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คำนำ
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จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๕๐ ป การกอตั้งอาเซียน โดยไดรวบรวมเอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับ
การดำเนินงานของอาเซียนดานการศึกษาอันมุงหมายใหนักการศึกษา นักวิชาการ และนักวิจัยไดใชประโยชน
ในการนำขอมูลดังกลาวเปนแนวทางกำหนดกิจกรรมความรวมมือระดับชาติและระดับภูมิภาคเพื่อสนับสนุน
การรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน
หนังสือฉบับนี้ประกอบดวย ๘ บท ไดแก แถลงการณรวมของผูนำอาเซียนซึ่งไดประกาศเจตนารมณ
ในการดำเนินความรวมมือดานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมโดยเฉพาะในมิติการศึกษา พรอมดวยปฏิญญา
แผนงาน ความตกลง และความรวมมือที่สำคัญในกรอบอาเซียนที่ไดรับการรับรองในที่ประชุมสุดยอดอาเซียน
(ASEAN Summit) ที่ประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน (ASEAN Education Ministers Meeting - ASED) และ
ทีป่ ระชุมเจาหนาทีอ่ าวุโสดานการศึกษาของอาเซียน (ASEAN Senior Ofﬁcials Meeting on Education – SOM-ED)
ในชวงป ๒๕๕๘ เปนตนมา ทั้งนี้ เอกสารดังกลาวสะทอนถึงความมุงหมายของเหลาผูนำในการมุงมั่นพัฒนา
สมรรถนะประชาชนของประชาคม เสริมสรางโอกาสทางการศึกษา และสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
ในการจัดการศึกษาเพื่อใหมั่นใจวาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคจะไดรับการพัฒนาอยางยั่งยืน
คณะผู จั ด ทำหวั ง เป น อย า งยิ่ ง ว า หนั ง สื อ ฉบั บ นี้ จะเป น ประโยชน ต อ ผู ป ฏิ บั ติ ง านด า นอาเซี ย น
ของกระทรวงศึกษาธิการไทย และผูสนใจเกี่ยวกับการดำเนินความรวมมือดานการศึกษาของอาเซียน โดยสามารถ
นำขอมูลดังกลาวมาใชเปนกรอบแนวทางการดำเนินความรวมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อกำหนดนโยบาย
และทิศทางการดำเนินความรวมมือ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพคนไทยใหตื่นรูและมีความพรอมเปนพลเมือง
ที่มีศักยภาพของอาเซียนและของโลก
คณะผูจัดทำ
มีนาคม ๒๕๖๐

Forward
This book, “ASEAN 2025 : Forging Ahead Together – ASEAN Socio-Cultural Community
“Education Perspective”, is a collection of key documents that are significant to the life and
mission of ASEAN in celebration of the 50th anniversary of its founding. It aims to serve as
an important primary source for educators, academics, researchers in providing clear guidelines
in carrying out regional and national programs within the context of ASEAN integration.
Eight chapters of this book include the ASEAN Leaders’ intentions Work Plan, Declarations,
and Key Documents which were adopted at the ASEAN Summit, ASEAN Education Ministers
Meeting (ASED) and ASEAN Senior Officials Meeting on Education (SOM-ED) from the year 2015
and onwards. These documents reflect the willingness of leaders to focus on developing talents
and skills in order to equip our citizens for the global market as well as widen education
opportunities for all, with the support and participation of private agencies and community
for the better quality of life of the Southeast Asian region.
It is our hope that this book will be of help to all officials responsible for ASEAN Affairs
of the Ministry of Education, Thailand and to all those who are interested in conducting ASEAN
activities in order to enhance regional cooperation as well as to equip Thai citizens with competitive
skills and enable them to become quality citizens of the ASEAN and the global communities.
March, 2017
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KUALA LUMPUR DECLARATION
ON ASEAN 2025 :
FORGING AHEAD TOGETHER

เรา ประมุขแห่งรัฐ หรือหัวหน้ารัฐบาลของประเทศสมาชิกสมาคม WE, the Heads of State/Government of the Member

ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า
อาเซี ย น) ได้ แ ก่ บรู ไ นดารุ ส ซาลาม ราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวี ย ดนาม ในโอกาสการประชุ ม สุ ด ยอดอาเซี ย น ครั้ ง ที่ ๒๗
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

States of the Association of Southeast Asian Nations
(hereinafter referred to as ASEAN), namely, Brunei
Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic
of Indonesia, the Lao People’s Democratic Republic,
Malaysia, the Republic of the Union of Myanmar,
the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore,
the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic
of Viet Nam, on the occasion of the 27th ASEAN Summit
in Kuala Lumpur;

จิ ต วิ ญ ญาณที่ บิ ด าผู้ ก่ อ ตั้ ง อาเซี ย นได้ ร วมตั ว กั น RECALLING the spirit in which the ASEAN Founding
ณ กรุงเทพฯ ในปี ค.ศ. ๑๙๖๗ เพื่อก่อตั้งสมาคม ซึ่งจะมีส่วน Fathers gathered in Bangkok in 1967 to create an
ช่วยสร้างภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีสันติภาพ เสรีภาพ organisation that would help bring about a Southeast
Asian region of peace, freedom and prosperity for our
และความเจริญรุ่งเรืองสำหรับประชาชนของเรา
peoples;

ระลึ ก ถึ ง

ยื น ยั น

พั น ธกรณี ที่ มี ต่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละหลั ก การที่ ป รากฏ
ในปฏิญญาอาเซียน (กรุงเทพฯ ค.ศ. ๑๙๖๗) ปฏิญญาว่าด้วยภูมภิ าค
เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ เ ป็ น เขตแห่ ง สั น ติ ภ าพ เสรี ภ าพและ
ความเป็นกลาง (กรุงกัวลาลัมเปอร์ ค.ศ. ๑๙๗๑) สนธิสญ
ั ญามิตรภาพ
และความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (บาหลี ค.ศ. ๑๙๗๖)
ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน (บาหลี ค.ศ. ๑๙๗๖)
สนธิ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยเขตปลอดอาวุ ธ นิ ว เคลี ย ร์ ใ นภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ (กรุงเทพฯ ค.ศ. ๑๙๙๕) วิสัยทัศน์อาเซียน
ค.ศ. ๒๐๒๐ (กรุงกัวลาลัมเปอร์ ค.ศ. ๑๙๙๗) ปฏิญญาว่าด้วย
ความร่วมมือในอาเซียน ฉบับที่ ๒ (บาหลี ค.ศ. ๒๐๐๓) และ
ปฏิญญาบาหลีว่าด้วยประชาคมอาเซียนในประชาคมโลก (บาหลี
ค.ศ. ๒๐๑๑)
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REAFFIRMING

our commitment to the purposes
and principles enshrined in the ASEAN Declaration
(Bangkok, 1967), the Zone of Peace, Freedom and
Neutrality Declaration (Kuala Lumpur, 1971), the Treaty of
Amity and Cooperation in Southeast Asia (Bali, 1976),
the Declaration of ASEAN Concord (Bali, 1976), the Treaty
on the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone
(Bangkok, 1995), the ASEAN Vision 2020 (Kuala Lumpur,
1997), the Declaration of ASEAN Concord II (Bali, 2003)
and the Bali Declaration on ASEAN Community in a Global
Community of Nations (Bali, 2011);

KUALA LUMPUR DECLARATION ON ASEAN 2025 : FORGING AHEAD TOGETHER

ภาพที่มา https://www.asean.org.

ยืนยัน

วัตถุประสงค์และหลักการที่ปรากฏในกฎบัตรอาเซียน
ซึ่ ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความปรารถนาและเจตนารมณ์ ร่ ว มที่ จ ะ
อาศัยอยู่ในภูมิภาคที่มีสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพ
ที่ยืนยง มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน มีความมั่งคั่ง
ร่วมกัน และมีความก้าวหน้าทางสังคมและส่งเสริมผลประโยชน์
อุดมคติ และความใฝ่ฝันของอาเซียน

REAFFIRMING

ตระหนั ก ว่ า

RECOGNISING that the rapidly changing geostrategic

ภู มิ ยุ ท ธศาสตร์ ข องโลกที่ ก ำลั ง เปลี่ ย นแปลง
อย่างรวดเร็ว นำมาซึ่งโอกาสและความท้าทาย ซึ่งอาเซียนจะต้อง
ตอบสนองในเชิ ง รุ ก เพื่ อ ให้ อ าเซี ย นมี ค วามสำคั ญ และรั ก ษา
ความเป็นแกนกลางและบทบาทของอาเซียนในฐานะผูข้ บั เคลือ่ นหลัก
ในโครงสร้างสถาปัตยกรรมภูมิภาคที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป

FURTHER the purposes and
principles enshrined in the ASEAN Charter that reflect
our desire and collective will to live in a region of lasting
peace, security and stability, sustained economic
growth, shared prosperity and social progress, as well
as promote ASEAN interests, ideals and aspirations;

landscape continues to present both opportunities and
challenges which require ASEAN to respond proactively,
in order to remain relevant as well as to maintain ASEAN
centrality and role as the primary driving force in the
evolving regional architecture;

ตระหนักถึง เจตนารมณ์ของเราในปฏิญญาบันดาร์เสรีเบกาวัน COGNISANT

ว่าด้วยวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ และ
ปฏิ ญ ญาเนปิ ด อว์ ว่ า ด้ ว ยวิ สั ย ทั ศ น์ ป ระชาคมอาเซี ย นภายหลั ง
ปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ซึ่ ง จะกำหนดทิ ศ ทางในอนาคตของอาเซี ย น
ที่ มี เ อกภาพทางการเมื อ ง มี ก ารรวมตั ว ทางเศรษฐกิ จ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม ทำเพื่อประชาชนและมีประชาชน
เป็นศูนย์กลาง และยึดมั่นในกฎกติกาอย่างแท้จริง

