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1. ลักษณะทั่วไป (General Background)  
 ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม  เปนประเทศหนึ่งในกลุมเอเชียอาคเนยและ
แปซิฟก  มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ  127,245  ตารางไมล  หรือประมาณ  329,565   ตาราง
กิโลเมตร  ทางเหนือเปนที่ราบลุมแมน้ําดําและแมน้ําแดง  พ้ืนที่อุดมสมบูรณ  มีประชากรอยู  
หนาแนนตอนกลางเปนเทือกเขา  มีที่ราบชายทะเลแคบๆ มีประชากรอยูจํานวนนอยบริเวณ
ตอนกลางเปนดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ําโขง  มีพ้ืนที่กวางใหญมีประชากรอยูหนาแนนจึงทํา
ใหประชากรอาศัยอยูรวมกันอยางเปนกลุม อาชีพของประชากรสวนใหญเปนเกษตรกรรมไดแก  
ขาว  ขาวโพด  ยางพารา  และพืชไรตางๆ 
  

 
Ho Chi Minh statue, in front of the People's Committee Building 

 
 เมืองหลวงของเวียตนามคือ โฮจิมินหซิตี้  (Ho Chi Mihn City)  ซึ่งแตเดิมคือ  ไซงอน  
(Webster’ s New Encyclopedic Dictionary, 1993: 1591)  นอกจากนี้ยังมีเมืองทาสําคัญๆ อีก 
เชน  เมืองไฮฟอง (Hai Phong)  เปนเมืองทาตอนเหนือ  เมืองดานัง (Danang)  เปนเมืองทา
และฐานทัพเรือ เมืองเว (Hue) เปนเมืองการคา 
 การปกครองของเวียตนามเปนแบบระบอบสังคมนิยมภายใตการบริหารของพรรค
คอมมิวนิสต   เม่ือ ค.ศ.1986  มีการปฏิรูปการปกครองโดยแยกระบบพรรคกับรัฐมากขึ้นใหเกื้อกูล
กันเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทั้งหมด  สภาแหงชาติ (National  Assembly)  เปน 
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องคการสูงสุดแหงอํานาจอธิปไตยมีหนาที่ออกกฎหมาย  แตงตั้งและดูแลการปฏิบัติงานของ
ประธานาธิบดี   นายกรัฐมนตรี  หัวหนา  ผูพิพากษาศาลประชาชนสูงสุด 
 สมาชิกสภาแหงชาติมาจากการเลือกตั้งทั่วไปมีวาระ  5  ป   องคประกอบสมาชิก
แหงชาติเปนไปตามสัดสวนของสาขาอาชีพ การบริหารประเทศสวนกลาง(รัฐบาล) ประกอบดวย  
นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  และรัฐมนตรีชวยวาการ  19  กระทรวง  มีหนาที่ดําเนินการตาม
ภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมายตามกฎหมาย  ระเบียบขอบังคับและนโยบายแหงรัฐ  สวนกลางจะ
มีอํานาจหนาที่ในการเสนอนโยบาย รางแผนปฏิบัติงานรวมทั้งการจัดสรรงบประมาณจาก
สวนกลาง  ไดแก จังหวัด องคการบริหารสวนภูมิภาค และมีพรรคคอมมิวนิสตเปนผูตรวจสอบ
ควบคุม 
 ภาษาและศาสนา  ประชากรชาวเวียตนามใชภาษาเวียตนาม  (Vietnamese)  เปน
ภาษาราชการ นอกจากนี้ยังมีภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษเปนภาษาที่สอง  ประชาชนสวนใหญนับ
ถือศาสนาพุทธ  รองลงมาคือ  ลัทธิขงจ้ือ  ลัทธิเตา   
 แมวาเวียตนามเปนประเทศที่มีทรัพยากรมากประเทศหนึ่งทั้งนํ้ามัน  แรรัตนชาติทั้งหลาย  
แตการเกษตรกรรมซึ่งเปนหัวใจหลักของเวียตนามก็ยังคงมีความสําคัญโดยเฉพาะการปลูกขาว
เพ่ือการสงออก ซึ่งนับวาเปนคูแขงสําคัญของขาวไทยอันเนื่องมาจากราคาถูกกวาและคุณภาพที่
คอนขางดีกวา สวนพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ ของเวียตนามที่มีโครงการจะสงออกสูตลาดโลก
มากขึ้นในอนาคตอันใกลนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. พัฒนาดานการศึกษา (Educational Development) 
 ประเทศเวียตนามไดมีการพัฒนาการศึกษาควบคูไปกับการพัฒนาประเทศ  ซึ่งสามารถ
แบงออกไดเปนระยะๆ ยอๆ ในเชิงประวัติศาสตร  (Pham Minh Hac,1995, pp 42-61) 

1. ระยะที่อยูภายใตของการปกครองของราชวงศจีน  (Period  of  Chinese  lmperial   
Domination): 200 ปกอน ค.ศ. - ค.ศ.938 
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2. ระยะที่ประเทศมีอิสรภาพ (Period  of  National  lndepence) : ค.ศ .1838-1859 
3. ระยะที่อยูภายใตอาณานิคมของฝรั่งเศส  (Period  of  French  Colonialism):  

ค.ศ.1859  - 1945 
4. ระยะหลังการปฏิวัติเดือนสิงหาคม  (Period  after  August  Revolution):    

ค.ศ.1945 -1975 
5. ระยะของการรวมประเทศ  (Period  of  National  Reunification): ค.ศ. 1975- 

ปจจุบัน 
ระยะที่อยูภายใตการปกครองของราชวงศจีน  

 ในระยะนี้ประเทศเวียตนามอยูภายใตการปกครองของราชวงศจีน  ดังน้ันผูบริหารของ
ประเทศจีน  จึงเปนผูกอตั้งระบบการศึกษาในประเทศเวียตนามทั้งในแบบของรัฐและเอกชน  ซึ่ง
ในสมัยกอนเนนเฉพาะการศึกษาของบุตรชายและการฝกอบรมบุคคลเพื่อเขาไปรับราชการและ
บริหารประเทศ   มีนโยบาย  “Feudal  intelligentsia”  ซึ่งจะคัดเลือกเฉพาะบุตรชายจาก
ครอบครัวขุนนางไปรับราชการกับราชวงศจีน  ระบบการศึกษาตอเนื่องของชาวเวียตนามในบาง
ศตวรรษพบวา  บุคคลชาวเวียตนามที่มีฐานะทางสังคมดีและมีสติปญญาดีจะไดรบัอนญุาตใหเขา
ไปศึกษาตอในประเทศจีน  โดยมีการสอบแขงขันหลายขั้นตอนและครั้งสุดทายจะสอบที่กรุง
ปกกิ่ง  เม่ือสอบผานจะไดวุฒิเทียบเทา  Doctor’s  Degree  ระบบการศึกษาดังกลาวสืบทอดมา
จนถึง  ราชวงศถัง  (ค.ศ. 618-907)  ระบบการศึกษาที่เลียนแบบมาจากประเทศจีน
ประกอบดวย  การศึกษาเบื้องตน  (Primary  Education)  ที่มีระยะเวลาการศึกษานอยกวา  15  
ป  และการศึกษาระดับอุดมศึกษา  (Higher  Education)  ที่มีเวลาการศึกษามากกวา 15 ปขึ้น
ไป   
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ระยะที่ประเทศมีอิสรภาพ 
 ในป  ค.ศ. 938   Ngo  Dinh  ไดรบชนะจีนและกอตั้งราชวงศ  Ngo  Dinh  และ
ราชวงศ  Le   ตอนตน  (ค.ศ.  939-1009)  การศึกษาสวนใหญเปนการดําเนินการโดยเอกชน
และโรงเรียนพุทธศาสนา  จนกระทั่งราชวงศ  Le  (ค.ศ. 1009-1225)  เร่ิมใหความสําคัญกับ
การศึกษามากขึ้น  โดยเฉพาะในเมืองใหญ ๆ เชน  เมืองหลวง  Thang  Long  หรือ (Ha  Noi)  
ในปจจุบัน   มีการกอตั้งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศเวียตนามเปนแหงแรก  ใน  
ค.ศ. 1076   ที่มีชื่อเรียกวา  “Quoc  Tu  Gian  หรือ  Royal  College”   เพ่ือเปนแหลง
การศึกษาของบุตรชายของครอบครัวที่มีฐานะ 
 ในยุคนี้มีการสรางโรงเรียนของรัฐขึ้นอีกทั้งในสวนกลางและจังหวัดเพื่อใหบุตรหลานของ
สามัญชนเขารับการศึกษา  ทําใหระบบการศึกษาของเวียตนามในยุคนี้แบงออกเปน 3 แบบคือ  

1. Royal College อยูในเมืองหลวง  อยูภายใตการบริหารโดยตรงของกษัตริย 
2. โรงเรียนในระดับจังหวัดและอําเภอ  เปนของรัฐ  ซึ่งยังมีจํานวนไมมากนัก 
3. โรงเรียนของภาคเอกชน 

อาจสรุปไดวาการศึกษาในระยะตนๆ ของประเทศเวียตนามอยูในระบบศักดิ
นา  ที่มีวัตถุประสงคหลักเพื่อการคัดเลือกคนเขาไปเรียนเปนขุนนางและขาราชการในระดับ
ตางๆ 

 
ระยะที่อยูภายใตอาณานิคมของฝรั่งเศส 

 ในระยะที่ประเทศเวียตนามอยูภายใตการปกครองของฝรั่งเศสนี้ ระยะแรกๆ ยังใชระบบ
การศึกษาตามลัทธิขงจ้ืออยู  จนกระทั่งป  ค.ศ. 1917  จึงไดมีการเริ่มระบบการศึกษาแบบ
ฝรั่งเศส  แตใหความสําคัญระดับประถมศึกษา  มีโรงเรียนประถมศึกษาเกิดขึ้นในหมูบานที่มี
พลเมืองอาศัยอยูหนาแนน  การศึกษาในเบื้องตนมีเกรด  1 – 2   มีชื่อเรียกที่แตกตางกัน  
Ecole  Communale  ใชเรียกการศึกษาในทางตอนเหนือ  Ecole  Auxilier  Preparatoire  ใช
เรียกทางตอนใตและ  Ecole  Preparatoire  ใชเรียกในตอนกลางของประเทศ  ในบางเมืองมี
การศึกษาพื้นฐาน  6  ป  ในเมืองใหญเชน  Ha  Noi , Haiphong  และ  Vinh  มีการศึกษาที่สูง
กวาระดับประถมศึกษาเพิ่มขึ้นมาอีก  4  ป   และมีเฉพาะในเมืองใหญๆ  เทานั้นที่มีการศึกษา
สูงกวาระดับมัธยมศึกษา  คือ  Ha  Noi,  Hue  และ  Saigon 
 ตอนตนศตวรรษที่ 20  ประเทศฝร่ังเศสมีการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพ  (Professional  
Education)   ขึ้น    โดยมีการกอตั้งสถาบันการศึกษาที่มีรูปแบบตะวันตก 
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ค.ศ.1902   มีวิทยาลัยแพทยศาสตรและเภสัชศาสตร เกิดขึ้นเปนแหงแรกที่กรุงฮานอย และมี
การกอตั้งสถาบันการศึกษาหลายแหงตอมา  นอกจากนี้ยังมีสถาบันการศึกษาดานเทคนิคและ
อุตสาหกรรมอีกหลายแหง  ซึ่งมีระยะเวลาในการศึกษา 2 ป เนนการฝกอบรบทักษะในการ
ทํางานกับเครื่องจักรกล  สถาบัน การศึกษาในระดับน้ีเรียกวา  โรงเรียนฝกวิชาชีพชั้นสอง  
จนกระทั่ง  ค.ศ.1919  จึงมีระบบการศึกษาแบบมหาวิทยาลัยที่มีการศึกษาวิชาทางดาน
วิทยาศาสตรไดแก  วิชาฟสิกส  เคมี  จนกระทั่งถึง ค.ศ.1923   ไดเร่ิมมีการจดทะเบียนผูที่
ศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย 

