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ให้ทดัเทยีมกับระดบันานาชาต ิโดยประเทศสมาชิกได้ก�าหนดข้อตกลง

เบื้องต้นของการแข่งขัน ดังนี้

1. จัดการแข่งขันทุก 2 ปี โดยประเทศสมาชิกหมุนเวียนกัน 

ท�าหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยการลงมติเลือกประเทศ 

ที่จะรับเป็นเจ้าภาพ

2. แบบแข่งขัน (Test Projects) ที่ใช้ในการแข่งขัน ประเทศ

สมาชิกอาเซียนตกลงร่วมกันใช้แบบการแข่งขันคร้ังล่าสุดขององค์การ

การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ แบบแข่งขันของทุกสาขา จัดท�าขึ้น 

โดยผูเ้ช่ียวชาญ ซึง่ส่วนใหญ่มาจากภาคอุตสาหกรรรมช้ันน�าของประเทศ

สมาชิก โดยเน้ือหาของแบบแข่งขันจะสะท้อนถึงเทคโนโลยีล่าสุด

และความต้องการทักษะแรงงานของตลาดโลก โดยมีความเช่ือว่าผู้ที่

สามารถท�าแบบแข่งขันได้ ก็ย่อมสามารถท�างานในสถานประกอบการ 

ได้เช่นกัน เนื่องจากแบบแข่งขันของ WorldSkills มีการปรับปรุงแก้ไข 

ทุกคร้ังที่มีการแข่งขันใหม่ การจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน 

ซึ่งยึดแบบแข่งขันของ WorldSkills คร้ังล่าสุด จึงเป็นวิธีการที่ดี 

อย่างหน่ึงที่ช่วยให้เยาวชนในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ฝึกฝนให้ก้าวทัน 

กระแสโลกอยู่เสมอ

3. ผู้แข่งขันต้องมีอายุไม่เกิน 22 ปี แต่ละประเทศส่งเข้าแข่งขัน 

ไม่เกินสาขาละ 2 คน โดยก�าหนดระยะเวลาแข่งขัน 3 วนั (ภายในระยะ

เวลา 15 - 18 ชั่วโมง)

การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน (AseAn Skills Competitions)

ส�านักงานโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งภาคพื้นเอเชีย 

และแฟซฟิิก (ILO/APSDEP) ได้จดัประชุมประเทศสมาชิกระหว่างวนัที่ 

7 - 17 กันยายน 2536 ณ เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น และตกลงที่จะจัด 

ให้มีการแข่งขันฝีมือแรงงานระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนข้ึน  

ดงัน้ัน การแข่งขันฝีมอืแรงงานอาเซยีนจงึเป็นกิจกรรมหน่ึงของประเทศ

สมาชิกอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์ของการแข่งขันประกอบด้วย

1. เพื่ อพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพและค ่า นิยมที่ด ี

ของการท�างานในกลุ่มเยาวชน และแรงงานฝีมือ

2. เพื่อส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกร่วมมือกันทั้งในการศึกษา 

และฝึกอบรมด้านอาชีพ

3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคอตุสาหกรรม องค์กรนายจ้างและลกูจ้าง อีกทัง้สถานศึกษา 

ด้านวิชาชีพต่างๆ

4. เพื่อเป็นเวทีที่สร้างการยอมรับในความเป็นเลิศด้านฝีมือ อีกทั้ง

ช่วยพัฒนาแรงงานรุ่นใหม่ให้มีฝีมืออยู่ในระดับสูง

รูปแบบของการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน

การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนเป็นกิจกรรมหน่ึงของประเทศ

สมาชิกอาเซียนเพื่อร่วมมือกันพัฒนาฝีมือแรงงานในระดับภูมิภาค 

ประวัติความเป็นมา
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ครั้งที่ 1  ณ ประเทศมาเลเซีย พ.ศ. 2538

ไทยส่งเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันใน 6 สาขา ได้รับรางวัล