เน้นย้ำ ความสำคัญของการปฏิบตั ติ ามรายงานและข้อเสนอแนะ

ของคณะทำงานระดั บ สู ง ว่ า ด้ ว ยการเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง
ให้ แ ก่ ส ำนั ก เลขาธิ ก ารอาเซี ย นและการทบทวนองค์ ก รต่ า ง ๆ
ของอาเซียน ที่ได้รับความเห็นชอบแล้วในการประชุมสุดยอด
อาเซียน ครั้งที่ ๒๕ ณ เนปิดอว์

of our commitment made under
the Bandar Seri Begawan Declaration on the ASEAN
Community’s Post-2015 Vision in 2013 and the Nay Pyi Taw
Declaration on the ASEAN Community’s Post-2015
Vision in 2014 that sets out the future direction for
a politically cohesive, economically integrated, socially
responsible and a truly rules-based, people-oriented,
people-centred ASEAN;

EMPHASISING the importance of implementing

the Report and Recommendations of the High Level
Task Force on Strengthening the ASEAN Secretariat
and Reviewing the ASEAN Organs that was endorsed
at the 25th ASEAN Summit in Nay Pyi Taw;
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ตระหนักถึง ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามแผนงาน RECOGNISING

การจัดตัง้ ประชาคมอาเซียน (ค.ศ. ๒๐๐๙ - ๒๐๑๕) ซึง่ ประกอบด้วย
แผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
แผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย น และแผนงาน
การจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน รวมทั้งแผนงาน
ข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน ฉบับที่ ๒ และแผนแม่บท
ว่าด้วยความเชื่อมโยงของอาเซียน

the benefits realised from the
implementation of the Roadmap for an ASEAN
Community (2009-2015) comprising the ASEAN PoliticalSecurity Community, the ASEAN Economic Community
and the ASEAN Socio-Cultural Community Blueprints,
as well as the Initiative for ASEAN Integration (IAI)
Work Plan II and the Master Plan on ASEAN Connectivity;

WELCOMING the formal establishment of the ASEAN
ต้อนรับ การจัดตัง้ ประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๑๕ อย่างเป็นทางการ Community
2015 comprising the ASEAN Political-Security
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยประชาคมการเมื อ งและความมั่ น คงอาเซี ย น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน และ

ชื่นชม

การทำงานของคณะทำงานระดับสูงว่าด้วยวิสัยทัศน์
ประชาคมอาเซียนภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ รวมทั้งคณะทำงาน
ระดั บ สู ง ว่ า ด้ ว ยประชาคมการเมื อ งและความมั่ น คงอาเซี ย น
คณะทำงานระดับสูงว่าด้วยการรวมตัวทางเศรษฐกิจ และคณะ
ทำงานระดับสูงว่าด้วยประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักเลขาธิการอาเซียนในการจัดทำ
แผนงานประชาคมอาเซียนทั้ง ๓ ฉบับ
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Community, the ASEAN Economic Community and
the ASEAN Socio-Cultural Community; and

COMMENDING

the work of the High Level Task
Force on the ASEAN Community’s Post-2015 Vision,
as well as the work of the High Level Task Force on
ASEAN Political-Security Community, the High Level
Task Force on ASEAN Economic Integration and
the High Level Task Force on ASEAN Socio-Cultural
Community, supported by the ASEAN Secretariat,
on the three Community Blueprints;

KUALA LUMPUR DECLARATION ON ASEAN 2025 : FORGING AHEAD TOGETHER

ในการนี้ จึง

๑. รั บ รอง วิ สัย ทั ศน์ ประชาคมอาเซีย น ๒๐๒๕ และ
แผนงานประชาคมการเมื อ งและความมั่ น คงอาเซี ย น ๒๐๒๕
แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๒๐๒๕ และแผนงานประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ๒๐๒๕
๒. เห็นพ้องว่า ปฏิญญาฉบับนี้ และวิสัยทัศน์ประชาคม
อาเซียน ๒๐๒๕ และแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน ๒๐๒๕ แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๒๐๒๕
และแผนงานประชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย น ๒๐๒๕
ตามเอกสารแนบรวมกันเป็นเอกสาร “อาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ :
มุ่งหน้าไปด้วยกัน”
๓. ตัดสินใจว่า “อาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ : มุง่ หน้าไปด้วยกัน”
เป็ น เอกสารทดแทนแผนงานการจั ด ตั้ ง ประชาคมอาเซี ย น
(ค.ศ. ๒๐๐๙-๒๐๑๕)
๔. ตั ด สิ น ใจอี ก ว่ า แผนงานข้ อ ริ เริ่ ม เพื่ อ การรวมตั ว
ของอาเซียน ฉบับที่ ๓ และความเชื่อมโยงอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕
ที่จะรับรองในปี ค.ศ. ๒๐๑๖ จะเป็นส่วนหนึ่งของ “อาเซียน
ค.ศ. ๒๐๒๕ : มุ่งหน้าไปด้วยกัน”
๕. มอบหมาย ให้ ป ระเทศสมาชิ ก อาเซี ย น รวมทั้ ง
องค์กรต่าง ๆ ของอาเซียนดำเนินการตาม “อาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ :
มุ่ ง หน้ า ไปด้ ว ยกั น ” อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและทั น ท่ ว งที
ตามวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรอาเซียน
๖. มอบหมาย ให้รัฐมนตรีอาเซียน เลขาธิการอาเซียน
และองค์กรต่าง ๆ ของอาเซียนระดมทรัพยากรจากประเทศสมาชิก
และจากภายนอกเพื่อดำเนินการตาม “อาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ :
มุ่งหน้าไปด้วยกัน” และ
๗. มอบหมาย ให้เลขาธิการอาเซียนติดตามและรายงาน
ความคืบหน้าของการดำเนินการตาม “อาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ :
มุ่งหน้าไปด้วยกัน” ต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเป็นประจำทุกปี
ผ่านคณะมนตรีประสานงานอาเซียนและคณะมนตรีประชาคม
อาเซียน

DO HEREBY:

1. ADOPT the ASEAN Community Vision 2025,
the ASEAN Political-Security Community Blueprint 2025,
the ASEAN Economic Community Blueprint 2025
and the ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint 2025;
2. AGREE that this Declaration as well as
the ASEAN Community Vision 2025, the ASEAN
Political-Security Community Blueprint 2025, the ASEAN
Economic Community Blueprint 2025 and the ASEAN
Socio-Cultural Community Blueprint 2025, as annexed,
shall constitute the ASEAN 2025: Forging Ahead
Together;
3. DECIDE that the ASEAN 2025 : Forging Ahead
Together succeeds the Roadmap for an ASEAN
Community (2009-2015);
4. FURTHER DECIDE that the IAI Work Plan III
and the ASEAN Connectivity 2025 to be adopted in 2016
shall be an integral part of the ASEAN 2025 : Forging
Ahead Together;
5. RESOLVE that ASEAN Member States as well as
ASEAN Organs and Bodies shall implement the ASEAN
2025 : Forging Ahead Together, in a timely and effective
manner, in accordance with the purposes and principles
of the ASEAN Charter;
6. TASK the ASEAN Ministers, the SecretaryGeneral of ASEAN as well as other ASEAN Organs and
Bodies to mobilise resources from ASEAN Member States
and external sources to implement the ASEAN 2025 :
Forging Ahead Together; and
7. DIRECT the Secretary-General of ASEAN to
monitor and report the progress of implementation of
the ASEAN 2025 : Forging Ahead Together to the ASEAN
Summit annually, through the ASEAN Coordinating
Council and respective ASEAN Community Councils.

จัดทำที่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน DONE at Kuala Lumpur, Malaysia, this Twenty Second

ค.ศ. ๒๐๑๕ โดยมีต้นฉบับเดียวเป็นภาษาอังกฤษ

day of November in the Year Two Thousand and Fifteen,
in a single original copy, in the English Language.
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สำหรับบรูไนดารุสซาลาม:
ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์
สุลต่านแห่งบรูไนดารุสซาลาม

For Brunei Darussalam:
HAJI HASSANAL BOLKIAH
Sultan of Brunei Darussalam

สำหรับราชอาณาจักรกัมพูชา:
สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน
นายกรัฐมนตรี

For the Kingdom of Cambodia:
SAMDECH AKKA MOHA SENA PADEI TECHO HUN SEN
Prime Minister

สำหรับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย:
โจโค วิโดโด
ประธานาธิบดี

For the Republic of Indonesia:
JOKO WIDODO
President

สำหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว:
ทองสิง ทำมะวง
นายกรัฐมนตรี

For the Lao People’s Democratic Republic:
THONGSING THAMMAVONG
Prime Minister

สำหรับมาเลเซีย:
ดาโต๊ะ ซรี มูห์ฮัมหมัด นาจิบ บิน ตุน ฮัจญี อับดุล ราซัค
นายกรัฐมนตรี

For Malaysia:
DATO’ SRI MOHD NAJIB TUN ABDUL RAZAK
Prime Minister

สำหรับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา:
เต็ง เส่ง
ประธานาธิบดี

For the Republic of the Union of Myanmar:
THEIN SEIN
President

สำหรับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์:
เบนิกโน อากีโน ที่ ๓
ประธานาธิบดี

For the Republic of the Philippines:
BENIGNO S. AQUINO III
President

สำหรับสาธารณรัฐสิงคโปร์:
ลี เซียน ลุง
นายกรัฐมนตรี

For the Republic of Singapore:
LEE HSIEN LOONG
Prime Minister
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สำหรับราชอาณาจักรไทย:
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

For the Kingdom of Thailand:
GENERAL PRAYUT CHAN-O-CHA (RET.)
Prime Minister

สำหรับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม:
เหวียน เติ๊น สุง
นายกรัฐมนตรี

For the Socialist Republic of Viet Nam:
NGUYEN TAN DUNG
Prime Minister
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วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ๒๐๒๕
ASEAN COMMUNITY VISION 2025

วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ๒๐๒๕

ASEAN COMMUNITY VISION 2025

๑. เราในฐานะประมุ ข แห่ ง รั ฐ หรื อ หั ว หน้ า รั ฐ บาล
ซึง่ เป็นผูแ้ ทนของประชาชนของประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า อาเซียน)
มารวมตั ว กั น ที่ ก ารประชุ ม สุ ด ยอดอาเซี ย น ครั้ ง ที่ ๒๗
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย เพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งประชาคม
อาเซี ย น ๒๐๑๕ อย่ า งเป็ น ทางการ และกำหนดวิ สั ย ทั ศ น์
ประชาคมอาเซียน ๒๐๒๕
๒. เราระลึกถึงวิสัยทัศน์อาเซียนในการเป็ น ประชาคม
ที่ ร วมกั น เป็ น หนึ่ ง มี สั น ติ ภ าพ และความมั่ น คง รวมทั้ ง
มีความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของพันธกรณีและ
ความปรารถนา ที่ระบุไว้ในสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือ
ในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ วิ สั ย ทั ศ น์ อ าเซี ย น ค.ศ. ๒๐๒๐
ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน ฉบับที่ ๒ กฎบัตรอาเซียน
แผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ค.ศ. ๒๐๐๙-๒๐๑๕) และ
ปฏิญญาบาหลีว่าด้วยประชาคมอาเซียนในประชาคมโลก
๓. เรายินดีที่ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๙ ความคื บ หน้ า ของ
การดำเนิ น งานตามแผนงานการจั ด ตั้ ง ประชาคมอาเซี ย น
ซึ่งประกอบไปด้วย แผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและ
ความมัน่ คงอาเซียน แผนงานการจัดตัง้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
แผนงานการจั ด ตั้ ง ประชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย น
กรอบยุทธศาสตร์ ข้อริเริม่ เพือ่ การรวมตัวของอาเซียนและแผนงาน
ข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน ฉบับที่ ๒ (ค.ศ. ๒๐๐๙๒๐๑๕) รวมทัง้ แผนแม่บทว่าด้วยความเชือ่ มโยงระหว่างกันในอาเซียน
ได้นำพาพวกเราไปสู่จุดที่สำคัญของพัฒนาการอาเซียน กล่าวคือ
การก่อตั้งประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๑๕ อย่างเป็นทางการ
๔. เราตกลงที่ จ ะทำให้ ป ระชาคมของเราแข็ ง แกร่ ง
โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของกระบวนการ การรวมกลุ่มที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
เพือ่ ให้อาเซียนเป็นประชาคมทีย่ ดึ มัน่ ในกฎกติกา ทำเพือ่ ประโยชน์
ของประชาชน และมี ป ระชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง โดยเป็ น ที่ ซึ่ ง
ประชาชนมีสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นและได้รับประโยชน์จากการสร้างประชาคม เสริมสร้าง
ความรู้ สึ ก เป็ น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น และมี อั ต ลั ก ษณ์ ร่ ว ม
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และหลักการของกฎบัตรอาเซียน

1. We, the Heads of State/Government
representing the peoples of the Member States of the
Association of Southeast Asian Nations (hereinafter
referred to as ASEAN), gather here today at the
27th ASEAN Summit in Kuala Lumpur, Malaysia, to celebrate
the formal establishment of the ASEAN Community
2015 and to chart the ASEAN Community Vision 2025.
2. We recall the ASEAN vision of an integrated,
peaceful and stable community with shared prosperity
built upon the aspirations of and commitment to
the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia,
the ASEAN Vision 2020, the Declaration of ASEAN
Concord II, the ASEAN Charter, the Roadmap for
an ASEAN Community (2009-2015) and the Bali Declaration
on ASEAN Community in a Global Community of
Nations.
3. We are pleased that the positive progress
made since 2009 in implementing the Roadmap for
an ASEAN Community comprising the ASEAN
Political-Security Community, ASEAN Economic
Community and ASEAN Socio-Cultural Community
Blueprints, as well as the Initiative for ASEAN
Integration (IAI) Strategic Framework and the IAI Work
Plan II (2009-2015) and the Master Plan on ASEAN
Connectivity has led us to another important milestone
in ASEAN development, namely, the formal establishment
of the ASEAN Community 2015.
4. We resolve to consolidate our Community,
building upon and deepening the integration process to
realise a rules-based, people-oriented, people-centred
ASEAN Community, where our peoples enjoy human
rights and fundamental freedoms, higher quality of life
and the benefits of community building, reinforcing
our sense of togetherness and common identity,
guided by the purposes and principles of the ASEAN Charter.

(คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ)
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๕. เรามองเห็ น ประชาคมที่ มี สั น ติ ภ าพ ความมั่ น คง
และความแข็ ง แกร่ ง มี ศั ก ยภาพมากขึ้ น ที่ จ ะตอบสนองต่ อ
ความท้าทายอย่างมีประสิทธิภาพ และประชาคมที่มองออกไป
นอกภูมภิ าคในฐานะทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของประชาคมโลก โดยยังรักษา
ความเป็ น แกนกลางของอาเซี ย นไว้ อี ก ทั้ ง เรามองเห็ น
ความมีชีวิตชีวา ความยั่งยืนและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจขั้นสูง
ความเชื่อมโยงที่มากขึ้น รวมทั้งความพยายามที่แข็งขันขึ้นในการ
ลดช่องว่างด้านการพัฒนาผ่านข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน
และเรายังมองเห็นอาเซียนที่มีขีดความสามารถในการไขว่คว้า
โอกาสและรับมือกับความท้าทายที่จะมาถึงในทศวรรษหน้า
๖. เราเน้ น ย้ ำ ความสอดคล้ อ งกั น ระหว่ า งวาระ
เพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ของสหประชาชาติ ค.ศ. ๒๐๓๐ กั บ
ความพยายามในการสร้ า งประชาคมอาเซี ย นเพื่ อ ยกระดั บ
คุณภาพชีวิตของประชาชนของเรา

5. We envision a peaceful, stable and resilient
Community with enhanced capacity to respond
effectively to challenges, and ASEAN as an outwardlooking region within a global community of nations,
while maintaining ASEAN centrality. We also envision
vibrant, sustainable and highly integrated economies,
enhanced ASEAN Connectivity as well as strengthened
efforts in narrowing the development gap, including
through the IAI. We further envision ASEAN empowered
with capabilities, to seize opportunities and address
challenges in the coming decade.
6. We underline the complementarity of the
United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development
with ASEAN community building efforts to uplift
the standards of living of our peoples.

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน

ASEAN Political-Security Community

๗. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนจะเป็น
ประชาคมที่มีความเป็นหนึ่ง ครอบคลุม และแข็งแกร่ง ประชาชน
ของเราจะอาศั ย อยู่ ใ นสภาพแวดล้ อ มที่ ป ลอดภั ย ปรองดอง  
และมั่ น คง โอบรั บ ค่ า นิ ย มเรื่ อ งขั น ติ ธ รรมและทางสายกลาง
รวมทั้ ง ยึ ด มั่ น ในหลั ก การขั้ น พื้ น ฐานของอาเซี ย น ค่ า นิ ย มและ
บรรทัดฐานที่มีร่วมกัน นอกจากนี้ อาเซียนยังคงมีความแน่นแฟ้น
มีความสำคัญ และตอบสนองต่อความท้าทายที่คุกคามสันติภาพ
และความมั่ น คงของภู มิ ภ าค และมี บ ทบาทหลั ก ในการสร้ า ง
โครงสร้ า งสถาปั ต ยกรรมภู มิ ภ าคที่ ก ำลั ง เปลี่ ย นแปลงไป
ในขณะเดี ย วกั น ก็ ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ภาคี ภ ายนอกอย่ า งลึ ก ซึ้ ง ขึ้ น
และร่วมส่งเสริมสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพของโลก
๘. ดังนั้น เราจะดำเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่ง
๘.๑ ประชาคมที่ ยึ ด มั่ น ในกฎกติ ก า ที่ ยึ ด มั่ น
ในหลักการขัน้ พืน้ ฐานของอาเซียน ค่านิยม  และบรรทัดฐานทีม่ รี ว่ มกัน
ตลอดจนหลั ก กฎหมายระหว่ า งประเทศที่ ค วบคุ ม การดำเนิ น
ความสัมพันธ์อย่างสันติระหว่างรัฐ

