคของสถาบนัเทคนิคศึกษา 
ได ้
          15.1.6 การจดัท าส่ือการเรียนรู้ 
 เป็นการใหค้วามรู้ผา่นส่ือท่ีน่าสนใจ 
 เช่น เวบ็ไซต ์หนงัสือการ์ตูน และส่ือ 
การเรียนรู้เร่ืองทรัพยสิ์นทางปัญญา 
อ่ืน ๆ รวมทั้งหน่วยการเรียนรู้ 
อิเลก็ทรอนิกส์  (e-learning modules)  
ซ่ึงจดัข้ึนส าหรับผูเ้รียนประถมศึกษา 
และมธัยมศึกษา โดยจดัใหมี้การฝึกเชิง 
ปฏิบติัการส าหรับครูผูส้อนผูส้อน 
 เพื่อใหค้รูผูส้อนมีความเขา้ใจและ 
สามารถใชห้น่วยการเรียนรู้ 
อิเลก็ทรอนิกส์ในการเรียนการสอนเร่ือง 
ทรัพยสิ์นทางปัญญาไดอ้ยา่งมี 
ประสิทธิภาพ 
          15.1.7  ทรัพยสิ์นทางปัญญาโดย 
ผูเ้รียนเพื่อผูเ้รียน (IP by students for  
students) โดยจดัค่ายส าหรับผูเ้รียน 
เพื่อใหค้วามรู้และเสริมทกัษะในการ 
ผลิตการ์ตูนส าหรับการถ่ายทอดเร่ือง 
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15. ผูเ้รียนหรือนกัศึกษา 
ในระดบัอาชีวศึกษา 
(ต่อ) 
 
 
 
 

  
 

ทรัพยสิ์นทางปัญญา ไดแ้ก่ การ์ตูน 
ความรู้เร่ืองลิขสิทธ์ิในโครงงานของ 
โรงเรียน ส าหรับงานการ์ตูนท่ีไดรั้บการ 
คดัเลือกจะน าไปเผยแพร่ในโรงเรียน 
มธัยมศึกษาทุกแห่งของสิงคโปร์ 
          15.1.8 Make Your Make! เป็น 
โครงการส าหรับผูเ้รียนประถมศึกษา 
และมธัยมศึกษา ท่ีจดัข้ึนเพ่ือใหเ้กิดการ 
แข่งขนัในการสร้างสรรคเ์คร่ืองหมาย 
การคา้ (trademark) ของตนเอง โดยมี 
จุดมุ่งหมายคือ การกระตุน้ใหเ้กิดความ 
ตระหนกัในสิทธิทางทรัพยสิ์นทาง 
ปัญญา การสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบั 
ระบบเคร่ืองหมายการคา้ในสิงคโปร์ 
 และการส่งเสริมการเรียนรู้ถึง 
ความส าคญัของตราสินคา้ ทั้งน้ี ผูช้นะ 
การแข่งขนัจะไดรั้บเงินรางวลั 
          15.1.9 รัฐบาลจะใหค้วามสนใจ 
และเอาใจใส่เป็นอยา่งดีในการดูแลรักษา 
อาคารสถานท่ี รวมทั้งจดัหาหนงัสือและ 
ต าราหลากหลายประเภทจากทุกมุมโลก 
มารวมเอาไวเ้ป็นคลงัความรู้ใหก้บั 
ประชาชน นอกจากน้ี พิพิธภณัฑต์่าง ๆ 

16. คุณลกัษณะของ 
ครูผูส้อนและการปฏิบัติ
หนา้ท่ีของครูผูส้อน 

16.1 กระทรวงศึกษาธิการมีหนา้ท่ีใน 
การส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการ
ผลิต การพฒันาครูผูส้อน คณาจารย ์
และบุคลากรทางการศึกษาใหมี้ 
คุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกบั 

16.1 การพฒันาครูผูส้อนในสถานศึกษา 
ข้ึนพ้ืนฐาน ใหค้วามส าคญักบัการพฒันา
ครูผูส้อนใหมี้ความรู้และทกัษะในการ 
จดัการเรียนการสอน โดยเฉพาะการน า 
องคค์วามรู้ใหม่มาสอดแทรกในการ 
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การศึกษาอาชีวศึกษา 
การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาระดบัอาชีวศึกษา 
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16. คุณลกัษณะของ 
ครูผูส้อนและการปฏิบัติ
หนา้ท่ีของครูผูส้อน  
(ต่อ) 

การเป็นวชิาชีพชั้นสูง โดยการก ากบั 
และประสานใหส้ถาบนัท่ีท าหนา้ท่ี 
ผลิตและพฒันาครูผูส้อน คณาจารย ์
รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาใหมี้ 
ความพร้อมและมีความเขม้แขง็ในการ 
เตรียมบุคลากรใหม่และการพฒันา 
บุคลากรประจ าการอยา่งต่อเน่ือง และ
รัฐพึงจดัสรรงบประมาณและจดัตั้ง 
กองทุนพฒันาครูผูส้อน คณาจารย ์
 และบุคลากรทางการศึกษาอยา่ง 
เพียงพอ ซ่ึงครูผูส้อนจะตอ้งมี 
คุณลกัษณะและตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีของ 
ครูผูส้อนดงัน้ี 
          16.1.1 ขา้ราชการครูผูส้อนและ 
บุคลากรทางการศึกษาตอ้งปฏิบติั 
หนา้ท่ีราชการดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต 
 เสมอภาคและเท่ียงธรรม มีความวริิยะ 
อุตสาหะ ขยนัหมัน่เพียร ดูแลเอาใจใส่ 
 รักษาประโยชน์ของทางราชการ และ 
ตอ้งปฏิบติัตนตามมาตรฐานและ 
จรรยาบรรณวชิาชีพอยา่งเคร่งครัด 
           16.1.2 ครูผูส้อนตอ้งท าหนา้ท่ี 
หลกัทางดา้นการเรียนการสอนและ 
การส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ย 
วธีิการต่าง ๆ ในสถานศึกษา 
 
 
 
 

เรียนการสอนเพ่ือเป็นตน้แบบใหแ้ก่ 
ผูเ้รียนในการแสวงหาความรู้และพฒันา 
ตนเอง อนัจะน ามาซ่ึงการสร้างเสริม 
ความเขม้แขง็ทางวชิาการในอนาคต  
ซ่ึงครูผูส้อนจะตอ้งมีคุณลกัษณะและ 
ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีของครูผูส้อนดงัน้ี 
         16.1.1 ครูผูส้อนท่ีจะสอนใน 
สถาบนัITE ตอ้งมีประสบการณ์ท างาน 
ในสถานประกอบการมาแลว้อยา่งนอ้ย  
3 ปี และทุกๆ 5 ปีตอ้งมีเวลากลบัไป 
ฝึกงานในสถานประกอบการ การพฒันา 
หลกัสูตรฝ่ายพฒันาหลกัสูตรจะท าการ 
ส ารวจความตอ้งการศึกษา ประสานงาน 
กบัสถานประกอบการเพ่ือร่างหลกัสูตร 
จดัท าส่ือและเทคโนโลยปีระกอบการ 
สอน จากนั้นจึงทดลองใชห้ลกัสูตร โดย 
มีการอบรมครูผูส้อนผูส้อนก่อนใช ้
หลกัสูตร 
          16.1.2 การสร้างความตระหนกั 
ดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา การจดั 
กิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับครูผูส้อนและ 
ผูเ้รียนดว้ยความตระหนกัถึงความส าคญั 
และการเคารพสิทธิในทรัพยสิ์นทาง 
ปัญญา เป็นส่ิงท่ีตอ้งปลูกฝังตั้งแต่วยัเยาว ์
ส านกังานทรัพยสิ์นทางปัญญาแห่ง 
สิงคโปร์จึงไดมี้การจดัโปรแกรมเพื่อให้ 
ความรู้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาแก่ 
ผูเ้รียนและครูผูส้อนในโรงเรียน 
ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ในช่ือ 
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ครูผูส้อนและการปฏิบัติ
หนา้ท่ีของครูผูส้อน  
(ต่อ) 

          16.1.3 ครูผูส้อนจะไดรั้บ 
เงินเดือน ค่าตอบแทน สวสัดิการ และ 
สิทธิประโยชน์เก้ือกลูอ่ืน ส าหรับ 
ขา้ราชการครูผูส้อนและบุคลากร 
ทางการศึกษาเพื่อใหมี้รายไดท่ี้ 
เพียงพอและเหมาะสมกบัฐานะทาง 
สงัคมและวชิาชีพ และใหมี้กองทุน 
ส่งเสริมครูผูส้อน คณาจารย ์และ 
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อจดัสรรเป็น 
เงินอุดหนุนงานริเร่ิมสร้างสรรค ์
ผลงานดีเด่น และเป็นรางวลัเชิดชู 
เกียรติครูผูส้อน คณาจารย ์และ 
บุคลากรทางการศึกษา ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไป 
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
          16.1.4 ใหส้ถานศึกษาจะตอ้ง 
พฒันากระบวนการเรียนการสอนท่ีมี 
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให ้
ผูส้อนสามารถวจิยัเพื่อพฒันาการ 
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนในแต่ละ 
ระดบัการศึกษา 
          16.1.5 ในการปฏิบติังาน 
วชิาการอาชีวะและเทคนิคศึกษาตาม 
มาตรฐานการรับรองคุณภาพ  
การศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภท 
อาชีวศึกษา ในระดบัประกาศนียบตัร 
วชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ครูผูส้อนจะตอ้ง 
มีประสบการณ์การสอนและจิตส านึก 
ในวชิาชีพครูผูส้อน 

Iperckidzซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรมการ 
เรียนรู้ท่ีน าไปสู่การสร้างนวตักรรม 
 (innovation) และการส่งเสริมความเป็น 
เจา้ของกิจการ (entrepreneurship) 
          16.1.3 การจดัท าส่ือการเรียนรู้  
เป็นการใหค้วามรู้ผา่นส่ือท่ีน่าสนใจ เช่น 
เวบ็ไซต ์หนงัสือการ์ตูน และส่ือการ 
เรียนรู้เร่ืองทรัพยสิ์นทางปัญญาอ่ืน ๆ 
รวมทั้งหน่วยการเรียนรู้อิเลก็ทรอนิกส์ 
 (e-learning modules) ซ่ึงจดัข้ึนส าหรับ 
ผูเ้รียนประถมศึกษาและมธัยมศึกษา โดย 
จดัใหมี้การฝึกเชิงปฏิบติัการส าหรับ 
ครูผูส้อนผูส้อน เพื่อใหค้รูผูส้อนมีความ 
เขา้ใจและสามารถใชห้น่วยการเรียนรู้ 
อิเลก็ทรอนิกส์ในการเรียนการสอนเร่ือง 
ทรัพยสิ์นทางปัญญาไดอ้ยา่งมี 
ประสิทธิภาพ 
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16. คุณลกัษณะของ 
ครูผูส้อนและการปฏิบัติ
หนา้ท่ีของครูผูส้อน  
(ต่อ) 

          16.1.6 คณาจารยป์ระจ าของ 
สถาบนัการอาชีวศึกษานั้นท่ีมีหนา้ท่ี 
หลกัทางดา้นการสอนการวจิยัและ 
ปฏิบติัหนา้ท่ีเตม็เวลาตามภาระงานท่ี 
รับผิดชอบในหลกัสูตรท่ีเปิดสอน 
          16.1.7 ผูส้อนตอ้งส าเร็จ 
การศึกษาในสาขาวชิาชีพนั้น ๆ 
 โดยเฉพาะและมีประสบการณ์ 
โดยตรงมาท าการสอน 
          16.1.8 ครูผูส้อนฝึกใน 
สถานประกอบการตามมาตรา 52 และ 
มาตรา 53 ตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งใด 
อยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี1.เป็นผูส้ าเร็จ 
การศึกษาระดบัอุดมศึกษาและผา่น
การศึกษาหรือฝึกอบรมวชิาการศึกษา
ดา้นอาชีพ2.เป็นผูช้  านาญการดา้น
อาชีพโดยส าเร็จการศึกษาวชิาชีพ 
ไม่ต ่ากวา่ระดบัประกาศนียบตัร 
วชิาชีพหรือผา่นการทดสอบมาตรฐาน 
ฝีมือแรงงานแห่งชาติหรือมาตรฐาน
อ่ืนตามท่ีคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาก าหนด3.เป็นผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นอาชีพเฉพาะสาขาซ่ึงส าเร็จ
การศึกษาวชิาชีพไม่ต ่ากวา่ระดบับ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพท่ีมี
ประสบการณ์ในสาขาอาชีพนั้น 
ไม่นอ้ยกวา่หา้ปีหรือส าเร็จการศึกษา
วชิาชีพระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ
ชั้นสูงท่ีมีประสบการณ์ในสาขาอาชีพ 
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หนา้ท่ีของครูผูส้อน  
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นั้นไม่นอ้ยกวา่สามปีหรือผูผ้า่นการ 
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
แห่งชาติและมีประสบการณ์ในการ 
ท างานในสาขาอาชีพนั้นไม่นอ้ยกวา่ 
หา้ปี4.เป็นผูมี้ประสบการณ์และ 
ประสบความส าเร็จในอาชีพเฉพาะ 
สาขามีผลงานเป็นท่ียอมรับในสงัคม 
และทอ้งถ่ินและสามารถถ่ายทอด 
ความรู้ได ้
          16.1.9 การพฒันาบุคลากร  
ไดแ้ก่ ครูผูส้อน-อาจารย ์  
ในสถานศึกษาใหต้ระหนกัถึงความ 
เป็นครูผูส้อน มีความคิดเห็นท่ีดีต่อ 
การท างาน มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
ท่ีดี อุทิศเวลาเพื่อการสอนการ 
พฒันาการจดังบประมาณใหเ้พียงพอ 
และสะดวกต่อการปฏิบติังาน ท าให ้
ไดบุ้คลากรท่ีมีคุณภาพท าหนา้ท่ี 
ประสานงานกบัสถานประกอบการ 
การพฒันาการประชาสมัพนัธ์ท าให ้
การจดัอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี เป็นท่ี 
รู้จกัของชุมชนในทอ้งถ่ินเพ่ิมมากข้ึน 

  
  
      
 

17. ผลผลิตของการ 
จดัการการศึกษาในระดบั
อาชีวศึกษา 

17.1 ผูเ้รียนหรือผูท่ี้มีสิทธิขอส าเร็จ 
การศึกษาของสถาบนัอาชีวศึกษาตอ้ง 
มีคุณสมบติัดงัน้ี 

17.1 สิงคโปร์มีการจดัระดบัทกัษะอาชีพ 
เป็น 3 ระดบั โดยใหป้ระกาศนียบตัร 
ทกัษะอาชีพ เรียกวา่ National Technical  
Certificate หรือ NTC ซ่ึงออกใหโ้ดย 
สถาบนัเทคนิคศึกษา ดงัน้ี 
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        17.1.1 ศึกษารายวชิาไดค้รบตาม 
หลกัสูตรและขอ้ก าหนดของสาขานั้น 
ทั้งน้ีตอ้งไม่เกิน4ปีการศึกษาส าหรับ 
การลงทะเบียนเรียนเตม็เวลาหรือไม่ 
เกิน6ปีการศึกษาส าหรับการ 
ลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลานบัตั้งแต่ 
วนัข้ึนทะเบียนเป็นผูเ้รียนโดยไม่นบั 
ภาคเรียนท่ีลาพกัการเรียนหรือถูกสัง่ 
พกัการเรียนรวมเขา้ดว้ย 
        17.1.2 มีหน่วยกิตสะสม 
ไม่ต ่ากวา่งทีหลกัสูตรก าหนดไว ้
และผา่นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
        17.1.3 มีคุณสมบติัเหมาะสมกบั 
การเป็นบณัฑิตและไม่มีหน้ีสินผูกพนั
ต่อสถาบนั 
        17.1.4 ตอ้งยืน่ค  าร้องขอส าเร็จ 
การศึกษาในภาคเรียนท่ีผูเ้รียนคาดวา่ 
จะส าเร็จการศึกษาภายใน30วนันบัแต่ 
วนัเปิดภาคเรียนนั้นตามประกาศของ 
สถาบนั 
        17.1.5 ผูเ้รียนท่ีไม่ด าเนินการตาม 
ขอ้ 4.จะไม่ไดรั้บการพิจารณาเสนอช่ือ 
เพ่ือรับปริญญาในแต่ละภาคเรียนนั้น 
และจะตอ้งช าระค่ารักษาสภาพการ 
เป็นผูเ้รียนจนถึงภาคเรียนท่ีผูเ้รียนยืน่ 
ค าร้องขอส าเร็จการศึกษา 
        17.1.6 ผูท่ี้จะศึกษาระดบั 
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยหีรือสาย 
ปฏิบติัการของสถาบนัการอาชีวศึกษา 

          17.1.1 NTC-1 เป็นระดบัสูงสุด  
ผูท่ี้สอบผา่นจะมีความรู้เทคนิคและ 
ทกัษะเตม็รูปในสาขาวชิาชีพนั้น ๆ เทียบ 
ไดก้บัหวัหนา้ช่าง (Master Mechanics) 
            17.1.2 NTC-2 เป็นระดบัช่าง 
ช านาญงาน โดยปกติจะไดรั้บเม่ือผา่น 
การฝึกอบรมอาชีพเตม็เวลามาแลว้ 2 ปี 
หรือเป็นผูท่ี้ส าเร็จจากระบบช่างฝึกหดั 
             17.1.3 NTC-3 เป็นระดบั 
ผูช่้วยช่าง ท่ีผา่นการฝึกอบรมทกัษะ 
เบ้ืองตน้เตม็เวลามาแลว้ 1 ปี หรือผา่น 
การฝึกอบรมระบบช่างฝึกหดัหลกัสูตร 
ทกัษะ เบ้ืองตน้ 
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การศึกษาอาชีวศึกษา 
การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาระดบัอาชีวศึกษา 
ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ 

17. ผลผลิตของการ 
จดัการการศึกษาในระดบั
อาชีวศึกษา  (ต่อ) 

ผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งส าเร็จการศึกษา 
ไม่ต ่ากวา่ระดบัประกาศนียบตัร 
วชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าท่ี 
ตรงหรือสมัพนัธ์กบัสาขาท่ีเรียนหรือ 
เป็นคุณวฒิุการศึกษาตามท่ีก าหนดไว ้
ในหลกัสูตรผูเ้ขา้ศึกษาตามโครงการ 
ต่างๆของสถาบนัใหส้ถาบนัก าหนด 
คุณสมบติัเพ่ิมเติมไดต้ามความ 
เหมาะสมของโครงการนั้น 

 

 

 

17.2 ประกาศนียบตัรเสริม คือ 
         17.2.1 Modular Certificate of the 
NTC System เป็นประกาศนียบตัรท่ีให ้
เม่ือผา่นการฝึกอบรมโมดูลหน่ึง ๆ ของ 
หลกัสูตร NTC ส าหรับสะสมเพ่ือผา่น 
NTC ระดบัพ้ืนฐาน 
          17.2.2 Certificate of Competency 
(CoC) ส าหรับสาขาอาชีพท่ีไม่สามารถ 
จดัเขา้ระบบ NTC ได ้ซ่ึงอาจเป็นทกัษะ 
อาชีพท่ีจ าเพาะเจาะจงในวงแคบ หรือ 
เป็นทกัษะท่ีจบไดใ้นตวัเองชดัเจน   
          17.2.3 Industrial Technician 
Certificate (ITC) เป็นประกาศนียบตัร 
ส าหรับช่างเทคนิคท่ีไดรั้บการฝึกอบรม 
 หรือเป็นหวัหนา้ช่างระดบัตน้ เขา้รับการ 
ฝึกอบรมแบบเตม็เวลา 2 ปี หรือนอกเวลา  
3 ปี 
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การศึกษาอาชีวศึกษา 
การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาระดบัอาชีวศึกษา 
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17. ผลผลิตของการ 
จดัการการศึกษาในระดบั
อาชีวศึกษา  (ต่อ) 
 
 

  
 

     17.3 วทิยาลยัโพลีเทคนิคเป็นการจดั 
การศึกษาเพ่ือผลิตก าลงัคนระดบักลาง 
โดยรับผูจ้บการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 
ผูท่ี้ไดรั้บประกาศนียบตัรทกัษะอาชีพ  
(National Technical Certificate) ระดบั 2  
(NTC-2) หรือผูท่ี้ผา่นการฝึกอบรม 
หลกัสูตรช่างฝึกหดัของสถาบนัเทคนิค 
ศึกษา (ITE) การจดัการเรียนการสอน 
เนน้การปฏิบติัใหส้นองความตอ้งการ 
ของอุตสาหกรรม วทิยาลยัโพลีเทคนิค 
เปิดสอนหลกัสูตรต่าง ๆ เช่น 
บริหารธุรกิจ วศิวกรรมศาสตร์  
เทคโนโลย ีการเดินเรือ ส่ือสารมวลชน 
การตลาด และคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 
นอกจากนั้น ยงัจดัหลกัสูตรระยะสั้น 
ต่าง ๆ เพื่อพฒันาอาชีพอีกดว้ย 

18. การประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้ งภายในและ
ภายนอก  

18.1 ประเทศไทยก าหนดมาตรฐาน 
การศึกษาหมายความวา่ โดยมี 
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัคุณลกัษณะ 
คุณภาพ ท่ีพึงประสงคแ์ละมาตรฐานท่ี 
ตอ้งการใหเ้กิดข้ึนในสถานศึกษา 
ทุกแห่ง และเพ่ือใชเ้ป็นหลกัในการ 
เทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและ 
ก ากบัดูแล การตรวจสอบ  
การประเมินผล และการประกนั 
คุณภาพทางการศึกษา ซ่ึงประเทศไทย 
มีการด าเนินการประเมินคุณภาพ 
การศึกษาดงัน้ี 

18.1 สิงคโปร์ก าหนดมาตรฐานการ 
ประเมินคุณภาพการศึกษาในลกัษณะให ้
กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์เป็นผูอ้อก 
ใบรับรอง  Singapore  Quality Class  ให ้
ส าหรับสถาบนัท่ีผา่นการตรวจสอบและ 
ประเมินผลหากไม่ผา่นการประเมิน 
คุณภาพท่ีจะด าเนินการเพิกถอน 
ใบอนุญาตและสิทธิในการจดัตั้ง 
โรงเรียนหรือสถาบนัในทนัทีหากไม่ 
ปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า     ซ่ึงตรง 
จุดน้ีเองท่ีเป็นเคร่ืองรับประกนัถึง 
คุณภาพของระบบการศึกษาในสิงคโปร์ 
ไดใ้นระดบัหน่ึง 
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การศึกษาอาชีวศึกษา 
การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาระดบัอาชีวศึกษา 
ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ 

18. การประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้ งภายในและ
ภายนอก  (ต่อ) 

              18.1.1 การประกนัคุณภาพ 
ภายในหมายความวา่ การประเมินผล 
และการติดตามตรวจสอบคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
จากภายใน โดยบุคลากรของ 
สถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหน่วยงาน 
ตน้สงักดัท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแล 
สถานศึกษานั้น 
           18.1.2 ใหห้น่วยงานตน้สงักดั 
และสถานศึกษาจดัใหมี้ระบบการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และใหถื้อวา่การประกนัคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
บริหารการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการ
อยา่งต่อเน่ือง โดยมีการจดัท ารายงาน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สงักดั 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และเปิดเผยต่อ 
สาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพฒันา 
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และ 
เพ่ือรองรับการประกนัคุณภาพ
ภายนอก 
          18.1.3 การปฏิบติังานกา 
รประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาในสถาบนัการอาชีวศึกษา 
ควรมีการเตรียมความพร้อมในการ
การปฏิบติังานการประกนัคุณภาพ
ภายใน ตามกรอบการด าเนินการ 
ประกนัคุณภาพการศึกษา 6 ดา้น คือ 
การศึกษาและเตรียมการ การวางแผน 

18.2 การประกนัคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ 
กระทรวงศึกษาธิการเป็นผูรั้บผิดชอบ 
โดยตรง  ในการประกนัคุณภาพใหไ้ด ้
ตามเกณฑม์าตรฐานท่ีรัฐเป็นผูก้  าหนด 
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การศึกษาอาชีวศึกษา 
การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาระดบัอาชีวศึกษา 
ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ 

18. การประกนัคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอก  (ต่อ) 

การประกนัคุณภาพการศึกษา 
การด าเนินการตามแผนการประกนั 
คุณภาพการศึกษา การตรวจสอบและ 
ทบทวนคุณภาพของสถานศึกษา  
การพฒันาและปรับปรุงคุณภาพ 
การศึกษา และการเตรียมรับการ 
ประเมินจากองคก์รภายนอก  ใหมี้ 
ประสิทธิภาพครบทุกดา้น ดงัน้ี 
          18.1.3.1 การวางแผนในการ 
จดัท าการประกนัคุณภาพภายในของ 
สถานศึกษา ทั้งในเร่ืองของบุคลากร 
 ปรัชญาและเป้าหมายของสถานศึกษา 
 หลกัสูตรและกระบวนการเรียน 
การสอน กิจการผูเ้รียน ทรัพยากร 
เพื่อการเรียนการสอน และการบริหาร 
จดัการ 
          18.1.3.2 การวางแผนการ 
บริหารงานวชิาการท่ีดีทั้งในเร่ือง 
การจดัการเรียนการสอนทวภิาคี  
การสอนเทียบโอนประสบการณ์  
การวดัผลประเมินผลและงานทะเบียน 
 การด าเนินงานเก่ียวกบัการเรียน 
การสอน การวางแผนงานวชิาการ 
และการบริหารงานหอ้งสมุด 
          18.1.3.3 การวางแผนในเร่ือง 
ของการประกนัคุณภาพภายในท่ีส่งผล 
ท่ีดีต่อการบริหารงานวชิาการของ 
สถานศึกษาเขตการอาชีวศึกษาอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
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การศึกษาอาชีวศึกษา 
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18. การประกนัคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอก  (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 

          18.1.4 การประกนัคุณภาพ 
ภายนอกหมายความวา่ การประเมินผล
และการติดตามตรวจสอบคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
จากภายนอก โดยส านกังานรับรอง 
มาตรฐานและประเมินคุณภาพ 
การศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงาน 
ภายนอกท่ีส านกังานดงักล่าวรับรอง 
 เพ่ือเป็นการประกนัคุณภาพและใหมี้ 
การพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 
          18.1.5 ใหมี้ส านกังานรับรอง 
มาตรฐานและประเมินคุณภาพ 
การศึกษา มีฐานะเป็นองคก์ารมหาชน 
ท าหนา้ท่ีพฒันาเกณฑ ์วธีิการประเมิน 
คุณภาพภายนอก และท าการ 
ประเมินผลการจดัการศึกษาเพื่อใหมี้ 
การตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา 
 โดยค านึงถึงความมุ่งหมายและ 
หลกัการและแนวการจดัการศึกษาใน 
แต่ละระดบัตามท่ีก าหนดไวใ้น 
พระราชบญัญติัน้ี และใหมี้การ 
ประเมินคุณภาพภายนอกของ 
สถานศึกษาทุกแห่งอยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ัง 
ในทุกหา้ปีนบัตั้งแต่การประเมิน 
คร้ังสุดทา้ย และเสนอผลการประเมิน 
ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและ 
สาธารณชน 
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 ตารางท่ี 3 พบผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบทั้งประเด็นความสอดคล้อง และ
ประเด็นความแตกต่างจ านวน 18 ประเด็น ของประเทศไทย และประเทศสิงคโปร์ ดงัต่อไปน้ี   
 1. นโยบายการบริหารจดัการการศึกษา  

  1.1 ดา้นการสนบัสนุนสิทธิประโยชน์ทุกครอบครัวทางการศึกษาจากการวิเคราะห์
นโยบายการบริหารจดัการศึกษาดา้นนโยบายการจดัการเรียนให้แก่ประชาชน ทั้งของประเทศไทย
และสิงคโปร์พบว่า  มีประเด็นความสอดคล้องกนัทั้งสองประเทศ โดยมีการจดัการศึกษาให้กบั
ผูเ้รียนเรียนขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ท่ีเหมือนกัน คือระดับประถมศึกษา 6 ปี และระดับ
มธัยมศึกษา 6 ปี แต่มีความแตกต่างกันในส่วนการจดัการเรียนภาคบงัคบั คือ ประเทศไทยจดั
การศึกษาภาคบงัคบั บงัคบัจ านวน 9 ปี โดยเร่ิมตั้งแต่ ระดบัประถมศึกษา 6 ปี และระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ 3 ปี และสิงคโปร์จดัการศึกษาภาคบงัคบัจ านวน 10  ปี  คือ ระดบัประถมศึกษา 6 ปี และ
มธัยมศึกษา 4  
  1.2 ดา้นการสนบัสนุนสิทธิประโยชน์ทุกครอบครัวทางการศึกษา 
        จากการวิเคราะห์นโยบายการบริหารจดัการศึกษาในเร่ืองการสนบัสนุนสิทธิ
ประโยชน์ทุกครอบครัวทางการศึกษา ทั้งของประเทศไทยและสิงคโปร์พบว่า มีประเด็นความ
สอดคลอ้งของทั้งสองประเทศ โดยของประเทศไทยจะมุ่งเน้นการจดัการศึกษาให้กบัประชาชน
อยา่งทัว่ถึงโดยการจดัใหมี้การศึกษาตลอดชีวติ เพื่อพฒันาประชาชนให้มีชีวิตท่ีสมบูรณ์ทั้งทางดา้น
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคม ส่วนของประเทศสิงคโปร์จะเน้นการจดัการศึกษาให้กับ
ประชาชนพฒันาขีดความสามรถและศกัยภาพในการประกอบอาชีพ 
  1.3 ด้านการก าหนดกฎหมายบงัคบัให้ผูป้กครองจดัให้บุตรหรือบุคคลซ่ึงอยู่ใน
ความดูแลไดรั้บการศึกษาภาคบงัคบั 
   จากการวิเคราะห์นโยบายการบริหารจดัการศึกษาในเร่ืองการก าหนดกฎหมาย
บงัคบัให้ผูป้กครองจดัให้บุตรหรือบุคคลซ่ึงอยู่ในความดูแลได้รับการศึกษาภาคบงัคบัทั้งของ
ประเทศไทยและสิงคโปร์พบว่า มีประเด็นความสอดคลอ้งกนัทั้งสองประเทศ คือ ประเทศไทยจดั
การศึกษาภาคบงัคบั จ านวน 9 ปี โดยเร่ิมตั้งแต่ ระดบัประถมศึกษา 6 ปี และระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ 3 ปี และสิงคโปร์จดัการศึกษาภาคบงัคบัจ านวน 10  ปี  คือ ระดบัประถมศึกษา 6 ปี และ
มธัยมศึกษา 4 ปี จากนั้นใครจะเรียนต่อหรือไม่ข้ึนอยูก่บัความสามารถของแต่ละบุคคล  
  1.4 มีการก าหนดวตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งสถาบนัทางการศึกษาอาชีวศึกษา 
   จากการวิเคราะห์นโยบายการบริหารจดัการศึกษาในเร่ืองวตัถุประสงคใ์นการ
จดัตั้งสถาบนัทางการศึกษาอาชีวศึกษา ทั้งของประเทศไทยและสิงคโปร์พบว่า มีประเด็นความ
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สอดคล้องกันทั้ งสองประเทศ คือ เพื่อเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนพฒันาการศึกษาวิชาชีพท่ีตนเองมี    
ความถนดัและใหค้วามสนใจในการประกอบวชิาชีพ 
  1.5 ดา้นการสนบัสนุนส่งเสริมในการเรียนอาชีวศึกษา 
        จากการวิเคราะห์นโยบายการบริหารจัดการศึกษาในเร่ืองการสนับสนุน
ส่งเสริมในการเรียนอาชีวศึกษา ทั้งของประเทศไทยและสิงคโปร์พบวา่ มีประเด็นความสอดคลอ้ง
กนัทั้งสองประเทศ คือ มีการสนบัสนุนส่งเสริมให้ผูเ้รียนหรือผูส้นใจในการฝึกวิชาชีพไดรั้บการ
เรียนรู้จากการเรียนระยะยาวตามระบบ พร้อมทั้งจดัให้มีการเรียนรู้ในระยะสั้น โดยการจดัอบรม
วชิาชีพร่วมกบัสถานประกอบการท่ีอ านวยความสะดวกในการฝึกทดลองปฏิบติัอยา่งเตม็ท่ี 
  1.6 ความแตกต่างนโยบายการจัดการศึกษาระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
สิงคโปร์ 
        จากการวิเคราะห์นโยบายการบริหารจัดการศึกษาอาชีวศึกษาของทั้ งสอง
ประเทศพบขอ้ประเด็นแตกต่างทางด้านนโยบายการจดัการศึกษาท่ีเป็นแนวทางในจดัการศึกษา
อาชีวศึกษาทั้งของประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ ดงัน้ี  
   ประเทศไทย มีการจดัการศึกษาส าหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพร่องทางร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การส่ือสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือ
บุคคลซ่ึงไม่สามารถพึ่งตนเองไดห้รือไม่มีผูดู้แลหรือดอ้ยโอกาส 
 2. ยทุธศาสตร์ในการจดัการศึกษา  
          2.1 ดา้นการก าหนดเป้าหมายในการสนบัสนุนส่งเสริมผูเ้รียนอาชีวศึกษาจากการ
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษาในเร่ืองเป้าหมายในการสนับสนุนส่งเสริมผู ้เรียน
อาชีวศึกษา ของประเทศไทยและสิงคโปร์พบวา่ มีประเด็นความสอดคลอ้งกนัทั้งสองประเทศ คือ 
เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางในการปฏิรูปการศึกษา โดยท่ีประเทศไทยมีการวางแผนส่งเสริมให้ผูเ้รียน
มีความสนใจเข้าเรียนสายอาชีพมากยิ่งข้ึน เพราะปัจจุบันยงัมีผูส้นใจเรียนน้อย ส่วนประเทศ
สิงคโปร์มีการวางแผนส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความสนใจเลือกเรียนอาชีวศึกษาเพียง 25 % - 30 % 
เท่านั้น ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีเพียงพอต่อการศึกษาในดา้นวชิาชีพในประเทศสิงคโปร์ 
  2.2 ดา้นความมุ่งมัน่ในการสร้างประโยชน์ต่อผูเ้รียนอาชีวศึกษา 
       จากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ในการจดัการศึกษาในเร่ืองความมุ่งมัน่ในการ
สร้างประโยชน์ต่อผูเ้รียนอาชีวศึกษาของประเทศไทยและสิงคโปร์พบวา่ มีประเด็นความสอดคลอ้ง
กนัทั้งสองประเทศ คือ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะท าให้การศึกษาอาชีวศึกษาเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนเพื่อจะ
น ามาใชป้ระกอบวชิาชีพใหมี้ประสิทธิภาพต่อตนเองและต่อประเทศ ใหมี้ความเจริญรุ่งเรืองในเร่ือง
การพฒันาเศรษฐกิจใหม้ัน่คงย ัง่ยนืตลอดไป 
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  2.3 ดา้นการก าหนดกลยทุธ์ในการจดัการศึกษาอาชีวศึกษา 
        จากการวเิคราะห์ยทุธศาสตร์ในการจดัการศึกษาในเร่ืองการก าหนดกลยุทธ์ใน
การจดัการศึกษาอาชีวศึกษา ของประเทศไทยและสิงคโปร์พบว่า มีประเด็นความสอดคลอ้งกนั     
ทั้งสองประเทศ คือ มีการก าหนดกลยุทธ์ในการจดัการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีสอดคล้องกบับริบท
เศรษฐกิจของประเทศ หรือตามท่ีตลาดแรงงานตอ้งการ เพื่อจะให้ผูเ้รียน เม่ือเรียนจบแลว้จะไดมี้
งานท า ตรงกบัวิชาชีพท่ีตนเองศึกษาร ่ าเรียนมา และตรงกบัสถานประกอบการท่ีมีความตอ้งการ
บุคลากรเขา้ท างาน 
  2.4 ดา้นการส่งเสริมและเสริมสร้างความเขม้แขง็ในการจดัการศึกษาอาชีวศึกษา 
        จากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษาในเร่ืองการส่งเสริมและ
เสริมสร้างความเขม้แข็งในการจดัการศึกษาอาชีวศึกษา  ของประเทศไทยและสิงคโปร์พบว่า            
มีประเด็นความสอดคลอ้งกนัทั้งสองประเทศ คือ   มีการพฒันาและมีการวางแผนในการสร้าง
คุณภาพการจดัการเรียนการสอนแก่ผูเ้รียนและครูผูส้อนอยา่งมีประสิทธิภาพตลอดมา 

  2.5 ด้านการเตรียมผู ้เ รียนสู่การเป็นประชาชนอาเซียนในการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษา 
        จากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ในการจดัการศึกษาในเร่ืองการเตรียมผูเ้รียนสู่  
การเป็นประชาชนอาเซียนในการจดัการศึกษาอาชีวศึกษา  ของประเทศไทยและสิงคโปร์พบว่า              
มีประเด็นความสอดคลอ้งกนัทั้งสองประเทศ คือ มีการปรับเปล่ียนและก าหนดหลกัสูตรท่ีทนัต่อ
ยุทธ์ศาสตร์สมยัใหม่ ต่อเศรษฐกิจโลก เพื่อสร้างผูเ้รียนให้มีประสิทธิภาพ ทนัต่อการเปล่ียนแปลง
ของโลก และความรู้ความสามารถเป็นไปตามมาตรฐานของสากล 
  2.6 ดา้นการสนบัสนุนงบประมาณในการใชบ้ริหารในการจดัการศึกษาอาชีวศึกษา 
             จากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษาในเร่ืองการสนับสนุน
งบประมาณในการใช้บริหารในการจดัการศึกษาอาชีวศึกษา  ของประเทศไทยและสิงคโปร์พบว่า    
มีประเด็นความสอดคลอ้งกนัทั้งสองประเทศ คือ มีการสนบัสนุนงบประมาณในการใชบ้ริหารใน
การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา โดยเฉพาะประเทศสิงคโปร์มีการสนับสนุนงบประมาณการจัด         
การเรียนการสอนอาชีวศึกษาอยา่งเต็มท่ี เพราะประเทศสิงคโปร์มีรายไดจ้ากเศรษฐกิจท่ีดี สามารถ
สร้างบุคลากรท่ีเรียนจบจากสายวชิาชีพใหเ้ปิดธุรกิจใหก้บัประเทศได ้อีกทั้งมีผูเ้รียนสายอาชีพน้ีท่ีมี
สัดส่วนการเรียนท่ีเหมาะสมกบัท่ีรัฐบาลสิงคโปร์พร้อมท่ีจะทุ่มงบให้เรียนได้อย่างเต็มท่ี  แต่ใน
ส่วนของประเทศไทยประชากรท่ีเรียนมีมากกวา่สิงคโปร์ และงบประมาณมีจ ากดัตามความจ าเป็น
ของพื้นฐาน ความเสมอภาค และตามนโยบายของรัฐบาล 
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  2.7  ความแตกต่างยุทธศาสตร์การจดัการศึกษาระหว่างประเทศไทยกบัประเทศ
สิงคโปร์ 

        จากการวิเคราะห์นโยบายการบริหารจดัการศึกษาอาชีวศึกษา ของทั้งสอง
ประเทศพบประเด็นขอ้แตกต่างทางด้านนโยบายการจดัการศึกษาท่ีเป็นแนวทางในจดัการศึกษา
อาชีวศึกษาทั้งของประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ ดงัน้ี  
        2.7.1 ประเทศสิงคโปร์ ไดก้ าหนดสโลแกนให้เป็นท่ีรู้จกั โดยส่ือสารเผยแพร่
สภาพความพร้อมและการด าเนินการไดจ้ริงของ ITE  
        2.7.2 ประเทศไทย มีการวางแผนขยายกลุ่มเป้าหมายอาชีวะในโรงเรียน
การศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวะเพื่อคนพิการ อาชีวะวยัแรงงาน อาชีวะสูงวยั อาชีวะเพื่อสตรี อบรม
ระยะสั้น ฯลฯ 

        2.7.3 ประเทศไทย มีการวางแผนสนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กร ร่วมจัด
อาชีวศึกษาซ่ึงไดแ้ก่ สถานประกอบการ  อปท.   และภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่างๆ ฯลฯ 
         2.7.4 ประเทศไทย มีการวางแผนจดัอาชีวะทางเลือก อาชีวะทายาท วิทยาลยั
อาชีวศึกษาฐานวทิยาศาสตร์อาชีวะอินเตอร์ และอาชีวะเทียบโอนประสบการณ์ 
          2.7.5 ประเทศไทย มีการวางแผนเพิ่มช่องทางการเรียนอาชีวศึกษาดว้ย อาชีวะ
ทางไกลและเครือข่ายวทิยเุพื่อการศึกษาและพฒันาอาชีพ (R-radio network)  
 3. ระบบการบริหารจดัการศึกษา  

  3.1 รูปแบบการจดัการศึกษาอาชีวศึกษาจากการวิเคราะห์ระบบการบริหารใน     
การจดัการศึกษาในเร่ืองรูปแบบการจดัการศึกษาอาชีวศึกษาของประเทศไทยและสิงคโปร์พบว่า    
มีประเด็นความสอดคล้องกนัทั้งสองประเทศ คือ มีการจดัระบบการศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่นและ
หลากหลายมากข้ึนซ่ึงมุ่งใหน้กัเรียนมีทางเลือกมากข้ึน 

  3.2 ดา้นการวางระบบการจดัการศึกษาอาชีวศึกษา 
            จากการวเิคราะห์ระบบการบริหารในการจดัการศึกษาในเร่ืองการจดัการศึกษา
อาชีวศึกษา ของประเทศไทยและสิงคโปร์พบวา่ มีประเด็นความสอดคลอ้งกนัทั้งสองประเทศ คือ 
เน้นความส าคญัทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของ     
แต่ละระดบัการศึกษา เพื่อพฒันานกัเรียนอยา่งเป็นองคร์วมทั้งในและนอกชั้นเรียน 

  3.3 ดา้นโครงสร้างการบริหารการจดัการศึกษาอาชีวศึกษา 
             จากการวิเคราะห์ระบบการบริหารในการจดัการศึกษาในเร่ืองโครงสร้างการ
บริหารการจดัการศึกษาอาชีวศึกษา ของประเทศไทยและสิงคโปร์พบวา่ มีประเด็นความสอดคลอ้ง
กนัทั้งสองประเทศ คือ มีกระทรวงศึกษาเป็นผูดู้แลเป็นหลกั เพียงแต่ของประเทศไทยมีการวางแผน
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ปฏิบติัราชการหลายล าดบัชั้น คือระดบักระทรวง ไปสู่เขตพื้นท่ี และไปสู่สถานศึกษา หลายขั้นตอน
เพื่อความรัดกุมและสะดวกต่อการบริหาร แต่อาจใช้เวลานานในการประสานงานท่ีตอ้งการความ
รวดเร็วหรือแกไ้ขสถานการณ์ให้ทนัท่วงที เน่ืองจากประเทศไทยมีสถาบนัดา้นวิชาชีพเป็นจ านวน
มาก  ต่างกบัสิงคโปร์ คือกระทรวงศึกษาธิการ สู่สถาบนัการศึกษาแห่งชาติ และสู่โรงเรียนโดยตรง 
ซ่ึงอาจเป็นเพราะสถาบนัวชิาชีพของสิงคโปร์มีจ านวนไม่มากเท่ากบัของประเทศไทย 
  3.4 ด้านการบริหารบุคคลของการศึกษาอาชีวศึกษาจากการวิเคราะห์ระบบการ
บริหารในการจดัการศึกษาในเร่ืองดา้นการบริหารบุคคลของการศึกษาอาชีวศึกษา ของประเทศไทย
และสิงคโปร์พบว่า มีประเด็นความสอดคลอ้งกนัทั้งสองประเทศ คือ มีระบบในการบริหารงาน
บุคคลภายในองคก์ร โดยของประเทศไทยจะมีการควบคุมก ากบัติดตาม มีการกระจายอ านาจลงไป
ยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งคามล าดบั ซ่ึงใช้รูปแบบองค์คณะบุคคลมีคณะกรรมการในแต่ละระดบั       
มีอ านาจหนา้ท่ีตามโครงสร้างการบริหาร และมีการความแตกต่างกนัในระดบัสายการบงัคบับญัชา
โดยมีส่วนกลางเป็นผูก้  าหนดนโยบายและควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาโดยมีลกัษณะ
ยืดหยุ่นมากกว่าคือเน้นความมีเอกภาพในเชิงนโยบายแต่หลากหลายในทางปฏิบติั ส่วนประเทศ
สิงคโปร์ การควบคุมก ากบัติดตามอยู่ภายใตก้ระทรวงศึกษาธิการโดยตรง คือสิงคโปร์มีช่วงบงัคบั
บญัชาท่ีสั้นท่ีสุด คือจากกระทรวงศึกษาไปยงัโรงเรียนโดยตรง 
  3.5 ดา้นแผนการจดัการผลิตและพฒันาก าลงัคนดา้นวชิาชีพการศึกษาอาชีวศึกษา 
 

          จากการวิเคราะห์ระบบการบริหารในการจดัการศึกษาในเร่ืองดา้นแผนการจดั
ผลิตและพฒันาก าลงัคนดา้นวิชาชีพการศึกษาอาชีวศึกษา ของประเทศไทยและสิงคโปร์พบว่า        
มีประเด็นความสอดคลอ้งกนัทั้งสองประเทศ คือ ประเทศไทยมีการก าหนดแผนการผลิตและพฒันา
ก าลงัคนดา้นวชิาชีพ ไวเ้ป็นระดบั 3 ระดบั ดงัน้ี  

   3.5.1 ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.)  
   3.5.2 ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)3) ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ

สายปฏิบติัการ  

   ส่วนประเทศสิงคโปร์ มีการก าหนดแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคน           
ดา้นวิชาชีพ ไวเ้ป็นระดบั 3 แผนก ดงัน้ี 1) แผนการเรียนพิเศษ หรือ เร่งรัด(Special or Express)        
2) แผนการเรียนปกติ (Normal)  และ 3) แผนการเรียนสายอาชีพ 
  3.6 ดา้นการจดัหรือก าหนดประเภทสถาบนัการจดัการศึกษาอาชีวศึกษา 
          จากการวิเคราะห์ระบบการบริหารในการจดัการศึกษาในเร่ืองของประเภท
สถาบนัการจดัการศึกษาอาชีวศึกษา ของประเทศไทยและสิงคโปร์พบวา่ มีประเด็นความสอดคลอ้ง
กนัทั้งสองประเทศ คือ ประเทศไทยแบ่งออกเป็น 12  ประเภทสถาบนั ซ่ึงสถาบนับนัท่ีมีการจดั
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การศึกษามากท่ีสุดและมีทัว่ประเทศคือ วิทยาลยัเทคนิค  วิทยาลยัการอาชีพ  วิทยาลยัสารพดัช่าง  
วิทยาลยัอาชีวศึกษา  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และสถาบนัการอาชีวศึกษา ส่วนประเทศ
สิงคโปร์ มีจ านวน 3 ประเภทสถาบนั ท่ีมีการจดัการศึกษาคือ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และ
สถาบนักลางการศึกษา  วทิยาลยัโพลีเทคนิค  และสถาบนัเทคนิคศึกษา ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ประเทศไทย
มีการจดัการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมากกว่าประเทศสิงคโปร์ เน่ืองจากมีบริบท มีภูมิภาคทางกายภาพ 
และแนวทางการด าเนินชีวติหรือเศรษฐกิจของประเทศท่ีต่างกนั ท าใหป้ระเทศไทยตอ้งจดัการศึกษา
ท่ีหลากหลายกวา่ประเทศสิงคโปร์ 
 4. การวางแผนการจดัการศึกษา  

  4.1 ด้านการก าหนดแผนงานหรือฝ่ายการบริหารด า เนินการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษา 
                           จากการวเิคราะห์การวางแผนการจดัการศึกษาในเร่ืองของก าหนดแผนงานหรือ
ฝ่ายการบริหารด าเนินการจดัการศึกษาอาชีวศึกษา  ของประเทศไทยและสิงคโปร์พบวา่ มีประเด็น
ความสอดคลอ้งกนัทั้งสองประเทศ คือ ทั้งประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ มีการก าหนดแผนงาน
หรือฝ่ายการบริหารด าเนินการจดัการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีคลา้ยคลึงกนัหลายฝ่ายดงัน้ี คือ  

   4.1.1 ฝ่ายการวางแผน 
   4.1.2 ฝ่ายวชิาการ 
   4.1.3 ฝ่ายงานบริหารงานบุคคล  
   4.1.4 ฝ่ายการเงิน 
   4.1.5 ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

  4.2 ดา้นการตั้งค่าเป้าหมายการจดัการศึกษาอาชีวศึกษา 
        จากการวิเคราะห์การวางแผนการจดัการศึกษาในเร่ืองของการตั้งค่าเป้าหมาย
การจดัการศึกษาอาชีวศึกษา ของประเทศไทยและสิงคโปร์พบว่า มีประเด็นความสอดคลอ้งกนั     
ทั้งสองประเทศ คือ ทั้งสองประเทศมีจุดมุ่งหมายเดียวกนัทางดา้นการวางแผน  การก าหนดนโยบาย 
และการพฒันาอาชีวศึกษาให้ผลิตผูเ้รียนท่ีมีความสามารถและมีคุณภาพต่อเศรษฐกิจธุรกิจ และมี
ฝีมือแรงงานท่ีในประเทศและตลาดโลกตอ้งการใหไ้ดม้าตรฐานระดบัสากล 
  4.3 ดา้นการก าหนดวนัเปิดและปิดภาคเรียนอาชีวศึกษา 
        จากการวิเคราะห์การวางแผนการจดัการศึกษาในเร่ืองวนัเปิดและปิดภาคเรียน  
ของประเทศไทยและสิงคโปร์พบว่า มีความสอดคล้องกันทั้งสองประเทศ คือ มีการปิดเทอม
เหมือนกนั แต่มีประเด็นความแตกต่างของระยะเวลาการปิดภาคเรียนคือ ของประเทศไทยจะเปิด-
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ปิดภาคเรียน ระยะสั้น 1 คร้ัง และระยะยาว 1 คร้ัง  ส่วนของประเทศสิงคโปร์จะเปิด-ปิดภาคเรียน 
ระยะสั้น 2 คร้ัง เพียงคร้ังละ 1 สัปดาห์หรือเพียง 5 วนั และระยะยาว 2 คร้ัง  
 5. หลกัสูตรการจดัการเรียนการสอน  

  5.1 ดา้นการก าหนดหลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   จากการวิเคราะห์หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในเร่ืองการก าหนด

หลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษาของประเทศไทยและสิงคโปร์พบวา่ มีประเด็นความ
สอดคลอ้งกนัทั้งสองประเทศ คือ มีการน าส่ิงท่ีมีในประเทศจากผลผลิตทางการอาชีพท่ีมีคุณภาพ
ต่างๆของประเทศมาก าหนดไวเ้ป็นหลกัสูตรและทิศทางในการจดัการเรียนการสอนให้กบัผูเ้รียนได้
เขา้ถึง พร้อมน าความรู้ความสามารถและประสบการณท่ีร ่ าเรียนมาใชต่้อในการประกอบอาชีพได้
ทนัที 
  5.2 ดา้นคณะกรรมการก าหนดหลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
           จากการวิเคราะห์หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในเร่ืองการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการก าหนดหลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษาประเทศไทยและสิงคโปร์พบวา่ 
มีความสอดคล้องกันทั้ งสองประเทศ คือ ทั้ งสองประเทศมีการแต่งตั้ งคณะกรรมการก าหนด
หลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา โดยท่ีของประเทศไทยจะมีหลกัสูตรท่ีแตกต่างกบั
ประเทศสิงคโปร์ในเร่ืองการจดัหลกัสูตรในการเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถ่ิน  เพื่อแก้ไขสภาพ
ปัญหาในชุมชนและสังคม แต่ประเทศสิงคโปร์จะเนน้จากผลผลิต จากการวิจยัท่ีคน้พบข้ึนมาใหม่ 
วา่อะไรดีและมีคุณภาพก็จะน าส่ิงนั้นมาปรับเป็นหลกัสูตรท่ีทนัสมยัและเหมาะสมต่อเศรษฐกิจต่อ
ประเทศ คือจะไม่ส่งเสริมส่ิงท่ีท าแลว้ไม่มีผลก าไรท่ีดีข้ึนต่อเศรษฐกิจของประเทศนั้นเอง 
  5.3 ดา้นการวางแผนการจดัหลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
         จากการวเิคราะห์หลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนในเร่ืองการวางแผนการจดั
หลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ของประเทศไทยและสิงคโปร์พบวา่ มีประเด็นความ
สอดคล้องกนัทั้งสองประเทศ คือ เน้นการวางแผนการจดัหลักสูตรการจดัการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาให้มีคุณภาพต่อผูเ้รียนเป็นส าคญั แต่ทั้งสองประเทศจะมีส่วนท่ีแตกต่างกนัในเร่ืองการ
สนบัสนุนงบประมาณท่ีจะลงทุนใหห้ลกัสูตรการเรียนการสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพท่ีผูเ้รียน
และผูส้อนได้สัมผสัทดลองการฝึกปฏิบติัจริง คือประเทศไทยมีทุนท่ีจะสนับสนุนเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีมีขอ้จ ากดั เพราะมีสถาบนัการศึกษาอาชีวศึกษาในแต่ละด้านจ านวน
มาก  ส่วนประเทศสิงคโปร์มีงบประมาณท่ีสนับสนุนอย่างเต็มศักยภาพ เน่ืองจากมีสถาบัน
อาชีวศึกษามีจ านวนไม่มากเท่าประเทศไทย ร่วมทั้งเศรษฐกิจของสิงคโปร์มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง  
จึงมีงบประมาณสนบัสนุนอยา่งเตม็ท่ี 
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  5.4 ดา้นระบบการจดัหลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
         จากการวิเคราะห์หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในเร่ืองระบบการจัด
หลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ของประเทศไทยและสิงคโปร์พบวา่ มีประเด็นความ
สอดคลอ้งกนัทั้งสองประเทศ คือ ทั้งสองประเทศมีการก าหนดหลกัสูตรการจดัการเรียนการสอน
เป็นล าดบัขั้นตอนซ่ึงท าใหผู้เ้รียนสามารถเลือกเรียนไดอ้ยา่งหลากหลายและเป็นระบบเป็นขั้นๆของ
การเรียนรู้ โดยท่ีประเทศไทยจะมีหลกัสูตรการเรียนการสอนจากการปูพื้นฐาน ตั้งแต่ระบบระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ไปต่อประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และไปต่อระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบติัการ ส่วนของสิงคโปร์จะเร่ิมปูพื้นฐานจากช่วงท่ีเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลายเช่นกนั และเม่ือเรียนจบแลว้จึงสามารถมาเลือกเรียนท่ีสถาบนั ITE ซ่ึงเป็น
สถาบนัท่ีมีหลกัสูตรในเร่ืองของวิชาชีพท่ีได้รับการยอนรับในระดบัโลกโดยท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งไป
เรียนเพิ่มเติมในระดบัอุดมศึกษาหรือปริญญาตรีต่อ คือ เม่ือผูเ้รียนเรียนจบจากสถาบนั  ITE  น้ีก็จะมี
งานท าและมีศกัยภาพได้ทนัที เพราะหลกัสูตรหรือรายวิชาของสถาบนัมีประสิทธิภาพสูงต่อการ
ประกอบอาชีพท่ีรุ่งเรืองต่อไป 
  5.5 ดา้นการจดัหลกัสูตรอบรมวชิาชีพอาชีวศึกษา 
             จากการวิเคราะห์หลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนในเร่ืองการจดัหลกัสูตร
อบรมวชิาชีพอาชีวศึกษา ของประเทศไทยและสิงคโปร์พบวา่ มีประเด็นความสอดคลอ้งกนัทั้งสอง
ประเทศ คือ ทั้งสองประเทศมีการเปิดโอกาสจดัหลักสูตรอบรมวิชาชีพให้กับผูท่ี้สนใจ หรือ            
ผูท่ี้ท  างานแลว้มาฝึกอบรมวิชาชีพเพิ่มเติมศกัยภาพของตนเองให้มีประสิทธิภาพต่อวิชาชีพตนเอง     
มากยิ่งข้ึน ทันสมัยต่อยุคปัจจุบัน โดยของประเทศไทยจะเน้นหลักสูตรท่ีมีความต้องการของ           
ผูอ้บรม เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคล จึงจะก าหนด
หลกัสูตรใหอ้บรมได ้ส่วนของประเทศสิงคโปร์จะมีโปรแกรมการอบรมท่ีก าหนดไวต้ามระบบ คือ            
ผูท่ี้ตอ้งการจะฝึกอบรมสามารถเลือกท่ีจะศึกษาในส่ิงท่ีหลกัสูตรการอบรมไดก้ าหนดไวไ้ดเ้ลย 
 6. การจดัการเรียนการสอน 

  6.1 ดา้นการสนบัสนุนต าราเรียนใหก้บัผูเ้รียนอาชีวศึกษา 
   จากการวเิคราะห์การจดัการเรียนการสอนในเร่ืองการเลือกประเภทสถานศึกษา

เขา้เรียนของผูเ้รียนอาชีวศึกษา ของประเทศไทยและสิงคโปร์พบวา่ มีประเด็นความสอดคลอ้งกนั
ทั้งสองประเทศ คือ มีการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา เทคนิค หรือวิชาชีพต่าง ๆ ให้กบัผูเ้รียน 
โดยเร่ิมตน้ตั้งแต่ระดบัมธัยมศึกษา หรือระดบั ปวช. ของประเทศไทย จนถึงประชาชนในวยัท างาน
ตามความถนัดและความสนใจอย่างทั่วถึงและต่อเน่ือง โดยของประเทศไทยจะแบ่งประเภท
อาชีวศึกษา หรือสายวชิาชีพ แบ่งออกเป็น 12 ประเภทการศึกษา  คือ         
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   6.1.1 วทิยาลยัเทคนิค  
   6.1.2 วทิยาลยัการอาชีพ  

    6.1.3 วทิยาลยับริหารธุรกิจและการท่องเท่ียว  
    6.1.4 วทิยาลยัพณิชยก์าร  

     6.1.5 วทิยาลยัศิลปหตัถกรรม  
     6.1.6 วทิยาลยัสารพดัช่าง  
     6.1.7 วทิยาลยัอาชีวศึกษา  
     6.1.8 วทิยาลยัเทคโนโลยแีละการจดัการ              

   6.1.9 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลย ี 
   6.1.10  กาญจนาภิเษกวทิยาลยัช่างทองหลวง            
   6.1.11  วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมการต่อเรือ            
   6.1.2 วทิยาลยัประมง  

   โดยมีหลกัสูตรตั้งแต่ระดบั ปวช. ปวส. และปริญญตรี ในส่วนประเทศสิงคโปร์
แบ่งประเภทการศึกษาอาชีวศึกษาได ้2 ประเภท คือ 1) วิทยาลยัโพลีเทคนิค และ 2) สถาบนัเทคนิค
ศึกษา (`ITE) โดยมีหลดัสูตรให้แก่ผูเ้รียนตั้งแต่ระดบัมธัยมศึกษา และหลกัสูตรการเรียนเตรียม
อุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ปวส. ทั้งน้ีทั้งสองประเทศยงัมีการจดัอบรมระยะสั้นให้แก่ผูท่ี้สนใจทัว่ไป
ดว้ย รวมทั้งไดท้  าความรวมมือกบัสถานประกอบการในการจดัหลกัสูตรการฝึกปฏิบติังานให้กบั
ผูเ้รียน และผูร่้วมอบรมดว้ย โดยของประเทศไทยจะมีการจดัการศึกษาและอบรมท่ีมีความยืดหยุ่น
ตามประสบการของผูเ้รียน ส่วนของประเทศสิงคโปร์ตอ้งศึกษาตามหลกัสูตรท่ีสถานศึกษาและ
สถานประกอบการเป็นผูก้  าหนดเท่านั้น  
  6.2 ด้านการท าความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อการเรียนการสอนของ
ผูเ้รียนอาชีวศึกษา 
         จากการวิเคราะห์การจดัการเรียนการสอนในเร่ืองสนบัสนุนต าราเรียนให้กบั
ผูเ้รียนอาชีวศึกษาของประเทศไทยและสิงคโปร์พบวา่ มีประเด็นความสอดคลอ้งกนัทั้งสองประเทศ 
คือ มีการสนบัสนุนหนงัสือต าราเรียนเพื่อใหก้บัผูเ้รียนไดใ้ชป้ระกอบในการศึกษาคน้ควา้หาความรู้
อยา่งทัว่ถึง โดยจดัเตรียมหอ้งสมุดไวใ้หทุ้กสถาบนั  
  6.3 ดา้นการวางแผนการจดัหลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
        จากการวิเคราะห์การจดัการเรียนการสอนในเร่ืองสถานประกอบการเพื่อ      
การเรียนการสอนของผูเ้รียนอาชีวศึกษา  ของประเทศไทยและสิงคโปร์พบว่า มีประเด็นความ
สอดคลอ้งกนัทั้งสองประเทศ คือ มีสถานประกอบการให้สนบัสนุนในการให้สถานท่ีและผลผลิต
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ของสถานประกอบการเป็นหลกัสูตรในการจดัการเรียนการสอน ใหต้รงกบัสถานประกอบการท่ีใน
ประเทศต้องการและต่างประเทศตอ้งการ ซ่ึงเม่ือผูเ้รียนผ่านการเรียนรู้หรือผ่านการอบรมแล้ว        
จะสามารถเขา้ท างานตามท่ีสถานประกอบการตอ้งการหรือจบออกมาแลว้มีงานท า ทั้งน้ีตอ้งแลว้แต่
ความสามารถของผูเ้รียนดว้ย 
  6.4 ความแตกต่างในการจดัการเรียนการสอนระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
สิงคโปร์ 
        จากการวิเคราะห์การจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษาของทั้งสองประเทศ     
พบประเด็นแตกต่างทางดา้นการจดัการเรียนรู้ทั้งของประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ ดงัน้ี  
        6.4.1 ประเทศไทย มีการฝึกอบรมวิชาชีพโดยเป็นรูปแบบ การศึกษาในระบบ
เป็นการจดัการศึกษาวิชาชีพโดยมีการก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลกัสูตรระยะเวลาการวดั
และการประเมินผลท่ีเป็นเง่ือนไขของการส าเร็จการศึกษา 
          6.4.2 ประเทศไทย มีการเทียบโอนผลการเรียนท่ีผูเ้รียนสะสมไวใ้นระหว่าง
รูปแบบเดียวกนัหรือต่างรูปแบบได ้ไม่วา่จะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกนัหรือไม่ก็ตาม 
รวมทั้งจากการเรียนรู้นอกระบบ ตามอธัยาศยัการฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การท างาน 
        6.4.3 ประเทศไทย มีการปรับปรุงแผนการเรียน โดยมีรายวิชาท่ีสัมพนัธ์กบั
การเรียนวชิาชีพท่ีสถานประกอบการรวมอยูด่ว้ย 
          6.4.4 ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ           
การติดต่อธุรกิจ การศึกษา รวมไปถึงการใชชี้วติประจ าวนั 
        6.4.5 ประเทศสิงคโปร์  มีการจดัการศึกษาของสิงคโปร์ทั้งภาครัฐและเอกชน
ในทุกระดบัรวมทั้งในโรงเรียนกวดวิชาและโรงเรียนชาวต่างชาติทุกแห่ง  ทั้งท่ีเป็นสายสามญัและ
วชิาชีพ  ต่างก็อยูภ่ายใตก้ารควบคุมกระทรวงศึกษาธิการอยา่งใกลชิ้ด 
 7. ระบบการวดัและประเมิลผลการศึกษาของผูเ้รียนและการสอนของครูผูส้อน 

  7.1 ดา้นการวดัผลและประเมินผลผูเ้รียนอาชีวศึกษา 
             จากการวิเคราะห์ระบบการวดัและประเมินผลการศึกษาของผู ้เรียนและ        
การสอนของครูผูส้อนในเร่ืองการวดัผลและประเมินผลผูเ้รียนอาชีวศึกษา  ของประเทศไทยและ
สิงคโปร์พบว่า มีประเด็นความสอดคล้องกนัทั้งสองประเทศ คือ ทั้งสองประเทศ มีการวดัและ
ประเมินผลการศึกษา โดยท่ีประเทศไทยจะมีความเขม้งวดในการประเมินผลการศึกษา โดยยึด
แนวทางประเมินตามหลกัสูตรเป็นหลกั ส่วนประเทศสิงคโปร์จะให้ครูเป็นผูก้  าหนดวิธีการสอบ
และวดัประเมินผล โดยการก าหนดวธีิการสอบท่ีกระตุน้และทดลองออกมาให้เป็นผลงานออกมาวา่
จะท าอะไรเสนอครูอยา่งอิสระ ซ่ึงจะไดท้ราบแนวคิดของผูเ้รียนวา่ไดอ้ะไรไปบา้งขนาดไหน โดยดู
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จากช้ินงานของนกัเรียนเป็นหลกั สรุปคือ ไทยจะเนน้ผลสอบจากเชิงทฤษฎี แต่สิงคโปร์เนน้ผลสอบ
จากเชิงปฏิบติัของผูเ้รียน 
  7.2 ดา้นการใหค้วามส าคญัในการวดัผลและประเมินผลผูเ้รียนอาชีวศึกษา 
          จากการวิเคราะห์ระบบการวดัและประเมินผลการศึกษาของผู ้เรียนและ        
การสอนของครูผูส้อนในเร่ืองการใหค้วามส าคญัในการวดัผลและประเมินผลผูเ้รียนอาชีวศึกษาของ
ประเทศไทยและสิงคโปร์พบว่า มีประเด็นความสอดคลอ้งกนัทั้งสองประเทศ คือ ทั้งสองประเทศ 
ให้ความส าคญัในการประเมินผลการเรียนการสอน โดยท่ีประเทศไทยจะประเมินผลการศึกษา
ผูเ้รียนเป็นรายวิชาตามระบบหน่วยกิต หรือตามจ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา โดยให้ถือตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร ในส่วนของประเทศสิงคโปร์จะใช้การทดสอบในการ
ประเมินผลการศึกษา เม่ือเรียนจบในแต่ละแผนทางการเรียนแลว้ 
  7.3 ความแตกต่างระบบการประเมิลผลการเรียนของผูเ้รียนและการสอนของ
ครูผูส้อนระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศสิงคโปร์ 
        จากการวิเคราะห์ระบบการวดัและประเมินผลการศึกษาของผู ้เรียนและ        
การสอนของครูผู ้สอนอาชีวศึกษา ของทั้ งสองประเทศพบประเด็นแตกต่างทางด้านการจัด             
การเรียนรู้ทั้งของประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ ดงัน้ี  
       7.3.1 ประเทศไทย มีการมอบหมายให้ผูบ้ ังคับบัญชามีหน้าท่ีประเมินผล     
การปฏิบติังานของขา้ราชการครูผูส้อนและบุคลากรทางการศึกษา 
        7.3.2 ประเทศไทย ในส่วนการรับผูเ้ขา้ศึกษาระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบติัการของสถาบนัการอาชีวศึกษาจะตอ้งมีการสอบคดัเลือกในรูปแบบการศึกษาระบบ
ทวิภาคี โดยสถาบนัจะเป็นผูส้อบคดัเลือกหรือคดัเลือกผูเ้รียนเองตามคุณสมบติัท่ีก าหนดและตาม
จ านวนท่ีไดต้กลงร่วมกบัสถานประกอบการ 
        7.3.3 ประเทศสิงคโปร์ เม่ือผูเ้รียนสอบจบหลกัสูตรในการเรียนอาชีวศึกษา
แลว้ ก่อนจะออกไปท างานหรือไปเรียนต่อในแต่ละละดบัต่อไป จะตอ้งมีการสอบโดยหลกัสูตร
พิเศษ และหลกัสูตรเร่งรัดและจะไดรั้บใบประกาศนียบตัร GCB (General Certificate of Education) 
ในระดบั ‚O‛ Level ส่วนหลกัสูตรปกติจะตอ้งผา่น GCB ‚N‛ Level แต่ถา้ตอ้งศึกษาต่อในระดบั
เตรียมอุดมศึกษา ก็ตอ้งสอบใหผ้า่น GCB ‚O‛ Level เช่นเดียว 
 8. การบริหารงบประมาณ 

  8.1 ดา้นการกระจายอ านาจในการบริหารงบประมาณจดัการศึกษาอาชีวศึกษา 
   จากการวิเคราะห์การบริหารงบประมาณในเร่ืองการกระจายอ านาจในการ

บริหารงบประมาณจดัการศึกษาอาชีวศึกษา ของประเทศไทยและสิงคโปร์พบว่า มีประเด็นความ
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สอดคลอ้งกนัทั้งสองประเทศ คือ ทั้งสองประเทศ มีการวางแผนระบบการใช้งบประมาณในการ   
ใช้จ่ายอย่างรัดกุม โดยมีการกระจายงบประมาณเป็นขั้นตอนตามระบบเป็นหน่วย ๆ งานกว่า         
จะมาถึงสถานศึกษาเป็นผูน้ าไปใช ้  
  8.2 ดา้นการจดัสรรงบประมาณใหบ้ริหารจดัการศึกษาอาชีวศึกษา 
        จากการวิเคราะห์การบริหารงบประมาณในเร่ืองการจดัสรรงบประมาณจดั
การศึกษาอาชีวศึกษาของประเทศไทยและสิงคโปร์พบว่า มีประเด็นความสอดคล้องกนัทั้งสอง
ประเทศ คือ ทั้งสองประเทศ มีการจดัสรรงบประมาณทางด้านการศึกษามากท่ีสุด โดยเฉพาะ
ประเทศสิงคโปร์รัฐบาลจะจดัสรรงบประมาณทางดา้นการจดัการศึกษาส าคญัเป็นล าดบัท่ี 1 ในส่วน
ของประเทศไทยในเร่ืองการแบ่งสรรการใชง้บประมาณดา้นการศึกษามีหลากหลายมาก ทั้งน้ีร่วม
ถึงการจดัสรรเงินใหกู้เ้รียนดว้ย 

  8.3 ด้านการจัดงบประมาณซ้ืออุปกรณ์การเรียนการสอนในการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษา 
        จากการวเิคราะห์การบริหารงบประมาณในเร่ืองการจดังบประมาณซ้ืออุปกรณ์
การเรียนการสอนในการจดัการศึกษาอาชีวศึกษา ของประเทศไทยและสิงคโปร์พบวา่ มีประเด็น
ความสอดคลอ้งกนัทั้งสองประเทศ คือ ทั้งสองประเทศ ต่างเห็นความส าคญัในการน างบประมาณ 
ท่ีไดรั้บมาจดัสรรในการจดัซ้ือเคร่ืองมืออุปกรณ์การจดัการเรียนการสอนทางดา้นการฝึกอาชีพหรือ
ฝึกปฏิบติัของผูเ้รียนอย่างเต็มท่ีโดยเฉพาะประเทศสิงคโปร์มีการสนบัสนุนงบประมาณในการซ้ือ
เคร่ืองมืออุปกรณ์อย่างเต็มท่ี เช่นหลกัสูตรเทคโนโลยีอากาศยานและการเดินทะเลของสิงคโปร์         
มีการลงทุนจดัซ้ือเคร่ืองบินมาใหผู้เ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัจริง 
  8.4 ความแตกต่างในการบริหารงบประมาณระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
สิงคโปร์ 
        จากการวิเคราะห์การบริหารงบประมาณอาชีวศึกษาของทั้งสองประเทศพบ
ประเด็นแตกต่างทางดา้นการจดัการเรียนรู้ของประเทศสิงคโปร์ ดงัน้ี  
        8.4.1 การศึกษาสิงคโปร์ยงัได้รับการสนับสนุนจาก การท่องเท่ียวสิงคโปร์ 
(SingaporeTourism Board)  และคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานผลิตผลและนวัตกรรม 
(SingaporeInternational Enterprise) ท่ีนอกเหนือจากรัฐบาลจดัสรร 
       8.4.2 การศึกษาสิงคโปร์ยงัไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ร บริษทัเอกชน และ
สถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินอย่างมากมาย เพื่อการสนับสนุน
ทุนการศึกษาของชาวต่างชาติท่ีมีความสามารถใหมี้โอกาสศึกษาต่อในสิงคโปร์ 
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      8.4.3 รัฐบาลสิงคโปร์ได้สนับสนุนประมาณทางด้านการศึกษาในอตัราท่ี
สูงข้ึนในทุกปี 
 9. การบริหารงานบุคคล 

  มีการแบ่งฝ่ายงานในการจดัการศึกษาอาชีวศึกษา 
  จากการวเิคราะห์การบริหารงานบุคคลในเร่ืองการแบ่งฝ่ายงานในการจดัการศึกษา

อาชีวศึกษา ของประเทศไทยและสิงคโปร์พบวา่ มีประเด็นความสอดคลอ้งกนัทั้งสองประเทศ คือ 
ทั้งสองประเทศ มีการแบ่งงานฝ่ายบริหารบุคคลท่ีคล้ายคลึงกัน คือ มีทั้ งฝ่ายงานบริหารบุคคล       
ฝ่ายการเงิน และฝ่ายธุรการ เป็นตน้ แต่ประเทศสิงคโปร์ยงัมีอีกหน่ึงฝ่ายท่ีส าคญัส าหรับการส่งเสริม
สนับสนุนให้กบัผูเ้รียนนั้นคือ ฝ่ายสนับสนุนด้านคุณภาพการสร้างนวตักรรมและวิสาหกิจ คือ     
การสร้างนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ในอาชีวศึกษา อาจเป็นเพราะมีการจดัสรรงบประมาณสนับสนุน  
หลายด้านท่ีเอ้ือในการด าเนินงานคร้ังน้ี ในส่วนของประเทศไทยเน้นในเร่ืองการบริหารงาน
ทางด้านบุคลากรทางการศึกษาเป็นหลัก เน่ืองจากประเทศไทยมีสถาบันศึกษาสายอาชีพ                  
ท่ีหลากหลายประเภทจ านวนมาก ดงันั้นบุคลากรทางการศึกษาจึงมีจ านวนมากเช่นกนั จึงตอ้งมีกฎ
กติกาในการควบคุมท่ีเขม้งวดข้ึน เพื่อใหไ้ดบุ้คลากรท่ีมีคุณภาพต่อการศึกษา 
 10.  การบริหารกิจการ 

  10.1 มีการแบ่งฝ่ายการบริหารกิจการศึกษาอาชีวศึกษาจากการวเิคราะห์การบริหาร
การในเร่ืองการแบ่งฝ่ายการบริหารกิจการศึกษาอาชีวศึกษา ของประเทศไทยและสิงคโปร์พบว่า      
มีประเด็นความสอดคล้องกันทั้ งสองประเทศ คือ ทั้ งสองประเทศ มีการบริหารกิจการของ
อาชีวศึกษา โดยการให้บริการสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ทั้งให้กบัผูเ้รียนและผูส้อนท่ีคลา้ยคลึงกนั 
อาทิ การส่งเสริมการพฒันากิจกรรมสนบัสนุนผูเ้รียนโดยการไปนิเทศและแนะแนวผูเ้รียน และการ
ส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูผูส้อนไดรั้บการพฒันาการสอนโดยการจดัการอบรมใหค้รูผูส้อน 

  10.2 ความแตกต่างการบริหารกิจการระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศสิงคโปร์ 
        จากการวิเคราะห์การบริหารกิจการอาชีวศึกษา ของทั้งสองประเทศพบขอ้
แตกต่างในการบริหารกิจการของประเทศไทย ดงัน้ี  
        10.2.1 ประเทศไทยมีการให้บริการสวสัดิการพยาบาลและหอพกั ซ่ึงเป็น
ส่วนหน่ึงของการบริหารกิจการของผูเ้รียน 
       10.2.2 ประเทศไทยมีกิจการการจดัตั้ ง ‚กองทุนเพื่อพฒันาการอาชีวศึกษา
และการฝึกอบรมวิชาชีพ‛ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน      
การจดัการอาชีวศึกษาการพฒันาบุคลากร และความร่วมมือในการจดัการอาชีวศึกษาประกอบดว้ย 
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   10.2.3 สถาบนัอาชีวศึกษาอาจมีกิจการการจดัหารายไดจ้ากผลประโยชน์ต่าง ๆ 
เพื่อสนบัสนุนในการจดัท ากิจการต่าง ๆ ใหมี้ประสิทธิภาพ 

                   11. การนิเทศการศึกษา 
  11.1 ดา้นการเนน้การพฒันาครูผูส้อน 
   จากการวเิคราะห์การนิเทศศึกษาในเร่ืองการสอนอาชีวศึกษาของประเทศไทย

และสิงคโปร์พบวา่ มีประเด็นความสอดคลอ้งกนัทั้งสองประเทศ คือ ทั้งสองประเทศให้ความส าคญั
ในการนิเทศโดยเฉพาะการนิเทศการสอนและการพฒันาครูผูส้อนให้มีความรู้และทกัษะในการ
จดัการเรียนการสอนใหมี้องคค์วามรู้ใหม่ ๆ เขา้มาสู่ผูเ้รียน 

  11.2 ดา้นการติดตามผลการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
             จากการวเิคราะห์การนิเทศการศึกษาในเร่ืองการติดตามผลการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาของประเทศไทยและสิงคโปร์พบว่า มีประเด็นความสอดคลอ้งกนัทั้งสองประเทศ คือ 
ประเทศไทยจะมอบหมายให้หน่วยงานของกระทรวงการศึกษาเป็นผูติ้ดตามผลการด าเนินงาน         
แต่ประเทศสิงคโปร์จะใชห้น่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใชก้ระทรวงศึกษาธิการเป็นผูนิ้เทศติดตามผล แต่จะใช้
หน่วยงานการท่องเท่ียวสิงคโปร์เป็นผูนิ้เทศการเรียนการสอน โดยการท าหน้าท่ีให้ค  าแนะน าและ
ใหค้  าปรึกษาดา้นการศึกษา เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์การจดัการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ให้กบั
นกัท่องเท่ียวท่ีอาจจะสนใจในการศึกษาต่อท่ีสิงคโปร์ 
  11.3 ความแตกต่างการนิเทศระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศสิงคโปร์ 
        จากการวิเคราะห์การนิเทศการศึกษาอาชีวศึกษา ของทั้งสองประเทศพบ
ประเด็นแตกต่างในการนิเทศการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ ดงัน้ี  
        ประเทศสิงคโปร์ มีการจดัตั้ งศูนย์ฝึกอบรมอาชีวศึกษาโดย VITB โดยมี
หนา้ท่ีใหค้  าแนะน าและพฒันาหลกัสูตร ฝึกอบรมครูผูส้อน และช่วยพฒันาส่ือการสอนซ่ึงเป็นส่วน
ส าคญัในการท าใหก้ารจดัอาชีวศึกษาเกิดความเขม้แขง็ 
                   12. การใหค้วามร่วมมือและการสนบัสนุนของผูป้กครอง 

  ผูป้กครองมีส่วนรวมในการส่งเสริมสนบัสนุนอาชีวศึกษา 
  จากการวเิคราะห์การใหค้วามร่วมมือและการสนบัสนุนของผูป้กครองในเร่ือง  การ
มีส่วนรวมในการส่งเสริมสนบัสนุนอาชีวศึกษา ของประเทศไทยและสิงคโปร์พบว่า มีประเด็น
ความสอดคล้องกันทั้งสองประเทศ คือ  ทั้ งสองประเทศ มีการให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมสนบัสนุนผูเ้รียนอาชีวศึกษาดงัน้ี  
  12.1 ผูป้กครองจะตอ้งสนบัสนุนส่งเสริมให้บุตรไดเ้ขา้รับการฝึกภาคปฏิบติัตาม
เง่ือนไขและขอ้ตกลงของสถานศึกษา 
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  12.2 ผูป้กครองสามารถช่วยเหลือสถาบนัศึกษา โดยการระดมทรัพยากร และ       
ทุนทรัพย์มาใช้ในการสนับสนุน ส่งเสริมการจดัการศึกษาได้ พร้อมทั้ งหน่วยงานภาคเอกชน           
ก็สามารถร่วมส่งเสริมสนับสนุนความช่วยเหลือทุนทรัพย์ในการจดัการศึกษาได้ ซ่ึงตรงส่วนน้ี
ประเทศสิงคโปร์จะมีความโดดเด่นกวา่ประเทศไทยมาก 
                  13. การน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการจดัการศึกษา 

  13.1 รัฐบาลใหค้วามส าคญัในการใชเ้ทคโนโลยกีบัอาชีวศึกษา 
   จากการวิเคราะห์การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจดัการศึกษาในเร่ืองการให้

ความส าคญัในการใช้เทคโนโลยีกบัอาชีวศึกษา ของประเทศไทยและสิงคโปร์พบว่า มีประเด็น
ความสอดคลอ้งกนัทั้งสองประเทศ คือ  ทั้งสองประเทศ ให้ความส าคญัในการใชเ้ทคโนโลยีเขา้มา
ใช้ในการจัดการศึกษาให้กับผู ้เรียนและผู ้สอนอย่างเต็มท่ี ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ในการใช้
เทคโนโลยีประกอบเป็นวิชาชีพ และการใช้เทคโนโลยีประกอบในการดูแลงานวิชาการของ
ครูผูส้อน ทั้งทางดา้นการอบรม การวดัและประเมินผลทางการศึกษา และการจดัโปรแกรมการสอน 
เป็นตน้ 
  13.2 ผูบ้ริหารสนบัสนุนส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษาอาชีวศึกษา 
         จากการวิเคราะห์การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจดัการศึกษาในเร่ืองการ
สนบัสนุนส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอาชีวศึกษา ของประเทศไทยและสิงคโปร์พบวา่ 
มีประเด็นความสอดคล้องทั้งสองประเทศ คือ  ทั้งสองประเทศ มีการสนับสนุนส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอาชีวศึกษา โดยบงัคบัให้ทุกสถานศึกษาตอ้งมีส่ือเทคโนโลยีท่ีสามารถ
เขา้ถึงในการจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งสะดวกและทัว่ถึงทั้งผูเ้รียนและผูส้อน 

  13.3 ความแตกต่างการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการจดัการศึกษาระหวา่งประเทศไทย
กบัประเทศสิงคโปร์ 
          จากการวิเคราะห์การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจดัการศึกษาอาชีวศึกษาของ
ทั้งสองประเทศพบขอ้แตกต่างในการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการจดัการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ 
ดงัน้ี  
        13.3.1 ประเทศสิงคโปร์ มีการจดัท าการประชาสัมพนัธ์ความสามารถของ
ผูเ้รียนโดยเผยแพร่ทางวารสานใน Fun Science ซ่ึงเป็นจดหมายข่าวส าหรับเยาวชนท่ีมีความสนใจใน
ขอ้มูลทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
        13.3.2 ประเทศสิงคโปร์ มีการก าหนดวิสัยทศัน์ในการจดัการศึกษาด้าน
เทคโนโลย ี
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   13.3.3 ประเทศสิงคโปร์ มีการพฒันาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งในดา้น
การพฒันาตน้แบบและให้ค าปรึกษาหารือในการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้ไปให้สอดรับ
กบัหลกัสูตรการเรียนการสอนในแต่ละสถาบนัการศึกษาต่างๆ และการเป็นก าลงัขบัเคล่ือนส่งเสริม
เทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้ ซ่ึงรวมถึงการสร้างพนัธมิตรยทุธศาสตร์กบัหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
                   14. การจดัการศึกษาในระดบัอาชีวศึกษากบัสถานประกอบการ 

  ดา้นการสนบัสนุนใหมี้ประสบการณ์ในการฝึกภาคปฏิบติัอาชีวศึกษา 
  จากการวิเคราะห์การจดัการศึกษาในระดบัอาชีวศึกษากบัสถานประกอบการหรือ

สถานท่ีฝึกประสบการณ์ในเร่ืองการสนบัสนุนให้มีประสบการณ์ในการฝึกภาคปฏิบติัอาชีวศึกษา 
ของประเทศไทยและสิงคโปร์พบว่า มีประเด็นความสอดคล้องกนัทั้งสองประเทศ คือ ทั้งสอง
ประเทศ มีการสนับสนุนผู ้เ รียนให้ฝึกประสบการณ์ในการฝึกภาคปฏิบัติโดยร่วมมือกับ            
สถานประกอบการทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศให้ความร่วมมือ ในการสนับสนุน
เพิ่มพูนทกัษะการเรียนรู้โดยการปฏิบติัจริง โดยการเรียนรู้ทั้งหมดตอ้งเป็นไปตามหลกัสูตรและ
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดร่วมกนักบัสถานศึกษาและสถานประกอบการ ทั้งน้ีนอกจากผูเ้รียน     
จะไดรั้บความรู้และทกัษะเพิ่มเติมแลว้ จะไดรั้บรายไดจ้ากการฝึกปฏิบติัการกบัสถานประกอบการ
คร้ังน้ีดว้ย 
                  15. ผูเ้รียนหรือนกัศึกษาในระดบัอาชีวศึกษา 

  ดา้นการใหอิ้สระผูเ้รียนเลือกเรียนอาชีวศึกษา 
  จากการวิเคราะห์ผูเ้รียนหรือนักศึกษาในระดบัอาชีวศึกษาในเร่ืองการให้อิสระ

ผูเ้รียนเลือกเรียนอาชีวศึกษา ของประเทศไทยและสิงคโปร์พบว่า มีประเด็นความสอดคล้องกนั     
ทั้งสองประเทศ คือ  ทั้งสองประเทศมีความพร้อมในการท่ีจะส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูท่ี้สนใจเลือก
เรียนอาชีวศึกษาอยา่งเตม็ท่ี โดยของประเทศไทยจะเป็นการศึกษาในรูปแบบระบบทวิภาคี ส่วนของ
ประเทศสิงคโปร์มีการเปิดอิสระใหก้บัผูเ้รียนเรียนอาชีวศึกษา คือ เม่ือผูเ้รียนก าลงัเรียน อยูใ่นระดบั
มธัยมศึกษาอยู ่แต่อยากเปล่ียนมาเรียนอาชีวศึกษาก็สามารถเทียบโอนเขา้เรียนไดเ้ลย  ซ่ึงจะเห็นได้
วา่ทั้งสองประเทศไดใ้ห้ความส าคญักบัผูเ้รียนท่ีจะเรียนรู้ทางดา้นการอาชีพตั้งแต่ระดบัมธัยมสู่วยั
ท างาน ทั้งน้ีในส่วนของประเทศสิงคโปร์ยงัได้ให้ความส าคญัทางดา้นความสามารถและผลผลิต
ของผูเ้รียนตั้งแต่วยัเด็กจนถึงครูผูส้อนในการสร้างนวตักรรมท่ีเกิดข้ึนจากการสร้างกิจกรรมใน
ระหวา่งเรียนและสอน คือ การใหค้วามส าคญัและการเคารพสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา 
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                  16. คุณลกัษณะของครูผูส้อนและการปฏิบติัหน้าท่ีของครูผูส้อน   
                         ดา้นการพฒันาครูผูส้อนใหมี้ประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีอาชีวศึกษา 

  จากการวิเคราะห์คุณลกัษณะของครูผูส้อนและการปฏิบติัหน้าท่ีของครูผูส้อนใน
ระดบัอาชีวศึกษาในเร่ืองการพฒันาครูผูส้อนให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีอาชีวศึกษาของ
ประเทศไทยและสิงคโปร์พบวา่ มีประเด็นความสอดคลอ้งทั้งสองประเทศ คือ  ทั้งสองประเทศได้
ให้ความส าคญัในการพฒันาครูผูส้อนให้มีความรู้และทกัษะในการจดัการเรียนการสอนมากยิ่งข้ึน 
โดยเฉพาะประเทศสิงคโปร์จะเน้นมาก โดยเห็นว่าครูมีบทบาทส าคญัอย่างมากต่อการบรรลุ
เป้าหมายต่าง ๆ ในการปฏิรูปทางดา้นการศึกษา อาทิครูทุกโรงเรียนของสิงคโปร์ตอ้งไดรั้บการ
ฝึกอบรมเพิ่มเติม 30 – 50 ชัว่โมง ซ่ึงสูงกวา่มาตรฐานในระดบัสากล 
                  17.  ผลผลิตของการจดัการการศึกษา 
  17.1 ดา้นการก าหนดแนวทางในการจบการศึกษาของผูเ้รียนอาชีวศึกษา 

   จากการวเิคราะห์ผลผลิตของการจดัการการศึกษาในระดบัอาชีวศึกษาในเร่ือง
การก าหนดแนวทางในการจบการศึกษาของผูเ้รียนอาชีวศึกษา ของประเทศไทยและสิงคโปร์พบวา่ 
มีประเด็นความสอดคลอ้งกนัทั้งสองประเทศ คือ  ทั้งสองประเทศ ไดว้างแผนและก าหนดแนวทาง
ในการเรียนจบของผูเ้รียน โดยผูจ้ะเรียนจบจะตอ้งมีผลผลิตหรือผลการเรียนตามคุณสมบติัและ
หลกัสูตรท่ีแต่ละประเทศไดก้ าหนดไวต้ั้งแต่ตน้ก่อนเขา้เรียน เม่ือผูเ้รียนท่านใดไม่สามารถท าตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้ก็จะไม่จบการศึกษาและจะต้องกลับมาเรียนให้ครบตามกระบวนการและ
ระยะเวลาท่ีก าหนดต่อไป 
  17.2 ความแตกต่างด้านผลผลิตของการจดัการอาชีวศึกษาระหว่างประเทศไทย
และประเทศสิงคโปร์ 
        จากการวิเคราะห์ผลผลิตของการจัดการการศึกษาในการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษา ของทั้งสองประเทศพบขอ้แตกต่างท่ีเป็นประโยชน์ของประเทศสิงคโปร์ ดงัน้ี  
   ประเทศสิงคโปร์ มีผลผลิตจากส่วนอ่ืน ๆ เพิ่มเติมให้กบับุคคลท่ีสนใจจะ
เรียนรู้แบบระยะสั้น แต่ไดค้วามรู้และทกัษะท่ีจะประกอบอาชีพหรือเพิ่มศกัยภาพของอาชีพได้มี
การจดัอบรมเพิ่มเติมท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้ท  างานแลว้มากมาย 
                  18.  การวดัและการประเมินผลการบริหารและการศึกษาภายในและภายนอก   
  ดา้นการก าหนดมาตรฐานในการประกนัคุณภาพการศึกษาอาชีวศึกษา 
          จากการวิเคราะห์การประกนัคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ระดับ
อาชีวศึกษาในเร่ืองการก าหนดมาตรฐานในการประกนัคุณภาพการศึกษาอาชีวศึกษาของประเทศ
ไทยและสิงคโปร์พบวา่ มีประเด็นความสอดคลอ้งกนัทั้งสองประเทศ คือ ทั้งสองประเทศ ไดใ้ห้
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ความส าคญัในการประกันคุณภาพทางการศึกษาเพื่อเป็นการตรวจสอบ การประเมินผลในการ
เทียบเคียงส าหรับส่งเสริมและก ากบัดูแล ให้สถาบนัการศึกษาทุกแห่งมีคุณลกัษณะท่ีดีมีคุณภาพท่ี
ผงึประสงคแ์ละไดม้าตรฐานตามท่ีรัฐเป็นผูก้  าหนด ทั้งน้ีไทยและสิงคโปร์จะมีความต่างในส่วนของ
การประเมินสถานศึกษาดงัน้ี คือ ประเทศไทยจะมีการประเมินสถานศึกษา 2 ลกัษณะคือ  
  18.1 การประกันคุณภาพภายในเป็นการประเมินประเมินผลและการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษา
นั้นเอง หรือโดยหน่วยงานตน้สังกดัท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลสถานศึกษานั้น 
      18.2 การประกนัคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยส านกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกท่ีส านกังานดงักล่าวรับรอง เพื่อเป็น
การประกนัคุณภาพและใหมี้การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 สรุปของประเทศไทยการประกันคุณภาพภายในจะมีหน่วยงานของภาครัฐจะเป็น
ผูรั้บผดิชอบ ส่วนการประกนัคุณภาพภายนอกจะเป็นองคก์รอิสระ โดยรัฐบาลเป็นผูม้อบหมายเป็น
ผูรั้บผิดชอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ ในส่วนของประเทศสิงคโปร์ในการประกนั
คุณภาพทางการศึกษาจะไม่แบ่งภายในภายนอก เพราะก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการเป็น
ผูรั้บผดิชอบในการประเมินโดยตรงในการประกนัคุณภาพการศึกษาให้ไดต้ามเกณฑ์มาตรฐานท่ีรัฐ
เป็นผูก้  าหนด 
 

