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Education

ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๑ ประเทศไทยและสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
รวมมือกันเปน “หุน สวนเพือ่ การการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน” ของประชาคมโลก
ผ า นความร ว มมื อ ในรู ป แบบไตรภาคี ก ั บ ประเทศที ่ ส ามและความ
รวมมือระดับภูมิภาค ซึ่งไทยและเยอรมนีรวมกันแบงปนประสบการณ
ดานการพัฒนาใหกับประเทศอื่นๆ และรวมสนับสนุนการรวมตัวของ
อาเซียน
ผลที่ไดจากความรวมมือทางวิชาการไทย-เยอรมัน มิไดจำกัดอยูเพียง
แคผลลัพธเชิงวิชาการและเทคโนโลยีใหมๆ เทานั้น แตรวมถึงการแลก
เปลี่ยนความคิดและมุมมองของผูคนที่มาทำงานรวมกันบุคลากรและ
หนวยงานที่เกี่ยวของไดเรียนรูรวมกันทั้งดานวิชาการ การทำงาน
ความผิดพลาด และการหาวิธีแกปญหา เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และองคกรผานการเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่อง อันเปนกุญแจสำคัญ
หนึ่งสูการพัฒนาที่ยั่งยืน

Rajamangala University of
Technology Isan Khonkaen

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
King Mongkut’s
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Technology
North Bangkok

Agriculture and Rural Development
In 1965, the cooperation expanded to support Thailand’s plans for
rural development and economic growth. Initially, it focused on the
improvement of agricultural production, the development of
infrastructure, and the promotion of land-settlement community.
In the 1980s, an integrated rural development approach was
introduced as a mean of achieving increased efficiency and sustainability. The activities involved multiple partners and disciplines and
addressed issues such as the environment, health, finance and credit
schemes, and smallholder economic development.
In 1990, the cooperation shifted towards sustainable production and
consumption with lessened social and environmental impact. New
standards, production, and services were introduced to boost the
global competitiveness of Thai agricultural products. Agriculture and
rural development remain a focal theme for trilateral and regional
Thai–German cooperation.

สนับสนุนสถาบันวิจัยตางๆ
Research institutes
supported

สนับสนุนสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย

Support Asian Institute of Technology (AIT)

สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 12 จังหวัดสงขลา

Southern Institute for Skill Development Songkhla

โรงเรียนเทคนิคไทย-เยอรมัน

Thai-German Technical School

Main results and impact

การปรับปรุงภาคอุตสาหกรรมการเกษตร และความเปนอยูในชนบท
Improved Thai agricultural industry
and rural liveli hood

เกิดสหกรณตางๆ เชน สหกรณโคนมเชียงใหม
Cooperatives established such as
Chiang Mai Dairy Co-op

พัฒนาระบบการใหสินเชื่อรายยอย

Micro finance schemes introduced

รายไดเฉลี่ยตอคนเพิ่มขึ้น
เชน กวา 50% ใน อ.จักราช
Income per capita
increased, e.g. by
more than 50%
in Chakkarat