7. Our ASEAN Political-Security Community
by 2025 shall be a united, inclusive and resilient community.
Our peoples shall live in a safe, harmonious and secure
environment, embrace the values of tolerance and
moderation as well as uphold ASEAN fundamental
principles, shared values and norms. ASEAN shall remain
cohesive, responsive and relevant in addressing
challenges to regional peace and security as well as play
a central role in shaping the evolving regional architecture,
while deepening our engagement with external parties
and contributing collectively to global peace, security
and stability.
8. We, therefore, undertake to realise:
8.1. A rules-based community that fully
adheres to ASEAN fundamental principles, shared
values and norms as well as principles of international
law governing the peaceful conduct of relations among
states;
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๘.๒ ประชาคมที่ ค รอบคลุ ม และตอบสนอง
ที่ประชาชนมีสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ตลอดจน
เติบโตในสภาพแวดล้อมที่มีความยุติธรรม เป็นประชาธิปไตย
ปรองดอง และมีความอ่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องเพศสภาพ โดยเป็นไป
ตามหลักประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และนิติธรรม
๘.๓ ประชาคมทีโ่ อบรับขันติธรรมและทางสายกลาง
ความเคารพศาสนา วั ฒ นธรรม และภาษาที่ แ ตกต่ า งกั น
ของประชาชนของเรา ยึดมั่นในค่านิยมร่วมเพื่อให้มีความเป็นหนึ่ง
ในความหลากหลาย รวมถึงรับมือกับภัยคุกคามของลัทธิสุดโต่ง
รุนแรงในทุกรูปแบบ
๘.๔ ป ร ะ ช า ค ม ที่ ส่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม มั่ น ค ง
ที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก มิ ติ ที่ พั ฒ นาศั ก ยภาพในการรั บ มื อ กั บ
ความท้ า ทายที่ มี อ ยู่ แ ละที่ ก ำลั ง จะเกิ ด ขึ้ น ซึ่ ง รวมถึ ง ประเด็ น
ความมั่ น คงรู ป แบบใหม่ โดยเฉพาะอาชญากรรมข้ า มชาติ
และความท้ า ทายข้ า มพรมแดนอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ทันท่วงที
๘.๕ ภูมิภาคที่แก้ไขความแตกต่างและข้อพิพาท
โดยสันติวิธี รวมถึงการละเว้นการขู่ที่จะใช้หรือการใช้ความรุนแรง
และใช้ ก ลไกการระงั บ ข้ อ พิ พ าทอย่ า งสั น ติ ในขณะเดี ย วกั น
ก็เสริมสร้างมาตรการการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ส่งเสริมกิจกรรม
การทูตเชิงป้องกัน และข้อริเริ่มเรื่องการคลี่คลายความขัดแย้ง
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8.2. An inclusive and responsive community
that ensures our peoples enjoy human rights and
fundamental freedoms as well as thrive in a just,
democratic, harmonious and gender-sensitive environment
in accordance with the principles of democracy,
good governance and the rule of law;
8.3. A community that embraces tolerance
and moderation, fully respects the different religions,
cultures and languages of our peoples, upholds
common values in the spirit of unity in diversity as well
as addresses the threat of violent extremism in all its
forms and manifestations;
8.4. A c o m m u n i t y t h a t a d o p t s a
comprehensive approach to security which enhances
our capacity to address effectively and in a timely manner
existing and emerging challenges, including non-traditional
security issues, particularly transnational crimes and
transboundary challenges;
8.5. A region that resolves differences
and disputes by peaceful means, including refraining
from the threat or use of force and adopting peaceful
dispute settlement mechanisms while strengthening
confidence-building measures, promoting preventive
diplomacy activities and conflict resolution initiatives;

๘.๖ ภูมิภาคที่ปราศจากอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธ
ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตลอดจนการสนับสนุนความพยายาม
ระดับโลกในการลดอาวุธ การไม่แพร่ขยายและการใช้อาวุธนิวเคลียร์
เพื่อสันติ
๘.๗ ภูมิภาคที่ส่งเสริมความมั่นคงทางทะเลและ
ความร่วมมือทางทะเลเพือ่ สันติภาพ และเสถียรภาพในภูมภิ าคและ
ภายนอก ผ่านกลไกของอาเซียนและกลไกที่อาเซียนมีบทบาทนำ
และรับรองสนธิสัญญา และหลักการทางทะเลที่เป็นที่ยอมรับ
ในเวทีระหว่างประเทศ
๘.๘ ประชาคมที่เสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน
ความแน่นแฟ้น และความเป็นแกนกลางของอาเซียน รวมถึงยังคง
เป็นแรงผลักดันหลักในการสร้างโครงสร้างสถาปัตยกรรมภูมิภาค
โดยตั้งอยู่บนกลไกที่อาเซียนมีบทบาทนำ
๘.๙ ประชาคมที่ส่งเสริมความร่วมมือกับคู่เจรจา
อย่างลึกซึ้ง การปฏิสัมพันธ์กับภาคีภายนอก และเปิดรับหุ้นส่วน
ทีม่ ศี กั ยภาพ เพือ่ ความสัมพันธ์ทเี่ ป็นมิตร และเป็นประโยชน์รว่ มกัน
รวมถึงร่วมกันตอบสนองอย่างสร้างสรรค์ตอ่ ประเด็น และพัฒนาการ
ในระดับโลกที่เป็นข้อห่วงกังวลร่วม

8.6. A region that remains free of nuclear
weapons and other weapons of mass destruction,
as well as contributes to global efforts on disarmament,
non-proliferation and peaceful uses of nuclear energy;
8.7. A community that enhances maritime
security and maritime cooperation for peace and
stability in the region and beyond, through ASEAN and
ASEAN-led mechanisms and adopts internationallyaccepted maritime conventions and principles;
8.8. A community that strengthens our unity,
cohesiveness and ASEAN centrality as well as remains
the primary driving force in shaping the evolving regional
architecture that is built upon ASEAN-led mechanisms;
and
8.9. A community, in the interest of
developing friendly and mutually beneficial relations,
that deepens cooperation with Dialogue Partners,
strengthens engagement with other external parties,
reaches out to potential partners, as well as responds
collectively and constructively to global developments
and issues of common concern.
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

๙. ภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๕ ประชาคมเศรษฐกิจของเรา
จะต้ อ งมี ก ารรวมตั ว กั น อย่ า งลึ ก ซึ้ ง มี ค วามเป็ น เอกภาพ
มีความสามารถในการแข่งขัน มีพลวัต และมีความหลากหลาย
รวมทั้ ง มี ค วามเชื่ อ มโยงและความร่ ว มมื อ จากแต่ ล ะภาคส่ ว น
ที่เพิ่มขึ้น และเป็นประชาคมที่มีความแข็งแกร่ง ทุกคนมีส่วนร่วม
มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจโลก
๑๐. ดังนั้น เราจะดำเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่ง
๑๐.๑ เศรษฐกิ จ ระดั บ ภู มิ ภ าคที่ มี ก ารรวมตั ว กั น
อย่างลึกซึ้งที่สนับสนุนและคงไว้ซึ่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ผ่านการค้าขาย การลงทุน การจ้างงานที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเพิ่ม
ความสามารถของภูมิภาคในการตอบสนองต่อความท้าทายและ
แนวโน้มของโลก ส่งเสริมการเป็นตลาดเดียวจากการมีความตกลง
เกี่ยวกับการค้าขายสินค้าและขจัดอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี
รวมทั้ ง ความร่ ว มมื อ ที่ ลึ ก ซึ้ ง ยิ่ ง ขึ้ น ในด้ า นบริ ก ารการค้ า และ
ความคล่องตัวในการเคลือ่ นย้ายการลงทุน แรงงานมีฝมี อื นักธุรกิจ
และเงินทุน
๑๐.๒ ประชาคมที่ มี ค วามสามารถในการแข่ ง ขั น
มี ค วามก้ า วหน้ า ทางนวั ต กรรม และมี พ ลวั ต ซึ่ ง ส่ ง เสริ ม
การเจริ ญ เติ บ โตเชิ ง ผลผลิ ต ผ่ า นการใช้ ป ระโยชน์ ข องความรู้
และนโยบาย ที่ส่งเสริมนวัตกรรม เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียว
ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล ส่ ง เสริ ม หลั ก ธรรมาภิ บ าล หลั ก กฎหมายที่ โ ปร่ ง ใส
และตอบสนอง ตลอดจนกลไกระงับข้อพิพาทที่มีประสิทธิภาพ
และมีวิสัยทัศน์ในการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลก
๑๐.๓ ความเชื่ อ มโยงที่ ม ากขึ้ น และความร่ ว มมื อ
จากภาคส่วนต่าง ๆ ทีม่ กี ารพัฒนากรอบความร่วมมือระดับภูมภิ าค
รวมทั้งนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ของภาคส่วนต่าง ๆ ที่สำคัญต่อ
การดำเนินงานของประชาคมเศรษฐกิจ
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ASEAN Economic Community

9. Our ASEAN Economic Community by 2025
shall be highly integrated and cohesive; competitive,
innovative and dynamic; with enhanced connectivity and
sectoral cooperation; and a more resilient, inclusive, and
people-oriented, people-centred community, integrated
with the global economy.
10. We, therefore, undertake to achieve:
10.1. A highly integrated and cohesive regional
economy that supports sustained high economic growth
by increasing trade, investment, and job creation;
improving regional capacity to respond to global
challenges and mega trends; advancing a single market
agenda through enhanced commitments in trade
in goods, and through an effective resolution of non-tariff
barriers; deeper integration in trade in services;
and a more seamless movement of investment, skilled
labour, business persons, and capital;
10.2. A competitive, innovative and dynamic
community which fosters robust productivity growth
including through the creation and practical application
of knowledge, supportive policies towards innovation,
science-based approach to green technology and
development, and by embracing the evolving digital
technology; promotion of good governance, transparency
and responsive regulations; effective dispute resolution;
and a view towards enhanced participation in global
value chains;
10.3. Enhanced connectivity and sectoral
cooperation with improvements in regional frameworks,
including strategic sectoral policies vital to the effective
operationalisation of the economic community;

๑๐.๔ ประชาคมที่ แข็ง แกร่ ง ทุก คนมี ส่ ว นร่ ว มทำ
เพื่ อ ประโยชน์ ข องประชาชนและมี ป ระชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเสมอภาคและการเจริญเติบโต
ที่ทุกคนมีส่วนร่วม เป็นประชาคมที่มีนโยบายเกี่ยวกับวิสาหกิจ
ขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อยทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และร่วมมือกัน
เพื่อลดช่องว่างการพัฒนา และเป็นประชาคมที่มีการปฏิสัมพันธ์
กับภาคธุรกิจและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีความร่วมมือ
และโครงการด้ า นการพั ฒ นาระดั บ อนุ ภู มิ ภ าค และมี โ อกาส
ทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นเพื่อขจัดความยากจน และ
๑๐.๕ อาเซียนที่เป็นสากลและดำเนินความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิ จ กั บ ภาคี ภ ายนอกด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ เ ป็ น ระบบและ
สอดคล้ อ งกั น ยิ่ ง ขึ้ น และยั ง คงเป็ น ผู้ ขั บ เคลื่ อ นการรวมตั ว
ทางเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกที่คงความเป็นศูนย์กลางและ
มีความสำคัญรวมทั้งเป็นอาเซียนที่เป็นหนึ่งเดียว และมีบทบาท
และเสียงทีม่ ากขึน้ ในเวทีเศรษฐกิจโลก ในการจัดการและรับมือกับ
ประเด็นทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

10.4. A resilient, inclusive, people-oriented
and people-centred community that engenders equitable
development and inclusive growth; a community with
enhanced micro, small and medium enterprise
development policies and cooperation to narrow
the development gaps; and a community with effective
business and stakeholder engagement, sub-regional
development cooperation and projects, and greater
economic opportunities that support poverty
eradication; and
10.5. A global ASEAN that fosters a more
systematic and coherent approach towards its
external economic relations; a central and foremost
facilitator and driver of regional economic integration
in East Asia; and a united ASEAN with an enhanced role
and voice in global economic fora in addressing
international economic issues.

