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 1. การประชุมครั้งนี้  จัดขึ้นโดยส านักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ร่วมกับส านักงานยูนิเซฟ           
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจและความสามารถของประเทศสมาชิกยูเนสโกในการด าเนินงาน 
ติดตาม และรายงานผลด้าน SDG ตามเป้าประสงค์ที่ 4.3 เรื่องการเข้าถึงการศึกษาระดับเทคนิค อาชีวศึกษา 
อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัย และเป้าประสงค์ที่ 4.4 เรื่องทักษะที่จ าเป็นส าหรับการจ้างงาน ตลอดจน
พัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษา การเรียนรู้และทักษะส าหรับเยาวชน รวมทั้งก าหนดความต้องการล าดับต้น
ในการเสริมสร้างศักยภาพและจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือติดตามความก้าวหน้าในภูมิภาค ทั้งนี้ การประชุม
แบ่งเป็น ๒ ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ ๑) การประชุมด้านวิชาการและการประชุมกลุ่มย่อยตามเป้าประสงค์ที่ 4.3       
และ 4.4 (The Technical Sessions) ระหว่างวันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2561 และช่วงที่ ๒) การประชุม
เครือข่ายระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของผู้ประสานงานระดับชาติด้าน SDG เป้าหมายที่ 4 เรื่องคุณภาพ
การศึ ก ษ า  ค รั้ งที่  2  (The Second Meeting of the Asia-Pacific Regional Network of the SDG4 
National Coordinators) ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 โดยมีผู้เข้าประชุมฯ จากประเทศสมาชิกยูเนสโก     
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงาน สถาบันวิจัย องค์การระหว่างประเทศ รวมถึง NGOs 
และคณะกรรมการอ านวยการของโลก จ านวนกว่า 250 คน   

๒. พิธีเปิดการประชุม  

   ๒.๑ Ms Stefania Giannini ผู้ช่วยผู้อ านวยการใหญ่ด้านการศึกษา องค์การยูเนสโก 
กล่าวถึงทักษะอาชีพในการท างานยุคศตวรรษที่ 21 การพัฒนาศักยภาพเยาวชน และการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่มีการพัฒนาอย่างมากในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพที่ดี คุณภาพ
การศึกษา และความเสมอภาคทางเพศ ซึ่งต้องอาศัยการศึกษาเป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญ โดยเฉพาะ “Soft 
Skills” ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นต่อผู้เรียนในการปรับใช้ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด/พลิกโฉม 
(Disruptive Change) ทั้งนี้ ควรกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้ครอบคลุม
และเท่าเทียม อันจะน าไปสู่สังคมท่ีดียิ่งขึ้น  

   2.2 Ms Karin Hulshof ผู้แทนส านักงานยูนิเซฟ กล่าวว่ายูนิเซฟมีการด าเนินโครงการ
ด้านเด็กปฐมวัย เน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจ าเป็นส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานทีผู่้เรียนสามารถ
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและการท างาน สิ่งส าคัญ คือ การลงทุนอย่างชาญฉลาด ขจัดคอร์รัปชั่น สนับสนุน     
การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เข้าถึงการศึกษาด้วยแนวทางการพัฒนาแบบองค์รวม และการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ด้านอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ที่ 4.3 และ 4.4 โดยในปี 2561 ยูนิเซฟ 
 
 

/จะเปิดตัว… 
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จะเปิดตัวโครงการ “Young People’s Agenda” เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาทักษะและความรู้ของเยาวชน        
ในการเผชิญกับสิ่งท้าทายของสังคมโลกปัจจุบัน และมีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการท างานในอนาคต โดยเน้น
ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายไปสู่การท างาน   