ตอนที ่4  ความคิดเห็นเกีย่วกบัผลการเปรียบเทยีบการบริหารการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
 ประเทศไทยกบัประเทศสิงคโปร์   

 ในการด าเนินการวิจัยคร้ังน้ี ผู ้วิจ ัยได้ด าเนินการเปรียบเทียบและวิเคราะห์การ
เปรียบเทียบการบริหารจดัการการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาระหวา่งประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ 
จากการ แนวคิด ทฤษฎี และขอ้คน้พบต่าง ๆ ในเอกสารหนงัสือ บทความ เอกสารการสอน ฯลฯ 
และงานวจิยัท่ีคน้พบ ซ่ึงไดอ้ธิบายกระบวนการในรูปแบบการเปรียบเทียบระหวา่งประเทศไทยและ
ประเทศสิงคโปร์ เป็นแนวทางการบริหารจดัการอาชีวศึกษาแต่ละเร่ืองจ านวน 18 ประเด็น ท่ีได้
คน้พบในคร้ังน้ี  

 การน้ีผูว้ิจ ัยจึงได้น าผลการด าเนินการเปรียบเทียบและวิเคราะห์การเปรียบเทียบ       
การบริหารจดัการการศึกษาในระดบัอาชีวศึกษาระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศสิงคโปร์ ขอความ
อนุเคราะห์ให้ผูเ้ช่ียวชาญไดแ้สดงความคิดเห็นต่อผลการด าเนินการวิจยัท่ีไดม้าในคร้ังน้ี เพื่อเป็น
การยนืยนัตรวจสอบ ความสอดคลอ้งและความแตกต่างกนัของแนวทางบริหารจ านวน 18 ประเด็น  
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 บดัน้ีผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 คน ไดแ้สดงความคิดเห็นในการวจิยัคร้ังน้ี ดงัต่อไปน้ี 
 1. ความคิดเห็นเก่ียวกบัผลการเปรียบเทียบดา้นนโยบาย 
   จากผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาทั้ งของ
ประเทศไทยกบัประเทศสิงคโปร์ ผูเ้ช่ียวชาญไดแ้สดงความคิดเห็นต่อผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ไวด้งัน้ี 
  1.1 นโยบายการศึกษาของประเทศไทยมีแนวทางท่ีดี แต่ในการปฏิบติัไม่สามารถ
ด าเนินการท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายท่ีตั้งไว ้เช่นนกัเรียนท่ีจบประถมศึกษาปีท่ี 6 ซ่ึงไม่ไดเ้รียนต่อ
ร้อยละ 100  ซ่ึงมีเพียงร้อยละ 80 เท่านั้นท่ีเรียนต่อในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  ต่างกนักบัประเทศ
สิงคโปร์ท่ีบังคับให้นักเรียนท่ีจบประถมศึกษาปีท่ี 6 เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได ้      
ร้อยละ 100  ในส่วนการศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรีประเทศสิงคโปร์จะเนน้สาขาท่ีศึกษาเก่ียวกบั
การประกอบอาชีพ เช่นการบริหารธุรกิจ การตลาด การเงินและการบญัชี เป็นตน้ 
  1.2 ประเทศไทยมีการเกณฑ์คนมาเรียนไม่ค  านึงถึงคุณภาพท่ีสร้างทางเลือกให้
ชดัเจน 
       1.3 ประเทศไทยมีการบริหารบนความแตกแยก 
       1.4 ประเทศไทยมีการแยง่ชิงจ านวนผูเ้รียนเป็นเป้าหมาย 
       1.5 ประเทศสิงคโปร์มีนโยบายท่ีต่อเน่ืองและใหค้น้หาความสามารถตั้งแต่เร่ิมเรียน 
       1.6 นโยบายของรัฐบาลในดา้นการให้การศึกษาของแต่ละประเทศ ก าหนดไวไ้ด้
สอดคล้องกนั ซ่ึงข้ึนอยู่กบับริบทความพร้อมของผูเ้รียนในแต่ละบุคคลซ่ึงไม่สามารถบ่งช้ีได้ว่า 
ประเทศท่ีมีขนาดพื้นท่ีของประเทศ จ านวนประชากรและสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพยอ่มมีการบริหาร
นโยบายท่ีจะต้องปรับให้เข้ากับนโยบายของประเทศนั้น ๆ ระยะเวลาควรควบรวม ปฐมวยั 
ประถมศึกษา และมธัยมศึกษา ใหค้รบและก าหนดเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       1.7 ประเทศไทยทิศทางมีความหลากหลายมากจนไม่รู้ว่าใครจะจดัการศึกษาได้
ดีกวา่  
       1.8 นโยบายประเทศไทยไม่เป็นเอกภาพต่อการจดัการศึกษาเพื่อสร้างฐานความ
เป็นอยูข่องกระทรวง 
       1.9 ประเทศไทยไม่ชดัเจนต่อการพฒันาคนสู่พลเมืองโลก 
       1.10 นโยบายประเทศสิงคโปร์ มีความเป็นหน่ึงเดียว มีความหลากหลายในการ
สร้างการศึกษา เพื่อส่งเสริมประชาชนสู่พลเมืองของโลก 
       1.11 นโยบายท่ีให้ผู ้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานั้น จะเห็นได้ว่า
ประเทศสิงคโปร์จะเนน้คุณภาพของบุตรหรือเด็กตั้งแต่การตั้งครรภ ์คือเนน้บิดามารดาท่ีมีคุณภาพ
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และมีความพร้อม ส่วนของประเทศไทยไม่มีจุดเนน้ในประเด็นน้ีเป็นเพียงแค่การจดัการศึกษาให้กบั
เด็กท่ีเกิดมาแล้วเท่านั้น จึงเป็นปัญหาท าให้การจัดการศึกษาไม่มีคุณภาพ ดังนั้นประเทศไทย         
ไม่ควรเนน้ในการสนบัสนุนงบประมาณอยา่งเดียว แต่ตอ้งใหค้วามส าคญักบัคุณภาพพอ่แม่ดว้ย 
  1.12 สิทธิท่ีมีระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ มีความแตกต่างเชิง
นโยบายและการสนบัสนุนของรัฐในดา้นเงินอุดหนุนต่อหวั และเป็นโอกาสใหผู้บ้ริหารสถานศึกษา
ดา้นอาชีวะ ถูกแบ่งแยง่นกัเรียนในระบบก่อใหเ้กิดความไม่เท่าเทียมดา้นขอ้มูลพื้นฐาน 
  1.13 ประเทศสิงคโปร์มีการจดัผลสอบหลงัมธัยมศึกษา 4 ปี ท่ีสามรถประเมินได้
วา่นกัเรียนควรเรียนมหาวิทยาลยัหรือระดบัอาชีวศึกษา (ไม่มี ปวช. และ ปวส.)  และคนสิงคโปร์
ส่วนใหญ่จะศึกษาในระดบัปริญญาตรีเป็นพื้นฐานทุกคน   
       1.14 การสร้างระบบการศึกษาเป็นสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมชาติ      
ไม่ควรเร่ิมจากการบงัคบั ควรเร่ิมจากความสร้างความตระหนกัการเป็นมนุษยท่ี์จะอยูใ่นสังคมของ
พลเมืองโลก 
       1.15 ในมาตรา 17 เดิมประเทศไทยจะมีการท าหนงัส่ือ ส่งไปยงัผูป้กครองให้ไปท่ี
อ าเภอให้เด็กจะตอ้งมีสถานศึกษาใกล้บา้นโดยอ าเภอเป็นผูจ้ดัเด็กเขา้สู่ระบบ แต่ก็มาเปล่ียนตาม
สถานการณ์ในปัจจุบนั คือ ตามใจผูป้กครองเลือกสถานศึกษาเอง 
            ` 1.16 การจดัอาชีวศึกษาของไทย ยงัขาดวิสัยกระบวนการคิด โดยยงัยึดติดกับ   
ระบบราชการไม่สามารถสร้างความร่วมมือกนัระหวา่งอนาคตกบัปัจจุบนั ต่างกบัประเทศสิงคโปร์         
ท่ีนโยบายดูความตอ้งการและสร้างความตอ้งการ 
       1.17 เห็นความไม่สอดคล้องในเร่ืองบริบทของการน าแรงงานเข้า สู่ นิคม
อุตสาหกรรม เน้นแต่สถานศึกษาไม่เน้นคุณภาพของประเทศไทยด้านอาชีวศึกษา แต่ประเทศ
สิงคโปร์เนน้คุณภาพของผูเ้รียน 
  1.18 ทั้งสองประเทศมีเป้าหมายท่ีชดัเจนในการจดัใหมี้การอบรมระยะสั้น 
       1.19 นโยบายด้านอาชีวศึกษาท่ีเห็นของประเทศไทยยงัมีความแตกต่างจาก
ประเทศสิงคโปร์ คือ ประเทศไทยพบวา่ต่างคนต่างมีการแยกกนัท า ถึงแมจ้ะมีนโยบายท่ีดีในการ
ส่งเสริมเท่าไหร่ ก็ยงัขาดนโยบายท่ีชัดเจนต่อการศึกษาสู่อนาคต จึงท าให้ไม่สามารถสร้างคน
เพื่อใหเ้กิดงานได ้ส่วนของประเทศสิงคโปร์มีนโยบายท่ีพร้อมกวา่ 
       1.20 นโยบายขอ้น้ีมีความสอดคลอ้งของทั้งสองประเทศ แต่ยงัขาดในดา้นทกัษะ
ของผูเ้รียนท่ีมีความแตกต่างกนั อยา่งเห็นไดช้ดัในดา้นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
      1.21 นโยบายท่ีสร้างโอกาสของประเทศไทยนั้นดี แต่ยงัไม่มีนโยบายท่ีต่อเน่ือง   
ท่ีจะท าให้ผูด้อ้ยโอกาสสร้างตวัเองได ้ซ่ึงนโยบายส่วนใหญ่เป็นนโยบายท่ีฝืนธรรมชาติ ในขณะท่ี
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ประเทศสิงคโปร์ ได้สร้างนโยบายจากฐานประชากรในความหลากหลายท่ีมีมาจดัท านโยบาย  
พร้อมกบัสร้างความร่วมมือองคก์รต่างๆ รองรับอยา่งชดัเจน 
  1.22 ประเทศสิงคโปร์มีประชากรนอ้ยกวา่ประเทศไทยมาก ย่อมมีการจดัการใน
ดา้นผูพ้ิการท่ีเป็นระบบตั้งแต่ก าเนิด แต่ประเทศไทยมีการให้สิทธิประโยชน์ในดา้นการศึกษา ไม่
เป็นไปตามแผนนโยบายแห่งชาติ 
 2. ความคิดเห็นเก่ียวกบัผลการเปรียบเทียบดา้นยทุธศาสตร์  
       จากผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบยุทธศาสตร์ในการบริหารจดัการศึกษาทั้งของ
ประเทศไทยกบัประเทศสิงคโปร์ ผูเ้ช่ียวชาญไดแ้สดงความคิดเห็นต่อผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ไวด้งัน้ี 
   2.1 จากขอ้มูลเบ้ืองตน้น้ีจะเห็นไดว้า่การใหค้วามส าคญัในยุทธศาสตร์ของประเทศ
ไทยยงัมีประเด็นความแตกต่างแตกแยกอย่างมีนยัท่ีไม่สอดรับกบัคุณภาพอาชีวะ ซ่ึงขณะน้ีมีการ
เพิ่มจ านวนปริมาณสถานศึกษากบัจ านวนผูเ้รียนของสถานศึกษาภาครัฐ ไม่สอดคลอ้งกบัอาชีวะ
ภาคเอกชนท่ีเห็นคุณภาพมาตามล าดับตามธรรมชาติ ขณะเดียวกันของประเทศสิงคโปร์ท่ีมี
ประชากรไม่เท่ากบัของประเทศไทย จึงเป็นโอกาสท่ีส่งเสริมคุณภาพและออกนโยบายท่ีตอ้งมี
ประชากรเขา้สู่อาชีวะชดัเจน แต่ของประเทศไทยไม่มีความชดัเจนดา้นสายสามญักบัอาชีวะ ร่วมถึง
ของรัฐและเอกชนจะเห็นไดจ้ากการสร้างห้องเรียนพิเศษของสายสามญัสร้างอาคารเพิ่มเติมเพื่อดึง
ผูเ้รียน ขณะท่ีสายอาชีวะตอ้งการผูเ้รียนเพิ่ม เพื่อเป็นก าลงัของชาติและการเกิดรายไดข้องประเทศ 
กลบัยงัพบวา่มีผูเ้รียนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
       2.2 ทั้งสองประเทศมีการจดัท าขอ้มูลความตอ้งการแรงงานวิชาชีพของประเทศ  
เพื่อส่งเสริมใหผู้ส้นใจเลือกเรียนสายอาชีพและมีงานท าเม่ือจบการศึกษา 
       2.3 ระบบขบัเคล่ือนด้านอาชีวศึกษาควรตั้ งเป้าหมายในด้านค่าตอบแทนและ
ต าแหน่งงานท่ีชดัเจน เม่ือศึกษาจบหลกัสูตรไปแลว้  
       2.4 ประเทศไทยยงัไม่มีสาขาท่ีทนัสมยัต่อตลาดและสถานประกอบการในปัจจุบนั 
เช่น วชิาอากาศยาน 
       2.5 ยุทธศาสตร์ของประเทศไทยท่ีก าลงัด าเนินการดีอยู่แลว้ เพราะเน้นการศึกษา
อาชีวศึกษามากข้ึน และตอ้งยกระดบัจนถึงปริญญาตรีทุกสาขา 
       2.6 ในความมุ่งมนัเราจะพบได้จากการท่ีต่างคนต่างแย่งผูเ้รียนเข้าสถาบนัของ
ตนเองอย่างมีนยัมากมาย น้ีคือวิสัยทศัน์ของประเทศไทยท่ีเปล่ียนไดอ้ยาก ยุทธศาสตร์ในการจดั
การศึกษาของประเทศไทยไม่ไดเ้กิดจากความตอ้งการหรือสร้างความตอ้งการของทอ้งถ่ิน แต่สร้าง
จากศูนยอ์  านาจในการแจง้ให้ท าพร้อมกนัทั้งประเทศ หรือยุทธศาสตร์อาชีวศึกษาสู่อาเซียนก็ไม่
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สามารถไดเ้ช่นของเพื่อนบา้นโดยเฉพาะดา้นภาษา ในสถานศึกษาผูเ้รียนก็ไม่สนใจภาษาเพื่อนบา้น
หรือตระหนกัถึงความส าคญั ถา้ไม่ถูกบงัคบัเลือกก็ไม่เรียนน้ีคือปัญหาท่ีประเทศไทยมี  
       2.7 ประเทศสิงคโปร์ใชย้ทุธศาสตร์การสร้างคุณภาพและความเขม้แข็งของสถาบนั
ท่ีผลิตบุคลากรและผูเ้รียนดา้นอาชีวศึกษา แต่ประเทศไทยใช้ยุทธศาสตร์การขยายหรือเพิ่มจ านวน
สถานศึกษา สาขาวิชาท่ีเปิดสอนเพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้ลือกเรียนอยา่งหลากหลาย และสามารถเรียนได้
ในจงัหวดัหรือพื้นท่ีใกลเ้คียงไม่ตอ้งเดินทางไกล 
       2.8 ประเทศไทยควรมีการปรับโครงสร้างโดยให้สถานศึกษามีอยู่ในบริเวณนิคม
อุตสาหกรรม ผลิตตามนโยบายรัฐบาลโดยป้อนแรงงานเขา้สู่ระบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ให้ได้
และส่งไปในระดบันานาชาติได ้ไม่วา่จะเป็นนกัเรียนปกติ และนกัเรียนผูพ้ิการในดา้นต่าง ๆ เพื่อน า
ศกัยภาพนั้น ๆ ใหเ้ป็นไปตามความสามารถ  
  2.9 ประเทศไทยสามารถจดัการศึกษาไดห้ลายรูปแบบซ่ึงมากกวา่สิงคโปร์ 
       2.10 ขอ้มูลท่ีพบของประเทศไทยพยายามขยายโอกาสด้านอาชีวศึกษาไปสู่ทุก
กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้คนมาเรียน แต่ไม่มีนโยบายรองรับงานปล่อยให้ออกไปหาสมคัรงานเองเป็น
ส่วนใหญ่ ในขณะท่ีประเทศสิงคโปร์มีนโยบายท่ีผลิตคนออกมา เปรียบเสมือนส้ินค้าให้
ผูป้ระกอบการมาซ้ือไปใชบ้ริการ นั้นหมายถึง ประเทศไทยยงัผลิตคนออกมาเพื่อเพิ่มปริมาณตามท่ี
ยุทธศาสตร์ก าหนดไว้ได้ ดังนั้ นควรสร้างความชัดเจนระหว่างการศึกษาสายสามัญกับสาย
อาชีวศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการท่ีผูเ้รียนทั้งหลายจะไดป้ระโยชน์ เม่ือจะตอ้งจบและเขา้สู่   
การท างานได้ พร้อมทั้งรัฐบาลควรก าหนดอตัราค่าจ้างท่ีสอดคล้องกับความเป็นจริงของสาย        
การเรียนดว้ย 
  2.11 ทั้งสองประเทศมีความสอดคล้องกันทั้ งยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แต่การ
ยอมรับของสังคมไทย ตอ้งยกยอ่งและเชิดชูผูเ้รียนอาชีวศึกษาดว้ย เม่ือประสบความส าเร็จในอาชีพ
นั้น ๆ และใหบ้รรจุเขา้รับราชการ 
      2.12 การศึกษาสิงคโปร์มีการจดัการศึกษา ‚World  Class Education‛  
       2.13 การยกระดบัคุณภาพของอาชีวศึกษาไทยยงัไม่สอดคล้องกบักรมแรงงาน
มาตรฐานสากล เพราะอะไรจะเห็นไดจ้ากการประเมินท่ีมีมากหลายหน่วยงานและการจดัการเรียนรู้
ก็ยงัเปล่ียนไปตามผูน้ าในแต่ละสมยั ไม่ยึดแบบแผนและท่ีส าคญัขาดการเช่ือมโยงท่ีชัดเจนกับ    
กรมแรงงาน สถานประกอบการท่ีจะสร้างคุณภาพผูเ้รียนสู่สากล ขณะท่ีอาชีวศึกษาสิงคโปร์ มี
นโยบายวสิัยทศัน์เพื่อประเทศชาติโดยร่วม พร้อมกบัสอนให้นอ้ยลงเรียนรู้ให้มากข้ึน (Teach  Less, 
Learn More) (TLLM) และมีการหลอมร่วมวสิัยทศัน์จากประชาชน 
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  2.14 ประเทศไทยควรยกระดบัคุณภาพชุดฝึกท่ีทนัสมยัในเทคโนโลยี และอาจารย์
ผูส้อนตอ้งมีครบทุกหมวดวชิา  
       2.15 ประเทศไทยควรพัฒนาโดยการน าไปฝึกทักษะประสบการณ์จริงใน
ต่างประเทศ ศึกษาดูงาน และสหกิจ  
       2.16 ประเทศไทยควรพฒันาระบบสารสนเทศ โดยการใหรุ่้นพี่เป็นคนนิเทศ 
  2.17 ประเทศไทยควรมีการประเมินจากผลงานไม่ใช้ประเมินจากเอกสารและ
โครงงานของผูเ้รียน  
     2.18 ประเทศไทยควรยกระดับมาตรฐานการสอนของผู ้พิการให้เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาลอยา่งจริงจงั 
       2.19 ประเทศไทยควรยทุธศาสตร์ใหค้รบทั้ง 4 ดา้น ของ ICT คือ  
       2.19.1 Hard ware 
       2.19.2 Sofi ware 
      2.19.3 Net work 
        2.19.4 People wsse  
       2.20 ในหมวดวชิาพื้นฐานของประเทศไทยใหพ้ฒันาตามศตวรรษท่ี 21 และพฒันา
ชุดฝึกใหท้นัสมยัในสาขาวชิานั้น ๆ  
       2.21 ประเทศไทยควรมีการปรับห้องเรียนให้เหมาะสม กับสาขาวิชานั้น ๆ ให้
ผูเ้รียนไดเ้ดินเรียน และควรมีการพฒันา Lab ให้ไดม้าตรฐานเพื่อเสริมทกัษะสร้างส่ิงประดิษฐ์ใหม่
และนวตักรรม 
            2.22 ประเทศสิงคโปร์เน้นอาชีพสู่สากลซ่ึงไม่เฉพาะประเทศอาเซียนแต่เป็น
ประชากรของโลกซ่ึงคนสิงคโปร์อยูป่ระเทศไหนก็ไดท่ี้สามารถไปประกอบอาชีพได ้
       2.23 ยุทธศาสตร์การจดัการศึกษาของประเทศไทย ยงัขาดมิติกระบวนการคิด      
จะเห็นได้จากอาชีวะท่ีมีมิติการเพิ่มผูเ้รียนขยายกรอบฐานอาชีวศึกษาให้เป็นมหาวิทยาลยัระดบั
ปริญญา  ขณะท่ีมหาวิทยาลยัท่ีมีความพร้อมท่ีรองรับอยูจ่  านวนมากกบัไม่สอดคลอ้งรับกนั ขณะท่ี
ประเทศสิงคโปร์สร้างตวัเลือกแบบฐานปิรามิดจากฐานรากข้ึนสู่ยอด  
       2.24 การเรียน English  Program (EP) มีความส าคญัมากในการฝึกทกัษะดา้นภาษา 
ตอ้งผลกัดนัและขบัเคล่ือนตามยุทธศาสตร์นโยบายให้ได ้100 เปอร์เซ็นต ์ของผูอ้ยูร่ะบบในอาชีวะ
และกา้วไปสู่ AEC. ต่อไป   
                 2.25 นโยบายการใชง้บประมาณของประเทศ ยงัมุ่งสู่การเพิ่มจ านวนผูเ้รียน แต่การ
เพิ่มคุณภาพยงัไม่เป็นรูปธรรมมากนัก พร้อมกับงบประมาณมีความซ ้ าซ้อนท่ีหาทางออกโดย 
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โครงการเร่งด่วนเพื่อปิดงบประมาณ ขณะท่ีประเทศสิงคโปร์การใชง้บประมาณการศึกษามีส่วนมา
จากชุมชนรวมกบัสถานศึกษา ร่วมกนัวางแผน รายงานเขา้กระทรวงศึกษาเพื่อเป็นขอ้มูลท่ีไวใ้ช้
ส าหรับจดัสรรงบประมาณต่อไป 
       2.26 ยุทธศาสตร์ท่ีปรากฏของประเทศไทยในข้อน้ี ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง 
เน่ืองจากการกระจายอ านาจและความพร้อมด้านบุคลากร ยงัไม่เป็นมืออาชีพอย่างแทจ้ริง และ  
ความเสมอภาคทางการศึกษามองวา่ นกัเรียนไม่เก่งบทเรียน  
               2.27 ประเทศสิงคโปร์เน้นคนท่ีส าเร็จการศึกษาออกสู่ต่างประเทศมากกว่าอยู่ใน
ประเทศ 
       2.28 ประเทศไทยมีการจดัท าระบบการศึกษาท่ีเป็นแนวทางท่ีเหมาะสมของรัฐบาล
ชุดใหม่นั้นคือ “ประชารัฐ” 
       2.29 ในแนวยุทธศาสตร์ของประเทศไทยเปรียบเสมือนสามเหล่ียมหัวกลับ         
โดยการพยายามหวา่นแห่เพื่อใหไ้ดป้ลามาสักกลุ่ม โดยท่ีไม่รู้วา่ปลาหรือสัตวน์ ้าตอ้งการเหยื่ออะไร  
พร้อมกบัวิธีการสร้างเหยื่อ ขณะท่ียุทธศาสตร์ของประเทศสิงคโปร์ อยู่ท่ีความร่วมมือของภาค
ประชาชนจากกลาง ร่วมกันพิจารณาซ่ึงจะแตกต่างกันแต่ละท้องถ่ินแล้วน ามาก าหนดเป็น
ยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ชาติของประเทศสิงคโปร์ จะไม่เปล่ียนแปลงตามใจผูน้ า   
จะมีคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติเป็นผูดู้แลโดยตรง 
       2.30 การวางแผนให้กบัสมาคม , องคก์รสภาหอการคา้ไทย ฯลฯ ให้ผูเ้รียนไปฝึก
ประสบการณ์ และการเรียนตั้งในชั้นปีท่ี 2  ในภาคเรียนท่ี 3 ทนัทีนั้นจะสามารถออกไปปฏิบติั    
งานจริงไดเ้ลย ลดการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม และลดอตัราวา่งงานของแรงงานตาม
ยทุธศาสตร์ของประเทศไทย 
 3. ความคิดเห็นเก่ียวกบผลการเปรียบเทียบในระบบการบริหารจดัการศึกษา  

  จากผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบระบบการบริหารจดัการศึกษาทั้งของประเทศ
ไทยกบัประเทศสิงคโปร์ ผูเ้ช่ียวชาญไดแ้สดงความคิดเห็นต่อผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบไวด้งัน้ี 
       3.1 ประเทศสิงคโปร์มีการจดัการศึกษาในระบบเท่านั้น โดยรัฐบาลรับผิดชอบ   
การจดัการศึกษาโดยตรง ทางเลือกการศึกษาเนน้ไปทางธุรกิจ การตลาด การเงิน บญัชี การส่ือสาร 
และเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ศึกษา ส่วนของประเทศไทยมีหลากหลายสาขามากกวา่สิงคโปร์ 
       3.2 ระบบการจดัการศึกษาของประเทศไทยตามขอ้มูลน้ียงัขาดการบริหารจดัการ   
ท่ีจะท าให้ทุกองคก์รท่ีจดัการศึกษาประผสานและร่วมมือแบ่งหน้าท่ีท่ีจะจดัให้ศึกษาได ้ซ่ึงต่างกบั
ของประเทศสิงคโปร์ท่ีสามารถประสานไดอ้ยา่งมีนยัท่ีส าคญั 
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  3.3 ประเทศไทยมีรูปแบบการจดัการศึกษาท่ีดี เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัแต่มาตรฐาน
การผลิตต ่ากวา่เกณฑม์ากเน่ืองจากปัจจยัหลายดา้นยอ่มส่งผลโดยตรงและโดยออ้มต่อระบบบริหาร
จดัการท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัน้ี จึงไม่สามารถประสบความส าเร็จตามท่ีไดต้ั้งไว ้เช่น ปัญหาดา้นสังคม
และเศรษฐกิจ  
         3.4 ประเทศสิงคโปร์การจดัการศึกษาไม่ไดเ้นน้การออกประกอบอาชีพรับราชการ 
แต่เนน้การออกประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัเพราะจะการจะเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐมีจ านวนงานนอ้ย
มาก ซ่ึงต่างกบัการจดัการศึกษาของประเทศไทยท่ีเนน้การรับราชการเป็นส่วนใหญ่ 
       3.5 ระบบการจดัการศึกษาของประเทศไทยยงัต่างกนัเร่ืองการจดัการศึกษา หรือมี
ความต่างในเร่ืองการขยายฐานเพียงแค่หาผูเ้รียน กรณีท่ีในระบบการจดัการศึกษาของประเทศไทย
ตอ้งจดัอย่างทัว่ถึง แต่ในโรงเรียนกบัมีห้องพิเศษเฉพาะเช่น EP, IEP, SME เป็นตน้ ซ่ึงจะคดั
นกัเรียนเฉพาะ (มีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม)   
       3.6 ในหวัขอ้น้ีมีความสอดคลอ้งกนัทั้งสองประเทศ แต่ไม่สามารถน ามาบูรณาการ
กนัได ้เน่ืองจากบริบทของวฒันธรรมทอ้งถ่ินของทั้งสองประเทศมีความแตกต่างกนัอยา่งส้ินเชิง 
       3.7 ความรู้ทางดา้นทกัษะวิทยาการและเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
ควรมีการปรับปรุงใหม่ทุก ๆ 3 ปี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเทคโนโลยลี ้าสมยั  
       3.8 ประเทศสิงคโปร์มีการจดัระบบการศึกษาไดดี้กวา่ เพราะมีกระทรวงศึกษาธิการ
ดูแลการศึกษาทั้งหมดของประเทศท าให้มีความเป็นเอกภาพทั้ งนโยบายและการปฏิบัติ ส่วน
ประเทศไทยมีหลายหน่วยงานท่ีรับผดิชอบดา้นการศึกษา 
       3.9 การศึกษาของประเทศไทยมีหน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบการศึกษาหลากหลาย
หน่วยงาน รวมทั้ งเอกชน จึงยากต่อการพฒันาคุณภาพและการดูแลอย่างทั่วถึง ในส่วนของ
หน่วยงานประเทศสิงคโปร์รัฐบาลรับผดิชอบโดยตรงและมีกระทรวงเดียวในการบริหาร 
       3.10 ระบบการบริหารการศึกษาของประเทศไทยมีการบริหารระหวา่งกระทรวงกบั
กระทรวง และการขาดความเขา้ใจซ่ึงกนัละกนัอยา่งมาก ขณะท่ีประเทศสิงคโปร์ทุกภาคส่วนมีการ
ยอมรับและมีการแข่งขนักนั ซ่ึงศึกษาไดจ้ากการวางแผนสู่ทศวรรษท่ี 21 ของสิงคโปร์ 
       3.11 เห็นดว้ยในประเด็นความสอดคลอ้งกนัในประเด็นน้ีทั้งสองประเทศ โดยการ
กระจายอ านาจ ในการบริหารแต่ในส่วนของอาชีวศึกษา ไม่เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ การศึกษา
ในดา้นอาชีวศึกษา ซ่ึงมีขอ้เปรียบเทียบกนัในเชิงนโยบายของ สพฐ. และอาชีวศึกษา  
        3.12 ประเทศสิงคโปร์มีการวางแผนก าลงัคนโดยเฉพาะอตัราก าลงัครูระยะ 5 ปี  
ไวอ้ยา่งชดัเจนสามารถผลิตไดต้ามความตอ้งการของประเทศ  ส่วนของประเทศไทยไม่ไดผ้ลิตตาม
ความตอ้งการครูในแต่ละปี และประเทศสิงคโปร์ไดใ้ห้หน่วยงานท่ีมีความประสงคต์อ้งการครู โดย
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ให้หน่วยงานแจ้งต่อกระทรวงศึกษาธิการโดยตรงจึงท าให้ระบบการวางแผนก าลังครูจึงมี
ประสิทธิภาพมากกวา่ของประเทศไทย 
  3.13 ประเทศไทยมีระบบการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อไวต้ามระเบียบ แต่ไม่ได้
ปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
       3.14 เพิ่มเติมในส่วนของประเทศไทยยงัมีท้องถ่ินหรือผู ้ราชการจังหวดัของ
กระทรวงมหาดไทยมีบทบาทส่งเสริมเสนอแนะร่วมในการจดัการศึกษา ซ่ึงก็ยงัสอดคล้องกับ
ประเทศสิงคโปร์แต่มีนยัท่ีระบบไม่ซบัซอ้น 
       3.15 ระบบการบริหารจัดการคุณภาพของประเทศไทย ไม่สามารถสร้าง
ประสิทธิภาพใหใ้นองคก์รได ้จะดูไดจ้ากสายอาชีวะการประเมินควรให้กรมแรงงานหรือมาตรฐาน
ของฝีมือแรงงานเขา้มาใชก้บัผูท่ี้จะจบสายอาชีวะ แต่กลบัพบไดว้า่การใชเ้พียงแต่ สมศ. ผูป้ระเมินท่ี
เป็นบริษทัขาดความรู้ความช านาญสายอาชีพและไม่มีการรับรองหรือรับประกนัไดว้า่ เม่ืออาชีวะ 
ผ่านการประเมินจาก สมศ. แล้ว ผูเ้รียนจะมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของสถานประกอบการและ     
ไม่สามารถออกใบรับรองคุณภาพไดแ้บบของกรมแรงงาน แต่กลบัพบวา่ผูเ้รียนเม่ือจบสายอาชีวะ 
ตอ้งไปขอสอบเพื่อวดัมาตรฐานของตวัเองจึงจะไดใ้บรับรอง 
  3.16 การบริหารเชิงโครงสร้างตามทฤษฏี MAXWOBOR คือจากบนสู่ด้านล่าง 
ด้วยบริบทพื้นท่ีประชากรและขนาดของพื้นท่ีรับผิดชอบ มีความแตกต่างกนัเป็นภาพใหญ่กว่า
หลายเท่าตวั ท าให้มองมติของการบริหารตามนโยบาย เขา้ไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีแทจ้ริง จึงตอ้ง
ประยกุตใ์ชก้ารบริหารมาช่วย  
       3.17 ก าหนดคุณวุฒิ ของผูบ้ริหารตอ้งมีคุณวุฒิระดบั ปวช. ปวส. และปริญญาตรี
ดา้นอาชีวศึกษา ไม่สมควรจะน าผูจ้บบริหารมาเป็นผูอ้  านวยการ เน่ืองจากโดยร่วมแลว้มองไม่เห็น
ถึงปัญหาท่ีแทจ้ริง  
       3.18 ประเทศไทยควรมีการก าหนดคุณลกัษณะของกรรมการสถานศึกษา ตอ้งเป็น
ผูป้ระกอบการท่ีสามารถน าผูเ้รียนไปฝึกงานได ้และเขา้รับการท างานหลงัจากจบการศึกษา หรือ
ผูบ้ริหารองคก์รส่วนทอ้งถ่ินหรือปลดัอ าเภอ โดยน าแผนไปปฏิบติัไดจ้ริง  

  3.19 ประเทศสิงคโปร์มีการจดัท าแผนการเรียนท่ีชัดเจน ส่วนของประเทศไทย
ตอ้งอาศยัการสอบเข้าในช่วงต่าง ๆ ตามท่ีจ านวนรับนักเรียนว่างโดยไม่ค  านึงพื้นฐานในระดับ
มธัยมศึกษา 
       3.20 การจดัระบบการศึกษาสายอาชีวะของประเทศไทยยงัคงมุ่งท่ีจะสร้างขยาย
ความเป็นอาชีวะสู่ระดบัปริญญา โดยไม่ค  านึงถึงปริมาณของมหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชนท่ีมีอยู่
เดิมแลว้กบัไม่ท าหน้าท่ีเฉพาะทางท่ีมีอยู่เดิมนั้นก็จะท าให้เกิดปัญหาในอนาคตตามมาในอาชีวะ 
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กรณีการขาดอาจารยผ์ูส้อน ทกัษะ ประสบการณ์ และกลายเป็นผลกัภาระใหส้ถานประกอบการตอ้ง
ให้ความร่วมมือกับอาชีวะอย่างมีนัย ในขณะท่ีของประเทศสิงคโปร์จะเห็นได้จากนโยบาย
ยทุธศาสตร์ แผนการศึกษาจะสอดคลอ้งกนัมาจนถึงผูเ้รียนอยา่งมีคุณภาพ 
  3.21 ในด้านแผนการจดัผลิตผูเ้รียน ทั้งสองประเทศมีความสอดคล้องกนั แต่ยงั
พบว่าประเทศไทยในการศึกษาตลอกหลกัสูตรของระดบั ปวส.หรือสายเทคโนโลยีปริญญาตรีนั้น 
เน้นพฒันาดา้นทกัษะการปฏิบติังานในสถานประกอบการก่อให้เกิดการสร้างงาน พฒันาคนให้
เหมาะสมกบังาน ซ่ึงถา้พฒันาในทางวชิาการ น าหลกัสูตรมาพฒันาใหเ้กิดการศึกษาต่อเน่ือง ให้เป็น
วิชาการนั้นยาก เพราะร้อยละ 10 ท่ีจะมีความสามารถในทางวิชาการได ้เพราะการศึกษาสายอาชีพ
จะเนน้ทกัษะตั้งแต่อายุ 15-21 ปี ท าให้ผูเ้รียนยงัคงติดนิสัยเดิม คือมองแบบช่างเทคนิค แต่ประเทศ
สิงคโปร์เนน้ทางเทคนิคควบคู่กบัการบริหาร 
         3.22 รัฐบาลสิงคโปร์มีการสนบัสนุนการศึกษาโดยตรงและไม่มีอาชีวศึกษาเอกชน 
       3.23 ในระดบัวิทยาลยัอาชีวะ วิทยาลยัเทคนิค วิทยาลยัเทคโนโลยี ระดบั  ปวช.  
และ ปวส.  ยงัขาดบุคลากรท่ีมีความสามารถและประสบการณ์ค่อนขา้งมาก และสถานศึกษาก็ยงัไม่
กระจายให้ทัว่ถึงในบางพื้นท่ี แต่ในทางปฏิบติักบัขยาย ส่วนระดบัปริญญาหรือสถาบนัการอาชีวะ
ระดบัภาคเพียงเพื่อต่อยอดให้จบปริญญา แบบน้ีท าให้เห็นได้ว่ารัฐไม่มียุทธศาสตร์ส่งคนเข้าสู่
ตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ 
       3.24 ควรมีการจดัท า HMR และ Swot ในประชากรกลุ่มตวัอยา่งของสถานศึกษา
วา่บริบทของสถานศึกษานั้น ตามระบบการบริหารจดัการศึกษาทอ้งถ่ิน เป็นไปตามความตอ้งการ
ของแต่ละพื้นท่ี เพื่อสอดรับกบัการใชท้รัพยากรบุคคล 
 4. ความคิดเห็นเก่ียวกบัผลการเปรียบเทียบการวางแผนการจดัการศึกษา 

  จากผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลทั้งของประเทศไทยกบั
ประเทศสิงคโปร์ ผูเ้ช่ียวชาญไดแ้สดงความคิดเห็นต่อผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบไวด้งัน้ี 
     4.1 ประเทศสิงคโปร์ครูมีความเพียงพอ ผา่นระบบการควบคุมจากกระทรวงศึกษาธิการ
โดยตรง ดงันั้นประเทศสิงคโปร์จึงสามารถวางแผนก าลงัคนไดเ้หมาะสมและตรงกบัความตอ้งการ 
ในส่วนของประเทศไทยไม่มีแผนก าลงัคนท่ีชดัเจน 
       4.2 เม่ือดูเจตนาการวางแผนการจดัการศึกษาทั้งสองประเทศแล้วจะพบว่าของ
ประเทศไทยควรลดแผนจากผูบ้ริหารเฉพาะหนา้ท่ีคิดไดน้อกแผนหรือเพิ่มเติมงานเพียงแค่ใครบาง
คนบอกมาก็จะเพิ่มในทนัทีน้ี คือ ปัญหาท่ีผูป้ฏิบติัปรับตวัไม่ทนัทั้ง ๆ ท่ีมีแผนมีหลกัสูตรให้ปฏิบติั
บงัคบัอยู่ แต่ของประเทศสิงคโปร์จะเดินตามแผนแลว้ให้ทอ้งถ่ินคอยตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ 
พร้อมกบัการบริหารการด าเนินงานตามแผนท่ีไดว้า่งไวอ้ยา่งมีคุณภาพต่อเน่ือง 
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  4.3 ประเทศไทยมีฝ่ายพฒันากิจการนกัเรียนนกัศึกษา ซ่ึงมีบทบาทส าคญัในการ
พฒันาพฤติกรรมผูเ้รียนแต่ประเทศสิงคโปร์ไม่มี 
       4.4 ประเทศไทยอยู่ในการพฒันา แต่ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศท่ีพฒันาแล้ว 
ดงันั้นบริบทของการวางแผนประเทศไทยมีความต่างกวา่ประเทศสิงคโปร์อยา่งส้ินเชิง  
                 4.5 การวางแผนการจัดการศึกษาของประเทศไทย ยงัมีส่วนต่างท่ียงัไม่เห็น       
แผนจัดการศึกษาท่ีสร้างคนรองาน แต่ของประเทศสิงคโปร์สามารถสร้างคนในอนาคต                 
รอแผนพฒันาประเทศมาอยา่งต่อเน่ือง 
       4.6 ประเทศสิงคโปร์จะเน้นงานวิจยัเป็นหลัก  น างานวิจยัมาใช้ในการพฒันา
ประเทศในทุกมิติ แต่ประเทศไทยมีการท างานวิจยัเชิงปริมาณ ยอ้มไม่สามารถน างานวิจยัมาใชง้าน
ไดเ้ตม็ประสิทธิภาพ 
       4.7 ในระดบัอาชีวศึกษาของประเทศไทยการเปิด-ปิดภาคเรียนยงัขาดการปรับปรุง
ใหเ้ช่ือมโยงกบัสถานประกอบการและการเปิด-ปิด ยงัไม่สอดคลอ้งกบัเศรษฐกิจในปัจจุบนัท่ีจะเปิด
โอกาสใหผู้เ้รียนไดรั้บประสบการณ์จริงอยา่งต่อเน่ืองมากกวา่ ในช่วงเรียนระดบัอาชีวะผูเ้รียนจะได้
ฝึกงานเพียงคร้ังเดียวส่วนใหญ่ 
  4.8 ทั้งสองประเทศมีความสอดคล้องกันในเร่ืองของระบบทวิภาคี ซ่ึงเวลาใน
การศึกษาไม่สามารถน าระบบทวิภาคีในทุกสาขาอาชีพ เพราะเทคโนโลยีกบัการเขา้ถึงนวตักรรม
เป็นความลบัของบริษทั ดงันั้นควรท าหลกัสูตรระยะสั้น ๆ เฉพาะดา้น  
 5. ความคิดเห็นเก่ียวกบัผลการเปรียบเทียบในเร่ืองหลกัสูตรการจดัการเรียนการสอน  
       จากผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบหลักสูตรการจดัการเรียนการสอนทั้งของ
ประเทศไทยกบัประเทศสิงคโปร์ ผูเ้ช่ียวชาญไดแ้สดงความคิดเห็นต่อผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ไวด้งัน้ี 