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

ASEAN Socio-Cultural Community

๑๑. ในปี ค.ศ. ๒๐๒๕ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซี ย นของเราจะเป็ น ประชาคมที่ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ประชาชน
และประชาชนได้รบั ประโยชน์ รวมทัง้ ทุกคนมีสว่ นร่วม มีความยัง่ ยืน
แข็งแกร่งและพลวัต
๑๒. ดังนั้น เราจะดำเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่ง
๑๒.๑ ประชาคมที่ มุ่ ง มั่ น ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว ม
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านกลไกที่เชื่อถือได้ และทุกคน
มีส่วนร่วม เพื่อประโยชน์ของประชาชนในอาเซียนโดยยึดหลัก
ธรรมภิบาล
๑๒.๒ ประชาคมที่ ทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว ม ซึ่ ง ส่ ง เสริ ม
คุณภาพชีวติ ทีด่ ยี งิ่ ขึน้ การเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียม การส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
แรงงานข้ามชาติ หรือกลุ่มที่เปราะบางและชายขอบ

11. Our ASEAN Socio-Cultural Community
by 2025 shall be one that engages and benefits
the peoples, and is inclusive, sustainable, resilient,
and dynamic.
12. We, therefore, undertake to realise:
12.1. A committed, participative and
socially-responsible community through an accountable
and inclusive mechanism for the benefit of our peoples,
upheld by the principles of good governance;
12.2. An inclusive community that promotes
high quality of life, equitable access to opportunities for
all and promotes and protects human rights of women,
children, youth, the elderly/older persons, persons
with disabilities, migrant workers, and vulnerable and
marginalised groups;
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๑๒.๓ ป ร ะ ช า ค ม ที่ มี ค ว า ม ยั่ ง ยื น ที่ ส นั บ ส นุ น
การพั ฒ นาทางสั ง คมและปกป้ อ งสิ่ ง แวดล้ อ ม ผ่ า นกลไก
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการในปั จ จุ บั น
และอนาคตของประชาชน
๑๒.๔ ประชาคมที่แข็งแกร่งที่มีความสามารถและ
สมรรถนะในการปรั บ ตั ว และตอบสนองต่ อ ความเปราะบาง
ทางสั ง คมและความอ่ อ นแอทางเศรษฐกิ จ ปั ญ หาภั ย พิ บั ติ
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ ตลอดจนภั ย คุ ก คาม
และความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
๑๒.๕ ประชาคมที่มีพลวัตและปรองดอง ตระหนัก
และภู มิ ใ จในอั ต ลั ก ษณ์ วั ฒ นธรรม และมรดกที่ เ สริ ม สร้ า ง
ความสามารถในการพัฒนาและส่งเสริมประชาคมโลกในเชิงรุกได้

12.3. A sustainable community that promotes
social development and environmental protection
through effective mechanisms to meet the current and
future needs of our peoples;
12.4. A resilient community with enhanced
capacity and capability to adapt and respond to social
and economic vulnerabilities, disasters, climate change
as well as emerging threats and challenges; and
12.5. A dynamic and harmonious community
that is aware and proud of its identity, culture,
and heritage with the strengthened ability to innovate
and proactively contribute to the global community.

ขับเคลื่อนไปข้างหน้า

Moving Forward

๑๓. เพือ่ ดำเนินการตามวิสยั ทัศน์ประชาคมอาเซียน ๒๐๒๕
ได้สำเร็จ เราต้องจัดตั้งประชาคมที่มีสถาบันที่เข้มแข็งด้วยการ
พัฒนากระบวนการการทำงานและการประสานงานของอาเซียน
เพิม่ พูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรต่าง ๆ ของอาเซียน
ซึ่งรวมถึงสำนักเลขาธิการอาเซียน นอกจากนี้ เราจะต้องจัดตั้ง
ประชาคมที่สถาบันของอาเซียนมีตัวตนมากยิ่งขึ้น ทั้งในระดับ
ประเทศ ระดับภูมิภาค และระหว่างประเทศ
๑๔. ดังนั้น เรามอบหมายคณะมนตรีประชาคมอาเซียน
ในการนำข้อตกลงใน “อาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ : มุ่งหน้าไปด้วยกัน”
ไปปฏิ บั ติ อ ย่ า งเต็ ม ที่ แ ละอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และรายงาน
ต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ตามกระบวนการที่ได้ดำเนินการ
อยู่ก่อนแล้ว
๑๕. เราสัญญากับประชาชนของเราว่า จะมีความแน่วแน่
ในการจั ด ตั้ ง อาเซี ย นที่ ยึ ด มั่ น ในกฎกติ ก า ทำเพื่ อ ประโยชน์
ของประชาชน และมีประชาชนเป็นศูนย์กลางและมีหนึ่งวิสัยทัศน์
หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม”
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13. In order to achieve our ASEAN Community
Vision 2025, we shall realise a community with enhanced
institutional capacity through improved ASEAN work
processes and coordination, increased effectiveness and
efficiency in the work of ASEAN Organs and Bodies, including
a strengthened ASEAN Secretariat. We shall also realise
a community with increased ASEAN institutional presence
at the national, regional and international levels.
14. We, therefore, task the ASEAN Community
Councils to fully and effectively implement
the commitment contained in the ASEAN 2025 :
Forging Ahead Together and to submit their reports to
the ASEAN Summit, in accordance with the established
procedure.
15. We pledge to our peoples our resolve to realise
a rules-based, people-oriented, people-centred ASEAN
of “One Vision, One Identity, One Community”.

ASEAN COMMUNITY VISION 2025
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I. บทนำ

I. INTRODUCTION

(คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ)