   2.3 นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ เลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา ฯ 
สหประชาชาติ และรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กล่าวถึงความส าคัญของการด าเนินงานตาม SDG 
เป้าหมายที่ ๔ ทั้ง ๑๐ เป้าประสงค์ โดยพัฒนาการศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และ
อุดมศึกษา รวมทั้งการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ของไทยที่มุ่งให้
พลเมืองของประเทศทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค ครอบคลุม และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ตลอดจนการด าเนินโครงการที่เน้นพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ท่ามกลางสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปและเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้านทักษะในโลกแห่งการท างาน
ปัจจุบัน พร้อมทั้งได้ยกตัวอย่างความก้าวหน้าการด าเนินงานของไทยที่ตอบสนองต่อเป้าประสงค์ที่ ๔.๓       
และ ๔.๔ ได้แก่ การปฏิรูปโรงเรียน ๓ ,๐๐๐ แห่ง เพ่ือพัฒนาความสามารถของเยาวชนให้สอดรับกับ         
ความต้องการของตลาดแรงงาน การพัฒนาทักษะนักเรียนเพ่ือให้ได้มาซึ่งวิธีการใหม่ ๆ ด้านวิทยาศาสตร์      
และเทคโนโลยี โครงการประชารัฐ การจัดหลักสูตรสะเต็มศึกษา การจัดการศึกษาด้าน TVET โดยเปิด         
ศูนย์ฝึกอาชีพเพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะและความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ การเปิดวิทยาลัย ๒๗ แห่ง       
เพ่ือรองรับนักเรียนเข้าใหม่ จ านวน ๘ ,๕๐๐ คน ภายใน ๕ ปีข้างหน้า เพ่ือพัฒนาทักษะด้าน TVET               
ในภาคอุตสาหกรรม และการด าเนินความร่วมมือกับญี่ปุ่นเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของก าลังคนด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรม  

   2.4 Mr Yosuke Kobayashi ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก
แห่งญี่ปุ่น  กล่าวเน้นความส าคัญของเป้าประสงค์ที่  4.3 และ 4.4 รวมทั้งการส่งเสริมการรู้หนังสือ             
เพ่ือการมีงานท า โดยที่ผ่านมา ญี่ปุ่นมีการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จอย่างมากในการยกระดับการพัฒนา
ด้านอาชีวศึกษา ท าให้สามารถใช้แนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือช่วยเหลือและพัฒนาประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

3. การประชุมด้านวิชาการ 

   3.1 ภาพรวมการด าเนินงานของโลกตามเป้าประสงค์ที่ 4.3 และ 4.4  เน้นพิจารณา
แนวโน้ม ความท้าทาย และโอกาส โดยเฉพาะการเข้าถึงการบรรลุผลส าเร็จและผลลัพธ์การด าเนินงาน         
ตามเป้าประสงค์ดังกล่าว ซึ่งผลที่ได้ต้องเชื่อมโยงถึงเป้าประสงค์อ่ืน อีก 8 ข้อด้วย เพ่ือให้มั่นใจว่าบรรลุผล     
การพัฒนาในเป้าหมายที่ 4 แบบองค์รวม (Holistic Approach) การค านึงถึงความต้องการของตลาดแรงงาน
และทักษะที่สอดคล้องกับอาชีพ ความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ (Technical and 
Vocational Education and Training: TVET) การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือฝึกทักษะด้านอาชีพส าหรับการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การจัดท ากรอบคุณวุฒิเพ่ือรองรับการเคลื่อนย้าย
แรงงาน กลไกการประสานงานอย่างเป็นระบบ และการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับเยาวชน  
 
 
 

/3.2 การเรียนรู้... 
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   3.2 การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง – การได้มาซึ่งทักษะที่ต้องการเพื่อบรรลุเป้าหมาย    
การพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เน้นการเสริมสร้างศักยภาพและทักษะส าหรับการท างาน         
การส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในประเทศที่มีรายได้ต่ า การส่งเสริมการใช้ ICT เพ่ือการเติบโต        
ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อประชาชนทุกเพศทุกวัยเพ่ือให้มั่นใจถึงการพัฒนาที่ยั่ งยืน           
การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน    

   3.3 นโยบายเชิงนวัตกรรมและแนวปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งทักษะในการบรรลุเป้าหมายที่ 4 
ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มุ่งพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

    3.3.1 ตัวขับเคลื่อนหลักที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะ     
เชิงนวัตกรรมและการเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนเพื่อเข้าสู่โลกแห่งการท างาน  เน้นผลกระทบที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี และ
อัตราการว่างงานสูง ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทักษะเชิงนวัตกรรม และจ าเป็นต้องมีการลงทุน
เพ่ิมขึ้นในการพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน โดยเฉพาะทักษะขั้นสูง เพ่ือสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ และ
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการเพ่ือให้นักเรียนมีงานท าได้เร็วยิ่งขึ้น  

    3.3.2 องค์ประกอบส าคัญของการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning: 
LLL) และแนวทางการด าเนินงานของประเทศ  เน้น 4 เสาหลักทางการศึกษา ได้แก่ 1) การเรียนเพ่ือรู้ 
(Learning to know) 2) การเรียนรู้เพ่ือปฏิบัติได้จริง (Learning to do) 3) การเรียนรู้เพ่ือที่จะอยู่ร่วมกับ
ผู้ อ่ืน (Learning to Live Together) และ 4) การเรียนรู้ เพ่ือชีวิต (Learning to Be) และการค านึงถึง       
กรอบระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมและการด าเนินงาน       

