
ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ธาดาธ ารงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้แทนไทย 
เข้าร่วมการประชุมสมัชชานานาชาติด้านเทคนิคและการศึกษาสายอาชีพและฝึกอบรม ครั้งท่ี ๓  

ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
ณ ศูนย์การประชุมนานาชาตินครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 
 ๑. ความเป็นมาของการประชุม 
 องค์การยูเนสโกตระหนักถึงความส าคัญของ TVET ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม 
และเน้นการพัฒนาด้าน TVET เป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากโลกาภิวัตน์ของเศรษฐกิจโลกและผลกระทบจากภาวะวิกฤติ
ด้านการเงิน ท าให้การ ด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ เนื้อหา และ
โครงสร้างด้าน TVET เป็นไป อย่างยากล าบากจากสิ่งท้าทายใหม่ๆ ที่
เกิดข้ึนในปัจจุบัน ซึ่งในช่วง ต้นปี ๒๕๑๓ (ค.ศ. ๑๙๗๐) 
และช่วงปลายปี ๒๕๒๓ (ค.ศ. ๑๙๘๐) องค์การยูเนสโกได้
จัดพิมพ์เอกสารคู่มือด้าน TVET จ านวน ๒ ฉบับ โดยใช้
ชื่อว่า Revised Recommendation concerning Technical and 
Vocational Education of 1974 และ Convention on Technical and 
Vocational Education of 1989      ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นข้อมูลอ้างอิงระหว่างประเทศท่ัวโลก ส าหรับการพัฒนา
และด าเนินนโยบายการศึกษา กฎหมาย  และข้อปฏิบัติด้าน TVET         
 การประชุมสมัชชานานาชาติด้านเทคนิคและการศึกษาสายอาชีพและฝึกอบรม (TVET) จัดขึ้นโดย
องค์การยูเนสโกทุกๆ ๑๒ ปี เพื่อมุ่งเน้นเรื่อง TVET ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนเป็นส าคัญ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว      
ได้เคยจัดขึ้นแล้วสองครั้ง ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๓๐ จัดขึ้นที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน และครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๔๒ จัดขึ้นที่
กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ต่อมาในปี ๒๕๕๒ องค์การยูเนสโกจึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน TVET ระหว่าง  
ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๘ ส าหรับปี ๒๕๕๕ องค์การยูเนสโกร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจนีก าหนดจัดการประชุม
สมัชชานานาชาติด้าน TVET ครั้งที่ ๓ ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ในหัวข้อ “Building Skills for Work and Life” โดยการประชุมครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวที่เน้นแนวทางในการปรับเปลี่ยนและการขยายตัวในเรื่องของ TVET เพ่ือให้
มั่นใจว่าประชาชนวัยหนุ่มสาวและวัยผู้ใหญ่ทุกคนสามารถพัฒนาทักษะที่จ าเป็นเพื่อการด าเนินอาชีพและการด ารงชีวิต  

 ๒. วัตถุประสงค์และสาระส าคัญของการประชุม 
 การประชุมสมัชชานานาชาติด้านเทคนิคและการศึกษาสายอาชีพและฝึกอบรม ครั้งที่  ๓ (Third 
International Congress on Technical and Vocational 
Education and Training: TVET) จัดโดยองค์การยูเนสโก
ร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจนี ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์การประชุมนานาชาตินครเซี่ยงไฮ้ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน มีวัตถุประสงค์เพ่ือหารือในประเด็น
ด้านความท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคต ส ารวจแนวทางใน
การพัฒนา ด้าน TVET เสริมสร้างความเข้าใจ และแบ่งปัน
ความรู้ในการพัฒนาความช่วยเหลือด้าน TVET เพือ่ม ุ่ง
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน การก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์  
เพือ่ปรับเปล่ียนและขยายตัวด้าน TVET และสนับสนุนกา รด าเนินงานด้าน TVET ในระดับ ประเทศ ภูมิภาค 
และนานาชาติ รูปแบบการประชุม  ประกอบด้วย การประชุมทางวิชาการและการประชุมกลุ่มย่อย  
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ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาในประเด็นเกี่ยวกับบทบาทของ TVET ในการพัฒนาอาชีพ พัฒนาชีวิต และ      
การเรียนรู้ตลอดชีวิต การประชุมโต๊ะก ลมเกี่ยวกับการ พัฒนาทักษะและเทคโนโลยี และทักษะเพ่ือการพัฒนา  
อย่างยั่งยืน การศึกษาดูงาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากกลุ่มประเทศทั่วโลกจ านวนกว่า ๑๒๐ ประเทศ ประกอบด้วย
ผู้แทนประเทศสมาชิกของยูเนสโกจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการคลัง และกระทรวง
สาธารณสุข หน่วยงานภาคเอกชน พนักงานองค์กร เยาวชน และองค์การระหว่างประเทศอ่ืนๆ รวมประมาณ     
๘๐๐ คน และผู้แทนระดับรัฐมนตรีมากกว่า ๔๐ คน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แสดงศักยภาพการจัดการศึกษาสายอาชีพของไทยต่อท่ีประชุมยูเนสโก 
และร่วมหารือกับผู้อ านวยการใหญ่ยูเนสโก พร้อมจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีด้าน ICT เพื่อพัฒนาการศึกษา    
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