๑. ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมของอาเซียน
ในช่ ว งสองทศวรรษครึ่ ง ที่ ผ่ า นมาเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ไ ด้ จ ากการ
พั ฒ นามนุ ษ ย์ แ ละการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ที่ โ ดดเด่ น หั ว ใจสำคั ญ
ของประชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย น (เอเอสซี ซี ) คื อ
ค ว า ม มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะ ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ข อ ง ป ร ะ ช า ช น
ผ่ า นกิ จ กรรมความร่ ว มมื อ ที่ ใ ห้ ค วามสำคั ญ กั บ ประชาชน
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมุ่งไปสู่
การส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ทั้ ง นี้ ประชาคมสั ง คม
และวั ฒ นธรรมอาเซี ย น ๒๐๒๕ ได้ เ ปิ ด โลกแห่ ง โอกาส
ที่ จ ะร่ ว มมื อ กั น เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นามนุ ษ ย์ ภู มิ ต้ า นทาน
และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนได้อย่างเต็มที่ ในขณะทีพ่ วกเราเผชิญกับ
สิ่งท้าทายใหม่ที่เกิดขึ้นไปด้วยกัน
๒. แผนงานการจั ด ตั้ ง ประชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรม
อาเซี ย นเป็ น ทั้ ง ยุ ท ธศาสตร์ แ ละกลไกการวางแผนการทำงาน
ของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยได้ดำเนินการไปแล้ว
ระหว่างปี ๒๕๕๒-๒๕๕๘ และได้พิสูจน์ให้เห็นถึงประสิทธิภาพ
ในการพั ฒ นา และเสริ ม สร้ า งความสอดประสานกั น ระหว่ า ง
กรอบทางนโยบายและสถาบั น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความก้ า วหน้ า
ของการพั ฒ นามนุ ษ ย์ สิ ท ธิ แ ละความยุ ติ ธ รรมทางสั ง คม
การคุ้มครองและสวัสดิการทางสังคม ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
ความตระหนักรู้เกีย่ วกับอาเซียน และการลดช่องว่างทางการพัฒนา
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในทางที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ประชาคมสังคม
และวั ฒ นธรรมอาเซี ย นได้ ช่ ว ยยกระดั บ ความมุ่ ง มั่ น ในรู ป ของ
กรอบทางนโยบายและทางกฎหมาย อาทิ ปฏิ ญ ญา
ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคไม่ ติ ด ต่ อ ในอาเซี ย น และ
ปฏิ ญ ญาว่ า ด้ ว ยการขจั ด ความรุ น แรงต่ อ สตรี แ ละการขจั ด
ความรุ น แรงต่ อ เด็ ก ในอาเซี ย น เป็ น ต้ น อาเซี ย นยั ง แสดง
ให้เห็นถึงเจตนารมณ์ร่วมกันของภูมิภาค อาทิ ในการดำเนินการ
อย่างรวดเร็วและเห็นผลได้ในการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม
ผ่ า นการดำเนิ น งานของประสานงานอาเซี ย นในการให้
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1. ASEAN’s socio-economic progress in these two
and a half decades is heralded by remarkable human
and sustainable development. At the heart of the ASEAN
Socio-Cultural Community (ASCC) is the commitment to
lift the quality of life of its peoples through cooperative
activities that are people-oriented, people-centred,
environmentally friendly, and geared towards
the promotion of sustainable development. The ASCC
2025 opens a world of opportunities to collectively
deliver and fully realise human development, resiliency
and sustainable development as we face new and
emerging challenges together.
2. The ASCC’s strategy and planning mechanism,
the ASCC Blueprint, was substantially implemented
from 2009 to 2015 and was shown to be effective
in developing and strengthening the coherence of policy
frameworks and institutions to advance Human
Development, Social Justice and Rights,
Social Protection and Welfare, Environmental
Sustainability, ASEAN Awareness, and Narrowing
the Development Gap. More concretely,
the ASCC has helped to heighten commitment
in the form of policy and legal frameworks,
such as the Declaration on Non-Communicable Diseases
in ASEAN and the Declaration on Elimination of Violence
Against Women and Elimination of Violence Against
Children in ASEAN. The region has also shown
collective will, for example, in offering quick,
tangible action in humanitarian assistance through
the ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian
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ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในเรือ่ งการจัดการภัยพิบตั ิ (ศูนย์อาฮา)
เป็นต้น ข้อริเริ่มเหล่านี้ได้ส่งผลทางการพัฒนาที่สำคัญซึ่งช่วย
กระตุ้ น การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมในภู มิ ภ าค ได้ แ ก่ สั ด ส่ ว น
ของประชากรทีม่ รี ายได้ตำ่ กว่า ๑.๒๕ ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน ลดลงจาก
หนึ่ ง ในสองคนเป็ น หนึ่ ง ในแปดคนในสองทศวรรษที่ ผ่ า นมา
อัตราการลงทะเบียนเรียนโดยสุทธิสำหรับเด็กในช่วงชัน้ ประถมศึกษา
เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ ๙๒ ในปี ๒๕๔๒ มาเป็นร้อยละ ๙๕ ในปี ๒๕๕๓
สัดส่วนของนักการเมืองสตรีในรัฐสภาเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๑๒
ในปี ๒๕๔๓ เป็นร้อยละ ๑๘.๕ ในปี ๒๕๕๕ อัตราการเสียชีวิต
ของมารดาต่อทารก ๑๐๐,๐๐๐ คนที่เกิดมามีชีวิตลดลงจาก
๓๗๑.๒ คน ในปี ๒๕๕๓ มาเป็น ๑๐๓.๗ คน ในปี ๒๕๕๕ และ
อัตราประชากรเมืองทีอ่ าศัยอยูใ่ นชุมชนแออัดลดลงจากร้อยละ ๔๐
ในปี ๒๕๔๓ มาอยู่ที่ร้อยละ ๓๑ ในปี ๒๕๕๕
๓. จากความร่ ว มมื อ ระดั บ ภู มิ ภ าคที่ แ น่ น แฟ้ น ยิ่ ง ขึ้ น
ทำให้ภมู ภิ าคได้เห็นความยากจนทีล่ ดลงอย่างเห็นได้ชดั ในประเทศ
สมาชิกอาเซียนหลายประเทศ ภูมิภาคยังประสบกับการขยายตัว
ของชนชั้นกลาง มีสาธารณสุขและการศึกษาที่ดีขึ้น มีแรงงาน
ที่เพิ่มขึ้นที่จะช่วยตอบสนองต่อความต้องการแรงงานทั้งในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก มีประชากรในเมืองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ทำให้เกิดการบริการใหม่ ๆ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเมือง
และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม มีอีกหลายเรื่องที่ต้อง
ดำเนินการต่อไปเพื่อรักษาประโยชน์และผลของความก้าวหน้า
เหล่ า นี้ โดยยั ง มี อี ก หลายสิ บ ล้ า นคนที่ ยั ง อยู่ ใ นภาวะยากจน
การโยกย้ายถิ่นฐานภายในอาเซียนเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๕ ล้านคน
ในปี ๒๕๓๓ เป็น ๖.๕ ล้านคนในปี ๒๕๕๖ ซึ่งเกือบร้อยละ ๕๐
ของจำนวนแรงงานข้ามชาติเป็นสตรีซึ่งโยกย้ายถิ่นฐานมากขึ้น
เพื่อแสวงหาโอกาสการจ้างงาน นอกจากนี้ ประมาณหนึ่งในแปด
ของแรงงานข้ามชาติ เป็นคนหนุ่มคนสาวที่มีอายุระหว่าง ๑๕
ถึ ง ๒๔ ปี ภั ย ด้ า นสาธารณสุ ข จากโรคติ ด ต่ อ อุ บั ติ ใ หม่ เช่ น
มาลาเรียดื้อยา และวัณโรค ยังคงเป็นภัยคุกคามในบางประเทศ
สมาชิกอาเซียน อีกทั้งมีอีกหลายล้านคนยังไม่ได้รับการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน เนื่ อ งจากเข้ า ไม่ ถึ ง โรงเรี ย นและมี อั ต ราการออก
จากโรงเรี ย นกลางคั น สู ง ส่ ว นในเรื่อ งความหิ ว โหยซึ่ง สะท้ อ น
ให้เห็นได้จากภาวะทุพโภชนาการ ยังคงเป็นปัญหาของประชาชน
อย่างมีนยั สำคัญในบางประเทศสมาชิกอาเซียน ในทำนองเดียวกัน

Assistance (AHA Centre). Underlying these initiatives
are important development outcomes spurring social
changes in the region: the proportion of people living
on less than USD 1.25 per day fell from one in two
persons to one in eight persons in the last two decades;
the net enrolment rate for children of primary school
age rose from 92 percent in 1999 to 94 percent in 2012;
proportion of seats held by women in parliaments
increased from 12 percent in 2000 to 18.5 percent
in 2012; maternal mortality per 100,000 live births
fell from 371.2 in 1990 to 103.7 in 2012;
and the proportion of urban population living in slums
decreased from 40 percent in 2000 to 31 percent in 2012.
3. Against this backdrop of intensified regional
cooperation, the region has witnessed extreme poverty
dramatically declining in a number of ASEAN Member
States. The region also experienced an expanding middle
class, improving health and education, a growing
workforce serving regional and global labour needs,
a rapidly rising urban population that generates
new services, city infrastructure development, and evolving
lifestyles. Nevertheless, more needs to be done to secure
the benefits and results of progress. Tens of millions
remain in extreme poverty. Intra-ASEAN migration is on
the rise, from 1.5 million in 1990 to 6.5 million in 2013.
Almost 50 percent of international migrants are women,
who are increasingly migrating to seek employment
opportunities. An estimated one in eight migrant workers
is a young person between the ages of 15 and 24.
Public health scourges of communicable and emerging
infectious diseases like drug-resistant malaria and
tuberculosis are still a significant presence and threat in
a few ASEAN Member States. Millions are still deprived
of full primary education due to the lack of access to
schools and high drop-out rates. Hunger, as reflected in
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ประชากรจำนวนมากในบางประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น
มี ค วามเปราะบางอย่ า งยิ่ ง ต่ อ ความยากจน หรื อ กลั บ ตกไปสู่
ความยากจนยิง่ ขึน้ จากราคาอาหารทีพ่ งุ่ สูงขึน้ ดังทีร่ าคาอาหารโลก
ที่เพิ่มสูงขึ้นระหว่างปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑ ได้แสดงความก้าวหน้า
ด้านการคุ้มครองทางสังคม ความยุติธรรม สิทธิ การมีส่วนร่วม
และอัตลักษณ์จะต้องนำไปสู่การแก้ไขปัญหาแนวคิดสุดโต่งด้วย
ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นส่ ว นหนึ่ ง ยั ง คงเปราะบางต่ อ ภั ย พิ บั ติ
ทางธรรมชาติและภัยพิบัติจากการกระทำของมนุษย์ ซึง่ มีแนวโน้ม
จะกระทบที่มีค วามรุ น แรงมากขึ้น ต่ อ ประชาชนที่ย ากจนและ
มีรายได้นอ้ ยเสียเป็นส่วนใหญ่ สำหรับมลภาวะและความเสือ่ มโทรม
ของทรัพยากรยังคงเป็นปัญหาที่รุนแรงขึ้นในบางประเทศสมาชิก
อาเซี ย น โดยอาเซี ย นเป็ น ภู มิ ภ าคหนึ่ ง ที่ เ ปราะบางที่ สุ ด ต่ อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และจำเป็นจะต้องหาทางออก
เพื่ อ ให้ ส ามารถปรั บ ตั ว ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
ในการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีภูมิคุ้มกัน
๔. นอกเหนือจากความก้าวหน้าในปัจจุบันของประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียนและของภูมภิ าคโดยรวม ประสบการณ์
ความใฝ่ ฝั น และโชคชะตาของอาเซี ย นจะยั ง คงเกี่ ย วพั น
อย่างใกล้ชดิ และได้รบั อิทธิพลจากพัฒนาการและความท้าทายต่าง ๆ
ของโลกด้วย ในขณะที่ปี ๒๕๕๘ กำลังจะสิ้นสุดลง ประชาคมโลก
โดยผ่านสหประชาชาติได้แสดงความมุ่งมั่นร่วมกันของประเทศ
สมาชิกทั้ง ๑๙๓ ประเทศในการจะบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ทีค่ รอบคลุมมีผลกว้างไกล เป็นสากลและก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ในอีกสิบห้าปีข้างหน้า นั่นคือ วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐
ซึ่งจะสานต่อและขยายผลความก้าวหน้าจากเป้าหมายการพัฒนา
แห่งสหัสวรรษ และสนับสนุนการจัดการความท้าทายต่าง ๆ ทีม่ ตี อ่
การพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น ความยากจน ความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มขึ้น
ทั้ ง ภายในประเทศและระหว่ า งประเทศแนวคิ ด รุ น แรงสุ ด โต่ ง
และการหมดไปของทรัพยากรธรรมชาติ การเปลีย่ นแปลงสภาพอากาศ
และอื่น ๆ
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malnutrition, remains a problem in a significant share of
the populace in a few ASEAN Member States. Similarly,
a large percentage of the population in a number of
ASEAN Member States are very vulnerable to poverty or
sliding deeper into poverty from significant food price hikes,
as the 2007-2008 global food price surge shows. Progress in
social protection, justice, rights, inclusion and identity
must also address extremism. A number of ASEAN
Member States remain vulnerable to natural and humaninduced disasters, which tend to disproportionately
and adversely affect the poor and low income populace.
Pollution and resource degradation are also increasingly
serious problems in a number of ASEAN Member States.
ASEAN is also among the most highly vulnerable regions
to climate change and will need to find solutions to adapt
to climate change in building a resilient ASEAN.
4. Going beyond the current progress in the ASCC
and the region in general, ASEAN’s experiences, aspirations
and destiny will be closely intertwined and influenced
by global developments and challenges. As the year 2015
draws to a close, the global community of nations through
the United Nations is forging commitment with all its
193 member states to realise in the next fifteen years
a comprehensive and far-reaching set of universal
and transformative goals and targets for the 2030 Agenda
for Sustainable Development. This will continue and build
upon the gains of the Millennium Development Goals
and rally broadbased support on addressing
challenges to sustainable development such as
poverty, rising inequalities within and among countries,
violent extremism and natural resource depletion
and climate change among many others.

ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY BLUEPRINT 2025

๕. ดังนั้น ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่มีความสำคัญยิ่งของ
ประชาคมอาเซียนนี้ วิสัยทัศน์ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน ๒๐๒๕ ที่ตระหนักถึงความท้าทายและโอกาสต่าง ๆ
ในระดับภูมิภาคและระดับโลก จึงเป็นไปเพื่อประชาคมอาเซียน
ที่มีปฏิสัมพันธ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ครอบคลุม ยั่งยืน
มีภูมิคุ้มกัน และมีพลวัต โดยตั้งเป้าหมายว่าจะบรรลุประเด็น
ต่าง ๆ ดังนี้
๕.๑ การเป็ น ประชาคมที่ มุ่ ง มั่ น มี ส่ ว นร่ ว ม
จากทุกภาคส่วน และรับผิดชอบต่อสังคม ดำเนินงานด้วยกลไก
ที่ ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มและตรวจสอบได้ เพื่ อ ประโยชน์
ของประชาชนในภูมิภาคทั้งมวล ทั้งนี้ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๕.๒ การเป็นประชาคมที่ครอบคลุม ซึ่งส่งเสริมให้
ประชาชนทุกคนมีคุณภาพชีวิตในระดับสูง เข้าถึงโอกาสต่าง ๆ
อย่างเท่าเทียมกัน ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของสตรี
เด็ก เยาวชน ผูส้ งู อายุ คนพิการ แรงงานข้ามชาติ กลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาส
และกลุ่มคนชายขอบ
๕.๓ การเป็ น ประชาคมที่ ยั่ ง ยื น ซึ่ ง ส่ ง เสริ ม
การพั ฒ นาทางสั ง คมและการรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มผ่ า นกลไก
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน
และคนรุ่นต่อไป
๕.๔ การเป็ น ประชาคมที่ มี ภู มิ คุ้ ม กั น โดยมี
ขีดความสามารถและศักยภาพมากขึน้ ในการปรับตัวและตอบสนอง
ต่อความเปราะบางทางสังคมและเศรษฐกิจภัยพิบตั ิ การเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ ตลอดจนภัยคุกคามที่เกิดขึ้นใหม่และสิ่งท้าทาย
ต่าง ๆ และ
๕.๕ การเป็ น ประชาคมที่ มี พ ลวั ต และสามั ค คี
ทีต่ ระหนักและภาคภูมใิ จในอัตลักษณ์วฒ
ั นธรรม และมรดกตกทอด
พร้อมกับความสามารถทีเ่ พิม่ ขึน้ ในการรังสรรค์และมีบทบาทเชิงรุก
ในประชาคมโลก

5. Thus, at this critical juncture for the ASEAN
Community, cognisant of the challenges and opportunities
regionally and globally, the ASCC 2025 vision is for
an ASEAN Community that engages and benefits
the peoples and is inclusive, sustainable, resilient,
and dynamic. It aims to realise:
		 5.1. A committed, participative and sociallyresponsible community through an accountable and
inclusive mechanism for the benefit of all ASEAN peoples,
upheld by the principles of good governance;
		 5.2. An inclusive community that promotes
high quality of life, equitable access to opportunities for all
and promotes and protects human rights of women, children,
youths, the elderly/older persons, persons with disabilities,
migrant workers, and vulnerable and marginalised groups;
		 5.3. A sustainable community that promotes
social development and environmental protection through
effective mechanisms to meet the current and future
needs of the peoples;
		 5.4. A resilient community with enhanced
capacity and capability to adapt and respond to social
and economic vulnerabilities, disasters, climate change
as well as emerging threats, and challenges; and
		 5.5. A dynamic and harmonious community
that is aware and proud of its identity, culture, and
heritage with the strengthened ability to innovate and
proactively contribute to the global community.

ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY BLUEPRINT 2025

29

II. คุ ณ ลั ก ษณะและองค์ ป ระกอบของแผนงาน II. C HARACTERISTICS AND ELEMENTS OF
ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY
ประชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย น
BLUEPRINT 2025
๒๐๒๕
ก. มีปฏิสัมพันธ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
๖. ประชาคมอาเซี ยนจะเป็น ประชาคมที่ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์
และเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ประชาชนในภู มิ ภ าคโดยยึ ด หลั ก
ธรรมาภิบาล
๗. ป ร ะ ช า ค ม อ า เ ซี ย น จ ะ เ น้ น ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม
กับหลายภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ รวมทั้งคู่เจรจา
แ ล ะ หุ้ น ส่ ว น ก า ร พั ฒ น า อ ง ค์ ก ร ใ น ร ะ ดั บ อ นุ ภู มิ ภ า ค
ภาควิชาการ รัฐบาลท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ ในจังหวัด เมือง
เทศบาล และหมู่บ้าน หุ้น ส่ว นระหว่ างภาครัฐ กั บ ภาคเอกชน
บทบาทของชุ ม ชน การมี ส่ ว นร่ ว มในลั ก ษณะไตรภาคี
ในภาคแรงงาน วิสาหกิจเพื่อสังคม การทำงานร่วมกันระหว่าง
องค์กรภาครัฐกับองค์กรภาคเอกชน/องค์กร ภาคประชาสังคม
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมขององค์ ก ร การเสวนาระหว่ า ง
ศาสนาและระหว่ า งวั ฒ นธรรม โดยเน้ น เสริ ม สร้ า งและรั ก ษา
ความตระหนั ก รู้ แ ละการเป็ น สั ง คมเอื้ อ อาทรของอาเซี ย น
ตลอดจนปลูกฝังความรู้สึกในอัตลักษณ์อาเซียน
๘. ประชาคมอาเซียนมีจดุ ประสงค์เพือ่ เพิม่ พูนความมุง่ มัน่
การมี ส่ ว นร่ ว ม และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของประชาชน
ในภูมิภาค ผ่านกลไกที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและตรวจสอบได้
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมซึ่งจะนำไปสู่การเป็นประชาคม
ที่ประชาชนมีส่วนร่วม มีความเข้มแข็ง มีเวทีในการมีส่วนร่วม
ในกระบวนการต่าง ๆ ของอาเซียน ตลอดจนได้รับประโยชน์
จากความริเริ่มต่าง ๆ ด้วย
๙. ผลลัพ ธ์ หลั กที่มุ่ง หวัง และมาตรการเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์
มีดังนี้
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A. ENGAGES AND BENEFITS THE PEOPLE
6. The ASEAN Community shall be characterised
as one that engages and benefits its peoples, upheld by
the principles of good governance.
7. It focuses on multi-sectoral and multistakeholder engagements, including Dialogue and
Development Partners, sub-regional organisations,
academia, local governments in provinces, townships,
municipalities and cities, private-public partnerships,
community engagement, tripartite engagement with
the labour sector, social enterprises, government
organisation, non-governmental organisation, civil society
organisation (GO-NGO/CSO) engagement, corporate social
responsibility (CSR), inter-faith and inter-cultural dialogue,
with emphasis on raising and sustaining awareness
and caring societies of ASEAN, as well as deepening
the sense of ASEAN identity.
8. The objective is to enhance commitment,
participation and social responsibility of ASEAN peoples
through an accountable and engaging mechanism for
the benefit of all, towards a community of engaged
and empowered ASEAN peoples who are provided
the platforms to participate in ASEAN processes as well as
to enjoy the benefits from the various initiatives.
9. The key result areas and corresponding
strategic measures are as follows:
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ก.๑ ให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียได้มสี ว่ นร่วมในกระบวนการของอาเซียน
มาตรการเชิงยุทธศาสตร์
๑) ทำให้ ก ารปรึ ก ษาหารื อ กั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
และการมีสว่ นร่วมในการทำงานขององค์กรและองค์กรเฉพาะสาขา
ของอาเซี ย นมี ค วามเป็ น ทางการ ซึ่ ง รวมถึ ง ความคิ ด ริ เ ริ่ ม
ในการกำหนดนโยบาย การบู ร ณาการมิ ติ ข องการประเมิ น
ผลกระทบในกระบวนการกำหนดนโยบาย การจัดทำแผนงาน
การดำเนินงาน การติดตามผลการดำเนินงาน และอื่น ๆ
๒) ส่งเสริมกรอบความเป็นหุ้นส่วนและแนวปฏิบัติในการ
ทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การดำเนินงาน
ตามข้อริเริ่มต่าง ๆ ของอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ และการสร้าง
ความตระหนักรูใ้ นหมูส่ าธารณชนเกีย่ วกับแผนงานและความสำเร็จ
ของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

A.1. Engaged Stakeholders in ASEAN processes
Strategic Measures
i. Institutionalise ASEAN policies on relevant
stakeholders’ consultations and engagement in the work
of ASEAN Organs and Bodies including policy making
initiatives, integration of impact assessment into policy
development, programme development, implementation
and monitoring, among others; and
ii. Promote partnership frameworks and
guidelines in engaging the stakeholders for the effective
implementation of ASEAN initiatives and promotion
of public awareness of ASCC programmes and
accomplishments.