    3.3.3 แนวทางการส่งเสริมการใช้ ICT และทักษะดิจิทัล เพื่อก้าวทันการขยายตัว
ของเศรษฐกิจในยุคศตวรรษที่ 21 และการด าเนินความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public-
Private Partnership: PPP) เน้นการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพ่ือการท างานให้กับเยาวชน การเปลี่ยนแปลง
เส้นทางอาชีพ แนวทางการใช้และสร้างสรรค์เทคโนโลยี การส่งเสริมโอกาสให้กับผู้หญิงในการท างานเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีมากขึ้นเพ่ือพัฒนาทักษะดิจิทัลให้เท่าเทียมกับผู้ชาย อย่างไรก็ตาม ควรค านึงถึงการพัฒนาทักษะ       
ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน การผลักดันให้ผู้หญิงได้เข้าเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ เพ่ือส่งเสริมบทบาทด้านเทคโนโลยีสู่การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล การหาช่องทางด าเนิน
ความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ และการสร้างองค์ความรู้แก่เยาวชนในการใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด   

    3.3.4 การจัดล าดับความส าคัญของการด าเนินงานที่ เน้นความเท่าเทียม          
ความครอบคลุมและความเสมอภาคระหว่างเพศเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ที่ 4.3 และ 4.4  เน้นความท้าทาย   
เรื่องสังคมผู้สูงอายุที่ต้องมีการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีงานท า โดยใช้ความสามารถที่มีอยู่    
เพ่ือพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ให้กับเยาวชนรุ่นหลังต่อไป โดยเฉพาะทักษะดิจิทัลที่ต้องมีการพัฒนา    
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการติดต้ังระบบเครือข่ายแบบบรอดแบนด์ในเขตพ้ืนที่ห่างไกล 

    จุดเน้นส าคัญ การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (LLL) ควรเน้นการพัฒนาการเรียนรู้
ผู้ใหญ่และการเรียนรู้นอกระบบ กล่าวคือ การพัฒนาทักษะตั้งแต่การศึกษาปฐมวัยจนถึงวัยผู้ใหญ่ จากกรณี
ตัวอย่างของเกาหลีแสดงให้เห็นว่า ประเทศได้มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อม 

/ให้กับพลเมือง… 
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ให้กับพลเมืองของประเทศ พร้อมทั้งสนับสนุนและยกระดับทักษะด้านอาชีพให้สามารถเข้าถึง LLL นอกจากนี้ 
ยังเน้นหลักการพัฒนาแบบองค์รวม (Holistic Perspective) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (Multisectoral 
Involvement) เพ่ือให้เกิดการพัฒนาด้าน LLL    

   อนึ่ง ที่ประชุมยังได้รับฟังการอภิปรายทางวิชาการ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้           
ในเรื่องหลัก ได้แก่ 1) การสร้างเส้นทางการเรียนรู้แบบใหม่ (New Learning Pathways) ในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก เพ่ือพัฒนาการจ้างงานและเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้นพิจารณาใน 3 ประเด็น 
ประกอบด้วย การเรียนรู้และกระบวนการ เส้นทางการเรียนรู้ที่จะน าไปสู่ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ และ        
การจัดเตรียมเส้นทางการเรียนรู้ และ 2) กลยุทธ์และวิธีการติดตามการพัฒนาทักษะด้าน TVET และทักษะ
เพ่ือการท างานตามเป้าประสงค์ท่ี 4.3 และ 4.4 ซึ่งจากการส ารวจข้อมูลทั่วโลกพบว่า หลายประเทศส่วนใหญ่
มีระบบการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลในการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา แต่ยังขาดในส่วนของ
การศึกษาด้านอาชีวะ (TVET) อุดมศึกษา และการศึกษานอกระบบ ข้อมูลกระจัดกระจาย และการขาดแคลน
ด้านทรัพยากรทางเทคนิคและงบประมาณ ดังนั้น จึงท าให้หลายประเทศไม่สามารถติดตามความก้าวหน้า     
ในการด าเนินงานตามเป้าหมาย SDG ที่ 4 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ควรให้ความส าคัญกับ       
การพัฒนาทักษะด้านการรู้หนังสือ (Literacies Skills) และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งควรจะมีทั้ง 
Hard Skills และ Soft Skills เพ่ือพัฒนาประชากรของประเทศแบบองค์รวมสู่ความเป็นพลเมืองโลกอย่าง
สมบูรณ์ (Global Citizenship)  