  5.1 ทั้งสองประเทศตอ้งจดัการเรียนการสอนคู่กบัการปฏิบติังานโดยตอ้งฝึกทกัษะ
ในสถานประกอบการหรือโรงงานมาก ๆ 
      5.2 ประเทศสิงคโปร์มีจุดเน้นสาขาการศึกษาเฉพาะคือ การบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีการศึกษา คือ ไม่มีสาขาท่ีหลากหลายเหมือนของไทย ซ่ึงมีทั้งภาคเกษตรกรรมและ
ภาคอุตสาหกรรมมากมายหลากสาขา คือประเทศสิงคโปร์เน้นการออกประกอบอาชีพโดยตรง      
แต่ของประเทศไทยไม่ชดัเจน 
       5.3 หลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนของประเทศไทยยงัคงความเป็นเอกภาพ 
มากไป ควรมีความยืดหยุ่น เพื่อรองรับนานาชาติ ขณะท่ีสิงคโปร์มีหลกัสูตรท่ีรองรับคนหลาย     
เช้ือชาติในประเทศ 
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       5.4 เห็นดว้ยในความสอดคลอ้งกนัในคร้ังน้ี เพราะในการจดัระบบการเรียนรู้เน้น
คุณภาพ เนน้การอาชีพในสาขาต่าง ๆ ฝึกประสบการณ์และน าไปประกอบอาชีพไดเ้ม่ือจบหลกัสูตร 
       5.5 หลกัสูตรของประเทศไทยบางกรณีถูกมองขา้มใช้หลกัสูตรตามใจผูน้ าอย่างมี
นยั ซ่ึงต่างจากประเทศสิงคโปร์ท่ีเดินตามแผนพฒันาพร้อมกบัสร้างแผนหลกัสูตรอย่างต่อเน่ือง      
ดูไดจ้ากหลกัสูตรแห่งศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนน าร่อง TLLM ซ่ึงเหนือกว่าการศึกษาแบบเดิมใน
ปัจจุบนั TLLM (Teach  Less Lean More)  
       5.6 ประเทศไทยหลกัสูตรตอ้งเป็นหลกัสูตรแกนกลาง โดยเน้นหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
ในอตัราส่วน 70 : 30 และเนน้งานวจิยันวตักรรมใหม่ก่อนจะน ามาเป็นเทคโนโลย ี 
  5.7 เห็นดว้ยกบัการจดัหลกัสูตรของประเทศสิงคโปร์ท่ีเนน้วชิาชีพโดยตรง  
       5.8 ในปัจจุบันหลักสูตรของอาชีวะ ย ังคงต้องพึ่ งพาหลักของมหาวิทยาลัย          
บางมหาวิทยาลยั เช่น มหาวิทยาลยัราชมงคล ส่วนของอาชีวศึกษานั้นขาดการปรับปรุงแต่มีการ
ทดลองใชห้ลกัสูตรตามท่ีคณะกรรมการเสนอ และความร่วมมือของอาชีวะเอกชนในการน าเสนอ
หลกัสูตรท่ีสร้างทางเลือกให้กบัผูเ้รียน ในส่วนของการสร้างหลกัสูตรของประเทศสิงคโปร์สร้าง
จากความหลากหลายทางความคิดเพื่อรองรับคนในชาติและต่างชาติ 
       5.9 มีความสอดคล้องกนัทั้งสองประเทศในด้านน้ีท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยดู
ช่วงอาย ุเพศ สภาพความพร้อมทางร่างกาย บริบทของหลกัสูตรทอ้งถ่ินและฝึกปฏิบติัจริง พร้อมทั้ง
สนบัสนุนงบประมาณเป็นส าคญั 
  5.10 ต้องมีการพัฒนาสถาบันให้มีความเ ช่ียวชาญเฉพาะและเน้นการฝึก
ประสบการณ์โดยตรง  
       5.11 ต้องมีการส่งเสริมการผลิตและการตลาดเพื่อพฒันาฝีมือแรงงานสู่ตลาด
ประเทศและภูมิภาคโดยตรง 
       5.12 ประเทศไทยควรพฒันาสถาบันอาชีวะให้เป็นสากลมากยิ่งข้ึน หลักสูตร
ผูส้อนอาจมีชาวต่างชาติมาช่วยสอนในสัดส่วนท่ีเหมาะสม 
       5.13 หลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนของประเทศไทยยงัคงเป็นหลกัสูตรทาง
แคบมากไปดว้ยวิชาพื้นฐานมากเกินไป ประกอบกบัการตั้งค่ามาตรฐานหลากหลาย จนหลกัสูตร
ไม่ไดมี้การพฒันาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
       5.14 ทั้งสองประเทศมีความสอดคลอ้งกนั ในดา้นการแยกประเภทของสายวิชาชีพ 
แบ่งเป็น การอาหาร  ธุรกิจบริการ และอุตสาหกรรม ซ่ึงสถาบนัแต่ละสถาบนัหาพนัธกิจเขา้มาร่วม
น าเทคนิคการสอนในแต่ละสาขาหลกัสูตรให้ตรงกบัสหวิทยาการท่ีจะน าไปพฒันาในธุรกิจดา้น 
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ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และเป็นรูปธรรมส าเร็จการศึกษาแล้วมีงานท า ตามท่ีหลักสูตรของ
สถานศึกษาเปิดการเรียนการสอน 
       5.15 ตอ้งมีการด าเนินการจดัท าหลกัสูตรเฉพาะทางท่ีเน้นชุมชนทอ้งถ่ิน ส าหรับ
ผูเ้รียนท่ีตอ้งการอาชีพมากข้ึน 
       5.16 จะพบไดว้า่ความมุ่งหวงัเพื่อพฒันาคนในชาติ ทั้งสองประเทศสอดคลอ้งกนั 
แต่วธีิการของประเทศไทยยงัไม่สามารถสร้างความส าคญักบัหลกัสูตรอาชีวะได ้โดยเฉพาะการจดั
อบรมของประเทศไทย ในแต่ละคร้ังจะเนน้ท่ีปริมาณ น าคนมากมาฟังคนเดียว แจกเอกสาร ยงัขาด
การติดตามหลงัอบรมอย่างต่อเน่ือง เป็นจ านวนมากท่ีอบรมไปแลว้ไม่เกิดประโยชน์ต่อประเทศ
เท่าท่ีควร 

  5.17 ทั้งสองประเทศมีความสอดคลอ้งกนัในส่วนของหลกัสูตรสามญั คือ ในเร่ือง
ของภาษาสิงคโปร์ใชภ้าษาองักฤษ ไทยใชภ้าษาไทย ดงันั้นจึงมีความสอดคลอ้ง แต่ผลสัมฤทธ์ิทาง
การศึกษามีความแตกต่างกนั เน่ืองจากภาษาสากลของสิงคโปร์เป็นภาษาทอ้งถ่ิน แต่ภาษาไทยเป็น
ภาษาประจ าชาตินั้นเอง 
 6. ความคิดเห็นเก่ียวกบัผลการเปรียบเทียบการจดัการเรียนการสอน  

  จากผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการจดัการเรียนการสอนทั้งของประเทศไทย
กบัประเทศสิงคโปร์ ผูเ้ช่ียวชาญไดแ้สดงความคิดเห็นต่อผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบไวด้งัน้ี 
       6.1 เห็นดว้ยกบัการจดัการเรียนการสอนของประเทศไทยด าเนินการอยู ่
      6.2 หลกัสูตรของประเทศไทยจะพบได้ว่ามีความหลากหลายอยู่ เพื่อสร้างอาชีพ  
ใหค้นในชาติ แต่ยงัขาดการจดัการท่ีดีอยา่งมีคุณภาพ เป็นหลกัสูตรต่างเอ้ือองคก์ร ส่วนของประเทศ
สิงคโปร์จะสร้างคุณภาพทั้งก่อนและหลงัของผูท่ี้เขา้ศึกษาหลกัสูตรอาชีวะ 
       6.3 สอดคลอ้งดา้นนโยบายทั้งหลกัการและแนวปฏิบติัในต่างประเทศทั้งในยุโรป
และเอเชีย ในทางการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษามีการจดัการเรียนการสอนในสายอาชีพ     
เพียงคร่ึงวนัเท่านั้น  
      6.4 เห็นดว้ยกบัระบบการพฒันาบุคลากรมีความส าคญัให้ผูส้อนมีประสบการณ์ใน
กิจกรรมส าคญัของการพฒันาในหลกัสูตร และการส่งขา้ราชการไปศึกษาต่างประเทศโดยใช้ทุน
รัฐบาลและมาสอนเม่ือส าเร็จการศึกษาและควรยา้ยไปปฏิบติัราชการตามพื้นท่ี ท่ีตอ้งการบุคลากร
เหล่านั้น 
       6.5 การจดัการมาตรฐานอาชีพจ าเป็นตอ้งจดัให้มีข้ึนเพื่อรับรองการประกอบอาชีพ
ในสถานประกอบการและเทียบอตัราเงินเดือน 
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       6.6 แหล่งศึกษาคน้ควา้ดา้นห้องสมุดของประเทศไทยยงัขาดการสนบัสนุนมีมาก
ในและนอกสถานศึกษา ในขณะท่ีของประเทศสิงคโปร์มีการส่งเสริมแหล่งศึกษาค้นคว้า          
อยา่งต่อเน่ือง ทั้งในและนอกโรงเรียนจะเห็นไดจ้ากหอ้งหนงัสือทัว่ประเทศสิงคโปร์ 
       6.7 เห็นด้วยกับการสอดคล้องกันทั้ งสองประเทศ โดยเฉพาะส่ิงสนับสนุน
การศึกษา ในการจดัท าห้องสมุดและส่ืออิเล็กทรอนิคประกอบกับการเข้าถึงของเอกสารต ารา
ตลอดจนผูใ้ห้บริการต้องพร้อมให้บริการ ในส่วนของการให้บริการห้องสมุดของสิงคโปร์              
มีหอ้งสมุดไวใ้หบ้ริการสถานีรถไฟใตดิ้น เพื่อใหป้ระชาชนใชบ้ริการ 
       6.8 กระบวนการจดัการเรียนการสอนของประเทศไทยยงัคงแตกต่างกบัประเทศ
สิงคโปร์ในบางกรณี อาทิ คุณภาพทางภาษาของผูส้อนและผูเ้รียนยงัขาดประสบการณ์ท าให้ยงัเป็น
แรงงานระดบัปานกลาง เม่ือเขา้สู่ตลาดแรงงานและระดบัปรับปรุงเม่ือเขา้สู่ตลาดสากล 
       6.9 ประเทศไทยต้องมีการจัดร่างระเบียบว่าด้วยการพฒันาอาชีพ ด้านการฝึก
ประสบการณ์ทุก ๆ 6  เดือน เพื่อสร้างทกัษะและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ในการใช้เคร่ืองมืออยา่ง
ถูกตอ้ง  
  6.10 เห็นดว้ยให้มีการเทียบโอนผลการเรียนจากประสบการณ์แต่ควรมีการสอน
ควบคู่กนัไปดว้ย 
       6.11 การจดัการเตรียมการสอนของภาครัฐของประเทศไทยยงัตอ้งเพิ่มท่ีคุณภาพ
ใหม้าก การตรวจสอบคุณภาพซ่ึงจะต่างจากภาพเอกชนบางแห่ง ท่ีสร้างฐานจากอุตสาหกรรมตวัเอง
แลว้หนัมาเปิดวิทยาลยัอาชีวะ ขณะท่ีของประเทศไทยโรงเรียนมัธยมจะไม่ปล่อยนกัเรียนออกไป
ร่วมกับอาชีวศึกษา ท าให้เกิดปัญหาใต้พรมในการจดัการเตรียมการเรียนการสอน ในส่วนของ
ประเทศสิงคโปร์จะมีการตรวจสอบมาตรฐานอย่างต่อเน่ือง ปัญหาจากท่ีศึกษาจะพบแค่เช้ือชาติ    
ซ่ึงทางรัฐบาลสิงคโปร์สามารถสร้างความต่างใหอ้ยูร่่วมกนัได ้
       6.12 การจดัรูปแบบการศึกษาในระบบเป็นการจดัการศึกษาวิชาชีพเนน้การศึกษา
ในสถานศึกษา และตอ้งก าหนดจุดเป้าหมายของผูเ้รียนให้ครอบคลุมให้ครบทุกมิติ ทั้งน้ีตอ้งให้
โอกาสผูเ้รียนได้ยา้ยไปศึกษาในหลกัสูตรท่ีอยากเรียนและให้มีการประเมินผลการเรียนได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ เม่ือผ่านแล้วสามารถน าหน่วยกิจหรือเทียบโอนประสบการณ์ได้และสามารถ 
ออกใบรับรองให้ท างานได้ โดยสถานศึกษาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานประกอบการได้มี   
ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาภายใตก้ารควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ 
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 7. ความคิดเห็นเก่ียวกบัผลการเปรียบเทียบระบบการวดัและประเมิลผลการศึกษาของ
ผูเ้รียนและการสอนของครูผูส้อน  
          จากผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบระบบการวดัและประเมินผลการศึกษาของ
ผูเ้รียนและการสอนของครูผูส้อนทั้งของประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ ผูเ้ช่ียวชาญได้แสดง
ความคิดเห็นต่อผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบไวด้งัน้ี 

  7.1 ควรจดัระบบการประเมินผลตามสภาพจริงเพื่อพฒันาผูเ้รียนโดยร่วมมือกบั
สถานประกอบการใหผู้เ้รียนไดรั้บประสบการณ์ตรง 
        7.2 การประเมินผลของประเทศไทยถา้ดูคู่มือการประเมินมีความใหญ่มากเกินไป 
ท าให้ผลของการประเมินจะมากไปในทางเอกสาร คือ ผูป้ระเมินไม่ไดส้อน ผูส้อนไม่ไดป้ระเมิน 
ซ่ึงตรงส่วนน้ีประเทศสิงคโปร์ท าไดดี้กว่าพอสมควร หากประเทศไทยจะแกปั้ญหาน้ีได้จะท าให้
ผูส้อนและผูเ้รียนมีคุณภาพข้ึนตามจริง  
       7.3 ในการวดัและประเมินผลของทั้งสองประเทศมีความสอดคลอ้งกนั แต่มีความ
แตกต่างกนัในเร่ืองของหลกัสูตรเฉพาะดา้น ซ่ึงหลกัสูตรระยะสั้นในปัจจุบนัท่ีมีความตอ้งการสูง      
มีการประเมินดา้นทฤษฏีคิดเป็นร้อยละ 60 ถึงจะผ่านมีการวดัและประเมินผลจริงคือผ่านไม่เกิน 
ร้อยละ 20 ของผูเ้ขา้อบรม และภาคปฏิบติัตอ้งมีเกณฑร้์อยละ 80 ถึงจะผา่นหลกัสูตรและสามารถน า
กระบวนการวดัผลมาใชใ้นภาคทฤษฏีและปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง เพื่อใหมี้คุณภาพ 
  7.4 ระบบการประเมินผลของประเทศไทยยงัตอ้งท าให้เป็นท่ียอมรับของสากล    
ให้มากข้ึน นั้นหมายความว่าการทดสอบภาคทฤษฎีควรให้องคก์รภายนอกเขา้มามีบทบาทในการ
ประเมิน เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือใหมี้คุณภาพมากข้ึน 
       7.5 การประเมินผลเป็นรายวชิาตอ้งประเมินตามสภาพจริง ในแต่ละหมวดดงัน้ี  
       7.5.1 วชิาหลกั 
        7.5.2 วชิาศึกษาทัว่ไป 
        7.5.3 วชิาเลือกเสรี 
และตอ้งมีการวิเคราะห์หลกัสูตรทอ้งถ่ินควบคู่กบับริบทต่าง ๆ เพื่อใช้ทดสอบในการประเมินให้
ตรงกบักลุ่มสาระวิชาและกลุ่มเป้าหมาย เฉพาะวิชาเลือกเสรีตอ้งมีการประเมินไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
80 ถึงจะผา่นในวิชานั้นเพราะข้ึนอยูก่บัความสามารถของผูเ้รียน และหน่วยกิจท่ีถูกตอ้งหลกัจาก
ผา่นการประเมินมาทั้งหมด โดยตอ้งใชร้ะดบัร้อยละเป็นตวัก าหนดของผลการศึกษารายวิชา น่าจะ
เหมาะสมกวา่ใชห้น่วยกิจและเกรดเฉล่ีย 
  7.6 เห็นดว้ยกบัการประเมินผลของทั้งสองประเทศจะบูรณาการให้สอดคลอ้งกบั
หลกัสูตรและเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนได ้
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  7.7 ระบบการประเมินผลของประเทศไทยตอ้งปรับให้เป็นสากลให้องค์กรเป็น      
ท่ียอมรับระหว่างนานาชาติเพื่อสร้างผูส้อน ผูเ้รียน ให้ตระหนักถึงหน้าท่ีอยากข้ึนโดยอตัโนมติั     
ซ่ึงตรงส่วนน้ีประเทศสิงคโปร์ จะใช้ความร่วมมือจากอาจารย์ นานาชาติเข้าร่วมการสอบและ
ถ่ายทอดความรู้ใหผู้ส้อนลงสู่ผูเ้รียน 
       7.8 ทั้งสองประเทศมีความสอดคล้องทางด้านหลักสูตรภาคปฏิบัติตามเกณฑ ์        
ท่ีก าหนดไวร้้อยละ 80 ในส่วนการประเมินผลครูผูส้อนตอ้งมีการประเมิน 360 องคศ์า  ทุกมิติและมี 
K.P.I. ของครูผูเ้ขา้รับการประเมิน และผูป้ระเมินเองตอ้งเขา้ใจและมีคุณสมบติัตาม K.P.I. ท่ีก าหนด 
 8. ความคิดเห็นเก่ียวกบัผลการเปรียบเทียบการบริหารงบประมาณ  
     จากผลการวเิคราะห์การเปรียบเทียบการบริหารงบประมาณทั้งของประเทศไทยกบั
ประเทศสิงคโปร์ ผูเ้ช่ียวชาญไดแ้สดงความคิดเห็นต่อผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบไวด้งัน้ี 

  8.1 เห็นดว้ยกบัการลงทุนและจดัสรรงบประมาณให้เพียงพอเพราะสร้างอาชีพให้
ประชาชน 
           8.2 การบริหารงบประมาณของประเทศไทยมีประเด็นความแตกต่างอย่างเห็น      
ไดช้ดั ท าให้เป็นอุปสรรค์ต่อการพฒันา การส่งเสริมองค์กร ในขณะท่ีภาพลกัษณ์ของอาชีวะยงัมี
ปัญหาต่อการรับรู้ของประชาชนท่ีจะส่งลูกหลานเขา้มาเรียน  
       8.3 ดา้นกรอบแนวคิดการบริหารงบประมาณควรให้ทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษา และจดัหางบประมาณมาใช้ในการศึกษาทอ้งถ่ินโดยกระจายอ านาจให้กบัทอ้งท่ี และ
ก ากบับริหารงบประมาณทางการศึกษาเองโดยใหก้ระทรวงศึกษาธิการก ากบั 

  8.4 การบริหารงบประมาณของประเทศไทย มีความซ ้ าซ้อนทั้งนโยบายและการ
บริหารท าใหง้บประมาณบางส่วนไม่คืนกลบัมาและเพิ่มการไร้วินยัทางการเงินกบัผูเ้รียน ในขณะท่ี
ประเทศสิงคโปร์ใชง้บประมาณอย่างมีนยั เพราะถือวา่เป็นการลงทุนพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์มีค่า
มากท่ีสุด   
       8.5 งบประมาณเป็นปัจจยัสูงสุดของการจดัการศึกษาดงัน้ี  
        8.5.1 จดัสรรอุดหนุนรายหัวแต่ตอ้งให้ทราบความตอ้งการของผูเ้รียน และ
ตอ้งใชง้บท่ีแตกต่างกนั 
         8.5.2 ทุนท่ีใหต้อ้งเป็นทุนท่ีใหเ้ปล่าแต่บงัคบัใหม้าใชทุ้นหลงัจบการศึกษา 
        8.5.3 การศึกษาพิเศษทั้งหมดเป็นงบประมาณเฉพาะ ตอ้งมีวสัดุฝึกอาชีพหรือ
ความพิการของผูพ้ิการ 
        8.5.4 ให้อิสระในการบริหารงานงบประมาณเพื่อเสมอภาคเข้าถึงทางการ
ศึกษา 
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   8.5.5 ให้สถานศึกษาตั้งงบประมาณให้สอดคลอ้งกบัการใช้จ่ายในการศึกษา
และใหนิ้ติบุคคลบริหารเป็นเอกภาพ  
        8.5.6 กองทุนใหเ้ปล่าช าระคืนตามการท างานใหภ้าครัฐ 
  8.6 ดา้นการจดัสรรวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรของประเทศไทยยงัพบไดว้่า
ไม่ตรงกับความต้องการ ด้วยการจดัสรรยงัเร่ิมจากระดับบนลงสู่ข้างล่าง ในขณะท่ีข้างล่างขอ
งบประมาณข้ึนไปกลับไม่ได้รับการพิจารณาตามความต้องการ ซ่ึงต่างจากประเทศสิงคโปร์ท่ี
ขา้งล่างจะรายงานความตอ้งการเพื่อใหรั้ฐบาลส่งงบประมาณมา หรือหามาใหต้ามท่ีตอ้งการ 
       8.7 ควรเพิ่มวสัดุฝึกและอุปกรณ์ใหเ้พียงพอกบัการสนบัสนุนงานดา้นวชิาการ 
        8.8 เห็นดีดว้ยในขอ้มูลการวเิคราะห์คร้ังน้ี มีความชดัเจน 
        8.9 เห็นด้วยในขอ้แตกต่างคร้ังน้ี ทั้งน้ีรัฐบาลไทยตอ้งน าระบบภาษีเขา้มาใช้ใน
บริษัทท่ีให้การสนับสนุนการศึกษา เพื่อจะได้น าภาษีท่ีจ่ายให้รัฐบาลไปสนับสนุนการศึกษา
หลกัสูตรทอ้งถ่ินอุตสาหกรรมขนาดใหญ่การบริการ และควรเพิ่มอตัราส่วนในงบประมาณดา้นภาษี
ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั 
 9. ความคิดเห็นเก่ียวกบัผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคล  

  จากผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลทั้งของประเทศไทยกบั
ประเทศสิงคโปร์ ผูเ้ช่ียวชาญไดแ้สดงความคิดเห็นต่อผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบไวด้งัน้ี 
  9.1 การบริหารงานบุคคลของประเทศสิงคโปร์จะถือเป็นเร่ืองส าคญั โดยใชร้ะบบ
ทอ้งถ่ินท่ีเขม็แขง็ไม่ไดผ้า่นเพียงผูบ้ริหารอาชีวะเพียงท่านเดียว ในขณะท่ีการบริหารของประเทศไทย
ผูอ้  านวยการมีบทบาททั้งทางตรงและทางออ้มในการบริหารบุคลากรในสถานศึกษา 
       9.2 การบริหารงานบุคคลทั้งสองประเทศมีความสอดคลอ้งกนั โดยน าทฤษฏีการ
บริหารงานมาใชใ้นการจดัการดงัน้ี  
        9.2.1 Hogwood 
        9.2.2 Maxweben 
โดยใชค้วามจ าเป็นขั้นพื้นฐานดงัน้ี  
        9.2.3 ผลตอบแทนสูงของการบริหารจดัการในดา้นสถานศึกษา 
        9.2.4 สวสัดิการ 
        9.2.5 คุณภาพวชิาการ 
        9.2.6 งานวจิยั 
  เม่ือมีบุคลากรมาก แต่ทุกคนมีความสุข ไม่มีปัญหาดา้นเศรษฐกิจแลว้ การท างาน
ยอ่มเกิดผลสัมฤทธ์ิของงาน ตั้งกรอบการท างานไวอ้ย่างชดัเจน กรอบรายได ้กรอบของสวสัดิการ 
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และกรอบบทลงโทษ เพื่อเป็นมาตรฐานสากลให้กบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐดา้นการศึกษา และบทลงโทษ
ท่ีเด็ดขาดในการละเลยไม่ปฏิบติังานภาระงานท่ีก าหนด  
                  10. ความคิดเห็นเก่ียวกบัการผลการเปรียบเทียบการบริหารกิจการ  
       จากผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการบริหารกิจการทั้งของประเทศไทยกับ
ประเทศสิงคโปร์ ผูเ้ช่ียวชาญไดแ้สดงความคิดเห็นต่อผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบไวด้งัน้ี 

  10.1 การบริหารงานฝ่ายกิจการนกัเรียนของประเทศไทย โดยเฉพาะกิจกรรมเสริม
หลกัสูตรขององคก์รนอกสถานศึกษา ชอบน านโยบายชัว่คราวมาให้ด าเนินกิจกรรมบ่อย ๆ จึงมอง
ไดว้า่สถานศึกษา ไม่มีเอกภาพเหมือนของประเทศสิงคโปร์ 
       10.2 การบริหารกิจการของอาชีวะเป็นไปตามแบบแผนท่ีก าหนดและทั้งสอง
ประเทศมีความสอดคลอ้งกนัในแต่ละประเภทหรือแต่ละงาน และแนะแนวในดา้นงานต่าง ๆ ดว้ย
เพื่อความมีประสิทธิภาพของงาน 
              10.3 เห็นดีดว้ยในขอ้มูลการวเิคราะห์คร้ังน้ี มีความชดัเจน 
      10.4 ในเร่ืองสวสัดิการของค่าราชการและค่าใชจ่้ายในการศึกษา รัฐบาลใชง้บจาก
กรมบญัชีกลางจ่ายให้แก่บุคลากรขา้ราชการ แต่บุคคลทัว่ไปใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลนั้น ๆ 
และงบประมาณอ่ืน ๆ กระทรวงศึกษาธิการเป็นผูจ้ดัการ รัฐบาลไดม้อบทุนการศึกษาให้กบับุตร
ขา้ราชการเรียนดี ไปจนจบหลักสูตรทั้งด้านอาชีวศึกษาและหลกัสูตรปกติ เพื่อผลสัมฤทธ์ิทาง
การศึกษาทางตรงและทางอ้อมเป็นส่วนหน่ึงของการสนับสนุนด้านการศึกษาให้ประสบ
ความส าเร็จ 
                  11. ความคิดเห็นเก่ียวกบัผลการเปรียบเทียบการนิเทศการศึกษา  
  จากผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการนิเทศการศึกษาทั้งของประเทศไทยกับ
ประเทศสิงคโปร์ ผูเ้ช่ียวชาญไดแ้สดงความคิดเห็นต่อผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบไวด้งัน้ี 
         11.1 ควรพฒันารูปแบบการนิเทศท่ีเหมาะสม 
      11.2 บุคลากรการนิเทศยงัพบว่าขาดประสบการณ์ในส่วนความสามารถสร้างมิติ
ทางจิตนาการใหก้บัผูส้อน หรือถ่ายทอดประสบการณ์การรับรู้ไดเ้พียงตามต าราท่ีศึกษานิเทศมานั้น 
หมายความวา่การนิเทศควรเพิ่มมิติของผูป้ระกอบการเขา้มามีส่วนการนิเทศ  
       11.3 การนิเทศเป็นส่ิงท่ีน่าส่งเสริมเพื่อเกิดทักษะในการจดัการเรียนการสอน        
แต่ประเทศไทยไม่สามารถท าไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
  11.4 ประเทศไทยได้ก าหนดให้ผูจ้ ัดการศึกษาเป็นผูนิ้เทศเพียงฝ่ายเดียว โดย         
ไม่ยอมท่ีจะสร้างระบบเครือข่ายผูมี้ส่วนร่วม ซ่ึงอา้งเหตุผลว่าขาดบุคลากรและขาดงบประมาณ     
แต่ไม่ไดม้องถึงการพฒันาหลกัสูตรเฉพาะดา้นเลย 
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  11.5 กระบวนการนิ เทศของประ เทศไทยย ังขาดบ ริบทของผู ้นิ เทศ ท่ี มี
ประสบการณ์ดา้นอาชีวะหรือประกอบการธุรกิจมาก่อน จะท าให้มีความเขา้ใจมากกวา่หวัขอ้ท่ีจะ
มานิเทศ เพื่อการเล่าประสบการณ์ตรงท่ีจะสามารถพฒันาหลกัสูตรวิธีสอนให้กบัผูเ้รียนไดป้รับปรุง
ใหท้นัต่อเหตุการณ์ปัจจุบนั 
       11.6 ประเทศไทยควรมีระบบนิเทศการศึกษาดงัน้ี 
        11.6.1 ในการนิเทศดา้นวชิาการตอ้งใหผู้จ้ดัการศึกษาเป็นผูนิ้เทศ  
        11.6.2 ดา้นการฝึกปฏิบติัควรใหผู้เ้ช่ียวชาญในแต่ละสาขาเป็นผูนิ้เท 
                  12. ความคิดเห็นเก่ียวกบัผลการเปรียบเทียบการใหค้วามร่วมมือและการสนบัสนุนของ
ผูป้กครอง  
  จากผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการให้ความร่วมมือและการสนบัสนุนของ
ผูป้กครองทั้งของประเทศไทยกบัประเทศสิงคโปร์ ผูเ้ช่ียวชาญได้แสดงความคิดเห็นต่อผลการ
วเิคราะห์เปรียบเทียบไวด้งัน้ี 
         12.1 ควรมีการจดัการศึกษาแบบ “ประชารัฐ” ตามแนวคิดของรัฐบาลในปัจจุบนั 
      12.2 ประเทศสิงคโปร์มีภาษีการศึกษาหลังแต่งงานเพื่อเป็นงบประมาณดูแล
การศึกษาเฉพาะบุคคล “Edusave”   
       12.3 จากขอ้มูลงบประมาณท่ีรัฐบาลให้ส่งไปสนับสนุนติดอนัดบัสูงตน้ ๆ ของ
โลก แต่กลายเป็นวา่ตอ้งใชก้ารระดมทุนเขา้มาช่วยก็ยงัไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควรคือการแกไ้ข
ปัญหาไม่ถูกจุด งบประมาณมีความซบัซอ้นเสมือกบัการฝากโฆษณา ประชาสัมพนัธ์กบัผูท่ี้หางบมา
บริจาค 

  12.4 ประเทศไทยใชรั้ฐบาลเพียงองคก์รเดียวไม่สามารถจดัการศึกษาใหมี้ประสิทธ์ิ
ภาพครอบคลุมทั้งระบบ ดงันั้นจะตอ้งจดัการศึกษากบัแผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติและแนวทาง
ของการพฒันาประเทศ1. เห็นดว้ยกบัการจดัการศึกษาระบบทวภิาคีของประเทศไทย 
                   13. ความคิดเห็นเก่ียวกบัผลการเปรียบเทียบการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการจดัการศึกษา  

  จากผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการจดัการศึกษาทั้ง
ของประเทศไทยกับประเทศสิงคโปร์ ผู ้เช่ียวชาญได้แสดงความคิดเห็นต่อผลการวิเคราะห์
เปรียบเทียบไวด้งัน้ี 
  13.1 เห็นด้วยท่ีระบบการศึกษาจะต้องให้ความส าคญักับการจดัเทคโนโลยีใน      
แต่ละสาขาวชิา 
       13.2 การน าเทคโนโลยีมาให้ในการจดัการศึกษาของประเทศไทย ยงัพบปัญหาว่า
ไม่ครอบคลุมทุกโรงเรียน และยงัพบว่าความสามารถของผูอ้  านวยการสถานศึกษา จะมีบทบาท
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ส าคญัในการของบประมาณไดห้รือไม่ได ้ขณะท่ีประเทศสิงคโปร์รัฐบาลไดส่้งเสริมและปรับปรุง
อยา่งต่อเน่ือง 
   13.3 การใชเ้ทคโนโลยีการศึกษาเป็นองคป์ระกอบหน่ึงในการน าความรู้จาก
ทุกมุมโลกมาไวใ้นสถานศึกษาผา่นระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ โดย
น ามาประยกุตใ์ชใ้นการศึกษา 
         13.4 เห็นดว้ยกบัการพฒันาระบบ ICT เพื่อการเรียนรู้เพิ่มข้ึน 
       13.5 การใช้ระบบ ICT ของประเทศไทยยงัพบว่ามีขอ้จ ากดัไม่สามารถไปเบิกได้
ทัว่ถึงทุกสถาบนัอยา่งมีคุณภาพอประกอบกบัการขาดการผสมผสานระหวา่งผูส้อนกบัส่ือสมยัใหม่ 
และทกัษะท่ียงัปรับไม่ทนัเท่ากบัภาวะในปัจจุบนั เราจะพบไดว้า่ประเทศสิงคโปร์จะมีความต่ืนตวั
มากทั้งผูส้อนและผูเ้รียนเพราะความเจริญของประเทศท าให้คนอยู่ยากข้ึน ถ้าจะมีท่ียืนต้องมี
ความสามารถถึงจะพบโอกาสในการสร้างตวัเอง 
       13.6 ในการใช้เทคโนโลยีตอ้งควรค านึงถึงผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยการสร้างองค์
ความรู้ดา้นเทคโนโลยแีละเขา้ถึงง่าย  
              13.7 ประเทศไทยเน้นนโยบายเป็นส าคญั และควรจะหาผูเ้รียนท่ีมีความสามารถ
เฉพาะมาเสนอผลงานให้ไดผ้ลตามนโยบาย ส่วนประเทศสิงคโปร์ใชผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลางและเนน้
วิทยาศาสตร์และนวตักรรมใหม่ ๆ เพื่อน าไปใชใ้นการบริหารของผูบ้ริหารและขบัเคล่ือนประเทศ
และวจิยั พฒันาต่อไปและใชน้โยบายขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ต่อไป  
                  14. ความคิดเห็นเก่ียวกบัผลการเปรียบเทียบการจดัการศึกษาในระดบัอาชีวศึกษากบั
สถานประกอบการ  
         จากผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการจดัการศึกษาในระดับอาชีวศึกษากับ    
สถานประกอบการทั้งของประเทศไทยกบัประเทศสิงคโปร์ ผูเ้ช่ียวชาญไดแ้สดงความคิดเห็นต่อผล
การวเิคราะห์เปรียบเทียบไวด้งัน้ี 
  14.1 ประเทศไทยมีการจดัระการฝึกประสบการณ์กบัประเทศในอาเซียน เพื่อเปิด
โอกาสใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสประกอบอาชีพเม่ือส าเร็จการศึกษาแลว้ 
       14.2 ประเทศสิงคโปร์เน้นการฝึกประสบการณ์ โดยมีการฝึกปฏิบติังานจริงใน
สถานประกอบการ  
       14.3 ประเทศไทย ในเร่ืองของการฝึกงานยงัพบได้ว่านักเรียนยงัขาดจิตวิญญาณ
ของอาชีพนั้น ๆ และการตรวจเยี่ยมอย่างสม ่าเสมอของสถานประกอบการกบัสถานศึกษาต้อง 
ร่วมกนัสร้างคุณภาพเพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจถึงความส าคญัของการสร้างงานใหมี้เกียรติภูมิ 
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  14.4 ทั้งสองประเทศมีความสอดคลอ้งกนัทั้งในดา้นความร่วมมือของภาครัฐและ
สถานประกอบการ เพื่อให้เกิดการยกระดบัในการพฒันาฝีมือ และมีบทบาทสร้างความร่วมมือ    
แก่รัฐและเอกชน และจะเป็นการพฒันาฝีมือของช่างเทคนิคในการส่งไปแข่งขนัฝีมือระดบัโลก     
ทั้งสถานศึกษา บุคลากร ฝ่ายสนบัสนุน ฝ่ายวชิาการ และผูเ้รียน ตลอดจนวางแนวทางในการพฒันา
หลกัสูตรทั้งในระยะสั้นระยะยาว โดยใหเ้อกชนเป็นผูมี้ส่วนร่วม ในความร่วมมือแบบทวภิาคี 
                   15. ความคิดเห็นเก่ียวกบัผลการเปรียบเทียบดา้นผูเ้รียนหรือนกัศึกษา  
    จากผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบผูเ้รียนหรือนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา        
ทั้งของประเทศไทยกับประเทศสิงคโปร์ ผูเ้ช่ียวชาญได้แสดงความคิดเห็นต่อผลการวิเคราะห์
เปรียบเทียบไวด้งัน้ี 
  15.1 ประเทศไทยในดา้นคุณลกัษณะตอ้งมีการพฒันาผูเ้รียนหรือนกัศึกษา 
       15.2 ในส่วนอาชีวะของประเทศไทยก าลงัส่งเสริมให้มีผูเ้รียนเพิ่มข้ึน แต่ยงัขาด
แผนงานท่ีจะส่งเสริมท่ีมาจากทอ้งถ่ิน ซ่ึงอาชีวะยงัถูกมองว่า เรียนอะไรไม่ได้ก็เรียนสายอาชีพ 
แสดงใหเ้ห็นวา่เจนคติของคนไทยยงัใหค้วามส าคญันอ้ย พร้อมกบัขาดการให้ความรู้เร่ืองสายอาชีพ
ท่ีเป็นรูปธรรม เพียงแต่บอกว่าขาดแรงงานดา้นอาชีพ ซ่ึงต่างจากของประเทศสิงคโปร์ ท่ีก าหนด
นโยบายดา้นผูเ้รียนและปฏิบติัตามนโยบาย ส่งเสริมให้รู้และเขา้ใจสายอาชีพตั้งแต่แผนแห่งชาติ    
ลงสู่ปฏิบติั  
       15.3 การเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนมีความสอดคลอ้งของทั้งสองประเทศ แต่ยงั
มีความแตกต่างในบางประเด็น บางเร่ืองดงัน้ี  
        15.3.1 ท่ีมาของผู ้เ รียนคือต้องป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบสายอาชีพต่างจาก
ประเทศสิงคโปร์ ท่ีผูเ้รียนมีความตั้งใจเรียนในสายอาชีพ  
       15.3.2 จิตส านึกของประเทศไทยควรมีการพฒันาในด้านวิชาการและการ
ปฏิบติังานเนน้ส่ิงท่ีเป็นวฒันธรรมทอ้งถ่ินเป็นหลกั ส่วนจิตส านึกของประเทศสิงคโปร์มีการเน้น
เทคโนโลยแีละส่ิงประดิษฐใ์หม่เป็นส าคญัและน าสู่การวจิยัพร้อมทั้งการพานิย ์  
                  16. ความคิดเห็นเก่ียวกับผลการเปรียบเทียบด้านคุณลักษณะของครูผูส้อนและการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของครูผูส้อน  

  จากผลการวเิคราะห์การเปรียบเทียบคุณลกัษณะของครูผูส้อนและการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของครูผูส้อนทั้งของประเทศไทยกับประเทศสิงคโปร์ ผูเ้ช่ียวชาญได้แสดงความคิดเห็นต่อผล      
การวเิคราะห์เปรียบเทียบไวด้งัน้ี 
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  16.1 ประเทศสิงคโปร์ครูมีความเพียงพอ ผ่านระบบการควบคุมจากกระทรวง 
ศึกษาธิการโดยตรง ดงันั้นประเทศสิงคโปร์จึงสามารถวางแผนก าลงัคนไดเ้หมาะสมและตรงกบั
ความตอ้งการ ในส่วนของประเทศไทยไม่มีแผนก าลงัคนท่ีชดัเจน 
       16.2 คุณลกัษณะของผูส้อนอาชีวะของประเทศไทย ยงัพบไดว้่าไม่ตรงกบัสายท่ี
สอนอยู่มาก และขาดความกา้วหน้าในสายงานโดยเฉพาะฐานเงินเดือน ท่ีไม่สอดคลอ้งกบัภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบนั จึงท าใหผู้ส้อนตอ้งไปรับงานขา้งนอกหรือลาออกไปท างานบริษทัเอกชน หรือ
เปล่ียนสายงานและการท าหน้าท่ีของผูส้อน และยงัมีภาระงานอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช้งานสอนมากเกินไป 
ขณะท่ีประเทศสิงคโปร์มีความชัดเจนในสวัสด์ิการท่ีดีตั้ งแต่เ ร่ิมเข้า สู่ระบบ โดยเฉพาะ
ความสามารถของผูส้อนท่ีตอ้งแข่งขนักนัอยูต่ลอด ดว้ยระบบตรวจสอบคุณภาพท่ีดี จึงท าให้มีการ
พฒันาตวัผูส้อนอยูต่ลอดเวลา 
       16.3 ควรมีการยกระดบัให้เป็นสาขาวิชาชีพขั้นสูงในทางอาชีวศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษาให้กลบัมารับใชบ้า้นเมือง เม่ือประสบความส าเร็จในการท างาน ทั้งบุคลากรครูและ
สายสนบัสนุน พร้อมทั้งควรสร้างความตระหนกัในผลงานท่ีไดส้ร้างข้ึนใหเ้ป็นมืออาชีพ   
                  17. ความคิดเห็นเก่ียวกบัผลการเปรียบเทียบดา้นผลผลิตของการจดัการการศึกษา  
       จากผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลผลิตของการจดัการการศึกษาในระดับ
อาชีวศึกษาทั้ งของประเทศไทยกับประเทศสิงคโปร์ ผูเ้ช่ียวชาญได้แสดงความคิดเห็นต่อผล         
การวเิคราะห์เปรียบเทียบไวด้งัน้ี 

  17.1 ส่วนผลิตของผูเ้รียนของประเทศไทย ยงัถูกสร้างให้อยู่ในกรอบการศึกษา   
จนมากเกิน ไม่สามารถท่ีจะกลา้ต่อยอดการเป็นผูป้ระกอบการได ้และคุณภาพยงัไม่สามารถส่งออก
นอกประเทศไดม้ากนกั ต่างกบัประเทศสิงคโปร์ท่ีแผนการพฒันาผูเ้รียนท าทั้งใช้ในประเทศและ
ส่งออกนอกประเทศ 
       17.2 ทั้ งสองประเทศมีการวางแผนในสายอาชีพของผู ้เรียน โดยการก าหนด
แนวทางของตนเอง ประกอบกับระดับของการพฒันาฝีมือของผูเ้รียนให้เล่ือนล าดบั ข้ึนอยู่กับ
ความสามารถและค่าตอบแทนในสาขาวชิาชีพนั้น ๆ  
  17.3 ประเทศไทยไม่นิยมใช้ใบประกาศนียบัตรท่ีได้รับการอบรมมาเป็น
ใบเบิกทางใช้แต่คุณวุฒิการศึกษาเป็นหลักเพื่อพิจารณารายได้ขั้นต้น ซ่ึงในการปฏิบติัจริงการ
ท างานเฉพาะด้านควรมีการอบรมในสาขานั้ น ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อความต้องการของ
อุตสาหกรรมและก่อใหเ้กิดผลจริงและการพฒันาหลกัสูตรงานดา้นวฒันธรรมหลากหลายแขนงวิชา
ต่อการพฒันาประเทศในภาคอุตสาหกรรม  
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                  18. ความคิดเห็นเก่ียวกบัผลการเปรียบเทียบดา้นการวดัและการประเมินผลการบริหาร
และการศึกษาภายในและภายนอก  

  จากผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการประกนัคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอก ทั้งของประเทศไทยกับประเทศสิงคโปร์ ผูเ้ช่ียวชาญได้แสดงความคิดเห็นต่อผลการ
วเิคราะห์เปรียบเทียบไวด้งัน้ี 
  18.1 ควรมีการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพวิชาชีพให้ไดม้าตรฐานในระดบั
สากลมากยิง่ข้ึน 
         18.2 การศึกษาสิงคโปร์มีการจดัระบบการประกนัคุณการศึกษาท่ีชัดเจนโดยยึด
หลกัมาตรฐานการศึกษาในระดบัสากล 
       18.3 การประกนัคุณภาพของประเทศไทยท่ีผ่านมา จะมุ่งไปท่ีร่องรอยของการ
ท างานเอกสาร และคุณสมบติัของผูป้ระเมินท่ีขาดประสบการณ์การประเมิน ท าให้ผลการประเมิน
กบัความเป็นจริงมีผลสะทอ้นท่ีแตกต่างกนัในเชิงลบนั้น ยงัคงท าให้มาตรฐานการประกนัคุณภาพ  
มีความต่างกนักบัประเทศสิงคโปร์เป็นอยา่งมาก การประเมินผลการบริหารการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกสิงคโปร์ยงัมีแรงกดดนัของจ านวนประชากรท่ีตอ้งแข่งขนักนัตลอดดว้ยปัจจยัค่าครองชีพ 
ความเจริญทางเศรษฐกิจ การหางานท าท่ีต้องการแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพ จึงท าให้ประเทศ
สิงคโปร์ มีโอกาสท่ีจะได้บุคลากรท่ีมีคุณภาพสูง ซ่ึงคงต่างจากประเทศไทยท่ีไม่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ ท่ีต้องการก าลังคนท่ีมีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานในระดับอาชีพ แต่ผลท่ีเห็น คือ       
การส่งเสริมผูท่ี้อยู่ในสายอาชีวะ เขา้สู่ระบบปริญญา เพราะสถาบนัอาชีวะเปิดระดบัปริญญาเป็น 
การไม่ปล่อยคนออกสู่ตลาดแรงงาน ประกอบกบัการบริหารการศึกษาทั้งภายในและภายนอกยงัไม่
สามารถจะท าให้ผูเ้รียนมีคุณภาพมากพอท่ีจะสามารถแข่งขนักบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน   
ทั้งภายในและสากล 
  18.4 การประกันคุณภาพการศึกษาการศึกษาทั้ งภายนอกและภายใน ย่อมเป็น
มาตรฐานท่ีเป็นการยอมรับของระบบการแสดงผลผลิตท่ียอมรับกนัทั้งโลก ดงันั้นรัฐบาลควรมี  
การเนน้กระบวนการผลิตเป็นหลกั เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา
สูงสุด เพื่อน ามาพฒันาภาคอุตสาหกรรมต่อไป และสาขาวิชาชีพควรมีการได้รับการรับรอง
มาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับของสถาบนัต่าง ๆ และรับใชบ้า้นเมืองให้ทนัต่อโลกของการเปล่ียนแปลง
อยา่งรวดเร็วต่อไป 

 
 



 
 

บทที ่5 
 

สรุปผลการวจัิย  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

 การวจิยัเร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาของประเทศ
ไทยและประเทศสิงคโปร์  มีวตัถุประสงค์การวิจยั คือ 1) เพื่อทราบการบริหารจดัการการศึกษา
ระดบัอาชีวศึกษาของประเทศไทย และประเทศสิงคโปร์  2) เพื่อทราบผลการเปรียบเทียบการ
บริหารการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ และ 3) เพื่อทราบความคิดเห็น
เก่ียวกบัผลการเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ 
การวิจยัน้ีเป็นการงานวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ในการวิจยัคร้ังน้ี
คือ  ตอนท่ี 1 และตอนท่ี 2  เป็นการศึกษาวิเคราะห์หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และขอ้คน้พบต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงเป็น
การอธิบายกระบวนการ (Process) การบริหารจดัการการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาประเทศไทย โดย
การสรุปความเรียงเชิงวิเคราะห์ จากการด าเนินการศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาประเทศไทย ในเอกสารหนงัสือ บทความ 
เอกสารการสอน ฯลฯ และงานวิจยัท่ีคน้พบ โดยจะอธิบายกระบวนการเรียงความท่ีเป็นรูปแบบ
สารสนเทศ (Information Essay) เป็นขอ้เขียนตามล าดบัเหตุและผล พร้อมทั้งขั้นตอนการบริหาร
จดัการการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ ส่วนตอนท่ี 3 เป็นการวิเคราะห์
การเปรียบเทียบ และความคิดเห็น ในการบริหารการศึกษาระดับอาชีวศึกษาประเทศไทยและ
ประเทศสิงคโปร์ในรูปแบบตาราง โดยน าข้อมูลของการบริหารของทั้งสองประเทศในแต่ละ
ประเด็นจ านวน 18 ประเด็น มาวิเคราะห์เปรียบเทียบพร้อมกบัสรุปผลการวิเคราะห์  และการ
แสดงผลความคิดเห็นท่ีมีความคิดเห็นต่อผลในการเปรียบเทียบ และการวิเคราะห์ในการวิจยัคร้ังน้ี  
เพื่อเป็นการยืนยนัประเด็นความสอดคลอ้งกนั และประเด็นความแตกต่างกนัของผลท่ีไดจ้ากการ
คน้พบวจิยัในคร้ังน้ี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
 