พัฒนาหวงโซมูลคาในหลายภาคเกษตร

Improved agricultural value chains

การใชปุยเคมีลดลง และมีการแนะนำ
การกำจัดศัตรูพืชดวยวิธีชีวภาพ

Chemical fertilizer reduced and
bio-pesticides introduced

สนับสนุนสถาบันวิจัยและพัฒนาการเกษตรตางๆ

Research and development institutes supported

ลดการปลูกฝนในพื้นที่ 1,500 ตารางกิโลเมตร

Reduced opium poppy cultivation in 1,500 km2 area

ปลูกกาแฟตนแรกที่ ดอยวาวี

First Coffee Plant in Wawee hill

ENVIRONMENT

สิ่งแวดลอม

การเติบโตอยางรวดเร็วของเศรษฐกิจไทยในชวงป พ.ศ. ๒๕๑๓
ถึงป พ.ศ. ๒๕๒๓ กอใหเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอมตามมา เชน
มลพิษทางอากาศและน้ำ ขยะมูลฝอยและขยะพิษ ดังนั้น กิจกรรม
และประเด็นดานสิ่งแวดลอมจึงเปนองคประกอบสำคัญของโครงการ
ไทย-เยอรมั น จำนวนมาก โดยเฉพาะโครงการด า นการพั ฒ นา
เศรษฐกิจ การพัฒนาชุมชนเมือง และการพัฒนาอุตสาหกรรม
ตอมาโครงการไทย-เยอรมัน หันมาเนนเรื่องสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะ
โดยใหความสำคัญกับประเด็นเฉพาะทางตางๆ เชน การใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพ การจัดการความเสี่ยงดานสารเคมีในนิคม
อุตสาหกรรม การจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลและการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจากการขนสงสารเคมีและวัตถุอันตราย
ปจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ความสูญเสียของ
ระบบนิเวศ รวมถึงการบริโภคและการผลิตที่ไมยั่งยืน กอใหเกิด
ผลกระทบทางลบตอสิ่งแวดลอม ความรวมมือทางวิชาการไทยเยอรมัน จึงเขามารวมจัดการแกไขปญหาผานการสนับสนุนดาน
นโยบายระดับประเทศและภูมิภาค เพื่อสงเสริมบทบาทของไทย
ในเวทีความรวมมือระหวางประเทศ

Environment
The rapid economic growth of Thailand since the 1970s and 1980s
has led to environmental problems, e.g., air and water pollution and
hazardous and solid waste. As a result, environmental activities have
become integral to many Thai–German projects, especially in the
areas of economic, urban, and industrial development.
Later projects also focused on specific environmental issues and such
areas as eco-efficiency and chemical risk management in industrial
estates, solid-waste management in municipalities, or dangerous
goods in the transport sector.
With regard to combating the impact of climate change, biodiversity
loss, and non-sustainable consumption and production, the cooperation is presently engaged in national and regional policy support to
enhance Thailand’s role in international cooperation.

สิ่งแวดลอม

AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT

ผลลัพธทางตรงและทางออมที่สำคัญ

ผลลัพธทางตรงและทางออมที่สำคัญ
Main results and impact

การปกปองสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายของระบบนิเวศ
สังคมคารบอนต่ำและการเติบโตของเศรษฐกิจสีเขียว
Climate and biodiversity protection,
low carbon society and green growth

การสนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตรดานสภาพภูมิอากาศ
Climate policy and strategies supported

ตัวอยางการทองเที่ยวที่เปนมิตรตอสภาพภูมอิ ากาศ
และการผลิตน้ำมันปาลมอยางยัง่ ยืน
Climate-friendly tourism and
sustainable palm oil showcases

ผลิตภัณฑกระดาษสา
และเกษตรอินทรียที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม
Eco-saa paper
and organic
products

จัดทำโดย
Published by

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมในพื้นที่
อุตสาหกรรมนำรองลดลง 20%

20% less environmental impacts
in various industrial pilots

แนวทางและระเบียบปฏิบัติดานสิ่งแวดลอม

New environmental guidelines and regulations

ศูนยจัดการสถานการณฉุกเฉินในนิคมอุตสาหกรรม

Emergency response centers in industrial estates

รูปแบบนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ การจัดการทาเรือ
และการคมนาคมอยางยั่งยืน

องคกรความรวมมือระหวางประเทศของเยอรมัน

Models for eco-industrial estates,
sustainable port and transport
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คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท: 66 2661 9273 โทรสาร: 66 2661 9281-2
อีเมล: giz-thailand@giz.de
เว็บไซต: www.giz.de/thailand, www.thai-german-cooperation.info

การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครพิษณุโลก (ปริมาณขยะลดลงรอยละ ๕๐)

Waste management in Phitsanulok (50% reduction)

In 2008, Thailand and Germany formed a ‘partnership for
sustainable development’ focusing on trilateral and regional
cooperation and jointly sharing their experiences with other
countries and further supporting the ASEAN integration process.
The impact of six decades of Thai-German Technical Cooperation
extends not merely to technological results but also to exchange
of experience. The individuals and institutes involved have
mutually discovered not just technical know-how but also the
heart of human interaction: how to work, learn, make mistakes,
and find sustainable solutions together, thereby enhancing the
capacities of both people and institutions, which is one of the
key factors in enabling sustainability.

