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ผลการประชุม ข้อเสนอแนะในการประชุม 
1. ค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำที่ 

สอศ 1334/2562 ลว. 30 ก.ค. 62 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรจัดประชุมผู้น ำอำชีวศึกษำ
อำเซียน “ASEAN TVET Officials Meeting on 
Advancing TVET towardsInternationalization  
of Vocational Education Qualification and 
Standards for Sustainable Development” 

2. กำร เชื่อมโยงเครือข่ำยและยุทธศำสตร์ด้ำน
อำชีวศึกษำของภูมิภำคกับกำรพัฒนำศักยภำพก ำลังคนให้
สอดคล้องกับอุตสำหกรรม 4.0  

3. กำรเชื่อมโยงสมรรถนะวิชำชีพระหว่ำงมำตรฐำน
อำเซียนกับมำตรฐำนสำกล และพัฒนำเส้นทำงอำชีพสู่
กำรเป็นผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่ 

4. กลุ่มผู้น ำอำชีวศึกษำอำเซียน  ประเทศไทย 
อินโดนีเซีย เมียนมำ เวียดนำม สิงค์โปร์ ฟิลิปปินส์ ลำว 
กัมพูชำ ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย รวมจ ำนวน 10 ประเทศ      
ได้น ำเสนอแนวทำงควำมคิดเห็นในหัวข้อ “ยุทธศำสตร์
ส ำหรับและคุณวุฒิวิชำชีพด้ำนกำรศึกษำและมำตรฐำน
ระดับสำกล”  

5. กำรพัฒนำผู้เรียนด้ำนคุณธรรมและศีลธรรม ควบคู่
กับควำมรู้ด้ำนวิชำกำร เพ่ือสร้ำง "คนดี คนเก่ง ทัน
เทคโนโลยี และมีควำมสุข" จะเป็นกำรสร้ำงภำพลักษณ์  
ที่ดี ให้สังคมเห็นว่ำ เรียนอำชีวะแล้ว สำมำรถแก้จน  
สร้ำงคน และสร้ำงชำติได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีคนเข้ำมำเรียน
อำชีวะมำกขึ้น 

 
 

1. กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและคุณวุฒิ
วิชำชีพสู่ สำกลเ พ่ือกำรพัฒนำที่ ยั่ งยืน ซึ่ งถือ เป็น        
ทิศทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนอำชีวศึกษำร่วมกัน 

2 .  กำรแบ่ งปั นควำมรู้  กำรปฏิบั ติ ที่ ป ระสบ
ควำมส ำเร็จ และทรัพยำกร ในกำรเตรียมก ำลังคน
อำชีวศึกษำ เพ่ือรองรับกำรปฏิวัติอุตสำหกรรม 4.0 ผ่ำน
กลไกและช่องทำงออนไลน์ 

3. จัดตั้งสมำพันธ์อำชีวศึกษำอำเซียน เพ่ือสร้ำง
ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และ
หน่วยงำนต่ำงประเทศ ในกำรวำงแผนกำรผลิตและ
พัฒนำก ำลังคนตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนใน
ระดับประเทศและภูมิภำค 

4. กำรทบทวนและพัฒนำกรอบคุณวุฒิวิชำชีพ
แห่งชำติโดยอ้ำงอิงกรอบคุณวุฒิอำเซียน 

5. กำรส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
6. กำรขับเคลื่อนกำรเป็นผู้ประกอบกำรส ำหรับ

ผู้เรียนอำชีวศึกษำ 
7. ประเทศไทยมีควำมพร้อมในกำรเป็นศูนย์กลำง

กำรเรียนรู้และเป็นศูนย์รวมของกำรพัฒนำคนใน
อำเซียน และคำดหวังว่ำควำมร่วมมือกันในครั้งนี้จะท ำ
ให้ภูมิภำคอำเซียนมีบทบำทส ำคัญด้ำนกำรค้ำในระดับ
โลก  
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คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

เป็นประธานเปิดการประชุมผู้น าอาชีวศึกษาอาเซียน 

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 
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ผู้บริหารระดับสูง ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียน สมาชิกอาเซียนสมทบ 

หน่วยงาน/องค์กรและเครือข่ายด้านอาชีวศึกษา จากทั้งภาครัฐและเอกชนระหว่างประเทศ  

เข้าร่วมการประชุมผู้น าอาชีวศึกษาอาเซียน 
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การบรรยายพิเศษ โดย คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

 

 
 

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายใต้หัวข้อ  

"Strategies for Internationalized TVET Qualifications and Standards"  

ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อ านวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้แทนจาก UNESCO และ GIZ Thailand 

โดยมี ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้ด าเนินรายการ 
 

 
การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายใต้หัวข้อ  

"Challenges in Development on Vocation Education and Skills training focusing on TVET Qualification"  
ผู้แทนการหอการค้าเยอรมัน-ไทย ผู้แทนจากประเทศเวียดนาม ผู้แทนจาก บริษัท Pearson 

ผู้แทนจากประเทศญี่ปุ่น และผู้แทนจาก ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
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ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

บรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Driving Thai 

Vocational Education Development for Sustainable Development” 

 

 
 

 

 

การประชุมผู้น าอาชีวศึกษาอาเซียน 
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นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 เป็นประธานปิดการประชุมผู้น าอาชีวศึกษาอาเซียน 

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 
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     ผู้รำยงำน 

        (นำยปัญญชำติ  วงษ์ปัญญำ) 

        เลขำนุกำร อ.กรอ.อศ. กลุ่มพัฒนำควำมร่วมมืออำชีวศึกษำระหว่ำงประเทศ

               วันที่รำยงำน  15 กันยำยน 2562  