สรุปผลการวจัิย 
 

  ผูว้ิจยัขอสรุปผลการวิจยัเร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์  ตามวตัถุประสงคใ์นแต่ละขอ้ดงัต่อไปน้ี 
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 1.  การบริหารจดัการการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์  
  การบริหารการศึกษาในระดบัอาชีวศึกษา ของประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์    

มีการวางแผนแนวทางการบริหารจดัการ จ านวน 18 ประเด็น ดงัน้ี  
  1.1 นโยบายการบริหารจดัการการศึกษาของประเทศไทย และประเทศสิงคโปร์    

   1.1.1 มีการสนบัสนุนสิทธิประโยชน์ทุกครอบครัวทางการศึกษา 
   1.1.2 มีการสนบัสนุนสิทธิประโยชน์ทุกครอบครัวทางการศึกษา 

   1.1.3 มีการก าหนดกฎหมายบงัคบัใหผู้ป้กครองจดัใหบุ้ตรหรือบุคคลซ่ึงอยูใ่น
ความดูแลไดรั้บการศึกษาภาคบงัคบั 
   1.1.4 มีการก าหนดวตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งสถาบนัทางการศึกษาอาชีวศึกษา 

   1.1.5 มีการสนบัสนุนส่งเสริมในการเรียนอาชีวศึกษา 
  1.2 ยทุธศาสตร์ในการจดัการศึกษา  
   1.2.1 มีการก าหนดเป้าหมายในการสนบัสนุนส่งเสริมผูเ้รียนอาชีวศึกษา 
   1.2.2  มีความมุ่งมัน่ในการสร้างประโยชน์ต่อผูเ้รียนอาชีวศึกษา  
   1.2.3  มีการก าหนดกลยทุธ์ในการจดัการศึกษาอาชีวศึกษา 
   1.2.4  มีการส่งเสริมและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษา 
   1.2.5  มีการเตรียมผูเ้รียนสู่การเป็นประชาชนอาเซียนในการจดัการศึกษา
อาชีวศึกษา 
   1.2.6  มีการสนับสนุนงบประมาณในการใช้บริหารในการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษา 
  1.3 ระบบการบริหารจดัการศึกษา  

   1.3.1  มีรูปแบบการจดัการศึกษาอาชีวศึกษา 
   1.3.2  มีการวางระบบการจดัการศึกษาอาชีวศึกษา    

   1.3.3 มีโครงสร้างการบริหารการจดัการศึกษาอาชีวศึกษา 
   1.3.4 มีการบริหารบุคคลของการศึกษาอาชีวศึกษา 

   1.3.5  มีแผนการจัดการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพการศึกษา
อาชีวศึกษา 
   1.3.6 มีการจดัหรือก าหนดประเภทสถาบนัการจดัการศึกษาอาชีวศึกษา 
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  1.4 การวางแผนการจดัการศึกษาของประเทศไทย และประเทศสิงคโปร์       
   1.4.1 มีก าหนดแผนงานหรือฝ่ายการบริหาร 

ด าเนินการจดัการศึกษาอาชีวศึกษา 
   1.4.2 มีการตั้งค่าเป้าหมายการจดัการศึกษาอาชีวศึกษา   

   1.4.3 มีการก าหนดวนัเปิดและปิดภาคเรียนอาชีวศึกษา  
  1.5 หลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนของประเทศไทย และประเทศสิงคโปร์       

   1.5.1 มีการก าหนดหลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   1.5.2 มีคณะกรรมการก าหนดหลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

   1.5.3 มีการวางแผนการจดัหลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   1.5.4 มีระบบการจดัหลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

                         1.5.5 มีการจดัหลกัสูตรอบรมวชิาชีพอาชีวศึกษา 
  1.6 การจดัการเรียนการสอนของประเทศไทย และประเทศสิงคโปร์       

   1.6.1 มีการสนบัสนุนต าราเรียนใหก้บัผูเ้รียนอาชีวศึกษา 
   1.6.2 มีการท าความร่วมมือกบัสถานประกอบการเพื่อการเรียนการสอนของ
ผูเ้รียนอาชีวศึกษา 

   1.6.3 มีการวางแผนการจดัหลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  1.7 ระบบการวดัและประเมิลผลการศึกษาของผูเ้รียนและการสอนของครูผูส้อน
ของประเทศไทย และประเทศสิงคโปร์       

   1.7.1 มีการวดัผลและประเมินผลผูเ้รียนอาชีวศึกษา 
   1.7.2 มีการใหค้วามส าคญัในการวดัผลและประเมินผลผูเ้รียนอาชีวศึกษา 
  1.8 การบริหารงบประมาณของประเทศไทย และประเทศสิงคโปร์มีดงัน้ี       

   1.8.1 มีการกระจายอ านาจในการบริหารงบประมาณจดัการศึกษาอาชีวศึกษา 
   1.8.2 มีการจดัสรรงบประมาณใหบ้ริหารจดัการศึกษาอาชีวศึกษา 
   1.8.3 มีการจดังบประมาณซ้ืออุปกรณ์การเรียนการสอนในการจดัการศึกษา

อาชีวศึกษา 
  1.9 การบริหารงานบุคคลของประเทศไทย และประเทศสิงคโปร์       

   มีการแบ่งฝ่ายงานในการจดัการศึกษาอาชีวศึกษา 
                    1.10 การบริหารกิจการของประเทศไทย และประเทศสิงคโปร์มีดงัน้ี       

   มีการแบ่งฝ่ายการบริหารกิจการศึกษาอาชีวศึกษา 
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                     1.1.11 การนิเทศการศึกษาของประเทศไทย และประเทศสิงคโปร์มีดงัน้ี       
   1.11.1 มีการเนน้การพฒันาครูผูส้อน 
   1.11.2 มีการติดตามผลการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

                    1.12 การให้ความร่วมมือและการสนบัสนุนของผูป้กครองของประเทศไทย และ
ประเทศสิงคโปร์มีดงัน้ี       

     ผูป้กครองมีส่วนรวมในการส่งเสริมสนบัสนุนอาชีวศึกษา 
  1.13 การน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการจดัการศึกษา  

   1.13.1 รัฐบาลใหค้วามส าคญัในการใชเ้ทคโนโลยกีบัอาชีวศึกษา 
   1.13.2 ผูบ้ริหารสนบัสนุนส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษาอาชีวศึกษา 

                     1.14 การจดัการศึกษาในระดบัอาชีวศึกษากบัสถานประกอบการ   
   มีการสนบัสนุนใหมี้ประสบการณ์ในการฝึกภาคปฏิบติัอาชีวศึกษา  
                     1.15 ผูเ้รียนหรือนกัศึกษาในระดบัอาชีวศึกษา  
   มีการใหอิ้สระผูเ้รียนเลือกเรียนอาชีวศึกษา 
                     1.16 คุณลกัษณะของครูผูส้อนและการปฏิบติัหนา้ท่ีของครูผูส้อน  

   มีการพฒันาครูผูส้อนใหมี้ประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีอาชีวศึกษา 
                     1.17 ผลผลิตของการจดัการการศึกษาในระดบัอาชีวศึกษา  
   มีการก าหนดแนวทางในการจบการศึกษาของผูเ้รียนอาชีวศึกษา 
                     1.18 การวดัและการประเมินผลการบริหารและการศึกษาภายในและภายนอก 
   มีการก าหนดมาตรฐานในการประกนัคุณภาพการศึกษาอาชีวศึกษา 
 2.  ผลการเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาระดบัอาชีวศึกษา ประเทศไทยและประเทศ
สิงคโปร์ 

  การบริหารการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ ทั้งสอง
ประเทศมีการบริหารจดัการท่ีมีความสอดคลอ้งกนั และมีความแตกต่างกนับางประเด็นดงัต่อไปน้ี 
  ความสอดคลอ้งกนั 

  2.1 นโยบายการบริหารจดัการการศึกษา  
   2.1.1 มีการจดัการศึกษาให้กับผูเ้รียนเรียนขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี            
ท่ีเหมือนกนั คือระดบัประถมศึกษา  6  ปี และระดบัมธัยมศึกษา  6 ปี แต่มีความแตกต่างกนัในส่วน
การจดัการเรียนภาคบงัคบัคือ ประเทศไทยจดัการศึกษาภาคบงัคบั บงัคบัจ านวน 9 ปี โดยเร่ิมตั้งแต่ 
ระดบัประถมศึกษา 6 ปี และระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 3 ปี และสิงคโปร์จดัการศึกษาภาคบงัคบั
จ านวน 10  ปี  คือระดบัประถมศึกษา 6 ปี และมธัยมศึกษา 4  
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   2.1.2 มีการสนบัสนุนสิทธิประโยชน์ทุกครอบครัวทางการศึกษา โดยประเทศ
ไทยจะมุ่งเน้นการจดัการศึกษาให้กบัประชาชนอย่างทัว่ถึงโดยการจดัให้มีการศึกษาตลอดชีวิต   
เพื่อพฒันาประชาชนให้มีชีวิตท่ีสมบูรณ์ทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคม ส่วนของ
ประเทศสิงคโปร์จะเน้นการจดัการศึกษาให้กบัประชาชนพฒันาขีดความสามรถและศกัยภาพใน
การประกอบอาชีพ 

   2.1.3 ในเร่ืองของกฎหมายบงัคบัให้ผูป้กครองจดัให้บุตรหรือบุคคลซ่ึงอยูใ่น
ความดูแลไดรั้บการศึกษาภาคบงัคบั คือประเทศไทยจดัการศึกษาภาคบงัคบั จ านวน 9 ปี โดยเร่ิม
ตั้งแต่ ระดบัประถมศึกษา 6 ปี และระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 3 ปี และสิงคโปร์จดัการศึกษาภาค
บงัคบัจ านวน 10  ปี  คือระดบัประถมศึกษา 6 ปี และมธัยมศึกษา 4 ปี จากนั้นใครจะเรียนต่อหรือไม่
ข้ึนอยูก่บัความสามารถของแต่ละบุคคล  
   2.1.4 มีการก าหนดวตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งสถาบนัทางการศึกษาอาชีวศึกษา 
โดยการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนพฒันาการศึกษาวิชาชีพท่ีตนเองมีความถนดัและให้ความสนใจในการ
ประกอบวชิาชีพ 
   2.1.5 มีการสนับสนุนส่งเสริมให้ผูเ้รียนหรือผูส้นใจในการฝึกวิชาชีพไดรั้บ
การเรียนรู้จากการเรียนระยะยาวตามระบบ พร้อมทั้งจดัให้มีการเรียนรู้ในระยะสั้ น โดยการจดั
อบรมวชิาชีพร่วมกบัสถานประกอบการท่ีอ านวยความสะดวกในการฝึกทดลองปฏิบติัอยา่งเตม็ท่ี 
  2.2 ยทุธศาสตร์ในการจดัการศึกษา  
   2.2.1 ทั้งสองประเทศ คือ เน้นผูเ้รียนเป็นศูนย์กลางในการปฏิรูปการศึกษา 
โดยท่ีประเทศไทยมีการวางแผนส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความสนใจเขา้เรียนสายอาชีพมากยิ่งข้ึน เพราะ
ปัจจุบนัยงัมีผูส้นใจเรียนน้อย ส่วนประเทศสิงคโปร์มีการวางแผนส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความสนใจ
เลือกเรียนอาชีวศึกษาเพียง 25 % - 30 % เท่านั้น ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีเพียงพอต่อการศึกษาในดา้น
วชิาชีพในประเทศสิงคโปร์ 
   2.2.2 มีความมุ่งมัน่ท่ีจะท าให้การศึกษาอาชีวศึกษาเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียน
เพื่อจะน ามาใชป้ระกอบวชิาชีพให้มีประสิทธิภาพต่อตนเองและต่อประเทศ ให้มีความเจริญรุ่งเรือง
ในเร่ืองการพฒันาเศรษฐกิจใหม้ัน่คงย ัง่ยนืตลอดไป 
   2.2.3 มีการก าหนดกลยุทธ์ในการจดัการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
บริบทเศรษฐกิจของประเทศ หรือตามท่ีตลาดแรงงานตอ้งการ เพื่อจะให้ผูเ้รียน เม่ือเรียนจบแล้ว   
จะได้มีงานท า ตรงกบัวิชาชีพท่ีตนเองศึกษาร ่ าเรียนมา และตรงกบัสถานประกอบการท่ีมีความ 
ตอ้งการบุคลากรเขา้ท างาน 
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   2.2.4 มีการพฒันาและมีการวางแผนในการสร้างคุณภาพการจดัการเรียน    
การสอนแก่ผูเ้รียนและครูผูส้อนอยา่งมีประสิทธิภาพตลอดมา 
   2.2.5 มีการปรับเปล่ียนและก าหนดหลกัสูตรท่ีทนัต่อยุทธ์ศาสตร์สมยัใหม่   
ต่อเศรษฐกิจโลก เพื่อสร้างผูเ้รียนให้มีประสิทธิภาพ ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของโลก และความรู้
ความสามารถเป็นไปตามมาตรฐานของสากล 
   2.2.6 มีการสนับสนุนงบประมาณในการใช้บริหารในการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษา โดยเฉพาะประเทศสิงคโปร์มีการสนับสนุนงบประมาณการจดัการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาอย่างเต็มท่ี เพราะประเทศสิงคโปร์มีรายไดจ้ากเศรษฐกิจท่ีดี สามารถสร้างบุคลากรท่ี
เรียนจบจากสายวิชาชีพให้เปิดธุรกิจให้กบัประเทศได ้อีกทั้งมีผูเ้รียนสายอาชีพน้ีท่ีมีสัดส่วนการ
เรียนท่ีเหมาะสมกับท่ีรัฐบาลสิงคโปร์พร้อมท่ีจะทุ่มงบให้เรียนได้อย่างเต็มท่ี  แต่ในส่วนของ
ประเทศไทยประชากรท่ีเรียนมีมากกว่าสิงคโปร์ และงบประมาณมีจ ากัดตามความจ าเป็นของ
พื้นฐาน ความเสมอภาค และตามนโยบายของรัฐบาล 
  2.3 ระบบการบริหารจดัการศึกษา  

   2.3.1 มีการจดัระบบการศึกษาท่ีมีความยืดหยุน่และหลากหลายมากข้ึน ซ่ึงมุ่ง
ใหน้กัเรียนมีทางเลือกมากข้ึน 
   2.3.2 ทั้งสองประเทศเนน้ความส าคญัทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้
และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา เพื่อพัฒนานักเรียนอย่างเป็น             
องคร์วมทั้งในและนอกชั้นเรียน    

   2.3.3 มีกระทรวงศึกษาเป็นผูดู้แลเป็นหลกั เพียงแต่ของประเทศไทยมีการ
วางแผนปฏิบติัราชการหลายล าดบัชั้น คือ ระดบักระทรวงไปสู่เขตพื้นท่ี และไปสู่สถานศึกษา หลาย
ขั้นตอนเพื่อความรัดกุมและสะดวกต่อการบริหาร แต่อาจใชเ้วลานานในการประสานงานท่ีตอ้งการ
ความรวดเร็วหรือแกไ้ขสถานการณ์ให้ทนัท่วงที เน่ืองจากประเทศไทยมีสถาบนัดา้นวิชาชีพเป็น
จ านวนมาก ต่างกบัสิงคโปร์ คือกระทรวงศึกษาธิการ สู่สถาบนัการศึกษาแห่งชาติ และสู่โรงเรียน
โดยตรง ซ่ึงอาจเป็นเพราะสถาบนัวชิาชีพของสิงคโปร์มีจ านวนไม่มากเท่ากบัของประเทศไทย 
   2.3.4 มีระบบในการบริหารงานบุคคลภายในองคก์ร โดยของประเทศไทยจะ
มีการควบคุมก ากับติดตาม มีการกระจายอ านาจลงไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งคามล าดบั ซ่ึงใช้
รูปแบบองค์คณะบุคคลมีคณะกรรมการในแต่ละระดบัมีอ านาจหน้าท่ีตามโครงสร้างการบริหาร 
และมีการความแตกต่างกนัในระดบัสายการบงัคบับญัชาโดยมีส่วนกลางเป็นผูก้  าหนดนโยบายและ
ควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาโดยมีลกัษณะยืดหยุน่มากกว่าคือเนน้ความมีเอกภาพใน
เชิงนโยบายแต่หลากหลายในทางปฏิบติั ส่วนประเทศสิงคโปร์ การควบคุมก ากบัติดตามอยูภ่ายใต้
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กระทรวงศึกษาธิการโดยตรง คือสิงคโปร์มีช่วงบงัคบับญัชาท่ีสั้นท่ีสุด คือจากกระทรวงศึกษาไปยงั
โรงเรียนโดยตรง 
   2.3.5 มีแผนการจัดการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพการศึกษา
อาชีวศึกษา ประเทศไทยมีการก าหนดแผนการผลิตและพฒันาก าลงัคนดา้นวิชาชีพ ไวเ้ป็นระดบั      
3 ระดบั ดงัน้ี  
                    2.3.5.1 ประกาศนียบตัรวชิาชีพ(ปวช.)  

     2.3.5.2 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
     2.3.5.3 ปริญญาตรีสายเทคโนโลยหีรือสายปฏิบติัการ  

      ส่วนประเทศสิงคโปร์ มีการก าหนดแผนการผลิตและพฒันาก าลงัคน
ดา้นวชิาชีพ ไวเ้ป็นระดบั 3 แผนกดงัน้ี  

     2.3.5.4 แผนการเรียนพิเศษ หรือ เร่งรัด (Special or Express)  
     2.3.5.5 แผนการเรียนปกติ (Normal)   
     2.3.5.6 แผนการเรียนสายอาชีพ 

   2.3.6 มีการจัดหรือก าหนดประเภทสถาบันการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา        
ซ่ึงประเทศไทยแบ่งออกเป็น 12  ประเภทสถาบนั ซ่ึงสถาบนับนัท่ีมีการจดัการศึกษามากท่ีสุด และ
มีทัว่ประเทศ คือ วิทยาลยัเทคนิค วิทยาลยัการอาชีพ  วิทยาลยัสารพดัช่าง  วิทยาลยัอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และสถาบันการอาชีวศึกษา ส่วนประเทศสิงคโปร์ มีจ  านวน             
3 ประเภทสถาบนั ท่ีมีการจดัการศึกษา คือ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และสถาบนักลางการศึกษา   
วิทยาลัยโพลีเทคนิค  และสถาบนัเทคนิคศึกษา ซ่ึงจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีการจดัการศึกษา
อาชีวศึกษาท่ีมากกว่าประเทศสิงคโปร์ เน่ืองจากมีบริบท มีภูมิภาคทางกายภาพ และแนวทางการ
ด าเนินชีวิตหรือเศรษฐกิจของประเทศท่ีต่างกนั ท าให้ประเทศไทยตอ้งจดัการศึกษาท่ีหลากหลาย
กวา่ประเทศสิงคโปร์ 
  2.4 การวางแผนการจดัการศึกษา  

   2.4.1 ทั้งประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ มีการก าหนดแผนงานหรือฝ่าย
การบริหารด าเนินการจดัการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีคลา้ยคลึงกนัหลายฝ่ายดงัน้ี คือ  

     2.4.1.1 ฝ่ายการวางแผน 
     2.4.1.2 ฝ่ายวชิาการ 
          2.4.1.3 ฝ่ายงานบริหารงานบุคคล  
     2.4.1.4 ฝ่ายการเงิน 
     2.4.1.5 ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
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   2.4.2 ทั้งสองประเทศมีจุดมุ่งหมายเดียวกนัทางดา้นการวางแผน  การก าหนด
นโยบาย และการพฒันาอาชีวศึกษาใหผ้ลิตผูเ้รียนท่ีมีความสามารถและมีคุณภาพต่อเศรษฐกิจธุรกิจ 
และมีฝีมือแรงงานท่ีในประเทศและตลาดโลกตอ้งการใหไ้ดม้าตรฐานระดบัสากล   

   2.4.3 มีการปิดเทอมเหมือนกัน แต่มีความแตกต่างของระยะเวลาการปิด    
ภาคเรียน คือ ของประเทศไทยจะเปิด-ปิดภาคเรียน ระยะสั้น 1 คร้ัง และระยะยาว 1 คร้ัง  ส่วนของ
ประเทศสิงคโปร์จะเปิด-ปิดภาคเรียน ระยะสั้น 2 คร้ัง เพียงคร้ังละ 1 สัปดาห์ หรือเพียง 5 วนั และ
ระยะยาว 2คร้ัง    
  2.5 หลกัสูตรการจดัการเรียนการสอน  

   2.5.1 มีการน าส่ิงท่ีมีในประเทศจากผลผลิตทางการอาชีพท่ีมีคุณภาพต่าง ๆ
ของประเทศมาก าหนดไวเ้ป็นหลกัสูตรและทิศทางในการจดัการเรียนการสอนให้กบัผูเ้รียนได้
เขา้ถึง พร้อมน าความรู้ความสามารถและประสบการณท่ีร ่ าเรียนมาใชต่้อในการประกอบอาชีพได ้
ทนัที 
   2.5.2 ทั้งสองประเทศมีการแต่งตั้ งคณะกรรมการก าหนดหลักสูตรการจัด     
การเรียนการสอนอาชีวศึกษา โดยท่ีของประเทศไทยจะมีหลกัสูตรท่ีแตกต่างกบัประเทศสิงคโปร์
ในเร่ืองการจดัหลกัสูตรในการเสริมสร้างภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  เพื่อแกไ้ขสภาพปัญหาในชุมชนและ
สังคม แต่ประเทศสิงคโปร์จะเน้นจากผลผลิต จากการวิจยัท่ีค้นพบข้ึนมาใหม่ ว่าอะไรดี และมี
คุณภาพก็จะน าส่ิงนั้นมาปรับเป็นหลกัสูตรท่ีทนัสมยัและเหมาะสมต่อเศรษฐกิจต่อประเทศ คือ      
จะไม่ส่งเสริมส่ิงท่ีท าแลว้ไม่มีผลก าไรท่ีดีข้ึนต่อเศรษฐกิจของประเทศนั้นเอง 
   2.5.3 ทั้ งสองประเทศเน้นการวางแผนการจัดหลักสูตรการจัดการเรียน        
การสอนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพต่อผูเ้รียนเป็นส าคญั แต่ทั้งสองประเทศจะมีส่วนท่ีแตกต่างกนัใน
เร่ืองการสนับสนุนงบประมาณท่ีจะลงทุนให้หลักสูตรการเรียนการสอนมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพท่ีผูเ้รียนและผูส้อนได้สัมผสัทดลองการฝึกปฏิบติัจริง คือประเทศไทยมีทุนท่ีจะ
สนบัสนุนเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีมีขอ้จ ากดั เพราะมีสถาบนัการศึกษาอาชีวศึกษา
ในแต่ละด้านจ านวนมาก  ส่วนประเทศสิงคโปร์มีงบประมาณท่ีสนับสนุนอย่างเต็มศักยภาพ 
เน่ืองจากมีสถาบนัอาชีวศึกษามีจ านวนไม่มากเท่าประเทศไทย ร่วมทั้งเศรษฐกิจของสิงคโปร์          
มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองจึงมีงบประมาณสนบัสนุนอยา่งเตม็ท่ี 
   2.5.4 ทั้งสองประเทศมีการก าหนดหลักสูตรการจดัการเรียนการสอนเป็น
ล าดบัขั้นตอนซ่ึงท าให้ผูเ้รียนสามารถเลือกเรียนไดอ้ย่างหลากหลายและเป็นระบบเป็นขั้น ๆ ของ
การเรียนรู้ โดยท่ีประเทศไทยจะมีหลกัสูตรการเรียนการสอนจากการปูพื้นฐาน ตั้งแต่ระบบระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ไปต่อประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  และไปต่อระดบั
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ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบติัการ ส่วนของสิงคโปร์จะเร่ิมปูพื้นฐานจากช่วงท่ีเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลายเช่นกนั และเม่ือเรียนจบแลว้จึงสามารถมาเลือกเรียนท่ีสถาบนั ITE ซ่ึงเป็น
สถาบนัท่ีมีหลกัสูตรในเร่ืองของวิชาชีพท่ีได้รับการยอนรับในระดบัโลกโดยท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งไป
เรียนเพิ่มเติมในระดบัอุดมศึกษาหรือปริญญาตรีต่อ คือ เม่ือผูเ้รียนเรียนจบจากสถาบนั  ITE  น้ีก็จะมี
งานท าและมีศกัยภาพได้ทนัที เพราะหลกัสูตรหรือรายวิชาของสถาบนัมีประสิทธิภาพสูงต่อการ
ประกอบอาชีพท่ีรุ่งเรืองต่อไป 
   2.5.5 ทั้ งสองประเทศมีการเปิดโอกาสจัดหลักสูตรอบรมวิชาชีพให้กับ            
ผูท่ี้สนใจ หรือผูท่ี้ท  างานแลว้มาฝึกอบรมวิชาชีพเพิ่มเติมศกัยภาพของตนเองให้มีประสิทธิภาพต่อ
วิชาชีพตนเองมากยิ่งข้ึน ทนัสมยัต่อยุคปัจจุบนั โดยของประเทศไทยจะเน้นหลักสูตรท่ีมีความ
ตอ้งการของผูอ้บรม เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของบุคคล จึงจะ
ก าหนดหลกัสูตรให้อบรมได ้ส่วนของประเทศสิงคโปร์จะมีโปรแกรมการอบรมท่ีก าหนดไวต้าม
ระบบ คือผูท่ี้ตอ้งการจะฝึกอบรมสามารถเลือกท่ีจะศึกษาในส่ิงท่ีหลกัสูตรการอบรมไดก้ าหนดไว้
ไดเ้ลย 
  2.6 การจดัการเรียนการสอน  

   2.6.1 มีการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา เทคนิค หรือวิชาชีพต่าง ๆ ให้กบั
ผูเ้รียน โดยเร่ิมตน้ตั้งแต่ระดบัมธัยมศึกษา หรือระดบั ปวช.ของประเทศไทย จนถึงประชาชนในวยั
ท างานตามความถนดัและความสนใจอยา่งทัว่ถึงและต่อเน่ือง โดยของประเทศไทยจะแบ่งประเภท
อาชีวศึกษา หรือสายวชิาชีพ แบ่งออกเป็น 12 ประเภทการศึกษา  คือ         
       2.6.1.1 วทิยาลยัเทคนิค  
       2.6.1.2 วทิยาลยัการอาชีพ  
      2.6.1.3 วทิยาลยับริหารธุรกิจและการท่องเท่ียว  

     2.6.1.4 วทิยาลยัพณิชยการ  
     2.6.1.5 วทิยาลยัศิลปหตัถกรรม  

       2.6.1.6 วทิยาลยัสารพดัช่าง  
       2.6.1.7 วทิยาลยัอาชีวศึกษา  
       2.6.1.8 วทิยาลยัเทคโนโลยแีละการจดัการ              

     2.6.1.9 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลย ี 
     2.6.1.10 กาญจนาภิเษกวทิยาลยัช่างทองหลวง            
     2.6.1.11 วทิยาลยัเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมการต่อเรือ            
     2.6.1.12 วทิยาลยัประมง  
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      โดยมีหลกัสูตรตั้งแต่ระดบั ปวช. ปวส. และ ปริญญาตรี  
     ในส่วนประเทศสิงคโปร์แบ่งประเภทการศึกษาอาชีวศึกษาได ้               
2 ประเภท คือ 1) วิทยาลยัโพลีเทคนิค และ 2) สถาบนัเทคนิคศึกษา (ITE) โดยมีหลดัสูตรให้แก่
ผูเ้รียนตั้งแต่ระดบัมธัยมศึกษาและหลกัสูตรการเรียนเตรียมอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ปวส. ทั้งน้ี     
ทั้งสองประเทศยงัมีการจดัอบรมระยะสั้นให้แก่ผูท่ี้สนใจทัว่ไปดว้ย รวมทั้งไดท้  าความรวมมือกบั
สถานประกอบการในการจดัหลกัสูตรการฝึกปฏิบติังานให้กบัผูเ้รียน และผูร่้วมอบรมดว้ย โดยของ
ประเทศไทยจะมีการจดัการศึกษาและอบรมท่ีมีความยืดหยุน่ตามประสบการของผูเ้รียน ส่วนของ
ประเทศสิงคโปร์ตอ้งศึกษาตามหลกัสูตรท่ีสถานศึกษาและสถานประกอบการเป็นผูก้  าหนดเท่านั้น  
   2.6.2 มีการสนบัสนุนหนงัสือต าราเรียนเพื่อใหก้บัผูเ้รียนไดใ้ชป้ระกอบใน 
การศึกษาคน้ควา้หาความรู้อยา่งทัว่ถึง โดยจดัเตรียมหอ้งสมุดไวใ้หทุ้กสถาบนั 
   2.6.3 มีสถานประกอบการให้สนับสนุนในการให้สถานท่ีและผลผลิตของ
สถานประกอบการเป็นหลกัสูตรในการจดัการเรียนการสอน ให้ตรงกบัสถานประกอบการท่ีใน
ประเทศตอ้งการและต่างประเทศตอ้งการ ซ่ึงเม่ือผูเ้รียนผ่านการเรียนรู้หรือผ่านการอบรมแลว้จะ
สามารถเขา้ท างานตามท่ีสถานประกอบการตอ้งการหรือจบออกมาแลว้มีงานท า ทั้งน้ีตอ้งแลว้แต่
ความสามารถของผูเ้รียนดว้ย 
  2.7 ระบบการวดัและประเมิลผลการศึกษาของผูเ้รียนและการสอนของครูผูส้อน  

   2.7.1 ทั้งสองประเทศ มีการวดัและประเมินผลการศึกษา โดยท่ีประเทศไทย
จะมีความเขม้งวดในการประเมินผลการศึกษา โดยยึดแนวทางประเมินตามหลกัสูตรเป็นหลกั ส่วน
ประเทศสิงคโปร์จะใหค้รูเป็นผูก้  าหนดวธีิการสอบและวดัประเมินผล โดยการก าหนดวิธีการสอบท่ี
กระตุน้และทดลองออกมาให้เป็นผลงานออกมาว่าจะท าอะไรเสนอครูอย่างอิสระ ซ่ึงจะไดท้ราบ
แนวคิดของผูเ้รียนว่าได้อะไรไปบา้งขนาดไหน โดยดูจากช้ินงานของนักเรียนเป็นหลกั สรุปคือ 
ไทยจะเนน้ผลสอบจากเชิงทฤษฎี แต่สิงคโปร์เนน้ผลสอบจากเชิงปฏิบติัของผูเ้รียน 
   2.7.2 ทั้งสองประเทศ ให้ความส าคญัในการประเมินผลการเรียนการสอน 
โดยท่ีประเทศไทยจะประเมินผลการศึกษาผูเ้รียนเป็นรายวิชาตามระบบหน่วยกิต หรือตามจ านวน
หน่วยกิตของแต่ละรายวชิา โดยใหถื้อตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร ในส่วนของประเทศ
สิงคโปร์จะใชก้ารทดสอบในการประเมินผลการศึกษา เม่ือเรียนจบในแต่ละแผนทางการเรียนแลว้ 
  2.8 การบริหารงบประมาณ  

   2.8.1 ทั้งสองประเทศ มีการวางแผนระบบการใช้งบประมาณในการใช้จ่าย
อย่างรัดกุม โดยมีการกระจายงบประมาณเป็นขั้นตอนตามระบบเป็นหน่วย ๆ งานกว่าจะมาถึง
สถานศึกษาเป็นผูน้ าไปใช ้  
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   2.8.2 ทั้งสองประเทศ มีการจดัสรรงบประมาณทางด้านการศึกษามากท่ีสุด 
โดยเฉพาะประเทศสิงคโปร์รัฐบาลจะจดัสรรงบประมาณทางด้านการจดัการศึกษาส าคญัเป็น     
ล าดับท่ี 1 ในส่วนของประเทศไทยในเร่ืองการแบ่งสรรการใช้งบประมาณด้านการศึกษามี
หลากหลายมาก ทั้งน้ีร่วมถึงการจดัสรรเงินใหกู้เ้รียนดว้ย 

   2.8.3 ทั้งสองประเทศ ต่างเห็นความส าคญัในการน างบประมาณท่ีได้รับมา
จดัสรรในการจดัซ้ือเคร่ืองมืออุปกรณ์การจดัการเรียนการสอนทางดา้นการฝึกอาชีพหรือฝึกปฏิบติั
ของผูเ้รียนอยา่งเต็มท่ีโดยเฉพาะประเทศสิงคโปร์มีการสนบัสนุนงบประมาณในการซ้ือเคร่ืองมือ
อุปกรณ์อย่างเต็มท่ี เช่นหลกัสูตรเทคโนโลยีอากาศยานและการเดินทะเลของสิงคโปร์มีการลงทุน
จดัซ้ือเคร่ืองบินมาใหผู้เ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัจริง 
  2.9 การบริหารงานบุคคล  

   ทั้งสองประเทศ มีการแบ่งงานฝ่ายบริหารบุคคลท่ีคล้ายคลึงกนั คือ มีทั้งฝ่าย
งานบริหารบุคคล, ฝ่ายการเงิน, ฝ่ายธุรการ เป็นตน้ แต่ประเทศสิงคโปร์ยงัมีอีกหน่ึงฝ่ายท่ีส าคญั
ส าหรับการส่งเสริมสนบัสนุนให้กบัผูเ้รียนนั้นคือ ฝ่ายสนบัสนุนดา้นคุณภาพการสร้างนวตักรรม
และวิสาหกิจ คือการสร้างนักประดิษฐ์ รุ่นใหม่ในอาชีวศึกษา อาจเป็นเพราะมีการจัดสรร
งบประมาณสนบัสนุนหลายดา้นท่ีเอ้ือในการด าเนินงานคร้ังน้ี ในส่วนของประเทศไทยเนน้ในเร่ือง
การบริหารงานทางด้านบุคลากรทางการศึกษาเป็นหลกั เน่ืองจากประเทศไทยมีสถาบนัศึกษา       
สายอาชีพท่ีหลากหลายประเภทจ านวนมาก ดงันั้นบุคลากรทางการศึกษาจึงมีจ านวนมากเช่นกนั        
จึงตอ้งมีกฎกติกาในการควบคุมท่ีเขม้งวดข้ึน เพื่อใหไ้ดบุ้คลากรท่ีมีคุณภาพต่อการศึกษา 
  2.10 การบริหารกิจการ  

    ทั้ งสองประเทศ มีการบริหารกิจการของอาชีวศึกษา โดยการให้บริการ
สนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งให้กบัผูเ้รียนและผูส้อนท่ีคลา้ยคลึงกนั อาทิ การส่งเสริมการพฒันา
กิจกรรมสนับสนุนผูเ้รียนโดยการไปนิเทศและแนะแนวผูเ้รียน และการส่งเสริมสนับสนุนให้
ครูผูส้อนไดรั้บการพฒันาการสอนโดยการจดัการอบรมใหค้รูผูส้อน  

  2.11 การนิเทศการศึกษา  
   2.11.1 ทั้งสองประเทศใหค้วามส าคญัในการนิเทศโดยเฉพาะการนิเทศการ 

สอนและการพฒันาครูผูส้อนให้มีความรู้และทกัษะในการจดัการเรียนการสอนให้มีองค์คว ามรู้
ใหม่ๆเขา้มาสู่ผูเ้รียน 
                      2.11.2 ประเทศไทยจะมอบหมายให้หน่วยงานของกระทรวงการศึกษาเป็น
ผูติ้ดตามผลการด าเนินงาน  แต่ประเทศสิงคโปร์จะใชห้น่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใชก้ระทรวงศึกษาธิการเป็น
ผูนิ้เทศติดตามผล แต่จะใชห้น่วยงานการท่องเท่ียวสิงคโปร์เป็นผูนิ้เทศการเรียนการสอน โดยการ
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ท าหนา้ท่ีใหค้  าแนะน าและให้ค  าปรึกษาดา้นการศึกษา เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์การจดัการศึกษา
ของประเทศสิงคโปร์ใหก้บันกัท่องเท่ียวท่ีอาจจะสนใจในการศึกษาต่อท่ีสิงคโปร์  
  2.12 การใหค้วามร่วมมือและการสนบัสนุนของผูป้กครอง  

   ทั้งสองประเทศ มีการให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุน
ผูเ้รียนอาชีวศึกษาดงัน้ี  
            2.12.1 ผู ้ปกครองจะต้องสนับสนุนส่งเส ริมให้ บุตรได้เข้า รับการฝึก
ภาคปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงของสถานศึกษา 

               2.12.2 ผูป้กครองสามารถช่วยเหลือสถาบนัศึกษา โดยการระดมทรัพยากร 
และทุนทรัพยม์าใชใ้นการสนบัสนุน ส่งเสริมการจดัการศึกษาได ้พร้อมทั้งหน่วยงานภาคเอกชนก็
สามารถร่วมส่งเสริมสนับสนุนความช่วยเหลือทุนทรัพย์ในการจดัการศึกษาได้ ซ่ึงตรงส่วนน้ี
ประเทศสิงคโปร์จะมีความโดดเด่นกวา่ประเทศไทยมาก 
  2.13 การน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการจดัการศึกษา  
   2.13.1 ทั้งสองประเทศ ให้ความส าคญัในการใช้เทคโนโลยีเขา้มาใช้ในการ
จดัการศึกษาให้กับผูเ้รียนและผูส้อนอย่างเต็มท่ี ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยี
ประกอบเป็นวิชาชีพ และการใช้เทคโนโลยีประกอบในการดูแลงานวิชาการของครูผู ้สอน             
ทั้งทางดา้นการอบรม การวดัและประเมินผลทางการศึกษา และการจดัโปรแกรมการสอน เป็นตน้ 
                           2.13.2 ทั้ งสองประ เทศ มีการสนับสนุนส่ง เส ริมการใช้ เทคโนโลย ี              
เพื่อการศึกษาอาชีวศึกษา โดยบงัคบัให้ทุกสถานศึกษาตอ้งมีส่ือเทคโนโลยีท่ีสามารถเข้าถึ งใน     
การจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งสะดวกและทัว่ถึงทั้งผูเ้รียนและผูส้อน 
  2.14 การจดัการศึกษาในระดบัอาชีวศึกษากบัสถานประกอบการ  
   ทั้ งสองประเทศ มีการสนับสนุนผู้เรียนให้ฝึกประสบการณ์ในการฝึก
ภาคปฏิบติัโดยร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศให้ความ
ร่วมมือในการสนับสนุนเพิ่มพูนทกัษะการเรียนรู้โดยการปฏิบติัจริง โดยการเรียนรู้ทั้งหมดตอ้ง
เป็นไปตามหลกัสูตรและเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดร่วมกนักบัสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
ทั้งน้ีนอกจากผูเ้รียนจะไดรั้บความรู้และทกัษะเพิ่มเติมแลว้จะไดรั้บรายไดจ้ากการฝึกปฏิบติัการกบั
สถานประกอบการคร้ังน้ีดว้ย 
  2.15 ผูเ้รียนหรือนกัศึกษาในระดบัอาชีวศึกษา   
   ทั้งสองประเทศมีความพร้อมในการท่ีจะส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูท่ี้สนใจเลือก
เรียนอาชีวศึกษาอยา่งเตม็ท่ี โดยของประเทศไทยจะเป็นการศึกษาในรูปแบบระบบทวิภาคี ส่วนของ
ประเทศสิงคโปร์มีการเปิดอิสระให้กบัผูเ้รียนเรียนอาชีวศึกษา คือ เม่ือผูเ้รียนก าลงัเรียนอยูใ่นระดบั
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มธัยมศึกษาอยู ่แต่อยากเปล่ียนมาเรียนอาชีวศึกษาก็สามารถเทียบโอนเขา้เรียนไดเ้ลย ซ่ึงจะเห็นได้
วา่ ทั้งสองประเทศไดใ้ห้ความส าคญักบัผูเ้รียนท่ีจะเรียนรู้ทางดา้นการอาชีพตั้งแต่ระดบัมธัยมสู่วยั
ท างาน ทั้งน้ีในส่วนของประเทศสิงคโปร์ยงัได้ให้ความส าคญัทางดา้นความสามารถและผลผลิต
ของผูเ้รียนตั้งแต่วยัเด็กจนถึงครูผูส้อนในการสร้างนวตักรรมท่ีเกิดข้ึนจากการสร้างกิจกรรมใน
ระหวา่งเรียนและสอน คือ การใหค้วามส าคญัและการเคารพสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา 
  2.16 คุณลกัษณะของครูผูส้อนและการปฏิบติัหนา้ท่ีของครูผูส้อน  

   ทั้งสองประเทศได้ให้ความส าคญัในการพฒันาครูผูส้อนให้มีความรู้และ
ทกัษะในการจดัการเรียนการสอนมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะประเทศสิงคโปร์จะเนน้มาก โดยเห็นวา่ครู  
มีบทบาทส าคญัอย่างมากต่อการบรรลุเป้าหมายต่าง ๆ ในการปฏิรูปทางด้านการศึกษา อาทิ ครู       
ทุกโรงเรียนของสิงคโปร์ตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมเพิ่มเติม 30 – 50 ชัว่โมง ซ่ึงสูงกวา่มาตรฐานใน
ระดบัสากล 

  2.17 ผลผลิตของการจดัการการศึกษาในระดบัอาชีวศึกษา  
   ทั้งสองประเทศ ไดว้างแผนและก าหนดแนวทางในการเรียนจบของผูเ้รียน 
โดยผูจ้ะเรียนจบจะตอ้งมีผลผลิตหรือผลการเรียนตามคุณสมบติัและหลกัสูตรท่ีแต่ละประเทศได้
ก าหนดไวต้ั้งแต่ตน้ก่อนเขา้เรียน เม่ือผูเ้รียนท่านใดไม่สามารถท าตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้ก็จะไม่
จบการศึกษาและจะตอ้งกลบัมาเรียนใหค้รบตามกระบวนการและระยะเวลาท่ีก าหนดต่อไป 
  2.18 การวดัและการประเมินผลการบริหารและการศึกษาภายในและภายนอก  
   2.18.1 ทั้งสองประเทศไดใ้หค้วามส าคญัในการประกนัคุณภาพทางการศึกษา
เพื่อเป็นการตรวจสอบ การประเมินผลในการเทียบเคียงส าหรับส่งเสริมและก ากับดูแล                  
ให้สถาบนัการศึกษาทุกแห่งมีคุณลกัษณะท่ีดีมีคุณภาพท่ีผึงประสงคแ์ละไดม้าตรฐานตามท่ีรัฐเป็น 
ผูก้  าหนด ทั้งน้ีไทยและสิงคโปร์จะมีความต่างในส่วนของการประเมินสถานศึกษาดงัน้ี คือ ประเทศ
ไทยจะมีการประเมินสถานศึกษา 2 ลกัษณะ คือ  
         2.18.1.1 การประกนัคุณภาพภายในเป็นการประเมินประเมินผลและ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของ
สถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหน่วยงานตน้สังกดัท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลสถานศึกษานั้น 
        2.18.1.2 การประกนัคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินผลและการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกท่ีส านักงาน
ดงักล่าวรับรอง เพื่อเป็นการประกนัคุณภาพและใหมี้การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  
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        2.18.1.3 ประเทศไทยการประกนัคุณภาพภายในจะมีหน่วยงานของ
ภาครัฐจะเป็นผูรั้บผิดชอบ ส่วนการประกนัคุณภาพภายนอกจะเป็นองค์กรอิสระ โดยรัฐบาลเป็น      
ผูม้อบหมายเป็นผูรั้บผดิชอบใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ ในส่วนของประเทศสิงคโปร์ใน
การประกนัคุณภาพทางการศึกษาจะไม่แบ่งภายในภายนอก เพราะก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ
เป็นผูรั้บผดิชอบในการประเมินโดยตรงในการประกนัคุณภาพการศึกษาให้ไดต้ามเกณฑ์มาตรฐาน
ท่ีรัฐเป็นผูก้  าหนด 
 3.  ความคิดเห็นเก่ียวกับผลการเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
ประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ 

  การแสดงผลความคิดเห็นท่ีมีความคิดเห็นต่อข้อมูลการบริหารจัดการของ
อาชีวศึกษาของประเทศไทยและสิงคโปร์และในการเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ในการวิจยัคร้ังน้ี 
เพื่อเป็นการยืนยนั ความสอดคล้องกนัทางด้านการบริหารจดัการ และความแตกต่างกนัทั้งสอง
ประเทศของผลท่ีไดจ้ากการคน้พบวจิยัในคร้ังน้ีดงัน้ี 

  3.1 ผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท้รงคุณวุฒิมีความเห็นดว้ยกบัผลขอ้มูลการบริหารจดัการของ
อาชีวศึกษาของประเทศไทยและสิงคโปร์ และผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ในการวิจยัคร้ังน้ีว่า
ขอ้มูลบางประเด็นในการบริหารจดัการอาชีวศึกษาของทั้งสองประเทศมีความสอดคลอ้งกนัตาม
ขอ้มูลการวิเคราะห์จริง และขอ้มูลบางประเด็นมีความแตกต่างดา้นการบริหารกนัจริงเพราะบริบท
ของการบริหารประเทศมีความแตกต่างกนั 
  3.2  ผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท้รงคุณวุฒิ ไดแ้สดงความคิดเห็นหรือความคิดเห็นต่อการวิจยั
การเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาในระดบัอาชีวศึกษาของประเทศไทยกบัประเทศสิงคโปร์ ตาม
แนวความคิดของผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท้รงคุณวุฒิ ตามขอ้มูลการบริหารจดัการของอาชีวศึกษาของ
ประเทศไทยและสิงคโปร์ และผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบ ในการวจิยัคร้ังน้ีไวด้งัน้ี 