โดยทั่วไปแลวระบบการศึกษาของประเทศเวียตนามภายใตการปกครองของฝรั่งเศส  
ยังมีความจํากัดอยูมาก  โดยพบวามีนักศึกษาที่ลงทะเบียนประมาณ  2.6 %  ของประชากรใน
วัยเรียนทั้งหมดของประเทศ  ในขณะที่มีประชากรทั้งหมด  17,702,000  คน  ในป ค.ศ.1931  
และ 22,150,000  คน   ในป ค.ศ.1943 

ระยะหลังการปฏิวัติเดือนสิงหาคม 
ภายหลังจากการปฏิวัติเม่ือ  2  สิงหาคม  ค.ศ.1945  Ho  Chi  Minh  ไดกอตั้ง

ระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐประชาธิปไตย  “The  Domocratic  Republic  of  
Vietnam”   ขึ้นในเขตยึดครองทางเหนือ  มีการกําหนดนโยบายจากรัฐบาลเพื่อการรณรงคการไมรู
หนังสือ  ควบคูไปกับการพัฒนาระบบอุดมศึกษาและมัธยมศึกษา  เพ่ือที่จะพัฒนาระบบ
การศึกษาในประเทศ  อยางอิสระ  โดยมีนโยบายการฝกการอบรมประชาชนรุนใหมใหมี
ความสามารถและมีศักยภาพในการพัฒนาชาติ  ในขณะเดียวกันก็ไดมีการทําสงครามตอสูกับ
ฝรั่งเศสเรื่อยมาจนกระทั่งเดือนพฤษภาคม  ค.ศ.1954  จึงไดรับชัยชนะที่  Dien  Bien  Phu  
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รัฐบาลจึงดําเนินการปฏิรูปทางการศึกษาที่สําคัญคือ  “การศึกษาของประชากร  โดยประชาชน  
เพ่ือประชาชน”   มีวัตถุประสงคในการอบรมคนรุนใหมเปนพลเมืองที่จงรักภักดีตอบรรพบุรุษ
และบานเกิดเมืองนอนเปนกําลังสําคัญในการปองกันประเทศ  เปนพลเมืองที่มีศักยภาพใน
อนาคตและมีคุณภาพทั้งทางรางกายและจิตใจ  เนนการศึกษาทางทฤษฎีควบคูกับการปฏิบัติ
เนนอุดมการณสังคมนิยมมีการประกาศ “นโยบายการศึกษาทั่วไปสําหรับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยเวียตนาม  (The  General  Education  Policy  of  the  Democratic  Republic  
of  Vietnam)”   โดยมีวัตถุประสงคในการปฏิรูปครั้งน้ีคือ  เพ่ือฝกอบรมและสงเสริมประชาชน
และเด็กรุนใหมใหเปนบุคคลที่มีการพัฒนาอยางครอบคลุม  เปนพลเมืองที่จงรักภักดีตอบานเกิด
เมืองนอน  เปนกําลังแรงงานที่ดี  มีความฉลาดและมีคุณธรรม  สงเสริมประชาธิปไตย  และ
สรางสังคมนิยมเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคในการสรางประเทศและรวมประเทศใหเปนอิสระและ
เปนประชาธิปไตย 
 จากขอมูลการศึกษาของประเทศเวียตนามในระยะนี้  จะใหความสนใจและสงเสริมเด็กที่
มีความสามารถทางสติปญญาเปนพิเศษ  โดยมีการหองเรียนพิเศษระดับ  3   เพ่ือเขาเรียนใน
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนําของประเทศ  เชน  Ha  Noi  University   วิทยาลัย   
ครุศึกษาแหงที่  1   และวิทยาลัยที่ฝกอบรมครูเปนพิเศษเกี่ยวกับภาษาตางประเทศ  เปนตน  
และเพื่อเปนการเรงการฟนฟูและการพัฒนาประเทศ  จะมีการสงเสริมการศึกษามัธยม  วิชาชีพ
และการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาไปในขณะเดียวกันเพราะใชเวลาในการศึกษาที่สั้นกวา ในป 
ค.ศ. 1965   มีการกอตั้งโรงเรียนวิชาชีพชั้นสองเพิ่มขึ้นมากกวา  100  แหง  และในป ค.ศ. 
1975   มีโรงเรียนมัธยมวิชาชีพประมาณ  200  แหงทั่วประเทศ  โดยโรงเรียนเหลานี้จํานวน
มากกวาครึ่งหนึ่งเปนโรงเรียนสวนกลาง  และที่เหลือเปนโรงเรียนทองถิ่น   โรงเรียนอาชีวศึกษา
เพ่ิมจาก  50  แหงในป ค.ศ. 1965  เปน 200 แหงในป ค.ศ. 1975  
 ในชวงป ค.ศ.  1955  -  ค.ศ.  1956   มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศ
เวียตนามเหนือ  7  แหงคือ  
 University of Hanoi 
 The Teacher Training College of Hanoi 
 University of Teacher of Hanoi 
 Hanoi College of Medicine. 
 The Hanoi College of Agriculture. 
 The College of Economics และ  The College of Fine Arts 
 ในปการศึกษา  1975 – 1975   ในประเทศเวียตนามไดมีมหาวิทยาลัยเพียง  4  แหงใน
เมือง  Saigon,  Hue, Can  Tho  และ  Thu  Duc  มีวิทยาลัยชุมชนของรัฐ 3  แหง  ในเมือง  
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My  Tho,  Nha  Trang  และ  Danang  และมีสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเอกชนอีก  
11  แหง 
 ระยะเวลาการศึกษาในโรงเรียนมัธยมวิชาชีพใชเวลา  2 – 3  ป  สวนในวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยใชเวลา  3 – 6  ป  ไดแก  Teacher  Training  College  ใชเวลา 3  ป  
University of  Technology  หรือ  Technical  College  ใชเวลา 5 ป  และ College of  
Medicine  ใชเวลา  6 ป 

ระยะการรวมประเทศ 
  จากชัยชนะครั้งยิ่งใหญของประเทศในป ค.ศ. 1975  นํามาซึ่งความเปนอิสระในการ
ปกครองประเทศ  ประเทศเวียตนามจึงไดมีการรวมประเทศเพื่อใหเกิดความมั่นคง  เขาสูระยะ
ใหมของการสรางประเทศ   ไดมีการประเมินรูปแบบและระบบการศึกษาที่ปฏิบัติกันมา  ซึ่งยัง
พบวา  คุณภาพในการพัฒนาคนของระบบการศึกษายังคงมีคุณภาพต่ํา  การศึกษายังไม
สามารถสรางคนที่มีความสามารถทั้งทางดานเทคนิคและนักวิทยาศาสตร  ที่สามารถพัฒนา
สังคมและฟนฟูประเทศหลังสงครามไดอยางทันการณ  จึงไดมีการประกาศนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา  ฉบับที่  3  ในเดือนมกราคม  ค.ศ.  1979   และเริ่มใชครั้งแรกในปการศึกษา  1980 
– 1981   โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหระบบการศึกษาเปนสวนประกอบที่สําคัญของการปฏิรูป
วัฒนธรรม  และระบบความคิดที่เปนองคประกอบที่สําคัญในการพัฒนาทางวิทยาศาสตร  
เทคนิค  วิธีการ  วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของประเทศ 
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Vietnam National University, Hanoi 
 

3. จุดมุงหมายและนโยบายการศึกษา (Aims and Policies of Education) 
 เปาหมายที่สําคัญของการศึกษาในเวียตนามคือ   
 1.  ยกระดับสติปญญาของประชาชน  (To raise the People‘s intellectual) เพ่ือให
สามารถมีสวนรวมและทันตอการพัฒนา 
 2. ยกระดับคุณภาพของทรัพยากรมนุษย  (To raise the quality of human  resources)   
เพ่ือประชาชนสามารถเขาสูตลาดแรงงาน (Market  Based)  ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3.  สรรหา สงเสริม และใชประโยชนจากกลุมอัจฉริยะ (To detect, to store and maket  
good use of talents)  เพ่ือสงเสริมความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ทางดานศิลปะและวัฒนธรรม ทางดานสังคมและเศรษฐกิจ และทางดานการผลิต การจัดการ
ทางดานธุรกิจ 
 นอกจากนี้รัฐบาลเวียตนามยังใหนโยบายทั้งระยะสั้นและระยะยาวนับตั้งแต ป ค.ศ.  
1986 เปนตนมา รัฐบาลไดมีแนวนโยบายที่จะพัฒนาการศึกษาอยางจริงจังโดยใชระบบ
เศรษฐกิจและสังคมใหม (Renovation) หรือที่เรียกเปนภาษาเวียตนามวา โดย เหมย (Doi  Moi) 
ซึ่งปจจุบันมีรัฐบาลเวียตนามที่กําลังดําเนินการตามนโยบายนี้อยูซึ่งมีหลัก  3  ประการคือ 

1. การแกไขปญหาพื้นฐานของประชาชน  เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีบทบาท  มี
ความคิดในการชวยเหลือตนเองและชวยพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ โดยมีความรูขั้นพ้ืนฐาน
เพียงพอที่จะประกอบอาชีพได 

2.  ตั้งเปาใหเทากับประเทศเพื่อนบานระดับกลางคือ  ฟลิปปนส   อินโดนีเซีย   
มาเลเซียและไทย 

3. ใน ป ค.ศ. 2020  ประชาชนชาวเวียตนามจะตองมีมาตรฐานคุณภาพชีวิต
เทียบเทาประเทศอุตสาหกรรม 
 

4. การบริหารการศึกษา (Educational Administration) 
  การบริหารการศึกษาของเวียตนามนั้นเดิมมีหลายหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาไดแก  

-  คณะกรรมาธิการวาดวยการคุมครองแมและเด็ก  การเลี้ยงดูเด็ก 
- กระทรวงศึกษาธิการ  รับผิดชอบการจัดการศึกษาอนุบาล  ประถมศึกษาแล 

มัธยมศึกษา 
-  กรรมการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมการบริหารการจัดการอาชีวศึกษา 
-  กระทรวงอุดมศึกษาและการศึกษาบริหารมหาวิทยาลัย  วิทยาลัยและโรงเรียน 
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ตอมาไดมีการปรับปรุง  4  หนวยงานนี้  เปน  2  กระทรวงคือ  กระทรวงสามัญ
ศึกษาและกระทรวงอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา   ตอมาในป ค.ศ.  1990   ทั้งสองกระทรวงได
รวมกันเปน “กระทรวงศึกษาธิการและการฝกอบรม” (Ministry of education and Training) มี 15 
กรมคือ      

1.  Department for Planning and Finance 
2.  Department for Organization and Personal 
3.  Department for Science and Technology 
4. Department for lnternational Co - operation 
5. Department for lnspection 
6. Department for Pre – school Education 
7. Department for General Education 
8. Department for Vocational and Secondary Technical Education 
9. Department for Higher Education 
10. Department for Post – Graduate Training 
11. Department for ln – service Training 
12. Department for Physical Education and Sport 
13. Department for Students’ Affairs 
14. Department for Teachers 
15. Department for Administration Office of Ministry 
 
ในระดับจังหวัดมีหนวยงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 3 หนวยงาน คือ 
1. การบริการทางการศึกษา (Educational Service) 
2. การผลิต / ธุรกิจ  (Production, Business)  มี  2  หนวยงานยอย  คือ  โรงพิมพ