 ๓.  การกล่าวค าปราศรัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
                   เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวค าปราศรัย   
หัวข้อ “ประสบการณ์ด้านเทคนิคและการศึกษาสายอาชีพและฝึกอบรม (TVET) ของไทยในการตอบสนองความ
เติบโตทางเศรษฐกิจ” โดยกล่าวถึงการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายกรัฐมนตรีซึ่งได้มีความตกลงระหว่าง
ประเทศท้ังสองร่วมกันในหลายโครงการ เช่น การด าเนินโครงการสร้างรถไฟความเร็วสูงและระบบการจัดการน้ า    
ในประเทศไทย ซึ่งในอนาคตอันใกล้ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านเทคนิคและอาชีวศึกษาจะได้มีโอกาสท างานในอาชีพต่างๆ 
รวมทั้งประกอบธุรกิจในสาขาต่างๆ การจัดการศึกษาของไทยที่ให้ความส าคัญต่อการศึกษาเพ่ือการมีงานท าอัน

น าไปสู่การลดช่องว่างรายได้และเพ่ิมความม่ันใจว่าจะได้รับการกระจาย
รายได้ที่เป็นธรรม เปูาหมายเหล่านี้สะท้อนความพยายามของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับโอกาสและเข้าถึง
ทรัพยากรด้านการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง โดยการจัดฝึกอบรมด้าน
เทคนิคและการศึกษาสายอาชีพเพ่ือสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจและ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากการเรียนรู้เพื่อให้ได้รับปริญญาเป็นการเรียนรู้
เพ่ือสนองตอบความต้องการของตลาดแรงงานภายใต้การด าเนินโครงการ 

“จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาภายใน ๘ เดือน” การจัดตั้งกองทุนตั้งตัวได้ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีประสงค์
จะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเ ป็นผู้ประกอบการ โครงการโรงเรียนในโรงงานและโรงงานในโรงเรียนซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียน
มีความสามารถและท างานไปพร้อมกัน โครงการแท็บเล็ตต่อนักเรียนหนึ่งคนที่จะเริ่มด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม   
ในเดือนหน้า โดยในระยะเริ่มแรกคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตจะจัดสรรให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะนักเรียนในชนบทห่างไกล  ที่ขาดแคลนเทคโนโลยีให้ได้รับความรู้อย่าง
ทั่วถึง การให้ประชาชนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต “WIFI” โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งจะช่วยสนับสนุนการน า ICT มา
ช่วยในการเรียนการสอน รวมทั้งนักเรียนอาชีวศึกษาให้ได้รับประโยชน์จาก ICT ทางการศึกษา ซึ่งการกล่าวปราศรัย
เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลไทยในครั้งนี้ได้รับการชื่นชมเป็นอย่างมากจากที่ประชุมของยูเนสโก 

 ๔. การหารือทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกับ Ms. Irina Bokova ผู้อ านวยการ
ใหญ่ยูเนสโก 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมหารือทวิภาคกีับ 
Ms. Irina Bokova ผู้อ านวยการใหญ่ยูเนสโก เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม 
๒๕๕๕ เพ่ือเจรจาความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยกับองค์การยูเนสโก 
โดยเฉพาะประเด็นเก่ียวกับการเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการด้าน ICT ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก หัวข้อ “The 
Power of ICT in Education Policies: Implications for Educational 
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Practices” ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ประเทศไทย ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้
เรียน เชิญผู้อ านวยการใหญ่ยูเนสโก เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุม ดังกล่าว และในโอกาสที่ประเทศไทยจะจัดงาน
วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ (Literacy Day) จึงได้ถือโอกาสนี้เรียนเชิญผู้อ านวยการใหญ่ยูเนสโกเดินทางมา
เยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ เพ่ือร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย      
 นอกจากนี้ ยังได้หารือในประเด็นความร่วมมือกับองค์การยูเนสโกเก่ียวกับการลงนามในความตกลง
โครงการพัฒนาว่าด้วยการฟ้ืนฟูศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ าท่วมในประเทศไทยและการลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ซ่ึงรัฐบาลญี่ปุุนได้จัดสรรเงินกองทุน (Japanese Funds-in-Trust) ให้แก่ยูเนสโกเพ่ือให้
สามารถด าเนินการช่วยเหลือรัฐบาลไทยในการด าเนินโครงการดังกล่าวเป็นจ านวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ   
ทั้งนี้ ยังกล่าวว่าที่ผ่านมาประเทศไทยได้ให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมการพัฒนาทางการศึกษาเป็นอย่างมาก  
โดยเฉพ าะเรื่องของการศึกษาเพ่ือปวงชน ซ่ึงประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นคณะท างานของยูเนสโกด้าน 
International Task Force on Teachers for Education for All และเป็นคณะกรรมการ Educational for All 
Steering Committee เนื่องจากประเทศไทยมีบทบาทที่เข้มแข็งในเรื่องการศึกษาเพ่ือปวงชนอย่างต่อเนื่อง  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ย้ าบทบาทประเทศไทยในการเป็นผู้น าด้านการศึกษาเพื่ออาชีพ         
พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของไทยในการผลักดันการศึกษาสายอาชีพเพื่อสร้างความเติบโต            
ทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในเวทียูเนสโก 