ตั้งแตป  พ.ศ. ๒๕๐๘ ความรวมมือทางวิชาการไทย-เยอรมัน
เริ่มสนับสนุนหนวยงานดานสาธารณสุขผานการอุดหนุนเครื่องมือ
ทางการแพทย และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตอมาโครงการตางๆ ใหความสำคัญกับการปรับปรุงสาธารณสุข
ชุมชนในพื้นที่ชนบท และปญหาสาธารณสุขเฉพาะดาน เชน ปญหา
โรคเอดส ปญหายาเสพติด และอาชีวอนามัย เปนตน สาธารณสุขยัง
เปนสาขาเสริมของโครงการไทย-เยอรมันดานอื่นๆ เชน โครงการ
ดานการเกษตรและโครงการดานการพัฒนาชนบทและอุตสาหกรรม
สุดทาย การวิจัยและปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขกลายเปน
ประเด็นสำคัญของความรวมมือไทย-เยอรมัน นอกจากนี้สาธารณสุข
ยังเปนสาขาสำคัญของความรวมมือไตรภาคีไทย-เยอรมันกับประเทศ
ที่สาม และความรวมมือระหวางประเทศอีกดวย

Health
In 1965, Thailand and Germany started supporting selected Thai
public-health institutions with equipment and skills development
for medical personnel.
Later projects aimed at improving rural health care and dealing with
specific health challenges such as AIDS, drug abuse, and occupational
health. Health issues were also integrated into many other projects
in the fields of agriculture and rural and industrial development. Finally,
the cooperation supported health research and system reform.
Health continues to be one a focal theme of today’s Thai–German
Trilateral Cooperation and remains an important area for international
cooperation with third countries.
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30 บาท รักษาทุกโรค
(หลักประกันสุขภาพแหงชาติ)

Thirty Baht scheme
(Universal Coverage)

การปองกันโรคเอดส

AIDS prevention

โรคพยาธิใบไมในตับลดลง

Reduction of
liver fluke disease

นำรองดานการประกันสุขภาพ
โดยสมัครใจ

Voluntary health insurance
schemes

บัตรสุขภาพไทย-เยอรมัน

Thai-German Health Card scheme

สนับสนุนสถาบันดานสาธารณสุขที่สำคัญๆ เชน เครือขายระดับภูมิภาค
วาดวยเวชศาสตรเขตรอนและสาธารณสุขของซีมีโอ ประเทศไทย