เหรียญทอง : ช่างเชื่อมไฟฟ้า

เหรียญเงิน : ช่างซ่อมรถยนต์, ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร, 

ช่างไม้ (ก่อสร้าง)  

ประกาศนียบัตร : ช่างเชื่อมไฟฟ้า

ฝีมือยอดเยี่ยม 

ครั้งที่ 2  ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พ.ศ. 2539

ไทยส่งเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันใน 10 สาขา ได้รับรางวัล

เหรียญทองแดง : ช่างเช่ือม, ช่างไม้ก่อสร้าง (2 คน), ช่างไม้เคร่ืองเรือน, 

ช่างซ่อมรถยนต์, ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี, 

ช่างเครื่องปรับอากาศและเครื่องท�าความเย็น

ประกาศนียบัตร : ช่างเชื่อม, ช่างไม้เครื่องเรือน

ฝีมือยอดเยี่ยม

ครั้งที่ 3  ณ ประเทศไทย พ.ศ. 2544 

ไทยส่งเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันใน 12 สาขา ได้รับรางวัล

เหรียญทอง : ช่างเช่ือม, ช่างอิเลก็ทรอนิกส์ (2 คน), ช่างไฟฟ้า 

ภายในอาคาร (2 คน), ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี, 

ช ่างซ ่อมรถยนต์, พนักงานบริการอาหาร 

และเครื่องดื่ม

เหรียญเงิน : ช่างเชื่อม, ช่างต่อประกอบมุมไม้, ช่างตัดเย็บ

เสือ้ผ้าสตรี, ช่างซ่อมรถยนต์, พนักงานประกอบ

อาหาร

เหรียญทองแดง : ช่างกลึง, พนักงานประกอบอาหาร, พนักงาน

บริการอาหารและเครื่องดื่ม  

ประกาศนียบัตร : พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ, ช ่างท ่อ 

และสุขภัณฑ์ (2 คน), ช่างไม้เคร่ืองเรือน,  

ช่างต่อประกอบมุมไม้

ครั้งที่ 4  ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย พ.ศ. 2545

ไทยส่งเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันใน 12 สาขา ได้รับรางวัล

เหรียญทอง : ช่างเช่ือม, ช่างท่อและสขุภณัฑ์, ช่างอิเลก็ทรอนิกส์, 

 ผลการเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนของไทย ตั้งแต่ครั้งที่ 1 - ปัจจุบัน

ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร, ช่างต่อประกอบมุมไม้, 

ช่างตดัเย็บเสือ้ผ้าสตรี, พนักงานประกอบอาหาร, 

พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

เหรียญเงิน : ช่างเขียนแบบและออกแบบเคร่ืองกลด้วย

คอมพวิเตอร์, ช่างเช่ือม, ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร,

 ช่างต่อประกอบมุมไม้, ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี

เหรียญทองแดง : ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างซ่อมรถยนต์

ประกาศนียบัตร : ช่างเขียนแบบและออกแบบเคร่ืองกลด้วย 

คอมพิวเตอร์, พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (2 คน), ช่างท่อและสขุภณัฑ์, ช่างไม้เคร่ืองเรือน  

(2 คน), พนักงานประกอบอาหาร, พนักงาน

บริการอาหารและเครื่องดื่ม

ครั้งที่ 5  ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. 2547 

ไทยส่งเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันใน 14 สาขา ได้รับรางวัล

เหรียญทอง : ช่างเขียนแบบและออกแบบเคร่ืองกลด้วย

คอมพิวเตอร์, ช่างเช่ือม, ช่างปูกระเบื้อง, 

พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

เหรียญเงิน : ช่างเช่ือม, ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี, ช่างซ่อม

รถยนต์, พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

เหรียญทองแดง : ช่างตดัเย็บเสือ้ผ้าสตรี, พนักงานประกอบอาหาร

ประกาศนียบัตร : ช่างเขียนแบบและออกแบบเคร่ืองกลด้วย

คอมพิวเตอร์, พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (2 คน), ช่างก่ออิฐ, ช่างอเิลก็ทรอนิกส์, ช่างไฟฟ้า 