   นอกจากนี้ ยังมีการจัดประชุมกลุ่มย่อยใน 5 หัวข้อ ได้แก่ ๑) ความครอบคลุมความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมระหว่างเพศหญิงชาย ๒) ทักษะดิจิทัล ๓) การเปลี่ยนถ่ายจากโรงเรียนสู่การท างาน                 
๔) การเสริมสร้างความเข้มแข็งกรอบคุณวุฒิเพ่ือส่งเสริมการเคลื่อนย้ายและการจ้างงาน และ ๕) การส่งเสริม
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Development: ESD) สู่การบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยเน้นเรื่องการก าหนดยุทธศาสตร์            
ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาเส้นทางการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่  ค านึงถึงความเท่าเทียมและความเสมอภาค       
ทางเพศ โดยเชื่อมโยงให้เข้ากับการปฏิรูปการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา เพ่ือให้ได้มาซึ่งทักษะ TVET             
ที่มีคุณภาพ และการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพ่ือปรับปรุงการจ้างงาน ทั้งนี้ เพ่ือให้เยาวชนสามารถน าไป     
ปรับใช้ให้เท่าทันการเคลื่อนไหวของตลาดแรงงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
รวมทั้งยังได้พิจารณาถึงความจ าเป็นในการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้สอดคล้องกับนโยบายและการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของโลก การก าหนดทักษะที่จ าเป็นในอนาคต โดยเฉพาะทักษะ ICT ขั้นพ้ืนฐาน ทักษะการรู้
หนังสือและการค านวณ ซึ่งจ าเป็นต่อการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกจิให้มีความยั่งยืนและครอบคลุม  

    จุดเน้นส าคัญ การติดตามการด าเนินงานตามเป้าประสงค์ที่ 4.3 และ 4.4 ซึ่งถือว่า   
มีความท้าทายอย่างมาก อาทิ ความหลากหลายของแหล่งข้อมูล การกระจายของข้อมูล ท าให้ยากต่อการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและขาดคุณภาพ ทรัพยากรทางด้านเทคนิคและงบประมาณไม่เพียงพอต่อการติดตาม
ประเมินผล และการเข้าถึงข้อมูลระดับประเทศและส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการจัดท านโยบาย เป็นต้น
การตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างเครือข่ายอ่ืนนอกเหนือจากภาคการศึกษา โดยเฉพาะการประสานงาน
ระหว่างกระทรวงต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงกระทรวงแรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรม ภาคเอกชน ผู้ว่าจ้าง และสังคม
พลเรือน เพ่ือให้มั่นใจว่าการพัฒนาการศึกษาและทักษะจะน าไปสู่การสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าและการเติบโต 

/ของเศรษฐกิจ... 
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ของเศรษฐกิจแบบครอบคลุม รวมทั้งการได้ประโยชน์จากการแสวงหาความร่วมมือระหว่างภูมิภาคและภายใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และความร่วมมือแบบไตรภาคี South-South-North Triangular Cooperation        
เพ่ือเป็นช่องทางในการได้มาซึ่งการสนับสนุนแหล่งเงินทุนในการพัฒนาการศึกษาและทักษะต่าง ๆ ตลอดจน
ความต้องการในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษาให้มากขึ้น การเปลี่ยนแปลงและความเกี่ยวเนื่อง         
ของระบบ และการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP)  

   ในระหว่างการหารือกลุ่มโดยแบ่งตามอนุภูมิภาค ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาประเด็น
ส าคัญล าดับต้นและแผนปฏิบัติการของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งในส่วนของประเทศไทยเห็นว่า ยูเนสโกควรมี
การทบทวนตัวชี้วัดเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละประเทศ ส่งเสริมการขยายเครือข่ายความร่วมมือ       
กับหน่วยงานภายใต้สหประชาชาติและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนให้มีส่วนร่วมในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือบรรลุ
เป้าหมาย SDG ที่ 4 รวมทั้งพัฒนาระบบข้อมูลของประเทศให้สามารถพัฒนาต่อไปและใช้เป็นข้อมูลระดับ
ภูมิภาคได้  