และบริษัทวัสดุและอุปกรณโรงเรียน 
3. สถาบันภายใตกระทรวงคือ  วิทยาลัยครูและโรงเรียนมัธยมฝกหัดครู 
ในระดับอําเภอมีฝายบริการทางการศึกษาในอําเภอ (Education Section in District)   

และโรงเรียนภายใตการบริการศึกษาจังหวัด 
หนวยงานรัฐบาลกลางรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย  ชี้นํา  นิเทศการศึกษา

โดยทั่วไปและบริหารสถาบันอุดมศึกษาโดยตรง จังหวัดบางจังหวัดบริหารวิทยาลัยชุมชนตาม
ความตองการของจังหวัดนั้นๆ  และและมีภาระกิจบริหารการมัธยมศึกษา  สวนประถมศึกษา 
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และกอนประถม ศึกษาเปนความรับผิดชอบของอําเภอและหมูบาน  การศึกษาดานเทคนิค
และอาชีวศึกษานั้น    นอกจากจัดและบริหารโดยกระทรวงศึกษาและจังหวัดแลว  ยังมี
กระทรวงอื่นๆ  จัดตามความตองการเฉพาะอีกดวย  สําหรับงบประมาณในการจัดการศึกษา
เปนความรับผิดชอบรวมกันในทุกระดับ  โดยงบประมาณสวนใหญไดรับจากการจัดตั้ง
งบประมาณของรัฐบาลกลาง  ซึ่งเปนคาใชจายสําหรับเงินเดือนของบุคลากรและทุนการศึกษา
สําหรับนักเรียน  โดยจังหวัด  อําเภอและหมูบานสนับสนุนคาใชจายดานอ่ืนๆ เชน  การกอสราง
หรือเงินที่เพ่ิมพิเศษเพื่อจูงใจครู  เปนตน. 
(เอกสารประกอบการอภิปราย  ONEC FORUM  ครั้งที่ 13,  2540) 
 

5. ระบบการศึกษา (Education System)  
ปจจุบันเวียตนามแบงลักษณะของการจัดการศึกษาไว  5  ลักษณะ  คือ 

 1.  การศึกษาระดับกอนประถมศึกษา  (Pre–school  education)  ประกอบดวย  การ
เลี้ยงดูเด็ก  (creche)  สําหรับเด็กอายุ  6  เดือน  ถึง  3  ป  และอนุบาล  สําหรับเด็กอายุ  3 - 6  
ป 
 2.  การศึกษาสามัญประกอบดวย 

- ระดับประถมศึกษา  เปนการศึกษาภาคบังคับ  5  ป  คือ  ชั้น  1 – 5 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  คือ  ชั้น  6 – 9 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  คือ  ชั้น  10 - 12 

3.  การศึกษาดานเทคนิคและอาชีพ  มีเทียบเคียงทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนตนและ
ตอนปลาย 

4.  การศึกษาระดับสูงแบงเปน  ระดับอนุปริญญา  (Associate  degree)   ระดับ
ปริญญาตรี มี  2  ระยะคือ  college 1   ระยะเวลาเรียน  2  ปเปนการศึกษาทั่วไปและ  college  
2   ระยะเวลา  2  หรือ  3  ป  ตามสาขาที่เรียน  ระดับปริญญาโท  และระดับปริญญาเอก 

5. การศึกษาตอเน่ือง  เปนการศึกษาสําหรับประชาชนที่พลาดโอกาสการศึกษาใน
ระบบทั้งสายสามัญและสายอาชีพ 

การศึกษากอนระดับประถมศึกษา  (Pre–School) 
 จะประกอบดวยสถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก  (Creche)  และโรงเรียนอนุบาล (Kindergarten)    
จะมีการจัดการศึกษาทั้งที่เปนแบบทางการและไมเปนทางการ ดังนี้ 
 การศึกษาที่เปนแบบทางการ  (Formal creches and kindergarten classes) จัดโดย  
ชุมชน  หมูบาน  หนวยงานรัฐบาล  โรงงานและสหกรณตาง ๆ  ซึ่งสวนใหญจะเปนลักษณะศูนย 
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รวมการดูแลเด็กเล็ก (Childhood  Center)  มีทั้งที่เปดสอนครึ่งวัน  บางชวงและเต็มวัน โดยเนน
หนาที่  คือ 

1. พัฒนาเด็กที่มีอายุตั้งแต  1 – 6  ป  ในทุกๆ ดาน 
2. ใหความรูแกพอแมในการเลี้ยงดูเด็กเล็ก 
3. ทํางานใกลชิดกับพอแมดวยการเลี้ยงดูและการใหการศึกษาเบื้องตนแกเด็ก 

วัตถุประสงคของการจัดการศึกษาในระดับน้ีเพ่ือใหเด็กเปนบุคคลที่มีความสมบูรณ
ทั้งทางรางกายและจิตใจ  มีความเฉลียวฉลาด  มีความซื่อสัตย  สุภาพ  กลาหาญ  กระตือรือรน  
มีทักษะในการสังเกต  รูจักสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสวนเนื้อหาจะ
ครอบคลุมถึงวิชาพลศึกษาเปนการเคลื่อนไหวและทักษะประสาทสัมผัสเบื้องตน สัญลักษณทาง
คณิตศาสตร  และจริยศึกษาเปนหลัก  (Pham Minh Hac, 1991: 42 – 43) 

การศึกษาที่ไมเปนทางการ  (Non–formal  creches and kidergarten classes) อาจ
จัดที่บริเวณใกลบานของเด็ก  สวนใหญจะดูแลโดยกลุมพอแม  ผูปกครอง  ซึ่งอยูภายใตการ
ควบคุมของรัฐ  พอแมผูปกครองจะตองเสียคาใชจายเองทั้งหมด  

 
การศึกษาระดับประถมศกึษา (Primary School) 

 
การประถมศึกษาของเวียตนามอยู ในการศึกษาสามัญหรือการศึกษาทั่วไป  

(General  Education)   จุดประสงคเพ่ือพัฒนาเด็กทางดานสติปญญา  อารมณ  และรางกาย  
การประถมศึกษามี  5  ระดับคือ  ระดับที่  1  ถึงระดับที่  5   เม่ือเด็กจบชั้นประถมศึกษา  เด็ก
จะสามารถมีทักษะทางดานการฟง  การพูด  การอาน  การเขียน  ทั้งทางดานคํานวณและภาษา  
นอกจากนี้จะตองมีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธรรมชาติของสังคมและมนุษย  เด็กนักเรียนโรงเรียน 
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ประถมศึกษาจะตองมีความรักและความซาบซึ้งในความงามของธรรมชาติ  รูจักประดิษฐคิดคน
งาน ฝมืองายๆ  นอกจากนั้นรัฐบาลเวียตนามยังไดสงเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษ (Gifted  
Children)  โดยเฉพาะทางดานกีฬาและศิลปะดวย  นอกจากนี้รัฐบาลยังไดกําหนดแผนการ
ศึกษาเพื่อมวลประชา  (Education  for  All) โดยไดกําหนดวัตถุประสงคเฉพาะดานการปฏิรูป
การศึกษาไวดังนี้   
 1. ยกระดับปรับโครงสรางและจัดสรางใหโรงเรียนประถมศึกษาและชั้นเรียน
ประถม ศึกษา ปรับโรงเรียนประถมศึกษาสวนใหญจัดการเรียนการสอนเต็มวันแทนแบบเดิมที่
เรียนเพียงครึ่งวัน 
 2. ปรับปรุงคุณภาพทางตํารา  อุปกรณการสอน  วิธีการสอนของครูและคุณภาพ
ของผูที่เปนครู 
 3. มีชั้นเรียนแบบสหชั้นเรียน  (Multi–grade classes)  ในทองที่ชนบทโดยเฉพาะ
เด็กบริเวณเทือกเขาสูง กลุมชนตามแนวสามเหลี่ยมแมน้ําโขง (The Mekhong River) และชน
กลุมนอย 
 4. ขยายโรงเรียนเพ่ือเด็กพิการและพยายามที่จะชวยพัฒนาใหเด็กพิการสามารถ
อยูรวมกับเด็กที่มีพัฒนาการปกติได 
 5. ลดอัตราความศูนยเปลาทางการศึกษา  โดยลดอัตราการเรียนซ้ําชั้นใหเหลือ
นอยกวารอยละ 5  และลดจํานวนการลาออกกลางครัน (Drop–out)  จากอัตราที่สูงกวารอยละ 
12  ให เหลือนอยกวารอยละ 6 (Report by the Government of Viet Nam to Sectoral and 
Coordination   Meeting on Education,1995) 

ในการจัดหลักสูตรจะแบงออกเปน 3 กลุมคือ 
  กลุมที่  1   สําหรับเด็กทั่วไป 
  กลุมที่  2   สําหรับเด็กโตและดอยโอกาส 
  กลุมที่  3   สําหรับชนกลุมนอย 
 เน้ือหาทั้งหมดจะเนนหนักทางดานภาษาเวียตนามและคณิตศาสตรเปนพิเศษ   เม่ือเด็ก
นักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปที่  5  จะตองสอบ Primary Gradution Examination  จึงจะได
วุฒิบัตร  (Pham Minh Hac, 1991: 65 – 67)    
 

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา  (Secondary School)  
 การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาของเวียตนามแบงออกเปน  2  ระดับคือ  มัธยมศึกษา
ตอนตน  และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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 การมัธยมศึกษาตอนตนมี  3  ชั้นคือ   ชั้นระดับ  6  ถึงระดับ  9  เนนการเรียนรูและ
ทักษะการสื่อสาร โดยเฉพาะการสื่อสารทําความเขาใจกันในรูปแบบและกิจกรรมตาง ๆ  เพ่ือให
มีความเขาใจอันดีซึ่งกันและกัน  เม่ือเด็กจบระดับ  9  (Grade  9)   เด็กจะมีความรูเกี่ยวกับ
ธรรมชาติ  สังคม  และเทคโนโลยีทั่วไป  จากการฝกปฏิบัติจากการเรียนรูที่ทันสมัยและ
เกี่ยวของกัน  นอกจากนั้นยังเนนความเปนพลมืองดี  เนนการงาน  และเนนการเตรียมเพ่ือ
อาชีพดวย  ในสวนของการสงเสริมเด็กเกง  (Gifted Children)   แตละจังหวัดหรือแตละเมืองแต
ละหองกัน  อาจตั้ งโรงเรียนหรือจัดชั้นเด็กเกงในสาขาคณิตศาสตร  วรรณคดี  และ
ภาษาตางประเทศได  ในการจัดการหลักสูตรมีใหเรียนวิชาการ   ใหฝกงาน  ใหทํากิจกรรมที่
หลากหลายมาก  แตจุดเดนในวิชาการก็ยังเนนคณิตศาสตรเหมือนเดิม  เม่ือจบระดับ  9  แลว
เด็กจะตองสอบ  “ การสอบจบการศึกษาพื้นฐาน “  (Basic General Education Examination)   
ถาผานจะไดรับวุฒิบัตร 
 การมัธยมศึกษาตอนปลายมี  3  ชั้น  เชนเดียวกันกับของไทย  จุดประสงคหลักก็
เพ่ือใหความรูทั่วไปที่สมบูรณและพัฒนาบุคลิกภาพใหบุคคลมีความคิดสรางสรรค มีความ
กระตือ   รือรน  เตรียมคนสูสังคม  สูอาชีพ  สูการเปนพลเมืองดี  มุงสูสถาบันอุดมศึกษาที่สูงขึ้น  
และเพื่อตอบสนองความตองการที่หลากหลายของผูจบ  จึงมีโรงเรียนหลายรูปแบบ  เชน  
โรงเรียนสําหรับนักเรียนภาคปกติทั่วไป  โรงเรียนเฉพาะทาง  โรงเรียนสําหรับผูมีความสามารถ
พิเศษ  (Gifted  Student)   โรงเรียนเทคนิคและโรงเรียนที่ทํางานดวยและเรียนดวย   
เน้ือหาวิชาหลักของโรงเรียนจะมีเหมือนกัน  เพ่ือรักษามาตรฐาน  แตหลักสูตรพิเศษจะแยกจาก
กัน  ในปจจุบันมีโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกตําบล  บางตําบลมี  3 – 4  แหง 