   3.2.1 ความคิดเห็นดา้นนโยบายการบริหารจดัการการศึกษา  
     3.2.1.1 นโยบายการศึกษาของประเทศไทยมีแนวทางท่ีดี แต่ในการ
ปฏิบติัไม่สามารถด าเนินการท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายท่ีตั้งไว ้เช่นนกัเรียนท่ีจบประถมศึกษาปีท่ี 6 
ซ่ึงไม่ไดเ้รียนต่อร้อยละ 100  ซ่ึงมีเพียงร้อยละ 80 เท่านั้นท่ีเรียนต่อในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  
ต่างกนักบัประเทศสิงคโปร์ท่ีบงัคบัใหน้กัเรียนท่ีจบประถมศึกษาปีท่ี 6 เรียนต่อในระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ได ้ ร้อยละ 100  ในส่วนการศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรีประเทศสิงคโปร์จะเน้นสาขาท่ี
ศึกษาเก่ียวกบัการประกอบอาชีพ เช่นการบริหารธุรกิจ การตลาด การเงินและการบญัชี เป็นตน้ 
          3.2.1.2 ประเทศไทยมีการเกณฑ์คนมาเรียนไม่ค  านึงถึงคุณภาพท่ีสร้าง
ทางเลือกใหช้ดัเจน 
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          3.2.1.3 ประเทศไทยมีการบริหารบนความแตกแยก 
          3.2.1.4 ประเทศไทยมีการแยง่ชิงจ านวนผูเ้รียนเป็นเป้าหมาย 
          3.2.1.5 ประเทศสิงคโปร์มีนโยบายท่ีต่อเน่ืองและให้ค้นหาความ 
สามารถตั้งแต่เร่ิมเรียน 
          3.2.1.6 นโยบายของรัฐบาลในดา้นการให้การศึกษาของแต่ละประเทศ 
ก าหนดไวไ้ดส้อดคลอ้งกนั ซ่ึงข้ึนอยูก่บับริบทความพร้อมของผูเ้รียนในแต่ละบุคคลซ่ึงไม่สามารถ
บ่งช้ีไดว้า่ ประเทศท่ีมีขนาดพื้นท่ีของประเทศ จ านวนประชากรและสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพยอ่มมี
การบริหารนโยบายท่ีจะตอ้งปรับให้เข้ากับนโยบายของประเทศนั้น ๆ ระยะเวลาควรควบรวม 
ปฐมวยั ประถมศึกษา และมธัยมศึกษา ใหค้รบและก าหนดเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
          3.2.1.7 ประเทศไทยทิศทางมีความหลากหลายมากจนไม่รู้วา่ใครจะจดั
การศึกษาไดดี้กวา่  
          3.2.1.8 นโยบายประเทศไทยไม่เป็นเอกภาพต่อการจัดการศึกษา       
เพื่อสร้างฐานความเป็นอยูข่องกระทรวง 
          3.2.1.9 ประเทศไทยไม่ชดัเจนต่อการพฒันาคนสู่พลเมืองโลก 
          3.2.1.10 นโยบายประเทศสิงคโปร์ มีความเป็นหน่ึงเดียว มีความ
หลากหลายในการสร้างการศึกษา เพื่อส่งเสริมประชาชนสู่พลเมืองของโลก 
          3.2.1.11 นโยบายท่ีให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานั้น    
จะเห็นไดว้า่ประเทศสิงคโปร์จะเนน้คุณภาพของบุตรหรือเด็กตั้งแต่การตั้งครรภ ์คือเนน้บิดามารดา
ท่ีมีคุณภาพและมีความพร้อม ส่วนของประเทศไทยไม่มีจุดเน้นในประเด็นน้ีเป็นเพียงแค่การจดั
การศึกษาให้กบัเด็กท่ีเกิดมาแล้วเท่านั้น จึงเป็นปัญหาท าให้การจดัการศึกษาไม่มีคุณภาพ ดงันั้น
ประเทศไทยไม่ควนเนน้ในการสนบัสนุนงบประมาณอยา่งเดียว แต่ตอ้งให้ความส าคญักบัคุณภาพ
พอ่แม่ดว้ย 
          3.2.1.12 สิทธิท่ีมีระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ มีความ
แตกต่างเชิงนโยบายและการสนบัสนุนของรัฐในดา้นเงินอุดหนุนต่อหวั และเป็นโอกาสให้ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาดา้นอาชีวะ ถูกแบ่งแยง่นกัเรียนในระบบก่อใหเ้กิดความไม่เท่าเทียมดา้นขอ้มูลพื้นฐาน 
     3.2.1.13 ประเทศสิงคโปร์มีการจดัผลสอบหลงัมธัยมศึกษา 4 ปี ท่ีสาม
รถประเมินไดว้า่นกัเรียนควรเรียนมหาวิทยาลยัหรือระดบัอาชีวศึกษา (ไม่มี ปวช. และ ปวส.)  และ
คนสิงคโปร์ส่วนใหญ่จะศึกษาในระดบัปริญญาตรีเป็นพื้นฐานทุกคน   
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     3.2.1.14 การสร้างระบบการศึกษาเป็นสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็น
ธรรมชาติไม่ควรเร่ิมจากการบงัคบั ควรเร่ิมจากความสร้างความตระหนกัการเป็นมนุษยท่ี์จะอยูใ่น
สังคมของพลเมืองโลก 
          3.2.1.15 ในมาตรา 17 เดิมประเทศไทยจะมีการท าหนงัส่ือ ส่งไปยงั
ผูป้กครองให้ไปท่ีอ าเภอให้เด็กจะตอ้งมีสถานศึกษาใกล้บา้นโดยอ าเภอเป็นผูจ้ดัเด็กเขา้สู่ระบบ         
แต่ก็มาเปล่ียนตามสถานการณ์ในปัจจุบนั คือ ตามใจผูป้กครองเลือกสถานศึกษาเอง 
            `    3.2.1.16 การจดัอาชีวศึกษาของไทย ยงัขาดวิสัยกระบวนการคิด โดย
ยงัยึดติดกบัระบบราชการไม่สามารถสร้างความร่วมมือกนัระหว่างอนาคตกับปัจจุบนั ต่างกับ
ประเทศสิงคโปร์ ท่ีนโยบายดูความตอ้งการและสร้างความตอ้งการ 
          3.2.1.17 เห็นความไม่สอดคลอ้งในเร่ืองบริบทของการน าแรงงานเขา้สู่
นิคมอุตสาหกรรม เนน้แต่สถานศึกษาไม่เนน้คุณภาพของประเทศไทยดา้นอาชีวศึกษา แต่ประเทศ
สิงคโปร์เนน้คุณภาพของผูเ้รียน 

     3.2.1.18 ทั้งสองประเทศมีเป้าหมายท่ีชดัเจนในการจดัให้มีการอบรม
ระยะสั้น 
          3.2.1.19 นโยบายด้านอาชีวศึกษาท่ีเห็นของประเทศไทยยงัมีความ
แตกต่างจากประเทศสิงคโปร์ คือ ประเทศไทยพบวา่ต่างคนต่างมีการแยกกนัท า ถึงแมจ้ะมีนโยบาย
ท่ีดีในการส่งเสริมเท่าไหร่ ก็ยงัขาดนโยบายท่ีชดัเจนต่อการศึกษาสู่อนาคต จึงท าใหไ้ม่สามารถสร้าง
คนเพื่อใหเ้กิดงานได ้ส่วนของประเทศสิงคโปร์มีนโยบายท่ีพร้อมกวา่ 
          3.2.1.20 นโยบายขอ้น้ีมีความสอดคลอ้งของทั้งสองประเทศ แต่ยงัขาด
ในด้านทกัษะของผูเ้รียนท่ีมีความแตกต่างกัน อย่างเห็นได้ชัดในด้านมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
         3.2.1.21 นโยบายท่ีสร้างโอกาสของประเทศไทยนั้ นดี แต่ยงัไม่มี
นโยบายท่ีต่อเน่ืองท่ีจะท าให้ผูด้อ้ยโอกาสสร้างตวัเองได ้ซ่ึงนโยบายส่วนใหญ่เป็นนโยบายท่ีฝืน
ธรรมชาติ ในขณะท่ีประเทศสิงคโปร์ ไดส้ร้างนโยบายจากฐานประชากรในความหลากหลายท่ีมีมา
จดัท านโยบายพร้อมกบัสร้างความร่วมมือองคก์รต่างๆ รองรับอยา่งชดัเจน 
         3.2.1.22 ประเทศสิงคโปร์มีประชากรนอ้ยกวา่ประเทศไทยมาก ยอ่มมี
การจดัการในดา้นผูพ้ิการท่ีเป็นระบบตั้งแต่ก าเนิด แต่ประเทศไทยมีการให้สิทธิประโยชน์ในดา้น
การศึกษา ไม่เป็นไปตามแผนนโยบายแห่งชาติ 
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   3.2.2 ความคิดเห็นดา้นยทุธศาสตร์ในการจดัการศึกษา  
     3.2.2.1 จากข้อมูล เ บ้ืองต้นน้ีจะเห็นได้ว่าการให้ความส าคัญใน
ยุทธศาสตร์ของประเทศไทยยงัมีความแตกต่างแตกแยกอย่างมีนยัท่ีไม่สอดรับกบัคุณภาพอาชีวะ   
ซ่ึงขณะน้ีมีการเพิ่มจ านวนปริมาณสถานศึกษากับจ านวนผู ้เ รียนของสถานศึกษาภาครัฐ                  
ไม่สอดคล้องกบัอาชีวะภาคเอกชนท่ีเห็นคุณภาพมาตามล าดับตามธรรมชาติ ขณะเดียวกนัของ
ประเทศสิงคโปร์ท่ีมีประชากรไม่เท่ากบัของประเทศไทย จึงเป็นโอกาสท่ีส่งเสริมคุณภาพและออก
นโยบายท่ีตอ้งมีประชากรเขา้สู่อาชีวะชดัเจน แต่ของประเทศไทยไม่มีความชดัเจนดา้นสายสามญั
กบัอาชีวะ ร่วมถึงของรัฐและเอกชนจะเห็นได้จากการสร้างห้องเรียนพิเศษของสายสามญัสร้าง
อาคารเพิ่มเติมเพื่อดึงผูเ้รียน ขณะท่ีสายอาชีวะตอ้งการผูเ้รียนเพิ่ม เพื่อเป็นก าลงัของชาติและการเกิด
รายไดข้องประเทศ กลบัยงัพบวา่มีผูเ้รียนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
     3.2.2.2 ทั้งสองประเทศมีการจดัท าขอ้มูลความตอ้งการแรงงานวิชาชีพ
ของประเทศเพื่อส่งเสริมใหผู้ส้นใจเลือกเรียนสายอาชีพและมีงานท าเม่ือจบการศึกษา 
          3.2.2.3 ระบบขับเคล่ือนด้านอาชีวศึกษาควรตั้ งเป้าหมายในด้าน
ค่าตอบแทนและต าแหน่งงานท่ีชดัเจน เม่ือศึกษาจบหลกัสูตรไปแลว้  
          3.2.2.4 ประเทศไทยย ังไม่ มีสาขาท่ีทันสมัยต่อตลาดและสถาน
ประกอบการในปัจจุบนั เช่น วชิาอากาศยาน 
          3.2.2.5 ยุทธศาสตร์ของประเทศไทยท่ีก าลงัด าเนินการดีอยูแ่ลว้ เพราะ
เนน้การศึกษาอาชีวศึกษามากข้ึน และตอ้งยกระดบัจนถึงปริญญาตรีทุกสาขา 
          3.2.2.6 ในความมุ่งมนัเราจะพบไดจ้ากการท่ีต่างคนต่างแยง่ผูเ้รียนเขา้
สถาบนัของตนเองอยา่งมีนยัมากมาย น้ีคือวิสัยทศัน์ของประเทศไทยท่ีเปล่ียนไดอ้ยาก ยุทธศาสตร์
ในการจดัการศึกษาของประเทศไทยไม่ไดเ้กิดจากความตอ้งการหรือสร้างความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
แต่สร้างจากศูนยอ์  านาจในการแจง้ใหท้  าพร้อมกนัทั้งประเทศ หรือยุทธศาสตร์อาชีวศึกษาสู่อาเซียน
ก็ไม่สามารถได้เช่นของเพื่อนบ้านโดยเฉพาะด้านภาษา ในสถานศึกษาผูเ้รียนก็ไม่สนใจภาษา    
เพื่อนบา้นหรือตระหนกัถึงความส าคญั ถา้ไม่ถูกบงัคบัเลือกก็ไม่เรียนน้ีคือปัญหาท่ีประเทศไทยมี  
          3.2.2.7 ประเทศสิงคโปร์ใช้ยุทธศาสตร์การสร้างคุณภาพและความ
เขม้แข็งของสถาบนัท่ีผลิตบุคลากรและผูเ้รียนดา้นอาชีวศึกษา แต่ประเทศไทยใช้ยุทธศาสตร์การ
ขยายหรือเพิ่มจ านวนสถานศึกษา สาขาวิชาท่ีเปิดสอนเพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้ลือกเรียนอยา่งหลากหลาย 
และสามารถเรียนไดใ้นจงัหวดัหรือพื้นท่ีใกลเ้คียงไม่ตอ้งเดินทางไกล 
          3.2.2.8 ประเทศไทยควรมีการปรับโครงสร้างโดยให้สถานศึกษามีอยู่
ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรม ผลิตตามนโยบายรัฐบาลโดยป้อนแรงงานเขา้สู่ระบบอุตสาหกรรม
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ขนาดใหญ่ใหไ้ดแ้ละส่งไปในระดบันานาชาติได ้ไม่วา่จะเป็นนกัเรียนปกติ และนกัเรียนผูพ้ิการใน
ดา้นต่าง ๆ เพื่อน าศกัยภาพนั้น ๆ ใหเ้ป็นไปตามความสามารถ  
     3.2.2.9 ประเทศไทยสามารถจดัการศึกษาไดห้ลายรูปแบบซ่ึงมากกว่า
สิงคโปร์ 
          3.2.2.10 ข้อมูลท่ีพบของประเทศไทยพยายามขยายโอกาสด้าน
อาชีวศึกษาไปสู่ทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้คนมาเรียน แต่ไม่มีนโยบายรองรับงานปล่อยให้ออกไปหา
สมคัรงานเองเป็นส่วนใหญ่ ในขณะท่ีประเทศสิงคโปร์มีนโยบายท่ีผลิตคนออกมา เปรียบเสมือน
ส้ินคา้ให้ผูป้ระกอบการมาซ้ือไปใช้บริการ นั้นหมายถึง ประเทศไทยยงัผลิตคนออกมาเพื่อเพิ่ม
ปริมาณตามท่ียทุธศาสตร์ก าหนดไวไ้ด ้ดงันั้นควรสร้างความชดัเจนระหวา่งการศึกษาสายสามญักบั
สายอาชีวศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการท่ีผูเ้รียนทั้งหลายจะไดป้ระโยชน์ เม่ือจะตอ้งจบและเขา้สู่
การท างานได้ พร้อมทั้งรัฐบาลควรก าหนดอตัราค่าจ้างท่ีสอดคล้องกับความเป็นจริงของสาย        
การเรียนดว้ย 
          3.2.2.11 ทั้งสองประเทศมีความสอดคล้องกนัทั้งยุทธศาสตร์และกล
ยุทธ์ แต่การยอมรับของสังคมไทย ต้องยกย่องและเชิดชูผูเ้รียนอาชีวศึกษาด้วย เม่ือประสบ
ความส าเร็จในอาชีพนั้น ๆ และใหบ้รรจุเขา้รับราชการ 
         3.2.2.12 การศึกษาสิงคโปร์มีการจัดการศึกษา “World Class 
Education”  
          3.2.2.13  การยกระดบัคุณภาพของอาชีวศึกษาไทยยงัไม่สอดคลอ้งกบั
กรมแรงงานมาตรฐานสากล เพราะอะไรจะเห็นไดจ้ากการประเมินท่ีมีมากหลายหน่วยงานและการ
จดัการเรียนรู้ก็ยงัเปล่ียนไปตามผูน้ าในแต่ละสมยั ไม่ยึดแบบแผนและท่ีส าคญัขาดการเช่ือมโยงท่ี
ชัดเจนกับกรมแรงงาน สถานประกอบการท่ีจะสร้างคุณภาพผูเ้รียนสู่สากล ขณะท่ีอาชีวศึกษา
สิงคโปร์ มีนโยบายวิสัยทศัน์เพื่อประเทศชาติโดยร่วม พร้อมกบัสอนให้น้อยลงเรียนรู้ให้มากข้ึน 
(Teach  Less, Learn More) (TLLM) และมีการหลอมร่วมวสิัยทศัน์จากประชาชน 
          3.2.2.14  ประเทศไทยควรยกระดับคุณภาพชุดฝึกท่ีทันสมัยใน
เทคโนโลย ีและอาจารยผ์ูส้อนตอ้งมีครบทุกหมวดวชิา  
          3.2.2.15  ประเทศไทยควรพฒันาโดยการน าไปฝึกทกัษะประสบการณ์
จริงในต่างประเทศ ศึกษาดูงาน และสหกิจ  
          3.2.2.16  ประเทศไทยควรพฒันาระบบสารสนเทศ โดยการให้รุ่นพี่
เป็นคนนิเทศ 
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     3.2.2.17 ประเทศไทยควรมีการประเมินจากผลงานไม่ใช้ประเมินจาก
เอกสารและโครงงานของผูเ้รียน  
        3.2.2.18 ประเทศไทยควรยกระดบัมาตรฐานการสอนของผูพ้ิการให้
เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลอยา่งจริงจงั 
          3.2.2.19 ประเทศไทยควรยุทธศาสตร์ให้ครบทั้ง 4 ดา้น ของ ICT คือ 
1) Hard  ware 2)  Sofi  ware 3)  Net   work  and 4)  People   wsse  
          3.2.2.20 ในหมวดวิชาพื้นฐานของประเทศไทยให้พฒันาตามศตวรรษ
ท่ี 21 และพฒันาชุดฝึกใหท้นัสมยัในสาขาวชิานั้น ๆ  
          3.2.2.21 ประเทศไทยควรมีการปรับห้องเรียนให้ เหมาะสมกับ
สาขาวิชานั้น ๆ ให้ผูเ้รียนไดเ้ดินเรียน และควรมีการพฒันา Lab ให้ไดม้าตรฐานเพื่อเสริมทกัษะ
สร้างส่ิงประดิษฐใ์หม่และนวตักรรม 
               3.2.2.22 ประเทศสิงคโปร์เน้นอาชีพสู่สากลซ่ึงไม่เฉพาะประเทศ
อาเซียนแต่เป็นประชากรของโลกซ่ึงคนสิงคโปร์อยู่ประเทศไหนก็ไดท่ี้สามารถไปประกอบอาชีพ
ได ้
          3.2.2.23 ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของประเทศไทย ยงัขาดมิติ
กระบวนการคิดจะเห็นได้จากอาชีวะท่ีมีมิติการเพิ่มผูเ้รียนขยายกรอบฐานอาชีวศึกษาให้เป็น
มหาวิทยาลัยระดับปริญญา  ขณะท่ีมหาวิทยาลัยท่ีมีความพร้อมท่ีรองรับอยู่จ  านวนมากกับ              
ไม่สอดคลอ้งรับกนั ขณะท่ีประเทศสิงคโปร์สร้างตวัเลือกแบบฐานปิรามิดจากฐานรากข้ึนสู่ยอด  
          3.2.2.24 การเรียน English  Program (EP) มีความส าคญัมากในการฝึก
ทกัษะดา้นภาษา ตอ้งผลกัดนัและขบัเคล่ือนตามยทุธศาสตร์นโยบายใหไ้ด ้100 เปอร์เซ็นต ์ของผูอ้ยู่
ระบบในอาชีวะและกา้วไปสู่ AEC. ต่อไป   
                    3.2.2.25 นโยบายการใช้งบประมาณของประเทศ ยงัมุ่งสู่การเพิ่ม
จ านวนผูเ้รียน แต่การเพิ่มคุณภาพยงัไม่เป็นรูปธรรมมากนกั พร้อมกบังบประมาณมีความซ ้ าซ้อนท่ี   
หาทางออกโดยโครงการเร่งด่วนเพื่อปิดงบประมาณ ขณะท่ีประเทศสิงคโปร์การใช้งบประมาณ
การศึกษามีส่วนมาจากชุมชนรวมกบัสถานศึกษา ร่วมกนัวางแผน รายงานเขา้กระทรวงศึกษาเพื่อ
เป็นขอ้มูลท่ีไวใ้ชส้ าหรับจดัสรรงบประมาณต่อไป 
          3.2.2.26 ยุทธศาสตร์ท่ีปรากฏของประเทศไทยในข้อน้ี ไม่สามารถ
ปฏิบัติได้จริง เน่ืองจากการกระจายอ านาจและความพร้อมด้านบุคลากร ยงัไม่เป็นมืออาชีพ        
อยา่งแทจ้ริง และความเสมอภาคทางการศึกษามองวา่ นกัเรียนไม่เก่งบทเรียน  
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     3.2.2.27 ประเทศสิงคโปร์เนน้คนท่ีส าเร็จการศึกษาออกสู่ต่างประเทศ
มากกวา่อยูใ่นประเทศ 
          3.2.2.28 ประเทศไทยมีการจัดท าระบบการศึกษาท่ีเป็นแนวทางท่ี
เหมาะสมของรัฐบาลชุดใหม่นั้นคือ “ประชารัฐ” 
          3.2.2.29 ในแนวยุทธศาสต ร์ของประ เทศไทย เป รียบ เส มือน  
สามเหล่ียมหัวกลับ  โดยการพยายามหว่านแห่เพื่อให้ได้ปลามาสักกลุ่ม โดยท่ีไม่รู้ว่าปลาหรือ      
สัตวน์ ้ าตอ้งการเหยื่ออะไร พร้อมกบัวิธีการสร้างเหยื่อ ขณะท่ียุทธศาสตร์ของประเทศสิงคโปร์        
อยูท่ี่ความร่วมมือของภาคประชาชนจากกลาง ร่วมกนัพิจารณาซ่ึงจะแตกต่างกนัแต่ละทอ้งถ่ินแลว้
น ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ชาติของประเทศสิงคโปร์ จะไม่
เปล่ียนแปลงตามใจผูน้ าจะมีคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติเป็นผูดู้แลโดยตรง 
     3.2.2.30 การวางแผนให้กบัสมาคม , องค์กรสภาหอการคา้ไทย ฯลฯ 
ให้ผูเ้รียนไปฝึกประสบการณ์ และการเรียนตั้งในชั้นปีท่ี 2  ในภาคเรียนท่ี 3 ทนัทีนั้น จะสามารถ
ออกไปปฏิบติังานจริงไดเ้ลย ลดการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม และลดอตัราว่างงาน
ของแรงงานตามยทุธศาสตร์ของประเทศไทย 
   3.2.3 ความคิดเห็นในระบบการบริหารจดัการศึกษา  
     3.2.3.1 ประเทศสิงคโปร์มีการจดัการศึกษาในระบบเท่านั้น โดยรัฐบาล
รับผิดชอบการจดัการศึกษาโดยตรง ทางเลือกการศึกษาเนน้ไปทางธุรกิจ การตลาด การเงิน บญัชี 
การส่ือสาร และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ศึกษา ส่วนของประเทศไทยมีหลากหลายสาขามากกว่า
สิงคโปร์ 
          3.2.3.2 ระบบการจดัการศึกษาของประเทศไทยตามขอ้มูลน้ียงัขาดการ
บริหารจดัการท่ีจะท าให้ทุกองคก์รท่ีจดัการศึกษาประผสานและร่วมมือแบ่งหนา้ท่ีท่ีจะจดัให้ศึกษา
ได ้ซ่ึงต่างกบัของประเทศสิงคโปร์ท่ีสามารถประสานไดอ้ยา่งมีนยัท่ีส าคญั 
          3.2.3.3 ประเทศไทยมีรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีดี เน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคญัแต่มาตรฐานการผลิตต ่ากว่าเกณฑ์มากเน่ืองจากปัจจยัหลายด้านย่อมส่งผลโดยตรงและ          
โดยออ้มต่อระบบบริหารจดัการท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนัน้ี จึงไม่สามารถประสบความส าเร็จตามท่ีได ้  
ตั้งไว ้เช่น ปัญหาดา้นสังคมและเศรษฐกิจ  
            3.2.3.4 ประเทศสิงคโปร์การจดัการศึกษาไม่ไดเ้น้นการออกประกอบ
อาชีพรับราชการ แต่เนน้การออกประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัเพราะจะการจะเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
มีจ านวนงานน้อยมาก ซ่ึงต่างกับการจัดการศึกษาของประเทศไทยท่ีเน้นการรับราชการเป็น        
ส่วนใหญ่ 
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          3.2.3.5 ระบบการจดัการศึกษาของประเทศไทยยงัต่างกนัเร่ืองการจดั
การศึกษา หรือมีความต่างในเร่ืองการขยายฐานเพียงแค่หาผูเ้รียน กรณีท่ีในระบบการจดัการศึกษา
ของประเทศไทยตอ้งจดัอย่างทัว่ถึง แต่ในโรงเรียนกับมีห้องพิเศษเฉพาะเช่น EP,  IEP, SME        
เป็นตน้ ซ่ึงจะคดันกัเรียนเฉพาะ (มีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม)   
          3.2.3.6 ในหวัขอ้น้ีมีความสอดคลอ้งกนัทั้งสองประเทศ แต่ไม่สามารถ
น ามาบูรณาการกนัได ้เน่ืองจากบริบทของวฒันธรรมทอ้งถ่ินของทั้งสองประเทศมีความแตกต่างกนั
อยา่งส้ินเชิง 
          3.2.3.7 ความ รู้ทางด้านทักษะวิทยาการและ เทคโนโลยี มีการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ควรมีการปรับปรุงใหม่ทุก ๆ 3 ปี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเทคโนโลยลี ้าสมยั  
          3.2.3.8 ประเทศสิงคโปร์มีการจัดระบบการศึกษาได้ดีกว่า เพราะมี
กระทรวงศึกษาธิการดูแลการศึกษาทั้งหมดของประเทศท าให้มีความเป็นเอกภาพทั้งนโยบายและ
การปฏิบติั ส่วนประเทศไทยมีหลายหน่วยงานท่ีรับผดิชอบดา้นการศึกษา 
          3.2.3.9 การศึกษาของประเทศไทยมีหน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบ
การศึกษาหลากหลายหน่วยงาน รวมทั้งเอกชน จึงยากต่อการพฒันาคุณภาพและการดูแลอยา่งทัว่ถึง 
ในส่วนของหน่วยงานประเทศสิงคโปร์รัฐบาลรับผิดชอบโดยตรงและมีกระทรวงเดียวในการ
บริหาร 
          3.2.3.10 ระบบการบริหารการศึกษาของประเทศไทยมีการบริหาร
ระหว่างกระทรวงกับกระทรวง และการขาดความเข้าใจซ่ึงกันละกันอย่างมาก ขณะท่ีประเทศ
สิงคโปร์ทุกภาคส่วนมีการยอมรับและมีการแข่งขนักนั ซ่ึงศึกษาไดจ้ากการวางแผนสู่ทศวรรษท่ี 21 
ของสิงคโปร์ 
          3.2.3.11 เห็นด้วยในความสอดคล้องกันในหัวข้อน้ีทั้ งสองประเทศ 
โดยการกระจายอ านาจ ในการบริหารแต่ในส่วนของอาชีวศึกษา ไม่เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ 
การศึกษาในดา้นอาชีวศึกษา ซ่ึงมีขอ้เปรียบเทียบกนัในเชิงนโยบายของ สพฐ. และอาชีวศึกษา  
           3.2.3.12 ประเทศสิงคโปร์มีการวางแผนก าลงัคนโดยเฉพาะอตัราก าลงั
ครูระยะ 5 ปีไวอ้ยา่งชดัเจนสามารถผลิตไดต้ามความตอ้งการของประเทศ  ส่วนของประเทศไทย
ไม่ไดผ้ลิตตามความตอ้งการครูในแต่ละปี และประเทศสิงคโปร์ไดใ้ห้หน่วยงานท่ีมีความประสงค์
ตอ้งการครู โดยใหห้น่วยงานแจง้ต่อกระทรวงศึกษาธิการโดยตรงจึงท าใหร้ะบบการ 
วางแผนก าลงัครูจึงมีประสิทธิภาพมากกวา่ของประเทศไทย 
          3.2.3.13 ประเทศไทยมีระบบการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อไวต้าม
ระเบียบ แต่ไม่ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
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          3.2.3.14 เพิ่มเติมในส่วนของประเทศไทยยงัมีทอ้งถ่ินหรือผูร้าชการ
จงัหวดัของกระทรวงมหาดไทยมีบทบาทส่งเสริมเสนอแนะร่วมในการจัดการศึกษา ซ่ึงก็ยงั
สอดคลอ้งกบัประเทศสิงคโปร์แต่มีนยัท่ีระบบไม่ซบัซอ้น 
          3.2.3.15 ระบบการบริหารจดัการคุณภาพของประเทศไทย ไม่สามารถ
สร้างประสิทธิภาพให้ในองค์กรได้ จะดูได้จากสายอาชีวะการประเมินควรให้กรมแรงงานหรือ
มาตรฐานของฝีมือแรงงานเขา้มาใช้กบัผูท่ี้จะจบสายอาชีวะ แต่กลบัพบไดว้่าการใช้เพียงแต่ สมศ.    
ผูป้ระเมินท่ีเป็นบริษทัขาดความรู้ความช านาญสายอาชีพและไม่มีการรับรองหรือรับประกนัไดว้่า 
เม่ืออาชีวะ ผ่านการประเมินจาก สมศ. แล้ว ผู ้เรียนจะมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของสถาน
ประกอบการและไม่สามารถออกใบรับรองคุณภาพไดแ้บบของกรมแรงงาน แต่กลบัพบว่าผูเ้รียน
เม่ือจบสายอาชีวะ ตอ้งไปขอสอบเพื่อวดัมาตรฐานของตวัเองจึงจะไดใ้บรับรอง 
          3.2.3.16  การบริหารเชิงโครงสร้างตามทฤษฏี MAXWOBOR คือจาก
บนสู่ดา้นล่าง ดว้ยบริบทพื้นท่ีประชากรและขนาดของพื้นท่ีรับผิดชอบ มีความแตกต่างกนัเป็นภาพ
ใหญ่ กว่าหลายเท่าตวั ท าให้มองมติของการบริหารตามนโยบาย เขา้ไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีแทจ้ริง  
จึงตอ้งประยกุตใ์ชก้ารบริหารมาช่วย  
          3.2.3.17 ก าหนดคุณวุฒิ ของผูบ้ริหารตอ้งมีคุณวุฒิระดบั ปวช. ปวส. 
และปริญญาตรีดา้นอาชีวศึกษา ไม่สมควรจะน าผูจ้บบริหารมาเป็นผูอ้  านวยการ เน่ืองจากโดยร่วม
แลว้มองไม่เห็นถึงปัญหาท่ีแทจ้ริง  
          3.2.3.18 ประเทศไทยควรมีการก าหนดคุณลักษณะของกรรมการ
สถานศึกษา ตอ้งเป็นผูป้ระกอบการท่ีสามารถน าผูเ้รียนไปฝึกงานได ้และเขา้รับการท างานหลงัจาก
จบการศึกษา หรือผูบ้ริหารองคก์รส่วนทอ้งถ่ินหรือปลดัอ าเภอ โดยน าแผนไปปฏิบติัไดจ้ริง  
          3.2.3.19 ประเทศสิงคโปร์มีการจดัท าแผนการเรียนท่ีชดัเจน ส่วนของ
ประเทศไทยตอ้งอาศยัการสอบเขา้ในช่วงต่าง ๆ ตามท่ีจ านวนรับนกัเรียนว่างโดยไม่ค  านึงพื้นฐาน
ในระดบัมธัยมศึกษา 
          3.2.3.20 การจดัระบบการศึกษาสายอาชีวะของประเทศไทยยงัคงมุ่งท่ี
จะสร้าง ขยายความเป็นอาชีวะสู่ระดบัปริญญา โดยไม่ค  านึงถึงปริมาณของมหาวิทยาลยัของรัฐและ
เอกชนท่ีมีอยูเ่ดิมแลว้กบัไม่ท าหนา้ท่ีเฉพาะทางท่ีมีอยูเ่ดิมนั้นก็จะท าให้เกิดปัญหาในอนาคตตามมา
ในอาชีวะ กรณีการขาดอาจารย์ผูส้อน ทกัษะ ประสบการณ์ และกลายเป็นผลักภาระให้สถาน
ประกอบการตอ้งใหค้วามร่วมมือกบัอาชีวะอยา่งมีนยั ในขณะท่ีของประเทศสิงคโปร์จะเห็นไดจ้าก
นโยบายยทุธศาสตร์ แผนการศึกษาจะสอดคลอ้งกนัมาจนถึงผูเ้รียน อยา่งมีคุณภาพ 
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          3.2.3.21 ในด้านแผนการจัดผลิตผูเ้รียน ทั้ งสองประเทศมีความ
สอดคล้องกัน แต่ยงัพบว่าประเทศไทยในการศึกษาตลอกหลักสูตรของระดับ ปวส.  หรือสาย
เทคโนโลยีปริญญาตรีนั้น เนน้พฒันาดา้นทกัษะการปฏิบติังานในสถานประกอบการก่อให้เกิดการ
สร้างงาน พฒันาคนให้เหมาะสมกบังาน ซ่ึงถา้พฒันาในทางวิชาการ น าหลกัสูตรมาพฒันาให้เกิด
การศึกษาต่อเน่ือง ให้เป็นวิชาการนั้นยาก เพราะ ร้อยละ 10 ท่ีจะมีความสามารถในทางวิชาการได ้
เพราะการศึกษาสายอาชีพจะเนน้ทกัษะตั้งแต่อายุ 15-21 ปี ท าให้ผูเ้รียนยงัคงติดนิสัยเดิม คือมอง
แบบช่างเทคนิค แต่ประเทศสิงคโปร์เนน้ทางเทคนิคควบคู่กบัการบริหาร 
          3.2.3.22 รัฐบาลสิงคโปร์มีการสนับสนุนการศึกษาโดยตรงและไม่มี
อาชีวศึกษาเอกชน 
          3.2.3.23 ในระดบัวิทยาลยัอาชีวะ วิทยาลยัเทคนิค วิทยาลยัเทคโนโลย ี
ระดับปวช.  และปวส. ยงัขาดบุคลากรท่ีมีความสามารถและประสบการณ์ค่อนข้างมาก และ
สถานศึกษาก็ยงัไม่กระจายให้ทัว่ถึงในบางพื้นท่ี แต่ในทางปฏิบติักบัขยาย ส่วนระดบัปริญญาหรือ
สถาบันการอาชีวะระดับภาคเพียงเพื่อต่อยอดให้จบปริญญา แบบน้ีท าให้เห็นได้ว่ารัฐไม่มี
ยทุธศาสตร์ส่งคนเขา้สู่ตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ 
          3.2.3.24 ควรมีการจดัท า HMR และ Swot ในประชากรกลุ่มตวัอยา่ง
ของสถานศึกษาวา่บริบทของสถานศึกษานั้น ตามระบบการบริหารจดัการศึกษาทอ้งถ่ิน เป็นไปตาม
ความตอ้งการของแต่ละพื้นท่ี เพื่อสอดรับกบัการใชท้รัพยากรบุคคล 
   3.2.4 ความคิดเห็นการวางแผนการจดัการศึกษา  

     3.2.4.1 ประเทศสิงคโปร์ครูมีความเพียงพอ ผา่นระบบการควบคุมจาก 
กระทรวงศึกษาธิการโดยตรง ดงันั้นประเทศสิงคโปร์จึงสามารถวางแผนก าลงัคนไดเ้หมาะสมและ
ตรงกบัความตอ้งการ ในส่วนของประเทศไทยไม่มีแผนก าลงัคนท่ีชดัเจน 
          3.2.4.2 เม่ือดูเจตนาการวางแผนการจดัการศึกษาทั้งสองประเทศแลว้จะ
พบวา่ ของประเทศไทยควรลดแผนจากผูบ้ริหารเฉพาะหนา้ท่ีคิดไดน้อกแผนหรือเพิ่มเติมงานเพียง
แค่ใครบางคนบอกมาก็จะเพิ่มในทันทีน้ี คือ ปัญหาท่ีผู ้ปฏิบัติปรับตัวไม่ทันทั้ ง ๆ ท่ีมีแผนมี
หลกัสูตรใหป้ฏิบติับงัคบัอยู ่แต่ของประเทศสิงคโปร์จะเดินตามแผนแลว้ให้ทอ้งถ่ินคอยตรวจสอบ
มาตรฐาน คุณภาพ พร้อมกบัการบริหารการด าเนินงานตามแผนท่ีไดว้า่งไวอ้ยา่งมีคุณภาพต่อเน่ือง 
     3.2.4.3 ประเทศไทยมีฝ่ายพฒันากิจการนกัเรียนนกัศึกษา ซ่ึงมีบทบาท
ส าคญัในการพฒันาพฤติกรรมผูเ้รียนแต่ประเทศสิงคโปร์ไม่มี 
          3.2.4.4 ประเทศไทยอยูใ่นการพฒันา แต่ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศ
ท่ีพฒันาแลว้ ดงันั้นบริบทของการวางแผนประเทศไทยมีความต่างกวา่ประเทศสิงคโปร์อยา่งส้ินเชิง  
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          3.2.4.5 การวางแผนการจดัการศึกษาของประเทศไทย ยงัมีส่วนต่างท่ี
ยงัไม่เห็น แผนจดัการศึกษาท่ีสร้างคนรองาน แต่ของประเทศสิงคโปร์สามารถสร้างคนในอนาคต
รอแผนพฒันาประเทศมาอยา่งต่อเน่ือง 
     3.2.4.6 ประเทศสิงคโปร์จะเนน้งานวิจยัเป็นหลกั น างานวิจยัมาใชใ้น
การพฒันาประเทศในทุกมิติ แต่ประเทศไทยมีการท างานวจิยัเชิงปริมาณ ยอ้มไม่สามารถน างานวิจยั
มาใชง้านไดเ้ตม็ประสิทธิภาพ 
          3.2.4.7 ในระดับอาชีวศึกษาของประเทศไทยการเปิด-ปิดภาคเรียน      
ยงัขาดการปรับปรุงให้เช่ือมโยงกับสถานประกอบการและการเปิด-ปิด ยงัไม่สอดคล้องกับ
เศรษฐกิจในปัจจุบนัท่ีจะเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์จริงอยา่งต่อเน่ืองมากกวา่ ในช่วง
เรียนระดบัอาชีวะผูเ้รียนจะไดฝึ้กงานเพียงคร้ังเดียวส่วนใหญ่ 

     3.2.4.8 ทั้งสองประเทศมีความสอดคลอ้งกนัในเร่ืองของระบบทวิภาคี 
ซ่ึงเวลาในการศึกษาไม่สามารถน าระบบทวิภาคีในทุกสาขาอาชีพ เพราะเทคโนโลยีกบัการเขา้ถึง
นวตักรรมเป็นความลบัของบริษทั ดงันั้นควรท าหลกัสูตรระยะสั้น ๆ เฉพาะดา้น  
   3.2.5 ความคิดเห็นในเร่ืองหลกัสูตรการจดัการเรียนการสอน  

     3.2.5.1 ทั้งสองประเทศตอ้งจดัการเรียนการสอนคู่กบัการปฏิบติังาน
โดยตอ้งฝึกทกัษะในสถานประกอบการหรือโรงงานมาก ๆ 
          3.2.5.2 ประเทศสิงคโปร์มีจุดเน้นสาขาการศึกษาเฉพาะ  คือ การ
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีการศึกษา คือไม่มีสาขาท่ีหลากหลายเหมือนของไทย ซ่ึงมีทั้งภาค
เกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมมากมายหลากสาขา คือประเทศสิงคโปร์เน้นการออกประกอบ
อาชีพโดยตรง แต่ของประเทศไทยไม่ชดัเจน 
          3.2.5.3 หลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนของประเทศไทยยงัคงความ
เป็นเอกภาพมากไป ควรมีความยืดหยุ่น เพื่อรองรับนานาชาติ ขณะท่ีสิงคโปร์มีหลกัสูตรท่ีรองรับ
คนหลายเช้ือชาติในประเทศ 
          3.2.5.4 เห็นดว้ยในความสอดคลอ้งกนัในคร้ังน้ี เพราะในการจดัระบบ
การเรียนรู้เนน้คุณภาพ เนน้การอาชีพในสาขาต่าง ๆ ฝึกประสบการณ์และน าไปประกอบอาชีพได้
เม่ือจบหลกัสูตร 
          3.2.5.5 หลักสูตรของประเทศไทยบางกรณีถูกมองข้ามใช้หลักสูตร
ตามใจผูน้ าอยา่งมีนยั ซ่ึงต่างจากประเทศสิงคโปร์ท่ีเดินตามแผนพฒันาพร้อมกบัสร้างแผนหลกัสูตร
อยา่งต่อเน่ือง ดูไดจ้ากหลกัสูตรแห่งศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนน าร่อง TLLM ซ่ึงเหนือกวา่การศึกษา
แบบเดิมในปัจจุบนั TLLM (Teach  Less Lean More)  
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          3.2.5.6 ประเทศไทยหลักสูตรต้องเป็นหลักสูตรแกนกลาง โดยเน้น
หลกัสูตรทอ้งถ่ินในอตัราส่วน 70 : 30 และเนน้งานวจิยันวตักรรมใหม่ก่อนจะน ามาเป็นเทคโนโลย ี 
          3.2.5.7 เห็นดว้ยกบัการจดัหลกัสูตรของประเทศสิงคโปร์ท่ีเนน้วิชาชีพ
โดยตรง  
          3.2.5.8 ในปัจจุบันหลักสูตรของอาชีวะ ยงัคงต้องพึ่ งพาหลักของ
มหาวิทยาลัย บางมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยราชมงคล ส่วนของอาชีวศึกษานั้นขาดการ
ปรับปรุงแต่มีการทดลองใชห้ลกัสูตรตามท่ีคณะกรรมการเสนอ และความร่วมมือของอาชีวะเอกชน
ในการน าเสนอหลกัสูตรท่ีสร้างทางเลือกให้กบัผูเ้รียน ในส่วนของการสร้างหลกัสูตรของประเทศ
สิงคโปร์สร้างจากความหลากหลายทางความคิดเพื่อรองรับคนในชาติและต่างชาติ 
          3.2.5.9 มีความสอดคลอ้งกนัทั้งสองประเทศในดา้นน้ีท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั โดยดูช่วงอายุ เพศ สภาพความพร้อมทางร่างกาย บริบทของหลักสูตรท้องถ่ินและฝึก     
ปฏิบติัจริง พร้อมทั้งสนบัสนุนงบประมาณเป็นส าคญั 
                  3.2.5.10 ตอ้งมีการพฒันาสถาบนัให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะและเน้น
การฝึกประสบการณ์โดยตรง  
          3.2.5.11 ต้องมีการส่งเสริมการผลิตและการตลาดเพื่อพฒันาฝีมือ
แรงงานสู่ตลาดประเทศและภูมิภาคโดยตรง 
          3.2.5.12 ประเทศไทยควรพฒันาสถาบนัอาชีวะให้เป็นสากลมากยิ่งข้ึน 
หลกัสูตรผูส้อนอาจมีชาวต่างชาติมาช่วยสอนในสัดส่วนท่ีเหมาะสม 
          3.2.5.13 หลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนของประเทศไทยยงัคงเป็น
หลกัสูตรทางแคบมากไปดว้ยวิชาพื้นฐานมากเกินไป ประกอบกบัการตั้งค่ามาตรฐานหลากหลาย 
จนหลกัสูตรไม่ไดมี้การพฒันาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
          3.2.5.14 ทั้งสองประเทศมีความสอดคลอ้งกนั ในดา้นการแยกประเภท
ของสายวิชาชีพ แบ่งเป็น การอาหาร  ธุรกิจบริการ และอุตสาหกรรม ซ่ึงสถาบนัแต่ละสถาบนัหา
พนัธกิจเขา้มาร่วมน าเทคนิคการสอนในแต่ละสาขาหลกัสูตรให้ตรงกบัสหวิทยาการท่ีจะน าไป
พฒันาในธุรกิจด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และเป็นรูปธรรมส าเร็จการศึกษาแลว้มีงานท า ตามท่ี
หลกัสูตรของสถานศึกษา เปิดการเรียนการสอน 
          3.2.5.15 ตอ้งมีการด าเนินการจดัท าหลกัสูตรเฉพาะทางท่ีเน้นชุมชน
ทอ้งถ่ินส าหรับผูเ้รียนท่ีตอ้งการอาชีพมากข้ึน 
          3.2.5.16 จะพบไดว้า่ความมุ่งหวงัเพื่อพฒันาคนในชาติ ทั้งสองประเทศ
สอดคล้องกนั แต่วิธีการของประเทศไทยยงัไม่สามารถสร้างความส าคญักบัหลกัสูตรอาชีวะได ้
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โดยเฉพาะการจดัอบรมของประเทศไทย ในแต่ละคร้ังจะเน้นท่ีปริมาณ น าคนมากมาฟังคนเดียว 
แจกเอกสาร ยงัขาดการติดตามหลังอบรมอย่างต่อเน่ือง เป็นจ านวนมากท่ีอบรมไปแล้วไม่เกิด
ประโยชน์ต่อประเทศเท่าท่ีควร 
          3.2.5.17 ทั้งสองประเทศมีความสอดคล้องกันในส่วนของหลกัสูตร
สามญั คือ ในเร่ืองของภาษาสิงคโปร์ใชภ้าษาองักฤษ ไทยใชภ้าษาไทย ดงันั้นจึงมีความสอดคลอ้ง 
แต่ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษามีความแตกต่างกนั เน่ืองจากภาษาสากลของสิงคโปร์เป็นภาษาทอ้งถ่ิน 
แต่ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาตินั้นเอง 
   3.2.6 ความคิดเห็นการจดัการเรียนการสอน  
          3.2.6.1 เ ห็นด้วยกับการจัดการเ รียนการสอนของประเทศไทย
ด าเนินการอยู ่
          3.2.6.2 หลกัสูตรของประเทศไทยจะพบได้ว่ามีความหลากหลายอยู ่
เพื่อสร้างอาชีพให้คนในชาติ แต่ยงัขาดการจดัการท่ีดีอย่างมีคุณภาพ เป็นหลกัสูตรต่างเอ้ือองค์กร 
ส่วนของประเทศสิงคโปร์จะสร้างคุณภาพทั้งก่อนและหลงัของผูท่ี้เขา้ศึกษาหลกัสูตรอาชีวะ 
          3.2.6.3 สอดคล้องด้านนโยบายทั้ งหลักการและแนวปฏิบัติใน
ต่างประเทศทั้งในยุโรปและเอเชีย ในทางการเรียนการสอนระดบัอาชีวศึกษามีการจดัการเรียน     
การสอนในสายอาชีพเพียงคร่ึงวนัเท่านั้น  
         3.2.6.4 เห็นดว้ยกบัระบบการพฒันาบุคลากรมีความส าคญัให้ผูส้อนมี
ประสบการณ์ในกิจกรรมส าคัญของการพัฒนาในหลักสูตร และการส่งข้าราชการไปศึกษา
ต่างประเทศโดยใช้ทุนรัฐบาลและมาสอนเม่ือส าเร็จการศึกษาและควรยา้ยไปปฏิบติัราชการตาม
พื้นท่ี ท่ีตอ้งการบุคลากรเหล่านั้น 
          3.2.6.5 การจดัการมาตรฐานอาชีพจ าเป็นตอ้งจดัให้มีข้ึนเพื่อรับรอง  
การประกอบอาชีพในสถานประกอบการและเทียบอตัราเงินเดือน 
          3.2.6.6 แหล่งศึกษาคน้ควา้ด้านห้องสมุดของประเทศไทยยงัขาดการ
สนบัสนุนมีมากในและนอกสถานศึกษา ในขณะท่ีของประเทศสิงคโปร์มีการส่งเสริมแหล่งศึกษา
คน้ควา้อยา่งต่อเน่ือง ทั้งในและนอกโรงเรียนจะเห็นไดจ้ากหอ้งหนงัสือทัว่ประเทศสิงคโปร์ 
          3.2.6.7 เห็นด้วยกับการสอดคล้องกันทั้ งสองประเทศ โดยเฉพาะ        
ส่ิงสนับสนุนการศึกษา ในการจดัท าห้องสมุดและส่ืออิเล็กทรอนิคประกอบกับการเข้าถึงของ
เอกสารต ารา ตลอดจนผูใ้ห้บริการตอ้งพร้อมให้บริการ ในส่วนของการให้บริการห้องสมุดของ
สิงคโปร์ มีหอ้งสมุดไวใ้หบ้ริการสถานีรถไฟใตดิ้น เพื่อใหป้ระชาชนใชบ้ริการ 
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          3.2.6.8 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของประเทศไทยย ังคง
แตกต่างกับประเทศสิงคโปร์ในบางกรณี อาทิ คุณภาพทางภาษาของผูส้อนและผูเ้รียนยงัขาด
ประสบการณ์ท าใหย้งัเป็นแรงงานระดบัปานกลาง เม่ือเขา้สู่ตลาดแรงงานและระดบัปรับปรุงเม่ือเขา้
สู่ตลาดสากล 
          3.2.6.9 ประเทศไทยตอ้งมีการจดัร่างระเบียบว่าด้วยการพฒันาอาชีพ 
ดา้นการฝึกประสบการณ์ทุก ๆ 6  เดือน เพื่อสร้างทกัษะและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ในการใช้
เคร่ืองมืออยา่งถูกตอ้ง  
               3.2.6.10 เห็นด้วยให้มีการเทียบโอนผลการเรียนจากประสบการณ์      
แต่ควรมีการสอนควบคู่กนัไปดว้ย 
          3.2.6.11 การจดัการเตรียมการสอนของภาครัฐของประเทศไทยยงัตอ้ง
เพิ่มท่ีคุณภาพให้มาก การตรวจสอบคุณภาพซ่ึงจะต่างจากภาพเอกชนบางแห่ง ท่ีสร้างฐานจาก
อุตสาหกรรมตวัเองแล้วหันมาเปิดวิทยาลยัอาชีวะ ขณะท่ีของประเทศไทยโรงเรียนมธัยมจะไม่
ปล่อยนักเรียนออกไปร่วมกบัอาชีวศึกษา ท าให้เกิดปัญหาใตพ้รมในการจดัการเตรียมการเรียน     
การสอน ในส่วนของประเทศสิงคโปร์จะมีการตรวจสอบมาตรฐานอยา่งต่อเน่ือง ปัญหาจากท่ีศึกษา
จะพบแค่เช้ือชาติซ่ึงทางรัฐบาลสิงคโปร์สามารถสร้างความต่างใหอ้ยูร่่วมกนัได ้
          3.2.6.12 การจดัรูปแบบการศึกษาในระบบเป็นการจดัการศึกษาวิชาชีพ
เนน้การศึกษาในสถานศึกษา และตอ้งก าหนดจุดเป้าหมายของผูเ้รียนให้ครอบคลุมให้ครบทุกมิติ 
ทั้งน้ีตอ้งใหโ้อกาสผูเ้รียนไดย้า้ยไปศึกษาในหลกัสูตรท่ีอยากเรียนและให้มีการประเมินผลการเรียน
ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ เม่ือผ่านแล้วสามารถน าหน่วยกิจหรือเทียบโอนประสบการณ์ได้และ
สามารถออกใบรับรองให้ท างานได ้โดยสถานศึกษาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานประกอบการ
ไดมี้ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาภายใตก้ารควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ 
   3.2.7 ระบบการวดัและประเมิลผลการศึกษาของผูเ้รียนและการสอนของ
ครูผูส้อน  