Support of major institutions such as SEAMEO TROPMED Centre

สนับสนุนคณะแพทยศาสตรและสถานพยาบาลตางๆ

Support for Faculties of Medicines and hospitals

พลังงานและสาธารณูปโภค

ในยุคแรก ความรวมมือเนนการสงเสริมศักยภาพหนวยงานที่
ความรั บ ผิ ด ชอบด า นสาธารณู ป โภคพื ้ น ฐานของประเทศ เช น
การไฟฟา การคมนาคม การจราจร การทาเรือ การไปรษณีย การรถไฟ
การสรางเขื่อนและการชลประทาน
ตัง้ แตป พ.ศ. ๒๕๓๓ เปนตนมา ไทยและเยอรมนีเริม่ รวมกันคนควา
และสงเสริมพลังงานทางเลือก เชน กาซชีวภาพ โรงไฟฟาพลังน้ำ
และพลังงานแสงอาทิตย นอกจากนี้ยังรวมกันสงเสริมการประหยัด
พลังงานและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพทามกลางกระแส
การตื่นตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรม นอกนี้ยังมี
ความรวมมือดานการวางแผนชุมชนเมืองและการคมนาคมอยาง
ยั่งยืนอีกดวย
พลังงานเปนหนึ่งในประเด็นรวมของโครงการตางๆ ตั้งแตป พ.ศ.
๒๕๔๓ เปนตนมา พลังงานรวมทั้งการพัฒนาสาธารณูปโภคและ
โครงสรางพืน้ ฐานอยางยัง่ ยืน กลายมาเปนสาขาสำคัญของความรวมมือ
ระหวางเยอรมนีและอาเซียน อันมีฐานอยูที่กรุงเทพมหานคร
Energy and Infrastructure
In the beginning, cooperation efforts focused on strengthening
agencies responsible for basic infrastructure such as the power
supply, transportation, traffic regulation, port facilities, postal services,
the state railway, dam construction, and irrigation.
Since 1990, Thailand and Germany have been exploring and promoting alternative energy sources such as biogas, hydropower, and solar
energy. Additionally, they are cooperating on energy savings and
efficiency issues amidst the economic boom and ongoing modernization. This has also led to efforts to promote sustainable urban
development, especially in the transport sector.
Since 2000, energy has become one of the main issues addressed in
various projects. Together with sustainable infrastructure, it has
become a focal theme of the German–ASEAN cooperation based in
Bangkok.
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มีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและพลังงานหมุนเวียนมากขึน้
การคมนาคมการบกและทางน้ำไดรับการปรับปรุง
Improved energy efficiency, renewable boost, and
sustainable land and water transport

แหลงผลิตกาซชีวภาพกวา 2,000 แหง

More than 2,000 biogas generators

มีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในกวา
10 ภาคอุตสาหกรรม
Energy efficiency improved
in over 10 sectors

ตอมาเกิดสถาบันวิจัย
และพัฒนาพลังงานนครพิงค
Energy Research
and Development
Institute
(ERDI)

โครงการรวมทุนระหวางภาครัฐ
และเอกชนในภาคพลังงาน
และการคมนาคม

Thai-German joint ventures in
energy and transport sectors

นำรองดานพลังงานจากชีวมวล แสงอาทิตย และของเสีย
Biogas, solar-heat and waste-to-energy pilots

โครงการ CDM รุนแรกของประเทศไทย

First CDM projects in Thailand

ทางจักรยานใน กทม. และ บริการรถ BRT

Bike lanes and bus rapid transit (BRT)

เพิ่มจำนวนผูใหบริการคำปรึกษาดานพลังงาน

Many energy auditors and service providers

ECONOMIC DEVELOPMENT

Cooperation covers many areas, with commitment and
participation from hundreds of public and private institutions
working to create sustainable development through effective
change processes and capacity development. The approaches
and priority areas have transformed to meet the changing
contexts of both countries. From an initial long-term effort to
promote vocational education, it later focused on supporting
economic take-off in Thailand and including rural areas. In the
late 1990s, it aimed for the triple win of balanced development
in economic, social, and environmental sectors.

สาธารณสุข

การพัฒนาเศรษฐกิจ

ในป พ.ศ. ๒๕๐๓ เศรษฐกิจไทยมีฐานสำคัญมาจากภาคการเกษตร
ดังนั้นความรวมมือทางวิชาการไทย-เยอรมันในสาขานี้จึงเริ่มจากการ
สนับสนุนและอำนวยความสะดวกดานการคาและการลงทุนระหวาง
สองประเทศ
ในป พ.ศ. ๒๕๓๓ การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
กลายเปนประเด็นสำคัญของความรวมมือ โดยมีเปาหมายเพื่อการ
ลดชองวางทางเศรษฐกิจและสังคมระหวางภูมิภาคตางๆ ในประเทศ
ตอมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๓ ความรวมมือทางวิชาการไทย-เยอรมัน
ไดสงเสริมการปรับปรุงศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ของไทยเปนเวลาตอเนือ่ งเกือบหนึง่ ทศวรรษ ผานโครงการขนาดใหญ
เพื่อสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจ และเปน
ครั้งแรกที่มีการบูรณาการประเด็นดานเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและ
สังคม เขามาเปนแผนงานขนาดใหญเพื่อสงเสริมหวงโซคุณคาการ
ผลิตไทย แนวคิดการบูรณาการสามประเด็นสำคัญนี้ยังนำไปใช
ในโครงการดานการบริโภคและการผลิตอยางยั่งยืน และโครงการ
ดานการบูรณาการของภูมิภาคในอาเซียนอีกดวย
Economic Development
In the 1960s, Thailand’s economy depended primarily on the agricultural sector. Therefore, the technical cooperation in economic
development started by facilitating trade and investment activities
between the two countries.
In the 1990s, small and medium enterprise (SME) promotion became
an important focus of cooperation, with the aim of reducing
economic and social imbalances among different regions in the
country.
More recently, starting in 2000, Thailand and Germany has improved
the standing of Thai SMEs through its extensive Programme for
Enterprise Competitiveness. This was the first to combine economic,
environmental, and social aspects into a single large program to
promote Thai production value chains. This important triple-win
approach lives on in sustainable consumption and production
projects and in the upcoming regional integration of ASEAN.