ระดับอุดมศึกษา  (Higher Education)   
 การศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้นเปนเปนการศึกษาตอจากระดับมัธยมศึกษา  หลังจาก
ป ค.ศ. 1986  เปนตนมา  รัฐบาลไดดําเนินการเปลี่ยนแปลงระบบศึกษาโดยเฉพาะใน
ระดับอุดมศึกษาที่สําคัญมากมายหลายประการ  โดยมีเปาหมาย  โดยมีหลักการดังน้ี  (AlTEA,  
1993)  
 1.  การศึกษาและการฝกอบรมเปนความจําเปนและสําคัญสูงสุดของประเทศ  เนนการ
ผลักดันประเทศที่กําลังพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคมเปนเปาหมายหลัก  การลงทุนทาง
การศึกษาถือวาเปนการลงทุนเพื่อพัฒนาประเทศ 
 2.  การพัฒนาทางการศึกษามีเปาหมายเพื่อยกระดับความรู  การฝกอบรมกําลังคนและ
การพัฒนาสติปญญา  การจัดการศึกษาเนนการสงเสริมซ่ึงความเสมอภาค  (Equity)  ความเปน
เลิศทางวิชาการ  (Excellency)  และประสิทธิภาพ  (Efficiency)  
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 3. การศึกษาตองตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ และตองดําเนินการ
ใหทันกับแนวโนมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
 จากขอมูลป ค.ศ.  1991 – 1992  ประเทศเวียตนามมีสถาบันอุดมศึกษา  103  แหง  
(ไมรวมสถาบันการศึกษาทางทหารและความมั่นคงของประเทศ)  สถาบันอุดมศึกษาแบงไดดังนี้ 
 1.  Multi – disciplinary  lnstitutions   เปนสถาบันสหสาขาวิชา  จะจัดการศึกษาและ
ใหปริญญาทางดานวิทยาศาสตรพ้ืนฐานและมนุษยศาสตร  ซึ่งมีมหาวิทยาลัย  2 แหง  คือ 

- Can  Tho  University  จะมีการศึกษาทางดานแพทยศาสตรและ
เกษตรศาสตรรวมอยูดวยกัน 

        -  University of Hanoi  และ University of Ho Chi Minh City จะมีการ
สอนกฎหมายอยูดวย 

 2.  Specialised   lnstitutions  of  Technology   สถาบันเฉพาะทางดาน
เทคโนโลยีจะจัดการศึกษาแบบสาขาวิชาเดียวและแบบสหวิชาใหปริญญาทางดาน
วิศวกรรมศาสตร    เกษตรศาสตร   การประมง   เศรษฐศาสตร   วนศาสตร   แพทยศาสตร  
เภสัชศาสตรและการกีฬา 

 3.  Culture and Art College  เปนวิทยาลัยศิลปและวัฒนธรรม 
 4.  Local  Multi – dissciplinary  Universities  เปนมหาวิทยาลัยสหวิชา

ภูมิภาค จัดสอนในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี   จัดการศึกษาในสวนทองถิ่น 
 5.  National Teacher Training College   วิทยาลัยครุศาสตรแหงชาติ  จัด

สอนวิชาเกี่ยวกับการศึกษาสําหรับครูและผูที่ไปประกอบอาชีพครู  มีการฝกอบรมและสัมมนา
ทางดานวิชาชีพครูทั่วประเทศ 

 6.  National and Provincial Junior Teacher Colleges  คือ  วิทยาลัยครุ
ศาสตรระดับตนทั้งในระดับจังหวัดและระดับชาติ 

 7.  Provincial and Junior College คือ วิทยาลัยครุศาสตรระดับจังหวัด  มีการ
สอนในระดับอนุปริญญาเปนสวนใหญ 

 ในจํานวนสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้ง  103  แหง   มีจํานวน  39  
แหง   ที่อยูภายใตการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการและการฝกอบรม (The  Ministry  of  
Education  and  Training:  MOET)   สถาบันที่เหลือจะอยูภายใตกระทรวงอ่ืน ๆ  เชน  
กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงวัฒนธรรม  เปนตน 

 การบริหารงานของอุดมศึกษาที่ เปนการรวมอํานาจ   (Centralization)   
โครงสรางการบริหารงานไมชัดเจน  ทําใหขาดความคลองตัวในการบริหารงาน  และมีความ
ออนแอใน 
 
 
 

EF304(S) 55 



แนวทางและการควบคุมคุณภาพการศึกษาอบรม  ทําใหไมสามารถที่จะผลิตกําลังคนให
สอดคลองกับการพัฒนาประเทศทางดานอุตสาหกรรม  และความเปนสังคมสมัยใหม  ในขณะท่ี
นโยบายเศรษฐกิจกําลังเสรีรวมทั้งมีความจํากัดในดานเงินลงทุนทางการศึกษาที่เพ่ิมขึ้นทุกขณะ 
(Sloper, D & Le  Thac  Can,  1995: 27–33)   ในปลายป ค.ศ.  1993   เปนตนมา  มีการรวมตัว
กันเขาของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย  เชน  มหาวิทยาลัยฮานอย และ มหาวิทยาลัยทางดาน
ภาษา  มหาวิทยาลัยแหงชาติโฮจิมินหซิตี้   รวมกับวิทยาลัยทางดานครุศึกษา  เปนตน  
จนกระทั่งป ค.ศ. 1995  รัฐบาลไดมีการอนุญาตใหจัดตั้งมหาวิทยาลัยเอกชน  และมหาลัยกึ่งรัฐ
ขึ้นแลว  8  แหง  ไดแก 
 1.  มหาวิทยาลัยทังลอง  (Thanglong) 
 2.  มหาวิทยาลัยเอกชนเฟองดง  (Phuongdong) 
 3.  มหาวิทยาลัยเอกชนดงโด  (Dongdo)  ตั้งอยูในเมืองฮานอย 
 4.  มหาวิทยาลัยทางดานสารสนเทศและภาษาตางประเทศในเมืองโฮจิมินห 
 5.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีในโฮจิมินหซิตี้ 
 6.  มหาวิทยาลัยดานการตลาดในเมืองโฮจิมินห 
 7.  มหาวิทยาลัยในเมืองดานัง 
 8.  มหาวิทยาลัยเอกชนทางดานบริหารธุรกิจ 
 
 การเรียนการสอนของระดับอุดมศึกษา 
 การศึกษาในระดับปริญญาตรีจะใชเวลา  4  ป  แบงออกเปน  2  ระยะ 

ระยะแรก   :    2  ปแรกเปนการศึกษาพื้นฐานทั่วไป 
ระยะที่  2  :    2  -  4  ปหลังเปนการศึกษาเฉพาะสาขาวิชาชีพ 

 สาขาแพทยศาสตรและสาขาทันตแพทยจะใชเวลา 6 ป  สาขาวิศวกรรม
อุตสาหกรรมใชเวลา  5  ป  เม่ือนักศึกษาสอบผานระดับแรกแลวจะไดรับประกาศนียบัตรจึงมี
สิทธสอบเขาเรียนในระดับที่  2  นักเรียนที่สอบไมผานจะตองเตรียมตัวสอบใหมครั้งตอไปหรือ
ไปเลือกเรียนหลักสูตรสายอาชีพระยะสั้น  สําหรับนักศึกษาที่สอบเขาเรียนไดในระดับที่สองตอง
เขียนปริญญานิพนธ  ซึ่งเปนขอกําหนดของหลักสูตร 

 การศึกษาในระดับปริญญาโท (Master Degree) รับนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มาศึกษาตออีกประมาณ 1.5 – 2 ป  มีการเรียนกระบวนวิชาตางๆ ตามขอกําหนด
ของ หลักสูตรและเขียนวิทยานิพนธ  (Thesis)  บางสาขาวิชาจะเรียนกระบวนวิชาตางๆ  
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(Course  Work)  เทานั้น   จากนั้นสอบประมวลความรูทั้งหมด (Comprehensive 
Examination) 
 การศึกษาระดับปริญญาเอก  (Ddoctorate  Degree)  นักศึกษาที่จะเรียนตอตองจบ
ปริญญาโทหรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแตผลการเรียนจะตองดีเย่ียม  (Excellent) และ
ตองสอบวิชาเบ้ืองตนไดแก   วิชาการเมือง  ภาษาตางประเทศและวิชาที่เกี่ยวกับวิชาชีพกอน
เขาศึกษา 

อาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษา  (Vocational  and  Technical  Education) 
 โดยทั่วไปการศึกษาของเวียตนามทางดานอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษาจะมี 2 ประเภท 
คือ 
 1.  โรงเรียนและศูนยอาชีพ (Vocational School and Centres) จุดประสงคของโรงเรียน
เพ่ือมุงฝกอบรมใหนักศึกษาออกไปเปนแรงงานที่มีทักษะเบื้องตน (Fundamental  Skills)  และ
ดํารงชีวิตใหอยูในสังคมไดอยางดี 
 2.  โรงเรียนเทคนิคระดับมัธยม  (Secondary  Technical  Schools)  ซึ่งมุงฝกอบรม
นักเทคนิคระดับกลางในดานตางๆ  เชน   ชางยนต  ชางไฟฟาอิเลคทรอนิกส  (Unesco, 1995: 
7)  เปนตน   สวนมากนักศึกษาที่จบไปในระดับน้ีจะออกไปประกอบอาชีพไดเลยหลักสูตรทาง
อาชีวะและเทคนิคศึกษาในระบบโรงเรียนมี  3  ประเภทคือ    
 

โรงเรียนฝกอาชีพ (Vocational Training School) 
หลักสูตรโรงเรียนประเภทนี้ถือเปนโรงเรียนหลักประกอบดวย 
ก.  ผูที่สําเร็จการศึกษาจากมัธยมศึกษาตอนตน  ระยะเวลาฝกอบรม 2 ป ใน

วิชาการคาขายธรรมดาทั่วไป  และหลักสูตร  3  ป  สําหรับการคาขายที่มีรายละเอียดมากขึ้น 
ข. ผูที่สําเร็จการศึกษาจากมัธยมศึกษาตอนปลาย   ระยะเวลา  1  ป   สําหรับ

การศึกษาคาขายธรรมดาทั่วไป  และระยะเวลา  2  ป  สําหรับการคาขายที่มีรายละเอียดมากขึ้น 
ค.  ผูที่ตองการศึกษาเฉพาะในสาขาที่สอดคลองกับตลาดและการธุรกิจทั่วไป 
เน้ือหาสาระของการฝกอบรมในโรงเรียนฝกอาชีพนี้   จําแนกเปน  4  หมวดคือ  

หมวดการศึกษาทางดานทั่วไปทางดานคณิตศาสตร  ธรรมชาติศึกษาและสังคมศาสตร  หมวด
วิชาเทคนิคทางดานการคาประกอบกิจการของตนเอง  และหมวดทักษะปฏิบัติ  โดยที่หมวด
ทักษะปฏิบัติถือเปนหมวดวิชาหลัก  ระยะเวลาเรียนคิดเปนรอยละ  55 – 70   ของระยะเวลา
ฝกอบรมทั้งหมด  โดยที่ทักษะพื้นฐานจะเรียนรูในโรงฝกงานของโรงเรียน  สวนการฝกปฏิบัติ 
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โดยเฉพาะทางดานการผลิตจะกระทํากันในโรงงานจริงๆ  ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาสาระของ
แตละหมวดวิชาตามโปรแกรมเปนดังนี้ 
 