ภายในอาคาร, ช่างต่อประกอบมมุไม้, ช่างซ่อม

รถยนต์, พนักงานประกอบอาหาร

ครั้งที่ 6  ณ เนการาบรูไนดารุสซาลาม พ.ศ. 2549

ไทยส่งเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันใน 12 สาขา ได้รับรางวัล

เหรียญทอง : ช่างเชือ่ม (2 คน), ช่างท่อและสุขภัณฑ์ (2 คน), 

ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

เหรียญเงิน : ช่างก่ออิฐ

เหรียญทองแดง : ช่างเขียนแบบและออกแบบเคร่ืองกลด้วย

คอมพิวเตอร์, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างตัดเย็บ

เสื้อผ้าสตรี

ประกาศนียบัตร : ช่างเขียนแบบและออกแบบเคร่ืองกลด้วย

คอมพิวเตอร์, พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(2 คน), ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช ่างไฟฟ้า 

ภายในอาคาร, ช่างก่ออิฐ, ช่างไม้เคร่ืองเรือน 

(2 คน), ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี, ช่างซ่อม

รถยนต์, พนักงานประกอบอาหาร (2 คน), 

พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

ฝีมือยอดเยี่ยม

ฝีมือยอดเยี่ยม

ฝีมือยอดเยี่ยม

ฝีมือยอดเยี่ยม
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ครั้งที่ 9  ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย พ.ศ. 2555 

ไทยส่งเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันใน 17 สาขา ได้รับรางวัล

เหรียญทอง : เทคโนโลยีงานเช่ือม, เทคโนโลยีระบบไฟฟ้า 

ภายในอาคาร, บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม, 

แต่งผม (2 คน)

เหรียญเงิน : เทคโนโลยีงานเช่ือม, บริการอาหารและเคร่ืองดืม่

เหรียญทองแดง : กราฟิกดีไซน์, ท่อและสุขภัณฑ์, เทคโนโลยี 

ยานยนต์, เมคคาทรอนิกส์ (2 คน)

ประกาศนียบัตร : เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร, เทคโนโลยี 

สารสนเทศ (2 คน), ปกูระเบือ้ง, ท่อและสขุภณัฑ์, 

อิเลก็ทรอนิกส์ (2 คน), เว็บดไีซน์, ก่ออิฐ (2 คน), 

แฟชั่นเทคโนโลยี, เทคโนโลยียานยนต์

ครั้งที่ 10  ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. 2557

ไทยส่งเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันใน 21 สาขา ได้รับรางวัล

เหรียญทอง : เทคโนโลยีงานเชื่อม, เมคคาทรอนิกส์ (2 คน), 

บริการอาหารและเคร่ืองดืม่, แต่งผม, ปกูระเบือ้ง, 

ออกแบบและเ ขียนแบบเค ร่ื อ งกลด ้ วย

คอมพิวเตอร์

เหรียญเงิน : เทคโนโลยีสายเครือข่าย

เหรียญทองแดง : หุ ่นยนต์เคลื่อนที่ (2 คน), บริการอาหาร 

และเคร่ืองดื่ม, กราฟิกดีไซน์, เทคโนโลยี 

งานเชื่อม

ประกาศนียบัตร : แต่งผม, ประกอบอาหาร (2 คน), เทคโนโลยี 

ระบบท� าความเ ย็น ,  ท ่ อและสุ ขภัณฑ ์ , 

กราฟิกดีไซน์, เว็บดีไซน์, ก่ออิฐ (2 คน), 

แฟช่ันเทคโนโลยี, เทคโนโลยียานยนต์, ออกแบบ 

และเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์

ครั้งที่ 11  ณ ประเทศมาเลเซีย พ.ศ. 2559

ไทยส่งเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันใน  17 สาขา ได้รับรางวัล