ผลลัพธทางตรงและทางออมที่สำคัญ
Main results and impact

ขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจไทยเพิม่ มากขึน้
เกิดการจางงานและความมัน่ คงทางอาชีพ
Improved competitiveness of Thai SMEs,
and employment and job security

มาตรฐาน ThaiGAP และตลาดเกษตรอินทรีย

ThaiGAP and organic market promoted

ผลิตผูเ ชีย่ วชาญและทีป่ รึกษากวา 1,000 คน

Over 1,000 Thai trainers and
consultants produced

สมาคมธุรกิจและการคาได
ปรับปรุงงานบริการ
แกสมาชิก
Service of over
10 business
associations
improved

สนับสนุน SME กวาพันแหงในกวา 10 สาขา

More than 1,000 SMEs in over
10 sectors supported

ตลาดการสงออกของไทยเขมแข็งขึ้นโดยการ
เพิ่มมาตรฐานและคุณภาพ

Thai export market enhanced
through new and improved products

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมในพื้นที่อุตสาหกรรมนำรองลดลง 20%

20% less environmental impacts in various industrial pilots

ตนทุนการผลิตลดลงมากกวา 1,000 ลานบาท

Production costs reduced by more than one billion THB

การพัฒนาเศรษฐกิจ

Thai–German Technical Cooperation began on 9 October 1956
with the Agreement on Economic and Technical Cooperation.
More than 200 projects have been jointly implemented to meet
Thailand’s development goals.

ENERGY & INFRASTRUCTURE

to sustainable development

พลังงานและสาธารณูปโภค

ความรวมมือทางวิชาการไทย-เยอรมันครอบคลุมเนื้อหาหลากหลาย
สาขา และอาศั ย ความร ว มมื อ จากหน ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน
หลายรอยแหง ทั้งหมดมุงมั่นดำเนินงานเพื่อ “การพัฒนาที่ยั่งยืน”
อันเกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
องคกร เครือขาย และระบบ อยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ แนวทางและ
สาขาของโครงการในแตละยุคจะเปนไปตามบริบทแวดลอมของทั้งสอง
ประเทศ แรกเริ่ม ความรวมมือเนนการสนับสนุนอาชีวศึกษาของไทย
ซึ่งเปนฐานสำคัญในการพัฒนาบุคลากรและเศรษฐกิจ จากนั้นจึงให
ความสำคัญกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาชนบท จนราว
พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนตนมา ความรวมมือมีเปาหมายเพื่อสรางการพัฒนา
อยางสมดุลระหวางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน

Scientific and technological
cooperation today

พ.ศ. ๒๕๐๘ ความรวมมือทางวิชาการไทย-เยอรมันเริ่มสนับสนุน
แผนพัฒนาชนบทและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย โดยใน
ชวงแรกเนนดานการปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตร การพัฒนาสาธารณูปโภคในทองถิ่น และการสนับสนุนชุมชนนิคมสรางตนเองตางๆ
ในชวงป พ.ศ. ๒๕๒๓ เปนตนมา เริ่มนำแนวทางการพัฒนาชนบท
แบบผสมผสานเขามาใช เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายไดอยาง
มีประสิทธิภาพและยัง่ ยืนมากขึน้ กิจกรรมจะประกอบดวยการพัฒนา
หลายสาขา มี ห ลากหลายหน ว ยงานร ว มกั น ทำงานอย า งเป น
องครวมโดยครอบคลุมดานตางๆ เชน สิ่งแวดลอม สาธารณสุข
การเงินและสินเชื่อ และการพัฒนาเศรษฐกิจกลุมเกษตรกรรายยอย
ในป พ.ศ. ๒๕๓๓ ความรวมมือเริ่มเนนที่การผลิตและการบริโภค
อยางยั่งยืน โดยลดผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอม มีการออก
มาตรฐานการผลิตและบริการใหมๆ เพื่อสงเสริมการแขงขันในระดับ
สากลของผลผลิตทางการเกษตรไทย การเกษตรและการพัฒนา
ชนบทยังกลายเปนสาขาของความรวมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน และ
ความรวมมือในระดับภูมิภาคอีกดวย

HEALTH

ความรวมมือทางวิชาการระหวางประเทศไทยและสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี เริ่มตนอยางเปนทางการ ในวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๙
ตามขอตกลงวาดวยความรวมมือดานเศรษฐกิจและวิชาการ จากวันนั้น
จนถึงวันนี้ โครงการความรวมมือทางวิชาการไทย-เยอรมัน กวา ๒๐๐
โครงการเกิดขึ้นโดยมีเปาหมายเพื่อการพัฒนาของประเทศไทย

S i x d e c a d e s…

Thai-German
Institute (TGI)

สาธารณสุข

๖สูการพัท ฒศ นาทีว ร่ยั่งรยืนษ…

Education is the first and longest-running area of the cooperation.
In 1959, the Thai-German Technical School was established to meet
the huge demand for technicians and skilled workers that the process
of industrializing Thailand had created.
Initially, the German dual vocational training system was adopted, in
which students are trained for mastery in both theory and practical
technical skills. Later, cooperative efforts moved on to highly specialized training needs and more advanced academic levels, especially
in the field of engineering.
Important vocational education institutes have been established,
and many other institutions have been supported, e.g., through
curriculum development and scholarships. Today, scientific and
research cooperation continues, while education has become a
prime focus of Thai–German Trilateral Cooperation with third
countries.

ความรวมมือทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีในปจจุบัน

สถาบันไทย-เยอรมัน

การเกษตรและการพัฒนาชนบท

การเกษตรและการพัฒนาชนบท

EDUCATION

การศึกษาเปนสาขาแรกของความรวมมือทางวิชาการไทย-เยอรมัน
โดยเริม่ จากการกอตัง้ โรงเรียนเทคนิคไทย-เยอรมัน เมือ่ ป พ.ศ. ๒๕๐๒
เพือ่ ผลิตชางอุตสาหกรรมทีม่ ฝี ม อื และสนองความตองการของประเทศ
ในการพัฒนาอุตสาหกรรม
เริ่มแรก มีการนำ “การศึกษาระบบทวิภาคี” ของเยอรมันมา
ประยุกตใช โดยนักเรียนจะไดเรียนทั้งภาคทฤษฎีและฝกทักษะการ
ปฏิบัติอยางเขมขน ตอมา ความรวมมือพัฒนาไปสูหลักสูตรการฝก
อบรมขั้นสูงและระดับปริญญา โดยเฉพาะในสาขาวิศวกรรมศาสตร
ความรวมมือทางวิชาการไทย-เยอรมัน ไดสรางสถาบันอาชีวศึกษา
ที่สำคัญหลายแหง และยังไดสนับสนุนสถาบันการศึกษาอื่นๆ ในไทย
ผานการพัฒนาหลักสูตรและการใหทนุ การศึกษา ณ ประเทศเยอรมนี
ปจจุบันความรวมมือทางวิทยาศาสตรและการวิจัยระหวางทั้งสอง
ประเทศยังคงดำเนินตอไป การศึกษากลายเปนสาขาสำคัญหนึ่งของ
ความรวมมือไตรภาคีไทย-เยอรมันกับประเทศที่สาม

การศึกษา

INTRODUCTION

บทนำ

การศึกษา
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