   หมวดวิชา    ระยะเวลาเรียนคิดเปนรอยละของเวลาเรียนทั้งหมด 
การศึกษาทั่วไป      5 – 10 
เทคนิคพื้นฐาน    15 – 20 
เทคนิควิชาชีพ      5 – 15 
ฝกปฏิบัติ    55 – 75 
 
จํานวนโรงเรียนประเภทนี้ในป  1995   รวมทั้งสิ้น  242  แหง  ในจํานวนนี้   119  แหง

อยูภายใตการบริหารจัดการของกระทรวงตาง ๆ หลายกระทรวง  อีก  123  แหง อยูภายใตการ
ดูแลของเมืองและจังหวัด  โรงเรียนเหลานี้จัดหลักสูตรจําแนกเปน  7  สาขา  คือ  สาขาไฟฟา–
อิเลคทรอนิกส    กอสราง  เครื่องยนต  เกษตร – ปาไม – การประมง  การคาและบริการ  
ขาวสารและบริการและอื่น ๆ   
 
ตารางที่  7  จํานวนโรงเรียนอาชีวศึกษาจําแนกตามสาขาวิชาและการบริหารจัดการของ              
               เวียตนามป 1995 
 

ที่
สาขาวิชา สังกัดสวนกลาง 

สังกัดสวน 
ทองถิ่น 

รวม 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

ไฟฟา – อิเล็คทรอนิค 
กอสราง 
เครื่องยนต 
เกษตร – ปาไม – ประมง 
การคา – การบริการ 
ขาวสารและการบริการ 
อ่ืน ๆ 

23 
23 
25 
10 
7 
7 
14 

38 
23 
24 
10 
23 
0 
5 
 

71 
46 
49 
20 
30 
7 
19 

 
ที่มา: Unesco, 1995: 10 
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โรงเรียนมัธยมอาชีวศึกษา  (Secondary  Vocational  Schools)  
เปนรูปแบบของโรงเรียนพาณิชยการลักษณะหนึ่งซ่ึงไดบูรณาการการศึกษาสาย

สามัญ  เขากับการฝกทักษะอาชีพ  โดยรับผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน  กําหนด
ระยะเวลาเรียน  3  ป  สําหรับหลักสูตรงานอาชีพทั่วไป  และ  4  ป  สําหรับหลักสูตรอาชีพ
ชั้นสูง   

  ตัวอยางหลักสูตรชางซอมไฟฟาในโรงงานมีดังนี้                                                       
   วิชาการศึกษาทั่วไป 
  -  วรรณคดี    250       คาบ 

  -  คณิตศาสตร   450 คาบ 
  -  ฟสิกส    280 คาบ 
  -  เคมี    170 คาบ 
  -  ภาษาตางประเทศ   200 คาบ 
  -  กฎหมาย    120 คาบ 
  -  พลานามัย     60 คาบ 

 
วิชาเทคนิคพื้นฐาน 

  -  เทคนิคการวาด   140 คาบ 
  -  เทคนิคเครื่องกล   100 คาบ 
  -  เทคนิคไฟฟา     60 คาบ 
  -  วัสดุอุปกรณไฟฟา     75 คาบ 

 -  เทคโนโลยีโลหะ     45 คาบ 
  -  การวัดไฟฟา     60 คาบ 

 -  การจัดการผลิต     40 คาบ 
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วิชาเทคนิคทางอาชีพ 
  -  การซอมไฟฟาโรงงาน  250 คาบ 

วิชาภาคปฏิบัติ 
  -  การปฏิบัติพ้ืนฐาน            1,500 ชั่วโมง  
 -  การปฏิบัติทางการผลิต           1,400 ชั่วโมง 
ที่มา:  Ministry of Education and Training of the Socialist Republic of Vietnam 
          1991, 88 – 89 

โรงเรียนเทคนิคระดับกลาง (Secondary Technical Schools) 
ประเภทโรงเรียนเทคนิคระดับกลางเปนหลักสูตรผลิตผูปฏิบัติงานระดับกลางความรู

ทางดานเทคนิค เศรษฐศาสตร  การศึกษา  วัฒนธรรม  ศิลปะ และเภสัชกร 
จํานวนโรงเรียนเทคนิคระดับกลางมีทั้งสิ้น  270  แหง  ประกอบดวยโรงเรียนใน

สังกัดสวนกลางภายใตการดูแลของกระทรวงตางๆ  100  แหง  และโรงเรียนในสังกัดของ
ทองถิ่นอีก  170  แหง  จํานวนสาขาวิชาที่เปดสอนมี  6  สาขา  (ตารางที่  8) 
  
 
ตารางที่  8   จํานวนโรงเรียนเทคนิคระดับกลางจําแนกตามสาขาวิชา 
 

ที่ สาขาวิชา จํานวนโรงเรยีน 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

อุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม – ปาไม – การประมง 
เศรษฐศาสตร 
ฝกหัดครูอาชีวศึกษา 
บริการทางดานสุขภาพอนามัยและกีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม 

38 
42 
60 
58 
47 
25 

 
 ที่มา:  Unesco, 1995: 11 
 
 ปจจุบันโรงเรียนเทคนิคระดับกลางรับผูเรียน  2  ระดับ 

1.  ผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน  ระยะเวลาเรียน  3 - 3 ½   ป   เม่ือ
สําเร็จการศึกษาจะไดประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับกลาง  และมีวุฒิเทียบเทากับผูสําเร็จ 
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มัธยมศึกษาตอนปลายและมีความรูทางอาชีวศึกษาระดับกลาง  เพ่ือสนองความตองการระดับ
ทองถิ่นได 

2.  รับผูสําเร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย  ระยะเวลา  2 – 3   ป  เม่ือสําเร็จการศึกษา
จะไดประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับกลาง 

เน้ือหาสาระของหลักสูตรเทคนิคระดับกลาง  แบงออกเปน  4  หมวด  เชนเดียวกับ
โรงเรียนอาชีวศึกษา  แตมีความแตกตางกันในดานอัตราสวนของการเรียนภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ  นอกจากนี้โรงเรียนเทคนิคระดับกลางยังมีหลักสูตรอบรมระยะเวลา  1  ป  ใหแก  
คนงาน  และผูที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนอาชีวศึกษาดวย  

 
ตัวอยางหลักสูตรสาขาอุตสาหกรรมและวิศวกรไฟฟา 
รับผูสําเร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 ความรูทั่วไป 
  -  กฎหมาย   125 คาบ 
  -  ภาษาตางประเทศ   150 คาบ 
  -  พลานามัย     60 คาบ 
  -  การฝกวิชาทหาร   192 คาบ 
  -  เศรษฐศาสตร   องคการการผลิต     92 คาบ 
  -  คณิตศาสตร     49 คาบ 
  -  สารสนเทศ     56 คาบ 
 เทคนิคเบื้องตน 
  -  เทคนิคเครื่องกล   112 คาบ 
  -  เทคนิคการวาด     98 คาบ 
  -  เทคนิคไฟฟา   168 คาบ 
  -  เครื่องใชไฟฟา   162 คาบ 
  -  การวัดไฟฟา   156 คาบ 
  -  อิเลคทรอนิกสอุตสาหกรรม    66 คาบ 
  -  วัสดุไฟฟา     42 คาบ 
  -  ความปลอดภัยจากไฟฟา    42 คาบ 
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เทคนิควิชาชีพ 
  -  เทคนิคระดับสูง     42 คาบ 
  -  ขดลวดตัวนํา   114 คาบ 
  -  การปองกันและระบบไฟฟาอัตโนมัติ 120 คาบ 
  -  ระบบไฟฟาในสถานีสงกําลังสูง  168 คาบ 
                                      ในหองแปลงและโรงงาน   
    -  การปฏิบัติและการซอมบํารุงอุปกรณไฟฟา   90 คาบ 
  -  การติดตั้งระบบไฟฟาในโรงงานไฟฟา 100 คาบ 
 

 ภาคปฏิบัติ 
  -  การทํางานเกี่ยวกับโลหะเบื้องตน   96 คาบ 
  -  ไฟฟาเบื้องตน     96 คาบ 
  -  การติดตั้งอุปกรณไฟฟา    96 คาบ 
  -  การติดตั้งอุปกรณ     48 คาบ 
  -  การตอขดลวด   192 คาบ 
  -  การตอสายไฟ     48 คาบ 
  -  การทดลองเครื่องยนตและอุปกรณไฟฟา   96 คาบ 
  -  การตรวจเยี่ยม     48 คาบ 
  -  การผลิต    192 คาบ 
  -  การฝกงานบัณฑิต   384 คาบ 
 
ที่มา:  Ministry of Education and Training of the Socialist Republic of Vietnam, 1991:  
          88 – 89 . 
 
 ปจจุบันรูปแบบโรงเรียนเทคนิคระดับกลางแตกตางกัน 2 รปูแบบ 

1. โรงเรียนเทคนิคระดับกลางซึ่งฝกอบรมเฉพาะอาชีวศึกษาระดับกลาง  เพียงระดับ
เดียว  เปนรูปแบบที่ไดรับความนิยมมาก  เพราะใหการฝกอบรมทั้งชนิดที่เปนระบบและนอก
ระบบในสถานที่ทํางาน  มีหลักสูตรตอเนื่องจากการศึกษาอาชีพเฉพาะระดับกลางและหลักสูตร
ระยะสั้นในการสอนเทคนิคชั้นสูงขึ้น 

2.  โรงเรียนเทคนิคระดับกลางที่ฝกอบรม  2  ระดับ  ไดแก   บุคคลอาชีพ
ระดับกลางและคนงานฝมือ   มีระบบฝกอบรมอาชีพ  2 แบบ  ไดแก   การฝกอบรมเทคนิค 
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ในชวงระยะแรก  และการฝกอบรมอาชีพเฉพาะทางในชวงระยะที่สองผูเรียนที่ผลการเรียนดี
ในชวงระยะแรกจะไดรับคัดเลือกใหเรียนตอในชวงระยะที่สองตอไป  ผูสําเร็จการศึกษาจากชวง
ที่สองจะไดรับประกาศนียบัตรความชํานาญของอาชีวศึกษาระดับกลาง   สวนผูที่ผานการ
ฝกอบรมเฉพาะในชวงแรกก็จะไดระบประกาศนียบัตรเพ่ือเขาสูการทํางานตอไป 

 
สรางระบบฝกอบรมที่หลากหลาย 
การปฏิรูปอาชีวะและเทคนิคศึกษาที่กลาวมา  3  รูปแบบใหญนั้น   เปนหลักการ

ดําเนินงานของรัฐที่เปนระบบ นอกจากนี้แลวเวียดนามยังพัฒนาการฝกอบรมที่หลากหลายขึ้น  
คือ 

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  (Private  Vocational  Training  Schools)  เปน
รูปแบบการจัดการศึกษาที่มุงประสงคใหเอกชนมีสวนรวมใหการศึกษาทางดานธุระกิจ  เพ่ือ
สนองตอบความตองการของภาคธุรกิจปจจุบันของเวียตนาม  โรงเรียนอาชีวศึกษาของเอกชนมี
กฎหมายรองรับ  เชนเดียวกับโรงเรียนพาณิชยการของรัฐบาล  และอยูภายใตการดูแลของฝาย
บริหารการศึกษาและฝกอบรม  ( Educational  and  Training  Service  Department )  การ
อนุญาตใหจัดตั้งได  ตองมีผูบริหารงานที่มีคุณภาพในดานการจัดการและดานวิชาชีพ  ตองมี
คณาจารยและมีอุปกรณการสอนที่ดี 

