ผลิตแรงงานฝมือสำหรับอุตสาหกรรมตางๆ

Develop skilled workers for the industries
ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๐๓ ภายใตนโยบายการผลิตเพ�่อทดแทนการนำเขา
ประเทศไทยผลิตแรงงานฝมือมากข�้นสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
Since 1960, Thailand has produced more skilled workers for the
industrialization process as part of its policy of import substitution.
“การศึกษาที่นี่ไมใชใหแคว�ชาการเทานั้น แตฝก ปฏิบัติบนพ�้นฐาน และฝกปฏิบัติ
บนงานจร�งดวย อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญคือ การทำได ไมใชเง�่อนไขสำคัญ
แตตองทำไดตามมาตรฐานการผลิต อันนี้เปนหัวใจของการอบรม
และการศึกษาในเยอรมัน”
(รศ.ดร. สมชอบ ไชยเวช อดีตรองผูอำนวยการโรงเร�ยน และอดีตอธิการบดี มจพ.)

กอตั้งโรงเร�ยนเทคนิคไทย-เยอรมัน ซึ่งในปจจ�บันคือ
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
The Thai-German Technical School was established
in 1959, now the King Mongkut’s University
of Technology North Bangkok (KMUTNB).

ทุกวันนี้ “เสื้อช็อป” ของนักศึกษาคณะว�ศวกรรมศาสตร
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ยังคงปกคำวา "ไทย-เยอรมัน” ไวบนแขนเสื้อ
Today, the workshop jackets of students at the faculty
of engineering today still include the stitching
“THAI-GERMAN” on the sleeves.

“Education here is not only about theory but also practical
training in real work situations. It’s not enough for someone to
just do the work; but it must also meet production standards.
This is the essence of training and education in Germany.”
(Assoc. Prof. Dr. Somchob Chaiyavej,
former director of the School and president of KMUTNB)

ขยายพ�้นที่ สาขา และระดับตางๆ

Expand into provinces, sectors and advanced levels
ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๓ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน สงขลา ไดจัดหลักสูตรฝกอบรม
สำหรับผูดอยโอกาส ใหสามารถทำงานไดตามความตองการของอุตสาหกรรมในภาคใต
Since 1980, the Southern Institute for Skill Development (SISD) in Songkhla established
short courses training less-privileged people to work for industries in the South.

“การที่เรามาทำงานในอุตสาหกรรมสรางผลิตภัณฑ เราตองการพ�้นฐานพวกนี้
คอนขางสูงซึ่งเราไดมาตั้งแต ปวช. อยางเชน ถาเราจะสรางของข�้นมาชิ�นหนึ่ง
โดยที่เราไมรูจักอะไรเลย สิ�งที่เราตองทำก็คือตองไปซื้อเคร�่องจักรที่สมบูรณ
ในการที่จะทำสิ�งเหลานั้น ราคาแพงมาก เราไมสามารถยอมให
ตนทุนสูงไดขนาดนั้น แตเนื่องจากวาเรามีพ�้นฐานในดานการสราง
เราก็สามารถที่จะผลิตเคร�่องจักรข�้นมาใชเอง”
วรว�ทย เตียวัฒนรัฐติกาล ศิษยเกาว�ทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมัน
และเจาของบร�ษัท A.P.Y. Engineering Co., Ltd.

“When it comes to industry and creating a product, one needs
very strong basic knowledge and skills - which I have gained since
college time. If I did not have those solid backgrounds,
I would have to buy very expensive machinery and equipment
for the production line. Production cost would then be very high,
which I cannot allow it to happen. But with strong basic skills,
I am able to produce my own machineries
and reduce that production costs.”

Woravit Tearwattanarattikul, former student of the Thai-German Technical College,
Engineering Director of A.P.Y. Engineering Co., Ltd.

ป พ.ศ. ๒๕๐๘- ๒๕๒๒ ศูนยฝก อบรมว�ศวกรรมเกษตรไทย-เยอรมัน ไดกอตั้งข�้น ปจจ�บัน คือ ว�ทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี
During 1965-1979, the Thai-German Agricultural Engineering Training Center was established,
now known as the “Prathumthani Vocational College.”
ป พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๑๘ กอตั้งและสนับสนุนสถาบันเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแกน
เพ�่อผลิตชางเข�ยนแบบ ชางกล และชางไฟฟา ปจจ�บันคือ มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว�ทยาเขตขอนแกน
The Thai-German Technical Institute (TGTI) in Khon Kaen was set up during 1970-1975 to produce technical
drawers, mechanics, and electricians, now the “Rajamangala University of Technology, Isan, Khon Kaen Campus.”