เหรียญทอง : เทคโนโลยีงานเชื่อม, เมคคาทรอนิกส์ (2 คน), 

บริการอาหารและเคร่ืองดืม่, แต่งผม, ออกแบบ 

และเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์

เหรียญเงิน : บ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล CNC (2 คน)

เหรียญทองแดง : หุ ่นยนต์เคลื่อนที่ (2 คน), บริการอาหาร 

และเคร่ืองดืม่, กราฟิกดไีซน์ (2 คน), เวบ็ดไีซน์, 

แต่งผม, ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม (2 คน)

เหรียญฝีมือ : เทคโนโลยีงานเชื่อม, ประกอบอาหาร (2 คน), 

เทคโนโลยีระบบท�าความเย็น, ท่อและสุขภัณฑ์ 

(2 คน), เทคโนโลยีสารสนเทศ, เว็บดีไซน์, 

ก่ออิฐ (2 คน), แฟชั่นเทคโนโลยี, เทคโนโลยี 

ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

ครั้งที่ 7  ณ ประเทศมาเลเซีย พ.ศ. 2551

ไทยส่งเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันใน 15 สาขา ได้รับรางวัล

เหรียญทอง : พนักงานออกแบบกราฟิก, ช่างต่อประกอบมมุไม้ 

(2 คน), ช่างเครื่องเย็นและเครื่องปรับอากาศ, 

ช่างปูกระเบื้อง, ช่างเชื่อม

เหรียญเงิน : ช่างท่อและสุขภัณฑ์, ช ่างเคร่ืองเย็นและ 

เครื่องปรับอากาศ, ช่างปูกระเบื้อง, ช่างเชื่อม

เหรียญทองแดง : ช่างอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม, ช่างไฟฟ้า 

ภายในอาคาร, พนักงานตดัเย็บเสือ้ผ้า, พนกังาน 

ออกแบบเว็บเพจ, ช่างออกแบบและเขียนแบบ

เครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์

ประกาศนียบัตร : ช่างออกแบบและเขียนแบบเคร่ืองกลด้วย 

คอมพวิเตอร์, ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร, พนักงาน 

ออกแบบกราฟิก, พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ, 

พนักงานบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม (2 คน),  

ช่างก่ออิฐ, พนักงานออกแบบเว็บเพจ

ครั้งที่ 8  ณ ประเทศไทย พ.ศ. 2553 

ไทยส่งเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันใน 21 สาขา ได้รับรางวัล

เหรียญทอง : เทคโนโลยีระบบสายเครือข่าย, เมคคาทรอนิกส์  

(2 คน), ออกแบบและเขียนแบบเคร่ืองกล, 

เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีงานเช่ือม  (2 คน), 

ปกูระเบือ้ง (2 คน), ท่อและสขุภณัฑ์, เทคโนโลยี 

การตดิตัง้ไฟฟ้าภายในอาคาร  (2 คน),  เทคโนโลยี

ยานยนต์, ประกอบอาหาร, บริการอาหาร 

และเครื่องดื่ม, เทคโนโลยีระบบท�าความเย็น

เหรียญเงิน : ท่อและสุขภัณฑ์, อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม, 

ต่อประกอบมมุไม้, แต่งผม, เทคโนโลยียานยนต์, 

ประกอบอาหาร, บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม, 

เทคโนโลยีระบบท�าความเย็น

เหรียญทองแดง : เทคโนโลยีระบบสายเครือข่าย, ต่อประกอบมมุไม้, 

เสริมความงาม

ประกาศนียบัตร : เทคโนโลยีสารสนเทศ, อเิลก็ทรอนกิส์อตุสาหกรรม, 

เวบ็ดไีซน์  (2 คน), ก่ออิฐ, ไม้เคร่ืองเรือน  (2 คน), 

แฟชั่นเทคโนโลยี, กราฟิกดีไซน์ (2 คน)

ฝีมือยอดเยี่ยม

ฝีมือยอดเยี่ยม

ฝีมือยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ฝีมือยอดเยี่ยม
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