 

 
 

การฝกอบรมอาชีพ ที่โรงเรียนการอาชีพแหงดานัง Da Nang Vocational School 
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ศูนยฝกอบรมอาชีพ  (Vocational  Training  Centers)  ศูนยฝกอบรมตั้งขึ้นเพ่ือ
สอนงานอาชีพระยะสั้นแกคนหนุมสาวและแรงงานไรฝมือ  โดยเฉพาะแรงงานเกษตรกรรมใน
ชนบท  ศูนยอบรมอาชีพเนนงานหัตถกรรมและการคาขายระดับทองถิ่น   เพ่ือที่จะสงวนรักษา
และพัฒนางานอาชีพด้ังเดิมในชนบทโดยจะรับผูเรียนทุกระดับการศึกษาและทุกระดับอายุ
ระยะเวลาเรียนประมาณ 6 เดือน เน้ือหาที่เรียนกําหนดเปนโมดูล (module) 

ชั้นเรียนอาชีพ  ณ  สถานประกอบการณ  (Vocational  Classes  at  Production  
Establishments)  เปนรูปแบบการฝกอบรมระยะสั้นและระยะเวลาตั้งแต  3 – 6  เดือน  เปน
หลักสูตรอบรมคนงานกึ่งฝมือในหนวยงาน  โดยครูผูสอนเปนชางเทคนิคหรือคนงานที่มี
คุณภาพสูงในหนวยงาน  ผูเรียนที่ไดรับการฝกอบรมในเนื้อหาเกี่ยวกับตําแหนงงานที่ทํา  
ดังน้ันกระบวนการฝกอบรมจึงมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับความตองการ  ความจําเปนและ
สภาวะการทํางาน  ชั้นเรียนดังกลาวนี้อาจจัดขึ้นเปนหลักสูตรปกติหรือเปนชวง ๆ  ตามฤดูกาล  
และหลักสูตรปรับเปลี่ยนไปตามความตองการของทองถิ่น  (ไพทูรย  สินลารัตน, 2541: 36–42) 

 
7. การศึกษาทางครุศาสตร (Teacher Training) 
 ในสวนของครุศาสตรนั้นเปนการศึกษาเพื่อจะไดไปประกอบอาชีพครู ซึ่งประเทศเวีย
ตนามจะมีลักษณะพิเศษ คือ   มีสถาบันฝกหัดครูเฉพาะทางโดยแบงเปน  มหาวิทยาลัยทางการ
ศึกษา  ผลิตครูสอนมัธยมศึกษาตอนปลาย  เรียนหลักสูตร  4 – 5  ป  มีทั้งหมด  9  แหง  คณะ
ศึกษาศาสตรในมหาวิทยาลัยผลิตครูสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีทั้งหมด  3  แหง  
วิทยาลัยครูจะผลิตครูที่สอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  มีอยู  37  แหง   หลักสูตร  3   โรงเรียน
มัธยมฝกหัดครูอนุบาล  หลัก  1 – 2  ป  หลังมัธยมศึกษาตอนตน  และมีหนวยฝกอบรม
ตางหาก  ซึ่งโดยภาพลักษณของการวัดการศึกษาดวยครุศาสตรยังกระจัดกระจายอยูทั่วไป 
 

8. การศึกษาผูใหญและการศึกษาพิเศษ (Adult  Education and Special Education) 
 กอนที่จะมีการปฏิรูปการศึกษาในเวียตนาม  ป  ค.ศ.  1945  ประชากรของเวียตนามมี
อัตราการไมรูหนังสือสูงกวารอยละ  95  ดังน้ันหลังจากนี้รัฐบาลไดพยายามทุกวิธีการที่ขจัด
ปญหาการไมรูหนังสือใหนอยลง   ดังจะเห็นไดจาก ค.ศ. 1991  มีจํานวนเพียง  10  เปอรเซ็นต    
รัฐบาลเวียตนามมุงเนนการจัดการศึกษาใหแกประชาชนอยางทั่วถึง   โดยเฉพาะในระดับ
ประถมศึกษา รัฐบาลเวียตนามไดออกกฎหมายการประถมศึกษาที่ครอบคลุมทั่วถึง (The  
Universalization  of  Primary  Education)    เพ่ือเปนหลักประกันวาเด็กเวียตนามที่มีอายุ   
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ระหวาง  6 – 14   ป   ทุกคนจะตองไดเรียนในระบบโรงเรียนเปาหมายถึงป ค.ศ.  2000  จะ
พยายามลดอัตราการไมรูของประชาชนลงใหไดถึง   5  เปอรเซ็นต 

 นอกจากหนวยงานของภาครัฐบาลยังมีภาคเอกชน  (Private  Sector)  ใหความสนใจที่
จะรวมมือกันกับรัฐบาล   โดยโรงงานอุตสาหกรรมบริษัทไดจัดตั้งหองสมุดประชาชนขึ้น  และ
เปดโอกาสใหประชาชนทั่วไปไดเขาศึกษาหาขอความรู 
 สวนการศึกษาพิเศษและการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษนั้น  รัฐบาลไดมี
การปฏิรูปการศึกษาที่มีลักษณะเดนเปนพิเศษซ่ึงแตกตางจากของประเทศ  ก็คือ  ระบบการจัด
ชั้นเรียนพิเศษ  เพื่อสงเสริมเด็กที่ มีปญญาเลิศและมีความสามารถพิเศษในโรงเรียน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  เชน  โรงเรียนประถมศึกษา  “ทังลอง”  มีโครงการสําหรับเด็กทีมี่
ความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร  และภาษา    โดยโรงเรียนจะสอบแยกเด็กที่ มี
ความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตรหรือภาษาเวียตนาม   ใหเขาเรียนในหองเรียนพิเศษ  
ตั้งแตชั้นประถมศึกษาเกรด  2  เปนตนไปจนจบ   เกรด  5  และถาเม่ือเรียนไปพบวา   เด็กไม
เกงคณิตศาสตรหรือภาษาเวียตนามจริง   ก็สงกลับไปเรียนในหองเรียนปกติ   สวนครูที่สอนใน
โครงการนี้จะเปนครูที่มีความเชี่ยวชาญสามารถสูงซึ่งอาจเปนครูในโรงเรียนทังลอง  หรือเชิญครู
จากโรงเรียนอ่ืน  หรือครูที่เกษียณอายุราชการแลวแตความรูความสามารถสูง  รวมทั้งอาจารย
มหาวิทยาลัย 
 ในระดับมัธยมศึกษาก็เชนเดียวกัน  เชน  โรงเรียนมัธยมศึกษาเมืองเวในป  ค.ศ. 1994   
มีจํานวนหองเรียนทั้งหมด  47  หองเรียน  จัดสําหรับเด็กพิเศษ  19  หองเรียน   เนนเรียนวิชา
ฟสิกส  เคมี  คณิตศาสตร  ภาษารัสเซีย  และวรรณคดี  อีก  28  หองเรียน   สําหรับการสอน
ผลจากการจัดการเรียนการสอนชั้นเรียนพิเศษน้ี  ทําใหเด็กเวียตนามที่มีปญญาเลิศและมีความ 
สามารถพิเศษไดรับการพัฒนาอยางรวดเร็วจนสามารถแขงขันกับนานาชาติ  เชน  ชนะการแขงขนั 
คณิตศาสตรโอลิมปก  ฟสิกสโอลิมปก  เคมีโอลิมปกและคอมพิวเตอรโอลิมปก  
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9. ขอมูลพื้นฐานของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 ชื่อทางการ - สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam)  
 รูปแบบการปกครอง - สังคมนิยม 
 รัฐธรรมนูญ - รัฐธรรมนูญฉบับป ค.ศ. 1992 กําหนดใหเวียดนามเปนประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยม 
 พรรคการเมือง - ระบบพรรคเดียว คือพรรคคอมมิวนิสตเวียดนาม 
 รัฐบาล - รัฐบาลแตงตั้งโดยสภาแหงชาติ (National Assembly) มีวาระดํารงตําแหนง 5 
ป 
 ผูนําสําคัญทางการเมือง - นายหนง ด๊ึก หม่ัน (Nong Duc Manh) เลขาธิการพรรค 
คอมมิวนิสต (เม.ย.44) 
 - นายเจิ่น ด๊ึก เลือง (Tran Duc Luong) ประธานาธิบดี/ประมุขของรัฐ (24 ก.ค.45) 
 - นายฟาน วัน ขาย (Phan Van Khai) นายกรัฐมนตรี/ หัวหนารัฐบาล (25 ก.ค.45) 