รวมกับมหาว�ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดตั้งศูนยฝก อบรมเทคโนโลยีการพ�มพแหงชาติ ในป พ.ศ. ๒๕๓๒
In cooperation with Sukhothai Thammathirat Open University,
the National Printing Technology Training Center (NPTTC) was established in 1989.
สถาบันไทย-เยอรมันถูกกอตั้งข�้นในป พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ�่อใหบร�การฝกอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง
และถายทอดเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงใหกับอุตสาหกรรมไทย
The Thai-German Institute (TGI) was founded in 1993 offering specialized courses
and transfering advanced technology to Thai industries.

ขยายความรวมมือกับเอกชนและสถาบันว�ชาการ

Expand cooperation with companies and academic institutes
ระหวางป พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๔๕ ประเทศไทยขยายระบบอาชีวศึกษาทว�ภาคี กวา ๔,๐๐๐ บร�ษัท และว�ทยาลัยอีก ๒๕๐ แหง
ทั่วประเทศ ไดรวมกันฝกสอนว�ชาชีพ นอกจากนี้ ไดมีการจัดตั้งศูนย ใหคำปร�กษาอาชีพการงานแกเยาวชน ใน ๒๐ จังหวัด
From 1988 to 2002,Thailand expanded the Dual Vocational Training (DVT) system. Over 4,000 companies
and 250 colleges were jointly offering courses, with career counseling services for young people in 20 provinces.
ตัวอยางความรวมมือทางว�ชาการ Samples of academic cooperation
สนับสนุนสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) ในดานการพัฒนาองคกร
และหลักสูตรการเร�ยนการสอน การใหทุนการศึกษา แลกเปลี่ยนอาจารย
และนักว�ชาการ (พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๔๕)
The Asian Institute of Technology (AIT) recieved support
in organizational and curriculum development, scholarships
and exchange of staff and experts (1972-2002).
สนับสนุนสถาบันว�จัยจ�ฬาภรณ ในการพัฒนา “ศูนยความเปนเลิศ”
ดานการว�จัยเร�่องอินทร�ยเคมีและการว�เคราะหดานสิ�งแวดลอม (พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๓๙)
The Chulabhorn Research Institute (CRI) has been supported
to be a ‘Center of Excellence’ conducting research on
organic-chemistry and environmental analysis (1990-1996).

ระบบอาชีวศึกษาของเยอรมัน ผูฝก งานจะไดเปนพนักงานของบร�ษัท
โดยเขาเร�ยนในโรงเร�ยนเพ�ยง ๑-๒ วันตอสัปดาห เวลาสวนมากเนนการฝก
ทักษะในบร�ษัท และอยูภายใตการดูแลของครูฝก ในสถานประกอบการ
In the German vocational education, apprentices are staff
of companies and join school only 1-2 days a week.
Most of the time, they practice their skills in their companies
under the care of experienced mentors (“Meister”)

สรางแมแบบและมาตรฐานอาชีวศึกษาในไทย และ ASEAN

Set up national and ASEAN vocational models and standards
ความรวมมือไทย-เยอรมัน ยังชวยสงเสร�ม “การบูรณาการของภูมิภาคอาเซียน” เชน
สรางมาตรฐานครูฝก ในสถานประกอบการในกลุมประเทศอาเซียน และผลิตครูฝก ตนแบบ
The Thai-German cooperation also contributes to the regional integration of ASEAN.
For example, a regional standard for in-company trainers and master trainers have been built.
“การพัฒนารางกรอบขอตกลงและยอมรับรวมในกลุมประเทศ GMS (GMS MRFs) ถือเปนกาวสำคัญในการเทียบเคียงมาตรฐาน
และคุณวุฒิระหวางประเทศลุมแมน้ำโขง เราไดเร�ยนรูจากประเทศตางๆ ถึงสถานการณการพัฒนาฝมือแรงงาน ระบบคุณวุฒิ และสมรรถนะ
ที่ใชในแตละประเทศ และหันกลับมามองประเทศของเราวา เราควรจะพัฒนาตัวเราอยางไร ทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาค”
Hla Hla Yee ตัวแทนจาก Myanmar International Freight Forwarder Association (MIFFA)
“The development of GMS MRFs (Mutual Recognition Frameworks) is a significant step in benchmarking standards
and qualification of professionals in GMS countries. We have learnt about skills development in other countries,
their existing competencies, qualifications and practices and look at ours. Then, we know where we can
improve ourselves, both at national and regional levels.”
Ms. Hla Hla Yee, Private Sector Representative from Myanmar International Freight Forwarder Association (MIFFA)