                    3.2.7.1 ควรจดัระบบการประเมินผลตามสภาพจริงเพื่อพฒันาผูเ้รียน
โดยร่วมมือกบัสถานประกอบการใหผู้เ้รียนไดรั้บประสบการณ์ตรง 
           3.2.7.2 การประเมินผลของประเทศไทยถา้ดูคู่มือการประเมินมีความ
ใหญ่มากเกินไป ท าใหผ้ลของการประเมินจะมากไปในทางเอกสาร คือ ผูป้ระเมินไม่ไดส้อน ผูส้อน
ไม่ไดป้ระเมิน ซ่ึงตรงส่วนน้ีประเทศสิงคโปร์ท าไดดี้กวา่พอสมควร หากประเทศไทยจะแกปั้ญหาน้ี
ไดจ้ะท าใหผู้ส้อนและผูเ้รียนมีคุณภาพข้ึนตามจริง  
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           3.2.7.3  ในการวดัและประเมินผลของทั้งสองประเทศมีความสอดคลอ้ง
กนั แต่มีความแตกต่างกนัในเร่ืองของหลกัสูตรเฉพาะดา้น ซ่ึงหลกัสูตรระยะสั้นในปัจจุบนัท่ีมีความ
ตอ้งการสูง มีการประเมินดา้นทฤษฏีคิดเป็นร้อยละ 60 ถึงจะผา่นมีการวดัและประเมินผลจริง คือ
ผา่นไม่เกินร้อยละ 20 ของผูเ้ขา้อบรม และภาคปฏิบติัตอ้งมีเกณฑร้์อยละ 80 ถึงจะผา่นหลกัสูตรและ
สามารถน ากระบวนการวดัผลมาใชใ้นภาคทฤษฏีและปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง เพื่อใหมี้คุณภาพ 
                 3.2.7.4 ระบบการประเมินผลของประเทศไทยยงัต้องท าให้เป็นท่ี
ยอมรับของสากลให้มากข้ึน นั้นหมายความวา่การทดสอบภาคทฤษฎีควรให้องคก์รภายนอกเขา้มา 
มีบทบาทในการประเมิน เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือใหมี้คุณภาพมากข้ึน 
     3.2.7.5 การประเมินผลเป็นรายวิชาตอ้งประเมินตามสภาพจริง ในแต่
ละหมวดดงัน้ี 1) วิชาหลกั 2) วิชาศึกษาทัว่ไป และ 3) วิชาเลือกเสรี และตอ้งมีการวิเคราะห์
หลกัสูตรทอ้งถ่ินควบคู่กบับริบทต่าง ๆ เพื่อใชท้ดสอบในการประเมินให้ตรงกบักลุ่มสาระวิชาและ
กลุ่มเป้าหมาย เฉพาะวิชาเลือกเสรีตอ้งมีการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ถึงจะผ่านในวิชานั้น
เพราะข้ึนอยูก่บัความสามารถของผูเ้รียน และหน่วยกิจท่ีถูกตอ้งหลกัจากผา่นการประเมินมาทั้งหมด 
โดยตอ้งใช้ระดบัร้อยละเป็นตวัก าหนดของผลการศึกษารายวิชา น่าจะเหมาะสมกว่าใช้หน่วยกิจ
และเกรดเฉล่ีย 
     3.2.7.6 เห็นดว้ยกบัการประเมินผลของทั้งสองประเทศจะบูรณาการให้
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรและเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนได ้
          3.2.7.7 ระบบการประเมินผลของประเทศไทยตอ้งปรับใหเ้ป็นสากลให้
องค์กรเป็นท่ียอมรับระหว่างนานาชาติเพื่อสร้างผูส้อน ผูเ้รียน ให้ตระหนกัถึงหน้าท่ีอยากข้ึนโดย
อตัโนมติั ซ่ึงตรงส่วนน้ีประเทศสิงคโปร์ จะใชค้วามร่วมมือจากอาจารย ์นานาชาติเขา้ร่วมการสอบ
และถ่ายทอดความรู้ใหผู้ส้อนลงสู่ผูเ้รียน 
          3.2.7.8 ทั้งสองประเทศมีความสอดคลอ้งทางดา้นหลกัสูตรภาคปฏิบติั
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไวร้้อยละ 80 ในส่วนการประเมินผลครูผูส้อนตอ้งมีการประเมิน 360 องค์ศา  
ทุกมิติ และมี K.P.I. ของครูผูเ้ขา้รับการประเมิน และผูป้ระเมินเองตอ้งเขา้ใจและมีคุณสมบติัตาม 
K.P.I. ท่ีก าหนด 
   3.2.8 ความคิดเห็นการบริหารงบประมาณ  
     3.2.8.1 เห็นดว้ยกบัการลงทุนและจดัสรรงบประมาณให้เพียงพอเพราะ
สร้างอาชีพใหป้ระชาชน 
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     3.2.8.2 การบริหารงบประมาณของประเทศไทยมีความแตกต่าง     
อย่างเห็นได้ชัด ท าให้เป็นอุปสรรค์ต่อการพฒันา การส่งเสริมองค์กร ในขณะท่ีภาพลกัษณ์ของ
อาชีวะยงัมีปัญหาต่อการรับรู้ของประชาชนท่ีจะส่งลูกหลานเขา้มาเรียน  
          3.2.8.3 ด้านกรอบแนวคิดการบริหารงบประมาณควรให้ท้องถ่ินมี    
ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา และจดัหางบประมาณมาใช้ในการศึกษาทอ้งถ่ินโดยกระจายอ านาจ
ใหก้บัทอ้งท่ี และก ากบับริหารงบประมาณทางการศึกษาเองโดยใหก้ระทรวงศึกษาธิการก ากบั 

     3.2.8.4 การบริหารงบประมาณของประเทศไทย มีความซ ้ าซ้อนทั้ ง 
นโยบายและการบริหารท าใหง้บประมาณบางส่วนไม่คืนกลบัมาและเพิ่มการไร้วินยัทางการเงินกบั
ผูเ้รียน ในขณะท่ีประเทศสิงคโปร์ใช้งบประมาณอย่างมีนัย เพราะถือว่าเป็นการลงทุนพฒันา
ทรัพยากรมนุษยท่ี์มีค่ามากท่ีสุด   
     3.2.8.5 งบประมาณเป็นปัจจัย สูง สุดของการจัดการศึกษาดัง น้ี              
1) จดัสรรอุดหนุนรายหัวแต่ตอ้งให้ทราบความตอ้งการของผูเ้รียน และตอ้งใช้งบท่ีแตกต่างกนั       
2) ทุนท่ีให้ตอ้งเป็นทุนท่ีให้เปล่าแต่บงัคบัให้มาใชทุ้นหลงัจบการศึกษา 3) การศึกษาพิเศษทั้งหมด
เป็นงบประมาณเฉพาะ ต้องมีวสัดุฝึกอาชีพหรือความพิการของผูพ้ิการ 4) ให้อิสระในการ
บริหารงานงบประมาณเพื่อเสมอภาคเขา้ถึงทางการศึกษา 5) ให้สถานศึกษาตั้งงบประมาณให้
สอดคลอ้งกบัการใชจ่้ายในการศึกษาและให้นิติบุคคลบริหารเป็นเอกภาพ  และ 6) กองทุนให้เปล่า
ช าระคืนตามการท างานใหภ้าครัฐ 
            3.2.8.6 ดา้นการจดัสรรวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรของประเทศ
ไทยยงัพบไดว้า่ไม่ตรงกบัความตอ้งการ ดว้ยการจดัสรรยงัเร่ิมจากระดบับนลงสู่ขา้งล่าง ในขณะท่ี
ขา้งล่างของบประมาณข้ึนไปกลบัไม่ได้รับการพิจารณาตามความต้องการ ซ่ึงต่างจากประเทศ
สิงคโปร์ท่ีขา้งล่างจะรายงานความตอ้งการเพื่อให้รัฐบาลส่งงบประมาณมา หรือหามาให้ตามท่ี
ตอ้งการ 
          3.2.8.7 ควรเพิ่มวสัดุฝึกและอุปกรณ์ให้เพียงพอกบัการสนบัสนุนงาน
ดา้นวชิาการ 
           3.2.8.8 เห็นดีดว้ยในขอ้มูลการวเิคราะห์คร้ังน้ี มีความชดัเจน 
           3.2.8.9 เห็นดว้ยในขอ้แตกต่างคร้ังน้ี ทั้งน้ีรัฐบาลไทยตอ้งน าระบบภาษี
เข้ามาใช้ในบริษทัท่ีให้การสนับสนุนการศึกษา เพื่อจะได้น าภาษีท่ีจ่ายให้รัฐบาลไปสนับสนุน
การศึกษาหลักสูตรท้องถ่ินอุตสาหกรรมขนาดใหญ่การบริการ และควรเพิ่มอัตราส่วนใน
งบประมาณดา้นภาษีใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั  
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   3.2.9 ความคิดเห็นการบริหารงานบุคคล  
     3.2.9.1 การบริหารงานบุคคลของประเทศสิงคโปร์จะถือเป็นเร่ือง

ส าคญั โดยใชร้ะบบทอ้งถ่ินท่ีเข็มแข็งไม่ไดผ้่านเพียงผูบ้ริหารอาชีวะเพียงท่านเดียว ในขณะท่ีการ
บริหารของประเทศไทยผูอ้  านวยการมีบทบาททั้งทางตรงและทางออ้มในการบริหารบุคลากรใน
สถานศึกษา 
          3.2.9.2 การบริหารงานบุคคลทั้งสองประเทศมีความสอดคลอ้งกนั โดย
น าทฤษฏีการบริหารงานมาใชใ้นการจดัการดงัน้ี 1) Hogwood 2) Maxweben โดยใชค้วามจ าเป็นขั้น
พื้นฐานดงัน้ี  3) ผลตอบแทนสูงของการบริหารจดัการในดา้นสถานศึกษา 4) สวสัดิการ 5) คุณภาพ
วิชาการ และ 6) งานวิจยั  เม่ือมีบุคลากรมาก แต่ทุกคนมีความสุข ไม่มีปัญหาดา้นเศรษฐกิจแล้ว  
การท างานยอ่มเกิดผลสัมฤทธ์ิของงาน ตั้งกรอบการท างานไวอ้ยา่งชดัเจน กรอบรายได ้กรอบของ
สวสัดิการ และกรอบบทลงโทษ เพื่อเป็นมาตรฐานสากลให้กบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐดา้นการศึกษา และ
บทลงโทษท่ีเด็ดขาดในการละเลยไม่ปฏิบติังานภาระงานท่ีก าหนด 
   3.2.10 ความคิดเห็นการบริหารกิจการ  

     3.2.10.1 การบริหารงานฝ่าย กิจการนัก เ รียนของประเทศไทย 
โดยเฉพาะกิจกรรมเสริมหลกัสูตรขององคก์รนอกสถานศึกษา ชอบน านโยบายชัว่คราวมาให้ด าเนิน
กิจกรรมบ่อย ๆ จึงมองไดว้า่สถานศึกษา ไม่มีเอกภาพเหมือนของประเทศสิงคโปร์ 
          3.2.10.2 การบริหารกิจการของอาชีวะเป็นไปตามแบบแผนท่ีก าหนด
และทั้งสองประเทศมีความสอดคลอ้งกนัในแต่ละประเภทหรือแต่ละงาน และแนะแนวในดา้นงาน
ต่าง ๆ ดว้ยเพื่อความมีประสิทธิภาพของงาน 
                 3.2.10.3 เห็นดีดว้ยในขอ้มูลการวเิคราะห์คร้ังน้ี มีความชดัเจน 
         3.2.10.4 ในเร่ืองสวสัดิการของค่าราชการและค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
รัฐบาลใช้งบจากกรมบญัชีกลางจ่ายให้แก่บุคลากรขา้ราชการ แต่บุคคลทัว่ไปใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน
ของบุคคลนั้ น ๆ และงบประมาณอ่ืน ๆ กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู ้จ ัดการ รัฐบาลได้มอบ
ทุนการศึกษาให้กบับุตรขา้ราชการเรียนดี ไปจนจบหลกัสูตรทั้งดา้นอาชีวศึกษาและหลกัสูตรปกติ 
เพื่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาทางตรงและทางออ้มเป็นส่วนหน่ึงของการสนบัสนุนดา้นการศึกษาให้
ประสบความส าเร็จ 
   3.2.11 ความคิดเห็นการนิเทศการศึกษา  
            3.2.11.1 ควรพฒันารูปแบบการนิเทศท่ีเหมาะสม 
     3.2.11.2 บุคลากรการนิเทศย ังพบว่าขาดประสบการณ์ในส่วน
ความสามารถสร้างมิติทางจิตนาการให้กบัผูส้อน หรือถ่ายทอดประสบการณ์การรับรู้ไดเ้พียงตาม
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ต าราท่ีศึกษานิเทศมานั้น หมายความว่าการนิเทศควรเพิ่มมิติของผูป้ระกอบการเขา้มามีส่วนการ
นิเทศ  
     3.2.11.3 การนิเทศเป็นส่ิงท่ีน่าส่งเสริมเพื่อเกิดทกัษะในการจดัการ
เรียนการสอน แต่ประเทศไทยไม่สามารถท าไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
                                        3.2.11.4 ประเทศไทยไดก้ าหนดให้ผูจ้ดัการศึกษาเป็นผูนิ้เทศเพียงฝ่าย
เดียว โดยไม่ยอมท่ีจะสร้างระบบเครือข่ายผูมี้ส่วนร่วม ซ่ึงอ้างเหตุผลว่าขาดบุคลากรและขาด
งบประมาณ แต่ไม่ไดม้องถึงการพฒันาหลกัสูตรเฉพาะดา้นเลย 

     3.2.11.5 กระบวนการนิเทศของประเทศไทยยงัขาดบริบทของผูนิ้เทศ
ท่ีมีประสบการณ์ดา้นอาชีวะหรือประกอบการธุรกิจมาก่อน จะท าให้มีความเขา้ใจมากกวา่หวัขอ้ท่ี
จะมานิเทศ เพื่อการเล่าประสบการณ์ตรงท่ีจะสามารถพฒันาหลักสูตรวิธีสอนให้กับผูเ้รียนได้
ปรับปรุงใหท้นัต่อเหตุการณ์ปัจจุบนั 
          3.2.11.6 ประเทศไทยควรมีระบบนิเทศการศึกษาดงัน้ี 1) ในการนิเทศ
ดา้นวชิาการตอ้งใหผู้จ้ดัการศึกษาเป็นผูนิ้เทศ  และ 2) ดา้นการฝึกปฏิบติัควรให้ผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละ
สาขาเป็นผูนิ้เท 
   3.2.12 ความคิดเห็นการใหค้วามร่วมมือและการสนบัสนุนของผูป้กครอง  
            3.2.12.1 ควรมีการจัดการศึกษาแบบ “ประชารัฐ” ตามแนวคิดของ
รัฐบาลในปัจจุบนั 
         3.2.12.2 ประเทศสิงคโปร์มีภาษีการศึกษาหลังแต่งงานเพื่อเป็น
งบประมาณดูแลการศึกษาเฉพาะบุคคล “Edusave”   
          3.2.12.3 จากขอ้มูลงบประมาณท่ีรัฐบาลให้ส่งไปสนบัสนุนติดอนัดบั
สูงตน้ ๆ ของโลก แต่กลายเป็นวา่ตอ้งใชก้ารระดมทุนเขา้มาช่วยก็ยงัไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร
คือการแกไ้ขปัญหาไม่ถูกจุด งบประมาณมีความซบัซ้อนเสมือกบัการฝากโฆษณา ประชาสัมพนัธ์
กบัผูท่ี้หางบมาบริจาค 

     3.2.12.4 ประเทศไทยใช้รัฐบาลเพียงองค์กรเดียวไม่สามารถจัด
การศึกษาใหมี้ประสิทธ์ิภาพครอบคลุมทั้งระบบ ดงันั้นจะตอ้งจดัการศึกษากบัแผนพฒันาเศรษฐกิจ
แห่งชาติและแนวทางของการพฒันาประเทศ1. เห็นด้วยกบัการจดัการศึกษาระบบทวิภาคีของ
ประเทศไทย 
   3.2.13 ความคิดเห็นการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการจดัการศึกษา  
     3.2.13.1 เห็นด้วยท่ีระบบการศึกษาจะต้องให้ความส าคญักับการจดั
เทคโนโลยใีนแต่ละสาขาวชิา 
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     3.2.13.2 การน าเทคโนโลยีมาให้ในการจดัการศึกษาของประเทศไทย 
ยงัพบปัญหาวา่ไม่ครอบคลุมทุกโรงเรียน และยงัพบวา่ความสามารถของผูอ้  านวยการสถานศึกษา 
จะมีบทบาทส าคญัในการของบประมาณไดห้รือไม่ได ้ขณะท่ีประเทศสิงคโปร์รัฐบาลไดส่้งเสริม
และปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
          3.2.13.3 การใช้เทคโนโลยีการศึกษาเป็นองค์ประกอบหน่ึงในการน า
ความรู้จากทุกมุมโลกมาไวใ้นสถานศึกษาผ่านระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยน ามาประยกุตใ์ชใ้นการศึกษา 
            3.2.13.4 เห็นดว้ยกบัการพฒันาระบบ ICT เพื่อการเรียนรู้เพิ่มข้ึน 
          3.2.13.5 การใช้ระบบ ICT ของประเทศไทยย ังพบว่ามีข้อจ ากัด         
ไม่สามารถไปเบิกไดท้ัว่ถึง ทุกสถาบนัอยา่งมีคุณภาพอประกอบกบัการขาดการผสมผสานระหวา่ง
ผูส้อนกบัส่ือสมยัใหม่ และทกัษะท่ียงัปรับไม่ทนัเท่ากบัภาวะในปัจจุบนั เราจะพบไดว้่าประเทศ
สิงคโปร์จะมีความต่ืนตวัมากทั้งผูส้อนและผูเ้รียนเพราะความเจริญของประเทศท าให้คนอยูย่ากข้ึน 
ถา้จะมีท่ียนืตอ้งมีความสามารถถึงจะพบโอกาสในการสร้างตวัเอง 
          3.2.13.6 ในการใช้เทคโนโลยีตอ้งควรค านึงถึงผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
การสร้างองคค์วามรู้ดา้นเทคโนโลยแีละเขา้ถึงง่าย  
                   3.2.13.7 ประเทศไทยเนน้นโยบายเป็นส าคญั และควรจะหาผูเ้รียนท่ีมี
ความสามารถเฉพาะมาเสนอผลงานให้ได้ผลตามนโยบาย ส่วนประเทศสิงคโปร์ใช้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลางและเนน้วิทยาศาสตร์และนวตักรรมใหม่ ๆ เพื่อน าไปใชใ้นการบริหารของผูบ้ริหารและ
ขบัเคล่ือนประเทศและวจิยั พฒันาต่อไปและใชน้โยบายขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ต่อไป 
   3.2.14 ความคิด เ ห็นการจัดการ ศึกษาในระดับอา ชีว ศึกษากับสถาน
ประกอบการ  
     3.2.14.1 ประเทศไทยมีการจดัระการฝึกประสบการณ์กบัประเทศใน
อาเซียน เพื่อเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสประกอบอาชีพเม่ือส าเร็จการศึกษาแลว้ 
          3.2.14.2 ประเทศสิงคโปร์เน้นการฝึกประสบการณ์ โดยมีการฝึก
ปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการ  
          3.2.14.3 ประเทศไทย ในเร่ืองของการฝึกงานยงัพบได้ว่านักเรียนยงั
ขาดจิตวิญญาณของอาชีพนั้น ๆ และการตรวจเยี่ยมอย่างสม ่าเสมอของสถานประกอบการกับ 
สถานศึกษาต้องร่วมกันสร้างคุณภาพเพื่อให้ผูเ้รียนเขา้ใจถึงความส าคญัของการสร้างงานให้มี
เกียรติภูมิ 
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          3.2.14.4 ทั้งสองประเทศมีความสอดคลอ้งกนัทั้งในดา้นความร่วมมือ
ของภาครัฐและสถานประกอบการ เพื่อให้เกิดการยกระดบัในการพฒันาฝีมือ และมีบทบาทสร้าง
ความร่วมมือแก่รัฐและเอกชน และจะเป็นการพฒันาฝีมือของช่างเทคนิคในการส่งไปแข่งขนัฝีมือ
ระดบัโลก ทั้งสถานศึกษา บุคลากร ฝ่ายสนบัสนุน ฝ่ายวชิาการ และผูเ้รียน ตลอดจนวางแนวทางใน
การพฒันาหลกัสูตรทั้งในระยะสั้นระยะยาว โดยใหเ้อกชนเป็นผูมี้ส่วนร่วม ในความร่วมมือแบบทวิ
ภาคี 
   3.2.15 ความคิดเห็นดา้นผูเ้รียนหรือนกัศึกษาในระดบัอาชีวศึกษา    
     3.2.15.1 ประเทศไทยในดา้นคุณลกัษณะตอ้งมีการพฒันาผูเ้รียนหรือ
นกัศึกษา  
     3.2.15.2 ในส่วนอาชีวะของประเทศไทยก าลังส่งเสริมให้มีผูเ้รียน
เพิ่มข้ึน แต่ยงัขาดแผนงานท่ีจะส่งเสริมท่ีมาจากทอ้งถ่ิน ซ่ึงอาชีวะยงัถูกมองว่า เรียนอะไรไม่ไดก้็
เรียนสายอาชีพ แสดงให้เห็นว่าเจนคติของคนไทยยงัให้ความส าคญัน้อย พร้อมกับขาดการให้
ความรู้เร่ืองสายอาชีพท่ีเป็นรูปธรรม เพียงแต่บอกวา่ขาดแรงงานดา้นอาชีพ ซ่ึงต่างจากของประเทศ
สิงคโปร์ ท่ีก าหนดนโยบายดา้นผูเ้รียนและปฏิบติัตามนโยบาย ส่งเสริมให้รู้และเขา้ใจสายอาชีพ
ตั้งแต่แผนแห่งชาติลงสู่ปฏิบติั  
     3.2.15.3 การเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนมีความสอดคล้องของทั้ง
สองประเทศ แต่ยงัมีความแตกต่างในบางประเด็นบางเร่ืองดงัน้ี 1) ท่ีมาของผูเ้รียนคือตอ้งป้อน
ขอ้มูลเขา้สู่ระบบสายอาชีพ ต่างจากประเทศสิงคโปร์ ท่ีผูเ้รียนมีความตั้งใจเรียนในสายอาชีพ และ          
2) จิตส านึกของประเทศไทยควรมีการพฒันาในด้านวิชาการและการปฏิบติังานเน้นส่ิงท่ีเป็น
วฒันธรรมท้องถ่ินเป็นหลัก ส่วนจิตส านึกของประเทศสิงคโปร์มีการเน้นเทคโนโลยีและ
ส่ิงประดิษฐใ์หม่เป็นส าคญัและน าสู่การวจิยัพร้อมทั้งการพานิย ์ 
   3.2.16 ความคิดเห็นด้านคุณลกัษณะของครูผูส้อนและการปฏิบติัหน้าท่ีของ
ครูผูส้อน  

  3.2.16.1 ประเทศสิงคโปร์ครูมีความเพียงพอ ผ่านระบบการควบคุม
จากกระทรวงศึกษาธิการโดยตรง ดงันั้นประเทศสิงคโปร์จึงสามารถวางแผนก าลงัคนไดเ้หมาะสม
และตรงกบัความตอ้งการ ในส่วนของประเทศไทยไม่มีแผนก าลงัคนท่ีชดัเจน 
          3.2.16.2 คุณลกัษณะของผูส้อนอาชีวะของประเทศไทย ยงัพบไดว้า่ไม่
ตรงกบัสายท่ีสอนอยูม่าก และขาดความกา้วหนา้ในสายงานโดยเฉพาะฐานเงินเดือน ท่ีไม่สอดคลอ้ง
กับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงท าให้ผู ้สอนต้องไปรับงานข้างนอกหรือลาออกไปท างาน
บริษทัเอกชน หรือเปล่ียนสายงานและการท าหนา้ท่ีของผูส้อน และยงัมีภาระงานอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใชง้าน
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สอนมากเกินไป ขณะท่ีประเทศสิงคโปร์มีความชัดเจนในสวสัด์ิการท่ีดีตั้ งแต่เร่ิมเข้าสู่ระบบ 
โดยเฉพาะความสามารถของผูส้อนท่ีตอ้งแข่งขนักนัอยูต่ลอด ดว้ยระบบตรวจสอบคุณภาพท่ีดี จึง
ท าใหมี้การพฒันาตวัผูส้อนอยูต่ลอดเวลา 
     3.2.16.3 ควรมีการยกระดับให้ เ ป็นสาขาวิชา ชีพขั้ นสูงในทาง
อาชีวศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาให้กลบัมารับใช้บา้นเมือง เม่ือประสบความส าเร็จในการ
ท างาน ทั้งบุคลากรครูและสายสนบัสนุน พร้อมทั้งควรสร้างความตระหนกัในผลงานท่ีไดส้ร้างข้ึน
ใหเ้ป็นมืออาชีพ   
   3.2.17 ความคิดเห็นผลผลิตของการจดัการการศึกษาในระดบัอาชีวศึกษา  

     3.2.17.1 ส่วนผลิตของผูเ้รียนของประเทศไทย ยงัถูกสร้างให้อยู่ใน
กรอบการศึกษาจนมากเกิน ไม่สามารถท่ีจะกลา้ต่อยอดการเป็นผูป้ระกอบการได ้และคุณภาพยงัไม่
สามารถส่งออกนอกประเทศไดม้ากนกั ต่างกบัประเทศสิงคโปร์ท่ีแผนการพฒันาผูเ้รียนท าทั้งใชใ้น
ประเทศและส่งออกนอกประเทศ 
          3.2.17.2 ทั้งสองประเทศมีการวางแผนในสายอาชีพของผูเ้รียน โดย
การก าหนดแนวทางของตนเอง ประกอบกบัระดบัของการพฒันาฝีมือของผูเ้รียนให้เล่ือนล าดบั  
ข้ึนอยูก่บัความสามารถและค่าตอบแทนในสาขาวชิาชีพนั้น ๆ  

     3.2.17.3 ประเทศไทยไม่นิยมใชใ้บประกาศนียบตัรท่ีไดรั้บการอบรม
มาเป็นใบเบิกทางใช้แต่คุณวุฒิการศึกษาเป็นหลกัเพื่อพิจารณารายได้ขั้นตน้ ซ่ึงในการปฏิบติัจริง
การท างานเฉพาะด้านควรมีการอบรมในสาขานั้น ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อความต้องการของ
อุตสาหกรรมและก่อใหเ้กิดผลจริงและการพฒันาหลกัสูตรงานดา้นวฒันธรรมหลากหลายแขนงวิชา
ต่อการพฒันาประเทศในภาคอุตสาหกรรม 
   3.2.18 ความคิดเห็นการวดัและการประเมินผลการบริหารและการศึกษาภายใน
และภายนอก  
     3.2.18.1 ควรมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพวิชาชีพให้ได้
มาตรฐานในระดบัสากลมากยิง่ข้ึน 
            3.2.18.2 การศึกษาสิงคโปร์มีการจดัระบบการประกนัคุณการศึกษาท่ี
ชดัเจนโดยยดึหลกัมาตรฐานการศึกษาในระดบัสากล 
          3.2.18.3 การประกันคุณภาพของประเทศไทยท่ีผ่านมา จะมุ่งไปท่ี
ร่องรอยของการท างานเอกสาร และคุณสมบติัของผูป้ระเมินท่ีขาดประสบการณ์การประเมิน         
ท  าใหผ้ลการประเมินกบัความเป็นจริงมีผลสะทอ้นท่ีแตกต่างกนัในเชิงลบนั้น ยงัคงท าให้มาตรฐาน
การประกนัคุณภาพมีความต่างกนักบัประเทศสิงคโปร์เป็นอย่างมาก การประเมินผลการบริหาร
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การศึกษาทั้งภายในและภายนอกสิงคโปร์ยงัมีแรงกดดนัของจ านวนประชากรท่ีตอ้งแข่งขนักัน
ตลอดด้วยปัจจัยค่าครองชีพ ความเจริญทางเศรษฐกิจ การหางานท าท่ีต้องการแรงงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ จึงท าให้ประเทศสิงคโปร์ มีโอกาสท่ีจะได้บุคลากรท่ีมีคุณภาพสูง ซ่ึงคงต่างจาก
ประเทศไทยท่ีไม่สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ ท่ีตอ้งการก าลงัคนท่ีมีคุณภาพเขา้สู่ตลาดแรงงานใน
ระดบัอาชีพ แต่ผลท่ีเห็นคือ การส่งเสริมผูท่ี้อยู่ในสายอาชีวะ เขา้สู่ระบบปริญญา เพราะสถาบนั
อาชีวะเปิดระดบัปริญญาเป็นการไม่ปล่อยคนออกสู่ตลาดแรงงาน ประกอบกบัการบริหารการศึกษา
ทั้งภายในและภายนอกยงัไม่สามารถจะท าให้ผูเ้รียนมีคุณภาพมากพอท่ีจะสามารถแข่งขนักบัความ
ตอ้งการของตลาดแรงงานทั้งภายในและสากล 
          3.2.18.4 การประกนัคุณภาพการศึกษาการศึกษาทั้งภายนอกและภายใน 
ยอ่มเป็นมาตรฐานท่ีเป็นการยอมรับของระบบการแสดงผลผลิตท่ียอมรับกนัทั้งโลก ดงันั้นรัฐบาล
ควรมีการเน้นกระบวนการผลิตเป็นหลัก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทาง
การศึกษาสูงสุด เพื่อน ามาพฒันาภาคอุตสาหกรรมต่อไป และสาขาวิชาชีพควรมีการได้รับการ
รับรองมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับของสถาบนัต่าง ๆ และรับใช้บ้านเมืองให้ทนัต่อโลกของการ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วต่อไป 
    จะเห็นได้ว่าความคิดเห็นของผู ้เชียวชาญหรือผูท้รงคุณวุฒิส่วนใหญ่        
จะเห็นชอบในระบบการบริหารการจดัการอาชีวศึกษาของประเทศสิงคโปร์วา่มีระบบการบริหารจดั
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ผูเ้รียนและประเทศชาติไดป้ระโยชน์ในการจดัการศึกษาคร้ังน้ี และใน
ส่วนของประเทศไทยนั้นผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่ไม่เห็นชอบในระบบการบริหารการจดัการศึกษา
อาชีวศึกษาในบางเร่ือง อาทิ ระบบการบริหารจดัการภายใน การจดัสรรงบประมาณ การไม่มีกล
ยุทธ์ในการเชิญชวนให้มีผูเ้รียนเขา้มาศึกษามากยิ่งข้ึน การไม่มีการรับรองเม่ือผูเ้รียนจบการศึกษา
แลว้จะมีงานท า และความไม่มีคุณภาพในระบบการวดัและประเมินผลของผูเ้รียน และระบบการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาเป็นตน้ ดงันั้นประเทศไทยควรจะน าแบบอย่างการ
บริหารการศึกษาของประเทศสิงคโปร์น้ีมาเสริมสร้างประสิทธิภาพอาชีวศึกษาไทยให้มีคุณภาพ    
ต่อผูเ้รียน ต่ออาชีพ และเศรษฐกิจของของสากลหรือของโลกในยคุ 21 ต่อไป 
 

อภิปรายผล 
 

 จากการเปรียบเทียบการบริหารจดัการอาชีวศึกษาประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์มี
การวางแผนแนวทางการบริหารจดัการจ านวน 18 ประเด็น คือ นโยบาย  ยุทธศาสตร์  ระบบ         
การบริหารจดัการ  การวางแผน  หลกัสูตร การจดัการเรียนการสอนเหมือนกนัหรือแตกต่างกนั   
การวดัและประเมิลผลการศึกษาของผูเ้รียนและการสอนของครูผูส้อน  การบริหารงบประมาณ  การ
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บริหารงานบุคคล การบริหารกิจการนกัศึกษา  ผูเ้รียน  การนิเทศการศึกษา  การให้ความร่วมมือและ
การสนบัสนุนของผูป้กครอง  เทคโนโลยี การจดัการศึกษากบัสถานประกอบการ คุณลกัษณะของ
ครูผูส้อนและการปฏิบติัหน้าท่ีของครูผูส้อน ผลผลิตของการจดัการการศึกษา และการวดัและ     
การประเมินผล    ผลการวจิยัพบวา่  การจดัการศึกษาของประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์  มีส่วน
ท่ีสอดคลอ้งกนัและส่วนท่ีแตกต่างกนั  ซ่ึงในการอภิปรายผลคร้ังน้ีขออภิปรายผลในส่วนท่ีทั้งสอง
ประเทศมีความแตกต่างกนัและน่าสนใจ พร้อมทั้งสรุปอภิปรายผลความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญใน
การเสนอแนะการบริหารจดัการอาชีวศึกษาของทั้งสองประเทศ ดงัน้ี 
 ความแตกต่างกนัโดยส้ินเชิงของทั้งสองประเทศ 
 ประเทศไทย 

 1. ประเทศไทย มีการจดัการศึกษาส าหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์ สังคม การส่ือสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคล
ซ่ึงไม่สามารถพึ่งตนเองไดห้รือไม่มีผูดู้แลหรือดอ้ยโอกาส 
      2. ประเทศไทย มีการวางแผนขยายกลุ่มเป้าหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษา         
ขั้นพื้นฐานและอาชีวะเพื่อคนพิการ อาชีวะวยัแรงงาน อาชีวะสูงวยั อาชีวะเพื่อสตรี อบรมระยะสั้น 
ฯลฯ 
      3. ประเทศไทย มีการวางแผนสนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กร ร่วมจดัอาชีวศึกษา      
ซ่ึงไดแ้ก่ สถานประกอบการ  อปท. และภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่าง ๆ ฯลฯ 
       4. ประเทศไทย มีการวางแผนจดัอาชีวะทางเลือก อาชีวะทายาท วิทยาลยัอาชีวศึกษา
ฐานวทิยาศาสตร์อาชีวะอินเตอร์ และอาชีวะเทียบโอนประสบการณ์ 

 5. ประเทศไทย มีการวางแผนเพิ่มช่องทางการเรียนอาชีวศึกษาดว้ย อาชีวะทางไกล
และเครือข่ายวทิยเุพื่อการศึกษาและพฒันาอาชีพ (R-radio Network)  

6. ประเทศไทย มีการฝึกอบรมวิชาชีพโดยเป็นรูปแบบ การศึกษาในระบบเป็นการจดั
การศึกษาวิชาชีพโดยมีการก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตรระยะเวลาการวดัและ          
การประเมินผลท่ีเป็นเง่ือนไขของการส าเร็จการศึกษา 
        7. ประเทศไทย มีการเทียบโอนผลการเรียนท่ีผูเ้รียนสะสมไวใ้นระหว่างรูปแบบ
เดียวกนัหรือต่างรูปแบบได ้ไม่วา่จะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกนัหรือไม่ก็ตาม รวมทั้ง
จากการเรียนรู้นอกระบบ ตามอธัยาศยัการฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การท างาน 
      8. ประเทศไทย มีการปรับปรุงแผนการเรียน โดยมีรายวิชาท่ีสัมพนัธ์กบัการเรียน
วชิาชีพท่ีสถานประกอบการรวมอยูด่ว้ย 
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 9. ประเทศไทย มีการมอบหมายให้ผูบ้งัคบับญัชามีหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบติังาน
ของขา้ราชการครูผูส้อนและบุคลากรทางการศึกษา 
                  10. ประเทศไทย ในส่วนการรับผูเ้ขา้ศึกษาระดบัปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบติัการของสถาบนัการอาชีวศึกษาจะตอ้งมีการสอบคดัเลือกในรูปแบบการศึกษาระบบ ทวิภาคี 
โดยสถาบนัจะเป็นผูส้อบคดัเลือกหรือคดัเลือกผูเ้รียนเองตามคุณสมบติัท่ีก าหนดและตามจ านวนท่ี
ไดต้กลงร่วมกบัสถานประกอบการ 
                  11. ประเทศไทยมีการให้บริการสวสัดิการพยาบาลและหอพกั ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ    
การบริหารกิจการของผูเ้รียน 
                  12. ประเทศไทยมีกิจการการจัดตั้ ง “กองทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการจดัการ
อาชีวศึกษาการพฒันาบุคลากร และความร่วมมือในการจดัการอาชีวศึกษาประกอบดว้ย 
                  13. สถาบันอาชีวศึกษาอาจมีกิจการการจัดหารายได้จากผลประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อ
สนบัสนุนในการจดัท ากิจการต่าง ๆ ใหมี้ประสิทธิภาพ 
 ประเทศสิงคโปร์ 
 1. ประเทศสิงคโปร์ ไดก้ าหนดสโลแกนให้เป็นท่ีรู้จกั โดยส่ือสารเผยแพร่สภาพความ
พร้อมและการด าเนินการไดจ้ริงของ ITE  
 2. ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศท่ีใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาราชการ การติดต่อธุรกิจ 
การศึกษารวมไปถึงการใชชี้วติประจ าวนั 
 3. ประเทศสิงคโปร์  มีการจดัการศึกษาของสิงคโปร์ทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกระดบั
รวมทั้งในโรงเรียนกวดวิชาและโรงเรียนชาวต่างชาติทุกแห่ง  ทั้ งท่ีเป็นสายสามญัและวิชาชีพ      
ต่างก็อยูภ่ายใตก้ารควบคุมกระทรวงศึกษาธิการอยา่งใกลชิ้ด 
 4. ประเทศสิงคโปร์ เม่ือผูเ้รียนสอบจบหลกัสูตรในการเรียนอาชีวศึกษาแลว้ ก่อนจะ
ออกไปท างานหรือไปเรียนต่อในแต่ละละดบัต่อไป จะตอ้งมีการสอบ โดยหลกัสูตรพิเศษ และ
หลกัสูตรเร่งรัดและจะไดรั้บใบประกาศนียบตัร GCB (General Certificate of Education) ในระดบั 
“O” Level ส่วนหลกัสูตรปกติจะตอ้งผ่าน GCB “N” Level แต่ถา้ตอ้งศึกษาต่อในระดบัเตรียม
อุดมศึกษา ก็ตอ้งสอบใหผ้า่น GCB “O” Level เช่นเดียวกนั 
 5. สิงคโปร์ยงัได้รับการสนับสนุนจาก การท่องเท่ียวสิงคโปร์ (SingaporeTourism 
Board) และคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานผลิตผลและนวัตกรรม (SingaporeInternational 
Enterprise) ท่ีนอกเหนือจากรัฐบาลจดัสรร 
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 6. สิงคโปร์ยงัไดรั้บการสนับสนุนจากองค์กร บริษทัเอกชน และสถาบนัการศึกษา 
ต่าง ๆ ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินอย่างมากมาย เพื่อการสนับสนุนทุนการศึกษาของ
ชาวต่างชาติท่ีมีความสามารถใหมี้โอกาสศึกษาต่อในสิงคโปร์ 
 7. รัฐบาลสิงคโปร์ไดส้นบัสนุนประมาณทางดา้นการศึกษาในอตัราท่ีสูงข้ึนในทุกปี 
 8. ประเทศสิงคโปร์ มีการจดัตั้งศูนยฝึ์กอบรมอาชีวศึกษาโดย VITB โดยมีหนา้ท่ีให้
ค  าแนะน าและพฒันาหลกัสูตร ฝึกอบรมครูผูส้อน และช่วยพฒันาส่ือการสอนซ่ึงเป็นส่วนส าคญัใน
การท าใหก้ารจดัอาชีวศึกษาเกิดความเขม้แขง็ 
 9. ประเทศสิงคโปร์ มีการจดัท าการประชาสัมพนัธ์ความสามารถของผูเ้รียนโดย
เผยแพร่ทางวารสานใน Fun Science ซ่ึงเป็นจดหมายข่าวส าหรับเยาวชนท่ีมีความสนใจในขอ้มูล
ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                   10. ประเทศสิงคโปร์ มีการก าหนดวสิัยทศัน์ในการจดัการศึกษาดา้นเทคโนโลย ี
                   11. ประเทศสิงคโปร์ มีการพฒันาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งในด้านการพฒันา
ต้นแบบและให้ค  าปรึกษาหารือในการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปให้สอดรับกับ
หลกัสูตรการเรียนการสอนในแต่ละสถาบนัการศึกษาต่างๆ และการเป็นก าลงัขบัเคล่ือนส่งเสริม
เทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้ ซ่ึงรวมถึงการสร้างพนัธมิตรยทุธศาสตร์กบัหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
                   12. ประเทศสิงคโปร์ มีผลผลิตจากส่วนอ่ืน ๆ เพิ่มเติมให้กบับุคคลท่ีสนใจจะเรียนรู้
แบบระยะสั้น แต่ไดค้วามรู้และทกัษะท่ีจะประกอบอาชีพหรือเพิ่มศกัยภาพของอาชีพไดมี้การจดั
อบรมเพิ่มเติมท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้ท  างานแลว้มากมาย 
 ความสอดคลอ้งกนักบัแนวทางการบริหารของทั้งสองประเทศ แต่มีความแตกต่างกนั
ในการด าเนินการจดัการ 
 1. จากการวิเคราะห์นโยบายการบริหารจดัการศึกษาด้านนโยบายการจดัการเรียน
ใหแ้ก่ประชาชน ทั้งของประเทศไทยและสิงคโปร์พบวา่ มีความสอดคลอ้งกนัทั้งสองประเทศ โดยมี
การจดัการศึกษาใหก้บัผูเ้รียนเรียนขั้นพื้นฐานไม่นอ้ยกวา่ 12 ปี ท่ีเหมือนกนั คือระดบัประถมศึกษา  
6  ปี และระดับมธัยมศึกษา  6 ปี แต่มีความแตกต่างกันในส่วนการจดัการเรียนภาคบงัคบั คือ 
ประเทศไทยจดัการศึกษาภาคบงัคบั บงัคบัจ านวน 9 ปี โดยเร่ิมตั้งแต่ ระดบัประถมศึกษา 6 ปี และ
ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 3 ปี และสิงคโปร์จดัการศึกษาภาคบงัคบัจ านวน 10  ปี คือ ระดับ
ประถมศึกษา 6 ปี และมธัยมศึกษา 4  
 2. จากการวิเคราะห์การวางแผนการจดัการศึกษาในเร่ืองวนัเปิดและปิดภาคเรียนของ
ประเทศไทยและสิงคโปร์พบวา่ มีความสอดคลอ้งกนัทั้งสองประเทศ คือ มีการปิดเทอมเหมือนกนั 
แต่มีความแตกต่างของระยะเวลาการปิดภาคเรียนคือ ของประเทศไทยจะเปิด-ปิดภาคเรียน ระยะสั้น 