 
นายฟาน วัน ขาย 

 - นายเหวียน วัน อาน (Nguyen Van An) ประธานสภาแหงชาติ (23 ก.ค.45)  
 เมืองหลวง - กรุงฮานอย (Hanoi)  
 เขตการปกครอง - 5 นคร (ฮานอย โฮจิมินห ไฮฟอง ดานัง เกิ่นเธอ) และ 59 จังหวัด 
 พื้นที่ - 331,033 ตารางกิโลเมตร ความยาวจากเหนือจรดใต 1,650กิโลเมตร มีชายฝง
ทะเลยาวทั้งสิ้น 3,440 กิโลเมตร มีเขตแดนทางทะเลรวมกับไทยยาว 97 กิโลเมตร ทิศ 
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เหนือมีพรมแดนติดจีนยาว 728 กิโลเมตร ทิศตะวันตกมีพรมแดนติดลาวยาว 1,555 กิโลเมตร 
ทิศตะวันตกเฉียงใตมีพรมแดนติดกัมพูชายาว 982 กิโลเมตร ทิศตะวันออกมีพรมแดนติดทะเล
จีนใต และทิศใตติดอาวไทย 
 วันชาติ - 2 กันยายน (ไดรับเอกราชจากฝรั่งเศสเมื่อ 2 กันยายน 2488 /ค.ศ.1945) 
 ประชากร - 81.6 ลานคน (2546) 
 เขาเปนสมาชิกอาเซียน - เม่ือการประชุม ASEAN Ministerial Meeting (AMM) ครั้ง
ที่ 28 ที่บันดาร เสรี เบกาวัน เดือนกรกฎาคม 2538 
 การเมืองการปกครอง  
 ดานการเมือง 
 1. ความสัมพันธไทย-เวียดนามดําเนินไปอยางราบรื่นการแลกเปลี่ยนการเยือน
สมํ่าเสมอการเยือนระดับสูงที่สําคัญในป 2546 ไดแก การเสด็จเยือนเวียดนามของสมเด็จพระ
เจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ระหวาง 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 
2546 เพ่ือเปนองคประธานพิธีเปดการฝกอบรมหลักสูตร “การประเมินความเสี่ยงและการจัดการ
สารเคมีสิ่งแวดลอม”  
 2. สํานักขาวกรองแหงชาติไดสถาปนาความสัมพันธดานขาวกรองกับหนวยขาวกรอง
ของเวียดนาม โดยใหมีการแตงตั้งผูประสานดานการขาวไวประจําสถานเอกอัครราชทูตของทั้ง
สองฝาย และใหมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหวางกันเปนประจํา  
 ดานเศรษฐกิจ 
 1. การคาระหวางไทย-เวียดนามในป 2546 มีมูลคา 66,322.9 ลานบาท (เพ่ิมขึ้นรอยละ 
30.2) ไทยสงออกมูลคา 52,448.6 ลานบาท (เพ่ิมขึ้นรอยละ 29.1) และนําเขาจากเวียดนาม 
13,847.3 ลานบาท (เพ่ิมขึ้นรอยละ 34.6) สินคาหลักที่ไทยสงไปเวียดนาม คือ เม็ดพลาสติก
น้ํามันสําเร็จรูป เหล็ก กาซปโตรเลียมเหลว ปูนซีเมน เคมีภัณฑ รถจักรยานยนตและ
สวนประกอบ ขณะที่ไทยนําเขาเครื่องจักรไฟฟา น้ํามันดิบ ถานหิน เมล็ดพืชน้ํามันและ
ผลิตภัณฑสัตวทะเล จากเวียดนาม 
 2. ไทยมีความรวมมือที่ดีกับเวียดนามในดานขาวโดยผานสภาความรวมมือดานขาวซึ่ง
สมาชิกประกอบดวยประเทศผูสงออกขาวรายใหญของโลก 5 ประเทศไดแก ไทย จีน เวียดนาม 
อินเดีย และปากีสถาน 
 3  ไทยไดแสดงทาทีสนับสนุนเวียดนามใหเขารวมในความรวมมือดานยางพาราสาม
ฝาย (ไทย-มาเลเซีย-อินโดนีเซีย) เน่ืองจากเวียดนามเปนผูสงออกยางพาราที่สําคัญรายหนึ่ง จึง
แสดงทาทีสนใจที่จะเขารวม  
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 ดานการลงทุน  
 1.  ไทยเปนประเทศที่มีมูลคาการลงทุนในเวียดนามสูงเปนอันดับที่ 11 จากผูลงทุน
ทั้งหมด และเปนอันดับที่ 2 ในประเทศอาเซียน โดยมีโครงการรวม 101 โครงการ คิดเปนมูลคา 
1,099 ลานบาท (พฤษภาคม 2545) แหลงที่ใหญที่สุดที่มีนักลงทุนไทยคือ นครโฮจิมินห สาขา
สําคัญที่มีการลงทุนจากนักธุรกิจไทย คือ ดานการทองเที่ยวและโรงแรม เคมีภัณฑ อุตสาหกรรม
ดานเกษตร อาหารสัตว อุตสาหกรรมพลาสติกชิ้นสวนรถจักรยานยนต 
 2.  นักลงทุนไทยยังใหความสนใจลงทุนในเวียดนามอยางจริงจังไมสูงนัก เน่ืองจากขาด
บุคลากรที่พรอมจะเดินทางไปลงทุนในเวียดนาม ประสบอุปสรรคในการเลือกหุนสวนชาว
เวียดนาม ไมม่ันใจตอบรรยากาศการลงทุนในเวียดนามในระยะยาว และยังไมศึกษาขอมูล
เกี่ยวกับตลาดเวียดนามอยางลึกซึ้งเพียงพอ 
 3.  นักลงทุนไทยสวนใหญเนนการลงทุนระยะยาว และไมใชการลงทุนขนาดใหญเชน
บริษัทขามชาติตางชาติสหรัฐฯ ยุโรป หรือญี่ปุน จึงไมใชการลงทุนที่ยึดครองตลาดและสงผลให
ธุรกิจ เวียดนามไมสามารถเติบโตขึ้นในสาขาเดียวกันได ดังน้ันการสงเสริมนักลงทุนไทยใน
เวียดนามจึงเปนผลดีแกเศรษฐกิจเวียดนามมากกวาผลราย 
 4.  ในป 2546 รัฐบาลเวียดนามมีโครงการลงทุนที่สําคัญ คือ การสรางทางยกระดับทาง
หลวงหมายเลข 1 การสรางทางสายเอเชีย การสรางอุโมงใตน้ําแมน้ําไซงอน การทําการศึกษา
ความเปนไปไดในการพัฒนาทาเรือใหม 2 แหง (กาย แมป และถิ หวาย) โดยมีนครโฮจิมินห
เปนศูนยกลาง 
 5.  นักลงทุนตางชาติสวนใหญพอใจตอระบบการเมืองที่ม่ันคง ความไดเปรียบทางจุด
ที่ตั้งยุทธศาสตร และอัตราเงินเฟอที่ไมแปรปรวน  
 6.  การพัฒนาในเชิงบวกในปที่ผานมา คือ การใหบริษัทตางชาติรายใหมเขาไปลงทุน
ในเวียดนามสะดวกขึ้น การผอนปรนระเบียบควบคุมการกูเงิน และการลดขั้นตอนการขอ
ใบอนุญาตประกอบกิจการ  
 7.  นักลงทุนสวนใหญมีแผนจะขยายการลงทุนในระยะ 3 ป โดยพิจารณาปจจัย คือ 
แนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจเวียดนามในอนาคต ความมั่นคงทางการเมือง และอัตราการ
ขยายตัวของตลาดภายในประเทศเวียดนาม 
 8.  ในเชิงลบ นักลงทุนตางชาติไมพอใจการปดกั้นขอมูลขาวสาร ประสิทธิภาพของ
หนวยงานราชการ การคุมครองทรัพยสินทางปญญา การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและกฏ
ระเบียบการคาการลงทุนบางประการรวมทั้งแสดงความกังวลตอระเบียบใหมที่กําหนดใหบริษัท
ตางชาติจาพนักงานตางชาติไดไมเกินรอยละ 3 เน่ืองจากปจจุบันตลาดแรงงานเวียดนามยังไมมี 
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แรงงานคุณภาพจํานวนมากนัก และแรงงานที่มีคุณภาพสวนใหญอยูที่กรุงฮานอยและนครโฮจิ
มินห (อยางไรก็ดี ระเบียบดังกลาวยังไมมีการบังคับใช) 
 9. นักลงทุนสินคาแปงมันสัมปะหลังไทยจะประสบปญหาคูแขงเพิ่มขึ้นในปหนา 
เน่ืองจากรัฐบาลเวียดนามสงเสริมการตั้งโรงงานมันสําปะหลังในทุกจังหวัดในเวียดนาม อาจ
กอใหเกิดการแขงขันระหวางจังหวัดของเวียดนาม ซึ่งอาจนําไปสูภาวะการลมละลายของธุรกิจ
แปงมันสําปะหลังสวนใหญและทําลายราคาตลาดของสินคาแปงมันสําปะหลังในภาพรวม 
 ดานสังคมและความรวมมือ 
 1. ความสัมพันธระหวางเอกชนและประชาชนดําเนินไปดวยดี มีการเดินทางไปมาหาสู
กันเพ่ิมมากขึ้น ทั้งสองฝายมีความตกลงยกเวนการตรวจลงตราหนังสือเดินทางธรรมดาระหวาง
กันเม่ือป 2543 นอกจากนี้ ไดจัดตั้งสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม และสมาคมนักธุรกิจไทยใน
เวียดนาม เพ่ือสงเสริมความสัมพันธในภาคประชาชนและธุรกิจดวย 
 2.  ไทยมีความรวมมือดานวิชาการกับเวียดนามตั้งแตป 2535 ในรูปแบบของการใหทุน
อบรมในสาขาตางๆ ปจจุบัน ไทยมีความรวมมือดานการสอนภาษาไทยกับมหาวิทยาลัย 5 แหง
ในเวียดนาม ที่กรุงฮานอย นครโฮจิมินห และนครดานัง 
 3.  ไทยไดริเร่ิมโครงการพัฒนาหมูบานมิตรภาพไทย-เวียดนาม บานนาจอก ตําบล
หนองญาติ  
 อําเภอเมืองจังหวัดนครพนม เพ่ือเปนแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
และมิตรภาพระหวางไทยและเวียดนามเนื่องจากเปนสถานที่พํานักของอดีตประธานาธิบดี           
โฮจิมินหในชวงลี้ภัยสงครามอินโดจีน ปจจุบันจังหวัดนครพนมไดจัดประชุมกับกระทรวง
วัฒนธรรมและขาวสารเวียดนามเกี่ยวกับการกอสรางบานจําลองในพื้นที่โครงการฯ เรียบรอย
แลว และไดมีพิธีเปดในวันที่ 21 กุมภาพันธ 2547  
 ระบบเศรษฐกิจ - เศรษฐกิจการตลาดแบบสังคมนิยม (socialist-oriented market) 
ภายใตนโยบายการปฏิรปูทางเศรษฐกิจ (Doi Moi) ที่เร่ิมใชเม่ือธันวาคม 2529  
 เงินตรา/อัตราแลกเปลี่ยน - สกุลดอง (Dong) ประมาณ 15,936 ดอง / 1 ดอลลาร
สหรัฐหรือประมาณ 360 ดอง/บาท 
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เงินดอง จํานวน 2,000 ดอง 

 
 รายไดเฉลี่ยตอหัวตอป - 470 ดอลลารสหรัฐ (2546) 
 GDP - 41,500 พันลานดอลลารสหรัฐ (ไตรมาสแรกของ 2547)  
 GDP Growth - รอยละ 7.24 (2546) / รอยละ 7 (ไตรมาสแรกของ 2547)  
 อัตราเงินเฟอ - รอยละ 5 (ไตรมาสแรกของ 2547)  
 อัตราการวางงาน - รอยละ 6.28 (2545) ในเขตเมือง และรอยละ 25.5(2545) ใน
ชนบท  
 การคาระหวางประเทศ - มูลคานําเขาเทากับ 22.5 พันลานดอลลารสหรัฐ(2546) 
มูลคาการสงออกเทากับ 19.9 พันลานดอลลารสหรัฐ (2546) เวียดนามจึงขาดดุลการคามูลคา
รวมทั้งสิ้น 2.6 พันลานดอลลารสหรัฐ  
 สินคาออกที่สําคัญ - น้ํามันดิบ เสื้อผาและสิ่งทอ ผลิตภัณฑอาหารทะเลรองเทาและ
เครื่องหนัง ขาว ยางพารา เม็ดมะมวงหิมพานต กาแฟ คอมพิวเตอร พริกไทย ถานหิน สินคา
หัตถกรรม  
 ตลาดสงออกที่สําคัญ - ญี่ปุน สหรัฐฯ จีน สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย สิงคโปร ไตหวัน  
 สินคานําเขาที่สําคัญ - วัตถุดิบ สิ่งทอและเครื่องหนัง เครื่องจักรและอุปกรณ
จักรยานยนต รถยนต เหล็ก คอมพิวเตอรและชิ้นสวน ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส และผลิตภัณฑเคมี  
 นําสินคาเขาจาก - สิงคโปร ญี่ปุน ไตหวัน เกาหลีใต จีน  
 การลงทุนจากตางประเทศ - ในป 2546 มีการลงทุนจากตางชาติมูลคา 3.1 พันลาน
ดอลลารสหรัฐ จนถึงปจจุบันมีจํานวนโครงการลงทุนจากตางชาติทั้งสิ้น 3,815 โครงการ  
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 ประเทศผูลงทุนที่สําคัญ - สิงคโปร ไตหวัน ญี่ปุน เกาหลีใต ฮองกง ฝรั่งเศส ไทยเปน
ผูลงทุนอันดับที่ 11 
 
 ความสัมพันธระหวางไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
 สถาปนาความสัมพันธ - 6 สิงหาคม 2519 (ค.ศ. 1976)  
 กลไกความสัมพันธทวิภาค 
 1.  การประชุมคณะรัฐมนตรีรวม (Joint Cabinet Meeting) มีนายก รัฐมนตรีของทั้งสอง
ประเทศเปนประธาน โดยการประชุมคณะรัฐมนตรีรวมครั้งแรกมีขึ้นเม่ือ 20 - 21 กุมภาพันธ 
2547 ที่ดานังและนครพนม ทั้งน้ีทั้งสงอฝายเห็นชอบใหการประชุมคณะรัฐมนตรีรวมนี้เปนกลไก
ที่ตอเน่ืองและใหจัดขึ้นทุกป 
 2. กลไกการหารือรวม (Joint Consultative Mechanism) จัดตั้งตามแถลงการณรวมวา
ดวยกรอบความรวมมือไทย  
  - เวียดนามในทศวรรษแรกของศตวรรษที่ 21 (ลงนามเม่ือ 20 กุมภาพันธ 
2547) โดยเปนกลไกหารือระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของทั้งสองฝาย เพ่ือ
กํากับดูแลการดําเนินความสัมพันธในภาพรวม ทั้งนี้ เวียดนามกําหนดจะเปนเจาภาพการ
ประชุมกลไกหารือรวมครั้งที่ 1 ในป 2547 
 3.  คณะกรรมาธิการรวม (Joint Commission-JC) จัดตั้งเม่ือ 18 สิงหาคม 2534 โดยมี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงวางแผนและการ
ลงทุนเวียดนามเปนประธานรวม การประชุมครั้งลาสุด คือ ครั้งที่ 7 เม่ือ 13 - 14 มีนาคม 2546 
ที่กรุงเทพฯ ทั้งน้ี เวียดนามไดเสนอจะเปนเจาภาพการประชุมครั้งที่ 8 ในเดือนกันยายน 2547 
 4.  คณะทํางานรวมวาดวยความรวมมือดานความมั่นคง (Joint Working Group on 
Security Cooperation) จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรวมไทย - เวียดนาม ครั้งที่ 1 
เม่ือ 20 กุมภาพันธ 2547 กลไกดังกลาวนี้มีหนาที่ดําเนินความรวมมือในทุกมิติของความมั่นคง  
โดยมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติและรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศ
เวียดนามเปนประธานรวม ทั้งน้ี ไทยกําหนดเปนเจาภาพการประชุมคณะทํางานรวมฯ ครั้งที่ 1 
ในชวงปลายป 2547 
 5.  คณะกรรมการกํากับรวม (Joint Steering Committee) สําหรับการจัดทํา
ยุทธศาสตรรวมเพ่ือความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจ (Joint Strategy for Economic 
Partnership - JSEP) ไทย - เวียดนาม มีรองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ 
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สังคมแหงชาติและอธิบดีกรมสงเสริมเศรษฐสัมพันธระหวางประเทศ กระทรวงวางแผนและการ
ลงทุนเวียดนามเปนประธานรวม โดยมีหนาที่จัดทํายุทธศาสตรรวมฯ ใหเสร็จสิ้นภายในเดือน
มิถุนายน 2548 
 6. คณะอนุกรรมการการคารวม (Joint Trade Commission) จัดตั้งเม่ือป 2538 มีอธิบดี
กรมเศรษฐกิจการพาณิชยและอธิบดีกรมเอเชียและแปซิฟก กระทรวงการคาเวียดนามเปน
ประธานรวมการประชุม JTC ครั้งลาสุด คือ ครั้งที่ 3 เม่ือ 21 ธันวาคม 2542 ที่กรุงฮานอย  
 สถานการณภายในประเทศเวียดนาม 
 1.  ดานการเมืองและความมั่นคง เวียดนามไดมีการเลือกตั้งสภาแหงชาติ สมัยที่ 11 
เม่ือ 19 พฤษภาคม 2545 ซึ่งผูสมัครที่ไดรับการคัดเลือกจากพรรคคอมมิวนิสตไดรับการ
เลือกตั้งเกือบทั้งหมด มีผูสมัครอิสระไดรับการเลือกตั้งเพียง 2 คน จากจํานวนทั้งหมด 498 ที่นั่ง 
ทั้งน้ี สภาแหงชาติมีวาระดํารงตําแหนง 5 ป สภาแหงชาติชุดใหมไดมีมติใหนายเหวียน วัน อาน 
ดํารงตําแหนงประธานสภาตอไป ใหนายเจ่ิน ด๊ึก เลือง ดํารงตําแหนงประธานาธิบดีตอไป และ
ใหนายฟาน วัน ขาย ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีตอไปนอกจากนี้ ยังมีการตั้งกระทรวงใหม 3 
กระทรวง ไดแก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (Ministry of Natural Resources 
and Environment) กระทรวงไปรษณียและโทรคมนาคม (Ministry of Post and 
Telecommunications) และกระทรวงภายใน (Ministry of Interior)เวียดนามไดดําเนินมาตรการ
ปฏิรูปในหลาย ๆ ดาน อาทิ การแกไขรัฐธรรมนูญ การปรับปรุงระบบบริหารราชการ การเปด
เสรีทางเศรษฐกิจมากขึ้น รวมทั้งพยายามที่จะปราบปรามปญหาทุจริตประพฤติมิชอบ อาทิ การ
ออกกฤษฎีกาใหเจาหนาที่ของรัฐทุกคนแสดงทรัพยสิน และการจับกุมเจาหนาที่ระดับสูงที่
เกี่ยวพันการทุจริต และดําเนินการตามกฎหมายอยางจริงจัง 
 2. ดานเศรษฐกิจ เวียดนามเปนประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง เศรษฐกิจ
เวียดนามพยายามขยายตัวอยางตอเน่ืองภายใตนโยบายโดยเหมย (Đổi mới (renovation)) 
ซึ่งเริ่มตั้งแตป 2529 และเวียดนามพยายามดําเนินการปฏิรูประบบเศรษฐกิจภายในประเทศ
อยางตอเน่ือง โดยการปรับปรุงแกไขกฎระเบียบตาง ๆ เพื่อใหสอดคลองกับระเบียบของ
องคการการคาโลก (WTO) ซึ่งเวียดนามมุงหวังที่จะเขาเปนสมาชิกภายในป 2548  
 3. ดานสังคม การเปดประเทศและการปฏิรูปทางเศรษฐกิจทําใหประชาชนเวียดนามมี
ความเปนอยูที่ดีขึ้น แตขณะเดียวกันก็กอใหเกิดปญหาความเหลื่อมล้ําทางสังคมระหวางเมืองกับ
ชนบท ปญหาการวางงานในเมือง ปญหายาเสพติด ซึ่งเปนปญหาสําคัญที่อาจสงผลกระทบตอ
เสถียรภาพและความชอบธรรมของรัฐบาลเวียดนามในอนาคต หากรัฐบาลไมสามารถแกไข
ปญหาดังกลาวอยางเหมาะสม ซึ่งรัฐบาลเวียดนามไดพยายามสงเสริมการจางงานอยางตอเน่ือง  
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โดยในป 2545 รัฐบาลสามารถสงเสริมใหมีการจางงานเพิ่มขึ้น 1.4 ลานคน และจัดอบรมวิชาชีพ
แกประชาชน 1 ลานคน นอกจากนี้ ยังไดสงแรงงานไปตางประเทศ 46,000 คน โดยสวนใหญไป
ทํางานที่ไตหวัน เกาหลีใต  

10. บทสรุป (Conclusion) 
 จากการปฏิรูปการศึกษาของเวียตนามซึ่งเริ่มตั้งแตป ค.ศ. 1986  เปนตนมา จากการ
ปฏิรูปทุกๆ ดาน  เพ่ือใหตอบสนองกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา  ซึ่งพอสรุปไดจาก
รายงานการวิจัยของ  ไพฑูรย   สินลารัตน   เร่ือง   การปฏิรูปการศึกษาของประเทศเวียตนาม  
ดังตอไปน้ี 
 1.  วิสัยทัศนของผูนํา   การมีวิสัยทัศนของผูนําที่มุงเนนการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ
ไดมองเห็นความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่เปนพ้ืนฐานของการพัฒนาทั้งปวง   จึง
ไดใหความสําคัญในการพัฒนาประชากรตั้งแตระดับกอนเขาสูวัยเรียน   รวมทั้งการตั้งเปาหมาย
ที่สําคัญในการจัดการไมรูหนังสือของประชาชนในชาติ  ซึ่งเปนอุดมการณที่สืบทอดกันมาควบคู
กับการปฏิวัติของเวียตนามในสมัยของทานโฮจิมินห   และจากการที่เวียตนามไดเปดประเทศสู
โลกเสรี    ทําใหผูนําประเทศไดมีโอกาสเรียนรูจากประสบการณในการปฏิรูปการศึกษาของ
ประเทศอ่ืน ๆ  จึงทําใหการปฏิรูปการศึกษาของเวียตนามเปนไปอยางรวดเร็ว 
 2.  อัตราเรงรวดเร็ว   การดําเนินการในการปฏิรูปการศึกษาของเวียตนามเปนไปใน
อัตราที่รวดเร็วมากในอัตราเรงที่รวดเร็วทุกระดับการศึกษา   ซึ่งปรากฏใหเห็นถึงจํานวนสถิติ
ของการเพิ่มจํานวนชั้นเรียน  นักเรียนและนักศึกษาในระดับตางๆ  และสามารถขยายโรงเรียน
ไปทั่วทุกจังหวัด   ทั้งประเทศ   ในชวงเวลาเพียง  2 – 3   ป   ของการใชแผนปฏิรูปการศึกษา 
 3.  เสรีภาพและความหลากหลาย   จากการปรับตัวสูโลกเสรีมากขึ้นประชาชนมี
เสรีภาพมากขึ้น  และจากผลการปฏิรูปการศึกษาของเวียตนามที่ใหโอกาสแกประชาชนมี
เสรีภาพในการเลือกเรียนตามความตองการและความสนใจมากขึ้น  และสามารถเลือกเรียนจาก
ระบบการศึกษาที่หลากหลายมากขึ้น   ไมเนนเฉพาะการศึกษาในระบบโรงเรียนเทานั้น 
 4.  สนองตอบและใชประโยชน   การปฏิรูปการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาเปนการจัด
การศึกษาเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศในดานเศรษฐกิจโดยตรง   โดยเฉพาะการเปด
อบรมหลักสูตรระยะสั้นๆ  เพ่ือสนองความตองการเฉพาะกิจของตลาดแรงงาน   เปนที่นิยมของ
ประชาชนมาก   เน่ืองจากทําใหเขาสามารถมีงานทําและรายไดที่สูงขึ้น 
 5. รวมพลังจากทุกแหลง   การปฏิรูปการศึกษาของเวียตนามเปนการปฏิรูปที่รวมพลัง  
(Mobilise)   คนทรัพยากรจากทุกกลุมในสังคมทั้งของรัฐและเอกชน  โดยเฉพาะเอกชน 
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แลวถือไดวารวมมือกันจัดการศึกษากันเอง   โดยเปดโรงเรียนสถานฝกอบรมผสมผสาน
การศึกษาของตนเองและมีประชาชนมารวมเรียนรวมรักษาศึกษาเพื่อประโยชนของตนเองเปน
สําคัญ 
 6. เจตจํานงรวม การปฏิรูปการศึกษาของเวียตนาม  เกิดขึ้นจากเจตจํานงของประชาชน  
(grass  root)   ที่หิวกระหายการศึกษา   และความตองการอยางมุงม่ันของผูนําเวียตนาม            
ทําใหการพัฒนาการศึกษาดําเนินไปอยางรวดเร็ว  กวางขวาง และหลากหลาย 
 7. พ้ืนฐานความรักชาติ สิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่มีสวนชวยในการทําใหการปฏิรูป
การศึกษาของเวียตนามประสบผลสําเร็จในเวลาอันรวดเร็ว   นั่นคือพ้ืนฐานของความรักชาติ
ของชาวเวียตนาม   ที่ผูนําประเทศและประชาชนสวนใหญกวาครึ่งหนึ่งของชีวิตไดตกอยูใน
ภาวะของสงคราม  ที่มองเห็นการที่ประเทศตกอยูในภาวะของสงครามทําใหประเทศของตนลา
หลังเม่ือเทียบกับประเทศอื่นๆ  ในแถบเอเชียดวยกัน  ดังนั้นเม่ือไดผานพนภาวะวิกฤตดังกลาว
แลว ทั้งผูนํา และประชาชนจึงมีจิตใจรวมกันในการพัฒนาประเทศชาติ 
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