 ๕.  การเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ า 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ าแก่ผู้เข้าร่วมการประชุม

สมัชชานานาชาติฯ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์การประชุมนานาชาตินครเซี่ยงไฮ้ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี โอกาสพบปะกับผู้อ านวยการใหญ่
ยูเนสโก รวมทั้งผู้น าจากหน่วยงาน ภาครัฐภาคเอกชน และองค์การ
ระหว่างประเทศด้านการศึกษา และ ได้กล่าวย้ าถึงบทบาทของไทยใน
การเป็นผู้น าด้านการศึกษาเพ่ืออาชีพ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ของไทยในการผลักดันการศึกษาสาย อาชีพเพ่ือสร้างความเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในเวทียูเนสโก ซึ่งเป็นโอกาสอันดี  ที่ประเทศไทย
จะได้น าเสนอโครงการและกิจกรรมที่ ประสบความส าเร็จของไทยในการ
พัฒนาการศึกษาด้านเทคนิคและการศึกษาสายอาชีพและการฝึกอบรม  การชูบทบาทของไทยในการเป็นผู้น าในการ
ด าเนินโครงการและกิจกรรมด้านการศึกษาในเวทีระหว่างประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
เช่น โครงการ “ยกระดับการศึกษาประชาชนให้จบ ม.๖ ภายใน ๘ เดือน” ที่มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน
การศึกษาอย่างมีคุณภาพให้กับประชาชนทุกคนด้วยการส่งเสริมประสบการณ์ทางอาชีพ  และส่งเสริม การศึกษา
ของประชาชนเพื่อการมีงานท าตลอดชีวิต  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ย้ าปรัชญาการด าเนินงาน “เราจะส่งเสริมลูกหลานของพี่น้องประชาชน   
ให้เสมือนลูกหลานของเรา” พร้อมให้โอกาสและอิสระแก่นักเรียนทุนในการประกอบอาชีพ   

 ๖.  การพบปะเยี่ยมเยือนนักเรียนทุนในโครงการ ๑ อ าเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๒  
  รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ าแก่นักเรียนทุนในโครงการ    
๑ อ าเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๒ จ านวนกว่า ๓๐ คน เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ซึ่งก าลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่ 
นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนไดแ้สดงข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ
การปรับปรุงการด าเนินโครงการ ๑ อ าเภอ ๑ ทุน ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน โดยนักเรียนต่างแสดงความมุ่งมั่นที่จะ 
 
 



๔ 
 

น าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาประเทศชาติในอนาคต และสนับสนุนให้มีการ
ด าเนินโครงการนี้ในรุ่นต่อไป ทั้งนี้ ได้เสนอปัญหาและอุปสรรคที่ผ่านมา 
ซึ่งหนึ่งในปัญหาดังกล่าว ได้แก่ ปัญหาความล่าช้าในการได้รับเงิน
ค่าใช้จ่ายจากรัฐบาลที่จ่ายผ่านมหาวิทยาลัยให้แก่นักเรียนทุน ในเรื่องนี้ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่ด าเนิน
โครงการ ๑ อ าเภอ ๑ ทุน ด าเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ่ายเงิน
ให้แก่นักเรียนทุนเหล่านี้เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยให้มีการโอนเงิน

ค่าใช้จ่ายรายเดือนให้แก่นักเรียนทุนโดยตรง แต่ส าหรับเงินในส่วนอื่น เช่น ค่าเล่าเรียนและค่าอุปกรณ์ให้โอนไปยัง
มหาวิทยาลัยเช่นเดิม   
   ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิ การ ได้ กล่าวย้ าถึงนโยบายการศึกษาในการเปิด
โอกาส ให้ประชาชนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเสมือนบุคคลในครอบครัวภายใต้
ปรัชญาการด าเนินงาน "เราจะดูแลพ่ีน้องประชาชนเหมือนคนในครอบครัวและพร้อมจะส่งเสริมลูกหลานของพ่ีน้อง
ประชาชนให้เสมือนลูกหลานของเรา” พร้อมทั้งเชื่อม่ันว่านักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาจะมีศักยภาพในการประกอบ
อาชีพเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถประกอบอาชีพทั้งในประเทศไทยและ
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงการด าเนินโครงการรุ่นที่ ๓ โดยคาดว่าจะคัดเลือกได้ประมาณ    
๖๐๐ คน ซึ่งขณะนี้คัดเลือกได้แล้วประมาณ ๓๐๐ คน โดยจะให้เลือกไปเรียนในประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษได้ด้วย 
ในขณะที่รุ่นก่อนหน้านี้จะเน้นประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ และในอนาคตอาจสนับสนุนให้ทุนศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโทโดยพร้อมจะเปิดกว้างให้แก่เด็กท่ีเรียนจบปริญญาตรีทุกคนได้รับโอกาสดังกล่าว 
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