 4. การประชุมเครือข่ายระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของผู้ประสานงานระดับชาติด้าน SDG 
เป้าหมายที่ 4 เรื่องคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ องค์การยูเนสโกได้รวบรวม
ข้อคิดเห็นจากการหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลในระหว่างการประชุมด้านวิชาการและการประชุมกลุ่มย่อย     
(๑๒ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑) เพ่ือน ามาจัดท าข้อเสนอแนะในการด าเนินงานของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก      
ตามเป้าประสงค์ SDG ที่ 4.3 และ 4.4 (Regional Recommendations for Action on SDG Targets 4.3 
and 4.4) โดยมุ่งหวังให้ประเทศสมาชิกได้น าไปเป็นแนวทางการด าเนินงานทั้งในระดับประเทศและระดับ
ท้องถิ่น เพ่ือผลักดันการด าเนินงานในเป้าประสงค์ SDG ที่ 4.3 และ 4.4 ให้มีความคืบหน้าและบรรลุผล     
ตามเป้าหมายหลักของ “Regional Roadmap for SDG4-Education 2030” 

   ทั้งนี้  ที่ประชุมเครือข่ายระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ฯ ได้มีมติรับรองข้อเสนอแนะ         
ในการด าเนินงานของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ฯ ซึ่งสาระในภาพรวมมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จากทุกภาคส่วน ได้แก่ รัฐบาล หน่วยงานภายใต้สหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศและภูมิภาค องค์กร
ภาคประชาสังคม (CSO) องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) นักวิชาการ สื่อมวลชน ภาคเอกชน สถาบันผลิตครู 
และโรงเรียน เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ มีกลไกการติดตามการด าเนินงานของแต่ละประเทศสมาชิก
ยูเนสโก และมีการจัดท าแผนปฏิบัติการระดับประเทศ ซึ่งรวมถึงการก าหนดกิจกรรมและการก าหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบร่วมกันด้วย โดยมีข้อเสนอแนะในการด าเนินงานของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตามเป้าประสงค์ 
SDG ที่ 4.3 และ 4.4 ประกอบด้วย 6 เรื่องหลัก ดังนี้  

   1) ความครอบคลุม ความเท่าเทียม และความเสมอภาคทางเพศ  เน้นกลุ่มชายขอบ        
เด็กหญิงและสตรี ผู้ที่บกพร่องทางร่างกาย ผู้อพยพ กลุ่มชนพ้ืนเมืองที่ไม่ได้อยู่ในปกครอง ผู้ลี้ภัย และ         
กลุ่มคนยากจน โดยมุ่งทบทวนกรอบนโยบายและกฎหมาย การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการพัฒนา
ทักษะพ้ืนฐานและทักษะที่จ าเป็นต่อการท างาน 

   2) ทักษะดิจิทัล เน้นการจัดหาสาธารณูปโภคด้าน ICT การยกระดับความสามารถของครู 
การจัดท าหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะดิจิทัล การร่วมมือกับภาคเอกชนเพ่ือจัดฝึกอบรมด้านทักษะดิจิทัล         
และการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยด้านทักษะดิจิทัลเพื่อความเท่าเทียมทางเพศ 

/๓) การส่งเสริม… 
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   ๓) การส่งเสริมกระบวนการเปลี่ยนผ่านจากโรงเรียนสู่การท างาน เน้นความสอดคล้อง
ระหว่างทักษะที่ได้มากับความต้องการของตลาดแรงงาน การส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ การเรียนรู้ควบคู่
กับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ และการส ารวจความต้องการของภาคอุตสาหกรรม      
และเยาวชน   

   ๔) การศึกษาและฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา เน้นการปฏิรูปการพัฒนาครู         
การบริหารจัดการและการประเมินส าหรับครู การส่งเสริมการศึกษาด้าน TVET สู่ตลาดแรงงาน  

   ๕) การศึกษาระดับอุดมศึกษา เน้นการรับรองคุณวุฒิแห่งชาติและคุณวุฒิต่างประเทศ 
การบูรณาการกรอบคุณวุฒิตามความต้องการของประเทศ การเชื่อมโยงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับการศึกษา    
ด้าน TVET และอุดมศึกษา รวมทั้งการให้สัตยาบันและด าเนินการตามอนุสัญญาโตเกียวเพ่ือส่งเสริม             
การเคลื่อนย้ายแรงงานและการรับรองคุณวุฒิ 

   ๖) การติดตามการด าเนินงานตามเป้าประสงค์ที่ 4.3 และ 4.4 เน้นการเสริมสร้าง         
ความแข็งแกร่งในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากข้อมูลจ าแนกของ      
กลุ่มประชากรชายขอบ และการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียด
ข้อเสนอแนะ ฯ ดังแนบ)    

 
 
 

------------------------------------------------------------ 
กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ 

ส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

สิงหาคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