 

 
340 

1 คร้ัง และระยะยาว 1 คร้ัง  ส่วนของประเทศสิงคโปร์จะเปิด-ปิดภาคเรียน ระยะสั้ น 2 คร้ัง        
เพียงคร้ังละ 1 สัปดาห์ หรือเพียง 5 วนั และระยะยาว 2คร้ัง   
 3. ในการวดัและประเมินผลของทั้งสองประเทศมีความสอดคล้องกัน แต่มีความ
แตกต่างกนัในเร่ืองของหลกัสูตรเฉพาะดา้น ซ่ึงหลกัสูตรระยะสั้นในปัจจุบนัท่ีมีความตอ้งการสูง     
มีการประเมินดา้นทฤษฏีคิดเป็นร้อยละ 60 ถึงจะผ่านมีการวดัและประเมินผลจริงคือผ่านไม่เกิน  
ร้อยละ 20 ของผูเ้ขา้อบรม และภาคปฏิบติัตอ้งมีเกณฑร้์อยละ 80 ถึงจะผา่นหลกัสูตรและสามารถน า
กระบวนการวดัผลมาใชใ้นภาคทฤษฏีและปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง เพื่อใหมี้คุณภาพ 
 4. จากการวเิคราะห์ยทุธศาสตร์ในการจดัการศึกษาในเร่ืองเป้าหมายในการสนบัสนุน
ส่งเสริมผูเ้รียนอาชีวศึกษา ของประเทศไทยและสิงคโปร์พบว่า มีความสอดคล้องกันทั้งสอง
ประเทศ คือ เน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางในการปฏิรูปการศึกษา โดยท่ีประเทศไทยมีการวางแผน
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความสนใจเขา้เรียนสายอาชีพมากยิ่งข้ึน เพราะปัจจุบนัยงัมีผูส้นใจเรียนน้อย 
ส่วนประเทศสิงคโปร์มีการวางแผนส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความสนใจเลือกเรียนอาชีวศึกษาเพียง 25 % 
- 30 % เท่านั้น ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีเพียงพอต่อการศึกษาในดา้นวชิาชีพในประเทศสิงคโปร์ 
 5. จากการวเิคราะห์ยทุธศาสตร์ในการจดัการศึกษาในเร่ืองการสนบัสนุนงบประมาณ
ในการใช้บริหารในการจดัการศึกษาอาชีวศึกษา  ของประเทศไทยและสิงคโปร์พบว่า มีความ
สอดคลอ้งกนัทั้งสองประเทศ คือ มีการสนบัสนุนงบประมาณในการใชบ้ริหารในการจดัการศึกษา
อาชีวศึกษา โดยเฉพาะประเทศสิงคโปร์มีการสนับสนุนงบประมาณการจดัการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาอย่างเต็มท่ี เพราะประเทศสิงคโปร์มีรายไดจ้ากเศรษฐกิจท่ีดี สามารถสร้างบุคลากรท่ี
เรียนจบจากสายวิชาชีพให้เปิดธุรกิจให้กับประเทศได้ อีกทั้งมีผูเ้รียนสายอาชีพน้ีท่ีมีสัดส่วน        
การเรียนท่ีเหมาะสมกบัท่ีรัฐบาลสิงคโปร์พร้อมท่ีจะทุ่มงบให้เรียนไดอ้ย่างเต็มท่ี  แต่ในส่วนของ
ประเทศไทยประชากรท่ีเรียนมีมากกว่าสิงคโปร์ และงบประมาณมีจ ากัดตามความจ าเป็นของ
พื้นฐาน ความเสมอภาค และตามนโยบายของรัฐบาล 
 6. จากการวิเคราะห์ระบบการบริหารในการจดัการศึกษาในเร่ืองโครงสร้างการ
บริหารการจดัการศึกษาอาชีวศึกษา ของประเทศไทยและสิงคโปร์พบว่า มีความสอดคล้องกนั       
ทั้งสองประเทศ คือ มีกระทรวงศึกษาเป็นผูดู้แลเป็นหลกั เพียงแต่ของประเทศไทยมีการวางแผน
ปฏิบติัราชการหลายล าดบัชั้น คือระดบักระทรวง ไปสู่เขตพื้นท่ี และไปสู่สถานศึกษา หลายขั้นตอน
เพื่อความรัดกุมและสะดวกต่อการบริหาร แต่อาจใช้เวลานานในการประสานงานท่ีตอ้งการความ
รวดเร็วหรือแกไ้ขสถานการณ์ให้ทนัท่วงที เน่ืองจากประเทศไทยมีสถาบนัดา้นวิชาชีพเป็นจ านวน
มากต่างกบัสิงคโปร์ คือ กระทรวงศึกษาธิการสู่สถาบนัการศึกษาแห่งชาติ และสู่โรงเรียนโดยตรง 
ซ่ึงอาจเป็นเพราะสถาบนัวชิาชีพของสิงคโปร์มีจ านวนไม่มากเท่ากบัของประเทศไทย 
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 7. จากการวิเคราะห์ระบบการบริหารในการจดัการศึกษาในเร่ืองด้านการบริหาร
บุคคลของการศึกษาอาชีวศึกษา ของประเทศไทยและสิงคโปร์พบวา่ มีความสอดคลอ้งกนัทั้งสอง
ประเทศ คือ มีระบบในการบริหารงานบุคคลภายในองค์กร โดยของประเทศไทยจะมีการควบคุม
ก ากบัติดตาม มีการกระจายอ านาจลงไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งคามล าดบั ซ่ึงใช้รูปแบบองค์คณะ
บุคคลมีคณะกรรมการในแต่ละระดบัมีอ านาจหน้าท่ีตามโครงสร้างการบริหาร และมีการความ
แตกต่างกนัในระดบัสายการบงัคบับญัชาโดยมีส่วนกลางเป็นผูก้  าหนดนโยบายและควบคุมให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาโดยมีลกัษณะยืดหยุน่มากกวา่คือเนน้ความมีเอกภาพในเชิงนโยบาย
แต่หลากหลายในทางปฏิบัติ  ส่วนประเทศสิงคโปร์ การควบคุมก ากับติดตามอยู่ภายใต้
กระทรวงศึกษาธิการโดยตรง คือสิงคโปร์มีช่วงบงัคบับญัชาท่ีสั้นท่ีสุด คือจากกระทรวงศึกษาไปยงั
โรงเรียนโดยตรง 
 8. จากการวิเคราะห์ระบบการบริหารในการจดัการศึกษาในเร่ืองดา้นแผนการจดัผลิต
และพฒันาก าลงัคนดา้นวิชาชีพการศึกษาอาชีวศึกษา ของประเทศไทยและสิงคโปร์พบวา่ มีความ
สอดคล้องกนัทั้งสองประเทศ คือ ประเทศไทยมีการก าหนดแผนการผลิตและพฒันาก าลงัคน     
ดา้นวชิาชีพ ไวเ้ป็นระดบั 3 ระดบั ดงัน้ี  

  8.1 ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.)  
  8.2 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
  8.3 ปริญญาตรีสายเทคโนโลยหีรือสายปฏิบติัการ  

        ส่วนประเทศสิงคโปร์ มีการก าหนดแผนการผลิตและพฒันาก าลงัคนดา้นวิชาชีพไว้
เป็นระดบั 3 แผนก ดงัน้ี  1) แผนการเรียนพิเศษ หรือ เร่งรัด (Special or Express)  2)  แผนการเรียน
ปกติ (Normal)  และ 3) แผนการเรียนสายอาชีพ 
 9. จากการวิเคราะห์ระบบการบริหารในการจดัการศึกษาในเร่ืองของประเภทสถาบนั
การจดัการศึกษาอาชีวศึกษา ของประเทศไทยและสิงคโปร์พบว่า มีความสอดคลอ้งกนัทั้งสอง
ประเทศ คือ ประเทศไทยแบ่งออกเป็น 12  ประเภทสถาบนั ซ่ึงสถาบนับนัท่ีมีการจดัการศึกษา     
มากท่ีสุด และมีทัว่ประเทศ คือ วิทยาลยัเทคนิค  วิทยาลยัการอาชีพ  วิทยาลยัสารพดัช่าง  วิทยาลยั
อาชีวศึกษา  วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี และสถาบนัการอาชีวศึกษา  ส่วนประเทศสิงคโปร์      
มีจ  านวน 3 ประเภทสถาบนั ท่ีมีการจดัการศึกษาคือ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และสถาบนักลาง
การศึกษา   วิทยาลยัโพลีเทคนิค  และสถาบนัเทคนิคศึกษา ซ่ึงจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีการจดั
การศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมากกว่าประเทศสิงคโปร์ เน่ืองจากมีบริบท มีภูมิภาคทางกายภาพ และ
แนวทางการด าเนินชีวิตหรือเศรษฐกิจของประเทศท่ีต่างกนั ท าให้ประเทศไทยตอ้งจดัการศึกษา      
ท่ีหลากหลายกวา่ประเทศสิงคโปร์ 
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             10. จากการวิเคราะห์หลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนในเร่ืองการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดหลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ของประเทศไทยและสิงคโปร์พบวา่ มีความ
สอดคล้องกันทั้งสองประเทศ คือ ทั้งสองประเทศมีการแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดหลกัสูตร     
การจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา โดยท่ีของประเทศไทยจะมีหลกัสูตรท่ีแตกต่างกบัประเทศ
สิงคโปร์ในเร่ืองการจดัหลกัสูตรในการเสริมสร้างภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาใน
ชุมชนและสังคม แต่ประเทศสิงคโปร์จะเนน้จากผลผลิต จากการวิจยัท่ีคน้พบข้ึนมาใหม่ วา่อะไรดี
และมีคุณภาพก็จะน าส่ิงนั้นมาปรับเป็นหลกัสูตรท่ีทนัสมยัและเหมาะสมต่อเศรษฐกิจต่อประเทศ 
คือจะไม่ส่งเสริมส่ิงท่ีท าแลว้ไม่มีผลก าไรท่ีดีข้ึนต่อเศรษฐกิจของประเทศนั้นเอง 
             11. จากการวิเคราะห์หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในเร่ืองการวางแผนการจัด
หลักสูตรการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  ของประเทศไทยและสิงคโปร์พบว่า มีความ
สอดคล้องกนัทั้งสองประเทศ คือ เน้นการวางแผนการจดัหลักสูตรการจดัการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาให้มีคุณภาพต่อผูเ้รียนเป็นส าคญั แต่ทั้งสองประเทศจะมีส่วนท่ีแตกต่างกนัในเร่ืองการ
สนบัสนุนงบประมาณท่ีจะลงทุนใหห้ลกัสูตรการเรียนการสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพท่ีผูเ้รียน
และผูส้อนได้สัมผสัทดลองการฝึกปฏิบติัจริง คือประเทศไทยมีทุนท่ีจะสนับสนุนเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีมีขอ้จ ากดั เพราะมีสถาบนัการศึกษาอาชีวศึกษาในแต่ละด้านจ านวน
มาก  ส่วนประเทศสิงคโปร์มีงบประมาณท่ีสนับสนุนอย่างเต็มศักยภาพ เน่ืองจากมีสถาบัน
อาชีวศึกษามีจ านวนไม่มากเท่าประเทศไทย ร่วมทั้งเศรษฐกิจของสิงคโปร์มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองจึง
มีงบประมาณสนบัสนุนอยา่งเตม็ท่ี 
             12. จากการวิเคราะห์หลักสูตรการจดัการเรียนการสอนในเร่ืองระบบการจดัหลักสูตร   
การจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ของประเทศไทยและสิงคโปร์พบว่า มีความสอดคลอ้งกนั     
ทั้งสองประเทศ คือ ทั้งสองประเทศมีการก าหนดหลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนเป็นล าดบั
ขั้นตอนซ่ึงท าให้ผูเ้รียนสามารถเลือกเรียนไดอ้ย่างหลากหลายและเป็นระบบเป็นขั้น ๆ ของการ
เรียนรู้ โดยท่ีประเทศไทยจะมีหลกัสูตรการเรียนการสอนจากการปูพื้นฐาน ตั้งแต่ระบบระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ไปต่อประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และไปต่อระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบติัการ ส่วนของสิงคโปร์จะเร่ิมปูพื้นฐานจากช่วงท่ีเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลายเช่นกนั และเม่ือเรียนจบแลว้จึงสามารถมาเลือกเรียนท่ีสถาบนั ITE ซ่ึงเป็น
สถาบนัท่ีมีหลกัสูตรในเร่ืองของวิชาชีพท่ีได้รับการยอนรับในระดบัโลกโดยท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งไป
เรียนเพิ่มเติมในระดบัอุดมศึกษาหรือปริญญาตรีต่อ คือเม่ือผูเ้รียนเรียนจบจากสถาบนั  ITE  น้ีก็จะมี
งานท าและมีศกัยภาพได้ทนัที เพราะหลกัสูตรหรือรายวิชาของสถาบนัมีประสิทธิภาพสูงต่อการ
ประกอบอาชีพท่ีรุ่งเรืองต่อไป 
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             13. จากการวิเคราะห์หลักสูตรการจดัการเรียนการสอนในเร่ืองการจดัหลกัสูตรอบรม
วิชาชีพอาชีวศึกษา ของประเทศไทยและสิงคโปร์พบว่า มีความสอดคลอ้งกนัทั้งสองประเทศ คือ 
ทั้งสองประเทศมีการเปิดโอกาสจดัหลกัสูตรอบรมวิชาชีพให้กบัผูท่ี้สนใจ หรือผูท่ี้ท  างานแลว้มา
ฝึกอบรมวชิาชีพเพิ่มเติมศกัยภาพของตนเองให้มีประสิทธิภาพต่อวิชาชีพตนเองมากยิ่งข้ึน ทนัสมยั
ต่อยุคปัจจุบนั โดยของประเทศไทยจะเน้นหลกัสูตรท่ีมีความตอ้งการของผูอ้บรม เหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของบุคคล จึงจะก าหนดหลกัสูตรให้อบรมได้ ส่วน
ของประเทศสิงคโปร์จะมีโปรแกรมการอบรมท่ีก าหนดไวต้ามระบบ คือผูท่ี้ตอ้งการจะฝึกอบรม
สามารถเลือกท่ีจะศึกษาในส่ิงท่ีหลกัสูตรการอบรมไดก้ าหนดไวไ้ดเ้ลย 
             14. จากการวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอนในเร่ืองการเลือกประเภทสถานศึกษา         
เขา้เรียนของผูเ้รียนอาชีวศึกษา ของประเทศไทยและสิงคโปร์พบว่า มีความสอดคลอ้งกนัทั้งสอง
ประเทศ คือ มีการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา เทคนิค หรือวิชาชีพต่าง ๆ ให้กบัผูเ้รียน โดย
เร่ิมตน้ตั้งแต่ระดบัมธัยมศึกษา หรือระดบั ปวช.ของประเทศไทย จนถึงประชาชนในวยัท างานตาม
ความถนดัและความสนใจอยา่งทัว่ถึงและต่อเน่ือง โดยของประเทศไทยจะแบ่งประเภทอาชีวศึกษา 
หรือสายวชิาชีพ แบ่งออกเป็น 12 ประเภทการศึกษา  คือ        
    14.1  วทิยาลยัเทคนิค  
  14.2  วทิยาลยัการอาชีพ  
    14.3  วทิยาลยับริหารธุรกิจและการท่องเท่ียว  
    14.4  วทิยาลยัพณิชยการ  
    14.5  วทิยาลยัศิลปหตัถกรรม  
    14.6  วทิยาลยัสารพดัช่าง  
    14.7  วทิยาลยัอาชีวศึกษา  
    14.8  วทิยาลยัเทคโนโลยแีละการจดัการ              

  14.9  วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลย ี 
  14.10  กาญจนาภิเษกวทิยาลยัช่างทองหลวง            
  14.11  วทิยาลยัเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ            
  14.12  วทิยาลยัประมง  

 โดยมีหลกัสูตรตั้งแต่ระดบั ปวช. ปวส. และปริญญตรี  
  ในส่วนประเทศสิงคโปร์แบ่งประเภทการศึกษาอาชีวศึกษาได ้2 ประเภท คือ 
   วทิยาลยัโพลีเทคนิค 
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   สถาบันเทคนิคศึกษา (`ITE) โดยมีหลัดสูตรให้แก่ผู ้เ รียนตั้ งแต่ระดับ
มธัยมศึกษาและหลกัสูตรการเรียนเตรียมอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ปวส. ทั้งน้ีทั้งสองประเทศยงัมี
การจดัอบรมระยะสั้นใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจทัว่ไปดว้ย รวมทั้งไดท้  าความรวมมือกบัสถานประกอบการใน
การจดัหลกัสูตรการฝึกปฏิบติังานให้กบัผูเ้รียน และผูร่้วมอบรมดว้ย โดยของประเทศไทยจะมีการ
จดัการศึกษาและอบรมท่ีมีความยืดหยุน่ตามประสบการของผูเ้รียน ส่วนของประเทศสิงคโปร์ตอ้ง
ศึกษาตามหลกัสูตรท่ีสถานศึกษาและสถานประกอบการเป็นผูก้  าหนดเท่านั้น  
             15. จากการวิเคราะห์ระบบการวดัและประเมินผลการศึกษาของผูเ้รียนและการสอนของ
ครูผูส้อนในเร่ืองการวดัผลและประเมินผลผูเ้รียนอาชีวศึกษา  ของประเทศไทยและสิงคโปร์พบว่า   
มีความสอดคลอ้งกนัทั้งสองประเทศ คือ ทั้งสองประเทศ มีการวดัและประเมินผลการศึกษา โดยท่ี
ประเทศไทยจะมีความเขม้งวดในการประเมินผลการศึกษา โดยยึดแนวทางประเมินตามหลกัสูตร
เป็นหลัก ส่วนประเทศสิงคโปร์จะให้ครูเป็นผูก้  าหนดวิธีการสอบและวดัประเมินผล โดยการ
ก าหนดวิธีการสอบท่ีกระตุ้นและทดลองออกมาให้เป็นผลงานออกมาว่าจะท าอะไรเสนอครู      
อย่างอิสระ ซ่ึงจะได้ทราบแนวคิดของผูเ้รียนว่าไดอ้ะไรไปบา้งขนาดไหน โดยดูจากช้ินงานของ
นกัเรียนเป็นหลกั สรุปคือ ไทยจะเนน้ผลสอบจากเชิงทฤษฎี แต่สิงคโปร์เนน้ผลสอบจากเชิงปฏิบติั
ของผูเ้รียน 
             16. จากการวิเคราะห์ระบบการวดัและประเมินผลการศึกษาของผูเ้รียนและการสอนของ
ครูผูส้อนในเร่ืองการใหค้วามส าคญัในการวดัผลและประเมินผลผูเ้รียนอาชีวศึกษาของประเทศไทย
และสิงคโปร์พบวา่ มีความสอดคลอ้งกนัทั้งสองประเทศ คือ ทั้งสองประเทศ ให้ความส าคญัในการ
ประเมินผลการเรียนการสอน โดยท่ีประเทศไทยจะประเมินผลการศึกษาผูเ้รียนเป็นรายวิชาตาม
ระบบหน่วยกิต หรือตามจ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา โดยให้ถือตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้
ในหลกัสูตร ในส่วนของประเทศสิงคโปร์จะใชก้ารทดสอบในการประเมินผลการศึกษา เม่ือเรียน
จบในแต่ละแผนทางการเรียนแลว้ 
             17. จากการวิเคราะห์การบริหารงบประมาณในเร่ืองการจดัสรรงบประมาณจดัการศึกษา
อาชีวศึกษา ของประเทศไทยและสิงคโปร์พบวา่ มีความสอดคลอ้งกนัทั้งสองประเทศ คือ ทั้งสอง
ประเทศ มีการจดัสรรงบประมาณทางดา้นการศึกษามากท่ีสุด โดยเฉพาะประเทศสิงคโปร์รัฐบาล   
จะจดัสรรงบประมาณทางด้านการจดัการศึกษาส าคญัเป็นล าดบัท่ี 1 ในส่วนของประเทศไทยใน
เร่ืองการแบ่งสรรการใช้งบประมาณดา้นการศึกษามีหลากหลายมาก ทั้งน้ีร่วมถึงการจดัสรรเงินให ้ 
กูเ้รียนดว้ย 
             18. จากการวิเคราะห์การบริหารงบประมาณในเร่ืองการจัดงบประมาณซ้ืออุปกรณ์          
การเรียนการสอนในการจดัการศึกษาอาชีวศึกษาของประเทศไทยและสิงคโปร์พบว่า มีความ
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สอดคลอ้งกนัทั้งสองประเทศ คือ ทั้งสองประเทศ ต่างเห็นความส าคญัในการน างบประมาณท่ีไดรั้บ
มาจดัสรรในการจดัซ้ือเคร่ืองมืออุปกรณ์การจดัการเรียนการสอนทางด้านการฝึกอาชีพหรือฝึก
ปฏิบติัของผูเ้รียนอย่างเต็มท่ีโดยเฉพาะประเทศสิงคโปร์มีการสนับสนุนงบประมาณในการซ้ือ
เคร่ืองมืออุปกรณ์อย่างเต็มท่ี เช่นหลกัสูตรเทคโนโลยีอากาศยานและการเดินทะเลของสิงคโปร์       
มีการลงทุนจดัซ้ือเคร่ืองบินมาใหผู้เ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัจริง 
             19. จากการวิเคราะห์การบริหารงานบุคคลในเร่ืองการแบ่งฝ่ายงานในการจดัการศึกษา
อาชีวศึกษา ของประเทศไทยและสิงคโปร์พบวา่ มีความสอดคลอ้งกนัทั้งสองประเทศ คือ ทั้งสอง
ประเทศ มีการแบ่งงานฝ่ายบริหารบุคคลท่ีคลา้ยคลึงกนั คือ มีทั้งฝ่ายงานบริหารบุคคล  ฝ่ายการเงิน 
และฝ่ายธุรการ เป็นตน้ แต่ประเทศสิงคโปร์ยงัมีอีกหน่ึงฝ่ายท่ีส าคญัส าหรับการส่งเสริมสนบัสนุน
ให้กับผูเ้รียนนั้นคือ ฝ่ายสนับสนุนด้านคุณภาพการสร้างนวตักรรมและวิสาหกิจ คือการสร้าง       
นกัประดิษฐ์รุ่นใหม่ในอาชีวศึกษา อาจเป็นเพราะมีการจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนหลายดา้นท่ี
เอ้ือในการด าเนินงานคร้ังน้ี ในส่วนของประเทศไทยเนน้ในเร่ืองการบริหารงานทางดา้นบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นหลัก เน่ืองจากประเทศไทยมีสถาบนัศึกษาสายอาชีพท่ีหลากหลายประเภท  
จ  านวนมาก ดงันั้นบุคลากรทางการศึกษาจึงมีจ านวนมากเช่นกนั จึงตอ้งมีกฎกติกาในการควบคุม    
ท่ีเขม้งวดข้ึน เพื่อใหไ้ดบุ้คลากรท่ีมีคุณภาพต่อการศึกษา 
             20. จากการวิเคราะห์การนิเทศการศึกษาในเร่ืองการติดตามผลการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาของประเทศไทยและสิงคโปร์พบว่า มีความสอดคลอ้งกนัทั้งสองประเทศ คือ ประเทศ
ไทยจะมอบหมายให้หน่วยงานของกระทรวงการศึกษาเป็นผูติ้ดตามผลการด าเนินงาน  แต่ประเทศ
สิงคโปร์จะใชห้น่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใชก้ระทรวงศึกษาธิการเป็นผูนิ้เทศติดตามผล แต่จะใชห้น่วยงาน
การท่องเท่ียวสิงคโปร์เป็นผูนิ้เทศการเรียนการสอน โดยการท าหนา้ท่ีใหค้  าแนะน าและให้ค  าปรึกษา
ดา้นการศึกษา เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์การจดัการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ให้กบันกัท่องเท่ียว
ท่ีอาจจะสนใจในการศึกษาต่อท่ีสิงคโปร์ 
             21. จากการวิเคราะห์ผูเ้รียนหรือนกัศึกษาในระดบัอาชีวศึกษาในเร่ืองการให้อิสระผูเ้รียน
เลือกเรียนอาชีวศึกษา ของประเทศไทยและสิงคโปร์พบวา่ มีความสอดคลอ้งกนัทั้งสองประเทศ คือ  
ทั้งสองประเทศมีความพร้อมในการท่ีจะส่งเสริมสนับสนุนให้ผูท่ี้สนใจเลือกเรียนอาชีวศึกษา   
อย่างเต็มท่ี โดยของประเทศไทยจะเป็นการศึกษาในรูปแบบระบบทวิภาคี ส่วนของประเทศ
สิงคโปร์ มีการเปิดอิสระให้กับผูเ้รียนเรียนอาชีวศึกษา คือ เม่ือผูเ้รียนก าลังเรียนอยู่ในระดับ
มธัยมศึกษาอยู ่แต่อยากเปล่ียนมาเรียนอาชีวศึกษาก็สามารถเทียบโอนเขา้เรียนไดเ้ลย ซ่ึงจะเห็นได้
ว่าทั้งสองประเทศได้ให้ความส าคญักับผูเ้รียนท่ีจะเรียนรู้ทางด้านการอาชีพตั้งแต่ระดบัมธัยมสู่     
วยัท างาน ทั้งน้ีในส่วนของประเทศสิงคโปร์ยงัไดใ้ห้ความส าคญัทางดา้นความสามารถและผลผลิต
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ของผูเ้รียนตั้งแต่วยัเด็กจนถึงครูผูส้อนในการสร้างนวตักรรมท่ีเกิดข้ึนจากการสร้างกิจกรรมใน
ระหวา่งเรียนและสอน คือ การใหค้วามส าคญัและการเคารพสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา 
             22. จากการวเิคราะห์คุณลกัษณะของครูผูส้อนและการปฏิบติัหนา้ท่ีของครูผูส้อนในระดบั
อาชีวศึกษาในเร่ืองการพฒันาครูผูส้อนให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบติัหน้าท่ีอาชีวศึกษาของ
ประเทศไทยและสิงคโปร์พบว่า มีความสอดคล้องกนัทั้งสองประเทศ คือ ทั้งสองประเทศได้ให้
ความส าคญัในการพฒันาครูผูส้อนให้มีความรู้และทกัษะในการจดัการเรียนการสอนมากยิ่งข้ึน 
โดยเฉพาะประเทศสิงคโปร์จะเน้นมาก โดยเห็นว่าครูมีบทบาทส าคญัอย่างมากต่อการบรรลุ
เป้าหมายต่าง ๆ ในการปฏิรูปทางดา้นการศึกษา อาทิครูทุกโรงเรียนของสิงคโปร์ตอ้งไดรั้บการ
ฝึกอบรมเพิ่มเติม 30-50 ชัว่โมง ซ่ึงสูงกวา่มาตรฐานในระดบัสากล 
             23. จากการวิเคราะห์การประกนัคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ในระดับ
อาชีวศึกษาในเร่ืองการก าหนดมาตรฐานในการประกนัคุณภาพการศึกษาอาชีวศึกษาของประเทศไทย
และสิงคโปร์พบวา่ มีความสอดคลอ้งกนัทั้งสองประเทศ คือ  ทั้งสองประเทศ ไดใ้ห้ความส าคญัใน
การประกนัคุณภาพทางการศึกษาเพื่อเป็นการตรวจสอบ การประเมินผลในการเทียบเคียงส าหรับ
ส่งเสริมและก ากบัดูแล ใหส้ถาบนัการศึกษาทุกแห่งมีคุณลกัษณะท่ีดีมีคุณภาพท่ีผึงประสงคแ์ละได้
มาตรฐานตามท่ีรัฐเป็นผูก้  าหนด ทั้งน้ีไทยและสิงคโปร์จะมีความต่างในส่วนของการประเมิน
สถานศึกษาดงัน้ี คือ ประเทศไทยจะมีการประเมินสถานศึกษา 2 ลกัษณะ คือ  
  23.1 การประกันคุณภาพภายในเป็นการประเมินประเมินผลและการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษา
นั้นเอง หรือโดยหน่วยงานตน้สังกดัท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลสถานศึกษานั้น 
       23.2 การประกนัคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยส านกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกท่ีส านกังานดงักล่าวรับรอง เพื่อเป็น
การประกนัคุณภาพและใหมี้การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 ดงันั้นจะพบว่าประเทศไทยในการจดัการประกนัคุณภาพภายในจะมีหน่วยงานของ
ภาครัฐจะเป็นผูรั้บผิดชอบ ส่วนการประกนัคุณภาพภายนอกจะเป็นองค์กรอิสระ โดยรัฐบาลเป็น     
ผูม้อบหมายเป็นผูรั้บผิดชอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ ในส่วนของประเทศสิงคโปร์  
ในการประกันคุณภาพทางการศึกษาจะไม่แบ่งภายในภายนอก เพราะก าหนดให้กระทรวง 
ศึกษาธิการเป็นผูรั้บผิดชอบในการประเมินโดยตรงในการประกนัคุณภาพการศึกษาให้ได้ตาม
เกณฑม์าตรฐานท่ีรัฐเป็นผูก้  าหนด 
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 สรุป ผลการเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาระดับอาชีวศึกษาของประเทศไทย          
มีความแตกต่างกนับางประเด็น อาทิ เร่ืองของหลักสูตรการจดัการเรียนการสอน ส่วนประเทศ
สิงคโปร์ มีการจดัท าหลกัสูตรท่ีรองรับการมีงานท าของผูเ้รียนไดท้ัว่โลก โครงสร้างการบริหารงาน
บุคคลประเทศสิงคโปร์ให้สถานศึกษาข้ึนตรงกบักระทรวงศึกษาธิการโดยตรง   และเร่ืองการ
สนบัสนุนงบประมาณในการจดัการเรียนการสอนประเทศสิงคโปร์ให้ความส าคญักบัเร่ืองน้ีเป็น
ส าคญั  ทั้งสองประเทศมีการบริหารจดัการท่ีมีความสอดคลอ้งกนักบักรอบแนวคิดทฤษฏีของการ
วจิยัเป็นส่วนใหญ่  
 ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท้รงคุณวฒิุ 

 ผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยจากผลการเปรียบเทียบในประเด็นต่อไปน้ี การจดัให้มีการอบรม
ระยะสั้น,การจดัท าขอ้มูลความตอ้งการแรงงานวชิาชีพ การจดัการเรียนการสอนคู่กบัการปฏิบติังาน 
การจดัระบบการเรียนรู้เน้นคุณภาพ เน้นการอาชีพในสาขาต่าง ๆ   การจดัหลกัสูตรของประเทศ
สิงคโปร์ท่ีเน้นวิชาชีพโดยตรง   การแยกประเภทของสายวิชาชีพ ระบบการพฒันาบุคลากร           
ส่ิงสนบัสนุนการศึกษา ในการจดัท าห้องสมุดและส่ืออิเล็กทรอนิค   การเทียบโอนผลการเรียนจาก
ประสบการณ์,การประเมินผลของทั้งสองประเทศจะบูรณาการให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรและเป็น
ประโยชน์ต่อผูเ้รียนได้   การลงทุนและจดัสรรงบประมาณให้เพียงพอ   การจดัการศึกษาระบบ      
ทวิภาคีของประเทศไทย   การให้ความส าคญักบัการจดัเทคโนโลยีในแต่ละสาขาวิชา   การพฒันา
ระบบ ICT เพื่อการเรียนรู้เพิ่มข้ึน   ความร่วมมือของภาครัฐและสถานประกอบการ ในขณะท่ีมีบาง
ประเด็นท่ีไม่เห็นดว้ยส่วนของประเทศไทยในเร่ืองต่อไปน้ี บริบทของการน าแรงงานเขา้สู่นิคม
อุตสาหกรรม เนน้แต่สถานศึกษาไม่เนน้คุณภาพของประเทศไทย แต่ประเทศสิงคโปร์เนน้คุณภาพ
ของผูเ้รียน   การขาดในดา้นทกัษะของผูเ้รียนท่ีมีความแตกต่างกนั อยา่งเห็นไดช้ดัในดา้นมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ระบบการบริหารจดัการภายใน   การจดัสรรงบประมาณ   การไม่มี       
กลยุทธ์ในการเชิญชวนให้มีผูเ้รียนเข้ามาศึกษามากยิ่งข้ึน, การไม่มีการรับรองเม่ือผูเ้รียนจบ
การศึกษาแลว้จะมีงานท า   ความไม่มีคุณภาพในระบบการวดัและประเมินผลของผูเ้รียน   ระบบ
การประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัอาชีวศึกษา ดงันั้นประเทศไทยควรจะน าแบบอยา่งการบริหาร
การศึกษาของประเทศสิงคโปร์น้ีมาเสริมสร้างประสิทธิภาพอาชีวศึกษาไทยให้มีคุณภาพต่อผูเ้รียน 
ต่ออาชีพ และเศรษฐกิจของของสากลหรือของโลกในศตวรรษท่ี21 

 

ข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาระดับอาชีวศึกษาของ      
ประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ ไดข้อ้คน้พบท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารการศึกษาในระดบั



 

 
348 

อาชีวศึกษา ซ่ึงผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะส าหรับผูบ้ริหารการอาชีวศึกษา และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการ
บริหารการศึกษาในระดบัอาชีวศึกษา โดยสามารถน าขอ้คน้พบท่ีไดน้ี้ไปประยุกตใ์ชใ้นเชิงนโยบาย
และการน าไปปฏิบติักบัหน่วยงานของตนในบริบทดงัต่อไปน้ี 
 

ข้อเสนอแนะเพือ่น าผลการวิจัยไปใช้ 
 ผลการศึกษาการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาของประเทศ
ไทยและประเทศสิงคโปร์ น าไปสู่ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
แนวทางในการวางแผนการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามมาตรฐานการ
ด าเนินงานของแต่ละสถานศึกษา  เพื่อส่งผลให้อาชีวศึกษาได้มีแผนการพฒันางานต่าง ๆ ไดเ้ต็ม
ศกัยภาพอนัเป็นความส าเร็จของการจดัการศึกษา โดยมีขอ้เสนอแนะทัว่ไปทั้งจากผลการวิจยั และ
ขอ้เสนอแนะจากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีให้ขอ้เสนอแนะต่อการการบริหารการศึกษาระดบั
อาชีวศึกษาเฉพาะประเทศไทย ดงัต่อไปน้ี 
 1.  ควรมีการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพวิชาชีพให้ไดม้าตรฐานในระดบัสากล
มากยิง่ข้ึน 
 2.  ควรมีสมาคมวิชาชีพในแต่ละสาขาช่วยสนับสนุนด้านวิชาการและการพฒันา
วชิาชีพใหเ้ขม้แขง็ยิง่ข้ึน 
 3.  ควรตั้ ง เป้าหมายในด้านค่าตอบแทนและต าแหน่งงานท่ีชัดเจน เ ม่ือศึกษา              
จบหลกัสูตรไปแลว้  
 4.  ควรมีการปรับโครงสร้างโดยให้สถานศึกษามีอยู่ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรม    
ผลิตตามนโยบายรัฐบาลโดยป้อนแรงงานเขา้สู่ระบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ให้ไดแ้ละส่งไปใน
ระดบันานาชาติได ้ไม่ว่าจะเป็นนกัเรียนปกติ และนกัเรียนผูพ้ิการในด้านต่าง ๆ เพื่อน าศกัยภาพ    
นั้น ๆ ใหเ้ป็นไปตามความสามารถ  
                 5.  ควรยกระดบัคุณภาพชุดฝึกท่ีทนัสมยัในเทคโนโลยี และอาจารยผ์ูส้อนตอ้งมีครบ
ทุกหมวดวชิา  
 6.  ควรพฒันาโดยการน าไปฝึกทกัษะประสบการณ์จริงในต่างประเทศ ศึกษาดูงาน 
และสหกิจ  
      7.  ควรพฒันาระบบสารสนเทศ โดยการใหรุ่้นพี่เป็นคนนิเทศ 
       8.  ควรมีการประเมินจากผลงานไม่ใชป้ระเมินจากเอกสารและโครงงานของผูเ้รียน  
    9.  ควรยกระดับมาตรฐานการสอนของผูพ้ิการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 
อยา่งจริงจงั 
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                  10.  ควรก าหนดยทุธศาสตร์ใหค้รบทั้ง 4 ดา้น ของ ICT คือ  
      10.1  Hard  ware 
      10.2  Sofi  ware 
     10.3  Net   work 
       10.4  People   wsse  
                  11.  ควรมีการปรับหอ้งเรียนใหเ้หมาะสม กบัสาขาวชิานั้น ๆ ใหผู้เ้รียนไดเ้ดินเรียน  
                  12.  ควรมีการพฒันา Lab ให้ไดม้าตรฐานเพื่อเสริมทกัษะ สร้างส่ิงประดิษฐ์ใหม่และ
นวตักรรม 
                  13.  ควรมีการจดัท า HMR และ SWOT ในประชากรกลุ่มตวัอยา่งของสถานศึกษาว่า
บริบทของสถานศึกษานั้น ตามระบบการบริหารจดัการศึกษาทอ้งถ่ิน เป็นไปตามความตอ้งการของ
แต่ละพื้นท่ี เพื่อสอดรับกบัการใชท้รัพยากรบุคคล 
                  14.  หลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนของประเทศไทยยงัคงความเป็นเอกภาพมากไป 
ควรมีความยืดหยุ่น เพื่อรองรับนานาชาติ ขณะท่ีสิงคโปร์มีหลกัสูตรท่ีรองรับคนหลายเช้ือชาติใน
ประเทศ 
                  15.  ตอ้งมีการพฒันาสถาบนัให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะและเน้นการฝึกประสบการณ์
โดยตรง  
                  16.  ตอ้งมีการส่งเสริมการผลิตและการตลาดเพื่อพฒันาฝีมือแรงงานสู่ตลาดประเทศ
และภูมิภาคโดยตรง 
                  17.  ประเทศไทยควรพฒันาสถาบนัอาชีวะใหเ้ป็นสากลมากยิง่ข้ึน หลกัสูตรผูส้อนอาจมี
ชาวต่างชาติมาช่วยสอนในสัดส่วนท่ีเหมาะสม 
                  18.  ตอ้งมีการด าเนินการจดัท าหลกัสูตรเฉพาะทางท่ีเนน้ชุมชนทอ้งถ่ินส าหรับผูเ้รียนท่ี
ตอ้งการอาชีพมากข้ึน 
                  19.  การจดัการมาตรฐานอาชีพจ าเป็นตอ้งจดัให้มีข้ึนเพื่อรับรองการประกอบอาชีพใน
สถานประกอบการและเทียบอตัราเงินเดือน 
                  20.  ประเทศไทยต้องมีการจัดร่างระเบียบว่าด้วยการพัฒนาอาชีพ ด้านการฝึก
ประสบการณ์ทุก ๆ 6  เดือน เพื่อสร้างทกัษะและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ในการใช้เคร่ืองมืออยา่ง
ถูกตอ้ง  
                  21.  ควรจดัระบบการประเมินผลตามสภาพจริงเพื่อพฒันาผูเ้รียนโดยร่วมมือกบัสถาน
ประกอบการใหผู้เ้รียนไดรั้บประสบการณ์ตรง 
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                  22.  ควรมีการจดัสรรอุดหนุนรายหัวแต่ต้องให้ทราบความต้องการของผูเ้รียน และ   
ตอ้งใชง้บท่ีแตกต่างกนั 
        22.1 ทุนท่ีใหต้อ้งเป็นทุนท่ีใหเ้ปล่าแต่บงัคบัใหม้าใชทุ้นหลงัจบการศึกษา 
       22.2 การศึกษาพิเศษทั้ งหมดเป็นงบประมาณเฉพาะ ต้องมีวสัดุฝึกอาชีพหรือ  
ความพิการของผูพ้ิการ 
       22.3 ใหอิ้สระในการบริหารงานงบประมาณเพื่อเสมอภาคเขา้ถึงทางการศึกษา 
       22.4 ให้สถานศึกษาตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกบัการใช้จ่ายในการศึกษาและ 
ใหนิ้ติบุคคลบริหารเป็นเอกภาพ  
       22.5  กองทุนใหเ้ปล่าช าระคืนตามการท างานใหภ้าครัฐ 
                  23.  ควรเพิ่มวสัดุฝึกและอุปกรณ์ใหเ้พียงพอกบัการสนบัสนุนงานดา้นวชิาการ 
                  24.  ควรพฒันารูปแบบการนิเทศท่ีเหมาะสม 
                  25.  ควรมีการจดัการศึกษาแบบ “ประชารัฐ” ตามแนวคิดของรัฐบาลในปัจจุบนั 
                  26.  ควรมีการยกระดับให้เป็นสาขาวิชาชีพขั้นสูงในทางอาชีวศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษาให้กลบัมารับใชบ้า้นเมือง เม่ือประสบความส าเร็จในการท างาน ทั้งบุคลากรครูและ
สายสนบัสนุน พร้อมทั้งควรสร้างความตระหนกัในผลงานท่ีไดส้ร้างข้ึนใหเ้ป็นมืออาชีพ   
 

ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
  เพื่อให้การบริหารการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาของประเทศไทย  ได้มีการศึกษา
เพิ่มเติมเชิงลึกมากยิง่ข้ึน ผูว้จิยัเห็นควรใหมี้การด าเนินการในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี 
 1.  ควรศึกษาวิจยัเร่ืองรูปแบบการวางแผนอาคารสถานท่ี หรือการบริหารงานอาคาร
สถานท่ี ของอาชีวศึกษาท่ียงัไม่ไดด้ าเนินงานวจิยั ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อจะไดท้ราบรูปแบบ
การบริหารงานอาคารสถานท่ีของแต่ละกลุ่มอาชีวศึกษา 
 2.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาของประเทศไทย 
และประเทศขา้งเคียงหรือประชาคมอาเซียน  หรือของยุโรป เพื่อจะได้ทราบข้อดีและข้อแก้ไข        
ในการน ามาใชป้รับปรุงการบริหารการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาของประเทศไทยต่อไป 
 3.  ควรมีการวิจัยเร่ืองการบริหารการศึกษาระดับอาชีวศึกษาของประเทศไทย         
ตามแนวคิดและทฤษฏียุคศตวรรษท่ี 21-22  เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมของการ
บริหารการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาของประเทศไทยต่อไปในภายภาคหนา้  
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รายการอ้างอิง 
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อารักษ ์วเิศษสิงห์ และนพดล เจนอกัษร.  “บทบาทของคุรุสภาตามพระราชบญัญติัการศึกษา 
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 4, 2 (มกราคม 2557): 165. 
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แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
เพื่อประกอบการพิจารณางานวจิยัหวัขอ้เร่ือง  

การศึกษาการเปรียบเทียบการบริหารศึกษาระดบัอาชีวศึกษาประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ 
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นกัศึกษาระดบัปริญญาดุษฏีบณัฑิต 

สาขาการบริหารการศึกษา   มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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