ก.๒ ให้ประชาชนมีความเข้มแข็งและมีสถาบันที่มั่นคง
มาตรการเชิงยุทธศาสตร์
๑) เพิ่มสมรรถนะและภูมิคุ้มกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เกี่ยวข้องด้วยทักษะด้านการบริหารจัดการและการใช้เทคโนโลยี
สมั ย ใหม่ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ศั ก ยภาพเชิ ง สถาบั น ในการรั บ มื อ กั บ
ความท้าทายในปัจจุบันและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น เช่น ภัยพิบัติ
โรคระบาด และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๒) ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสารโดยกลุ่มคนในทุกช่วงอายุ เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
เชื่อมโยงกับประชาคมในระดับภูมิภาคและระดับโลก
๓) ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของรั ฐ บาล/หน่ ว ยงานและ
องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับ จังหวัด เมือง เทศบาล
และหมู่บ้าน โดยผ่านรัฐบาลกลางในการจัดทำแผนงานที่เกี่ยวกับ
การเพิ่ ม พู น ขี ด ความสามารถในด้ า นต่ า ง ๆ ของอาเซี ย น
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนที่เกี่ยวข้อง
๔) ส่งเสริมกฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่เป็นการเลือก
ประติบตั ติ อ่ กลุม่ คนต่าง ๆ ด้วยการพัฒนาสถาบันทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ตอบสนองต่อความต้องการ โปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกระดับ
๕) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั ภาคราชการพลเรือนด้วยการ
พัฒนาขีดความสามารถทีม่ ปี ระสิทธิภาพ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และการจัดทำโครงการร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

A.2. E mpowered People and Strengthened Institutions
Strategic Measures
i. Increase competencies and resilience of
relevant stakeholders with advanced technological and
managerial skills so as to improve institutional capacity
to address current challenges and emerging trends,
such as disasters, pandemics and climate change;
ii. Harness the use of information and communication
technologies across different age groups as a means
to connect with the regional and global community;
iii. Promote participation of local governments/
authorities, provinces, townships, municipalities and cities
through the central government in the development of
ASEAN capacity building programmes that benefit their
respective communities;
iv. Promote non-discriminatory laws, policies
and practices by developing effective, responsive,
accountable and transparent institutions at all levels;
v. Strengthen civil service through effective capacity
building, human resource development and collaboration
programmes among ASEAN Member States;
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vi. Promote ASEAN awareness among government
๖) ส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนในบุคลากร
ภาครัฐ นักเรียน เด็ก เยาวชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด officials, students, children, youths and all stakeholders
as part of building ASEAN identity; and
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างอัตลักษณ์อาเซียน
vii. Work towards achieving gender equality and
๗) ดำเนิ น การไปสู่ ก ารบรรลุ ค วามเสมอภาคทางเพศ
the empowerment of all women and girls.
และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิงทั้งมวล
ข. มีความครอบคลุม
๑๐. เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายสูงสุดของประชาคมอาเซียน
ในปี ๒๕๖๘ ประชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย นได้ รั บ
การคาดหวังว่าจะต้ อ งก้ า วไปสู่ ป ระชาคมที่ มี ค วามครอบคลุ ม
อันหมายถึงการส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนเข้าถึงโอกาสต่าง ๆ
อย่างเท่าเทียม และส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของสตรี
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ แรงงานข้ามชาติ ชนกลุ่มน้อย
ทางด้ า นชาติ พั น ธุ์ กลุ่ ม ผู้ ด้ อ ยโอกาส และกลุ่ ม คนชายขอบ
ตลอดทุ ก ช่ ว งอายุ โดยคำนึ ง ถึ ง แนวทางพั ฒ นาทุ ก ช่ ว งวั ย
และยึดหลักการที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานสิทธิมนุษยชนในการส่งเสริม
นโยบายและแผนงานต่ า ง ๆ ของอาเซี ย นภายใต้ เ สาสั ง คม
และวัฒนธรรม
๑๑. เพื่อที่จะสนับสนุนวาระการเจริญเติบโตที่ครอบคลุม
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คุณลักษณะข้ อ นี้ จะมุ่ ง แก้ ไข
ข้อห่วงกังวลของประชาชนในอาเซียนทัง้ มวลในประเด็นด้านสวัสดิการ
การคุ้มครองทางสังคม การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรี
ความเสมอภาคทางเพศ การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
การเข้าถึงโอกาสต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน การขจัดความยากจน
สาธารณสุข งานที่มีคุณค่า การศึกษา และข้อมูลข่าวสาร
๑๒. วัตถุประสงค์ของคุณลักษณะของข้อนี้ คือ การเป็น
ประชาคมอาเซียนทีม่ คี วามครอบคลุมซึง่ ส่งเสริมการมีคณ
ุ ภาพชีวติ
ที่ ดี ขึ้ น การลดอุ ป สรรคต่ อ การได้ รั บ ประโยชน์ ข องการเข้ า ถึ ง
โอกาสต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกันของประชาชนในอาเซียน และนัน่ คือ
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
๑๓. ผลที่ มุ่ ง หวั ง และมาตรการเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ข อง
คุณลักษณะและองค์ประกอบนี้ ได้แก่
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B. INCLUSIVE
10. In realising the overarching goals of an ASEAN
Community 2025, the ASCC is envisioned to move
towards a more inclusive community. This would entail
the promotion of equitable access to opportunities for
ASEAN peoples, and the promotion and protection of
human rights of women, children, youths, the elderly/
older persons, persons with disabilities, migrant
workers, ethnic minority groups, and vulnerable and
marginalised groups, throughout their life cycle, guided
by a life-cycle approach and adhering to rights-based
principles in the promotion of ASEAN policies and
programmes in the ASCC Pillar.
11. Complementing the inclusive growth agenda of
the ASEAN Economic Community (AEC), this Characteristic
focuses on addressing the concerns of all peoples of
ASEAN on matters related to welfare, social protection,
women empowerment, gender equality, promotion
and protection of human rights, equitable access to
opportunities, poverty eradication, health, decent work,
education and information.
12. The objective of this Characteristic is an inclusive
ASEAN Community that promotes an improved quality
of life, addresses barriers to the enjoyment of equitable
access to opportunities by ASEAN peoples, and that
promotes and protects human rights.
13. The key result areas and corresponding
strategic measures are as follows:
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ข.๑ การลดอุปสรรค
มาตรการเชิงยุทธศาสตร์
๑) ลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมการเข้าถึงการคุ้มครอง
ทางสังคมอย่างเท่าเทียมกัน และได้ประโยชน์จากการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของทุกคน ตลอดจนการมีส่วนร่วมในสังคม
อาทิ พัฒนาและดำเนินงานตามกรอบ แนวปฏิบตั ิ และกลไกสำหรับ
การขจัดการเลือกประติบัติทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรง
การเอารัดเอาเปรียบ การล่วงละเมิดและการปล่อยปละละเลย
๒) จั ด หาแนวปฏิ บั ติ ส ำหรั บ ให้ ก ารดู แ ลที่ มี คุ ณ ภาพ
และให้ ก ารสนั บ สนุ น สตรี เด็ ก เยาวชน ผู้ สู ง อายุ คนพิ ก าร
แรงงานข้ามชาติ ชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
และกลุ่มคนชายขอบ
๓) จั ด หากลไกระดั บ ภู มิ ภ าคในการส่ ง เสริ ม การเข้ า ถึ ง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับทุกคน
๔) ส่งเสริมความคิดริเริ่มในระดับภูมิภาคเพื่อสนับสนุน
ประเทศสมาชิกอาเซียนในการปฏิบัติตามปฏิญญาบาหลีว่าด้วย
การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของคนพิการในประชาคม
อาเซียน และทศวรรษคนพิการอาเซียน ๒๕๕๔-๒๕๖๓
๕) ส่งเสริมความคิดริเริ่มในระดับภูมิภาคเพื่อสนับสนุน
ประเทศสมาชิกอาเซียนในการเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ

B.1. Reducing Barriers
Strategic Measures
i. Reduce inequality and promote equitable
access to social protection and enjoyment of human rights
by all and participation in societies, such as developing
and implementing frameworks, guidelines and mechanisms
for elimination of all forms of discrimination, violence,
exploitation, abuse and neglect;
ii. Provide guidelines for quality care and support
for women, children, youths, the elderly/older persons,
persons with disabilities, migrant workers, ethnic minority
groups, and vulnerable and marginalized groups;
iii. Provide regional mechanisms to promote
access to information and communication technologies
for all;
iv. Promote regional cooperation initiatives
to support ASEAN Member States in implementing
the Bali Declaration on the Enhancement of the Role
and Participation of the Persons with Disabilities in ASEAN
Community and the ASEAN Decade of Persons with
Disabilities (2011-2020); and
v. Promote regional cooperation initiatives to
support ASEAN Member States to be well prepared for
ageing society.

ข.๒ การเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกันสำหรับทุกคน
มาตรการเชิงยุทธศาสตร์
๑) เพิ่มเวทีการดำเนินงานในระดับภูมิภาคเพื่อส่งเสริม
โอกาสที่ เ ท่ า เที ย มกั น การเข้ า ร่ ว มและการมี ส่ ว นร่ ว มอย่ า งมี
ประสิทธิภาพของสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ งู อายุ คนพิการ บุคคลทีอ่ าศัย
อยูใ่ นพืน้ ทีห่ า่ งไกลและบริเวณชายแดน และกลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาสอืน่ ๆ
ในการพัฒนาและดำเนินการตามนโยบายและแผนงานต่าง ๆ
ของอาเซียน
๒) จั ด ทำยุ ท ธศาสตร์ ร ะดั บ ภู มิ ภ าคและเสริ ม สร้ า ง
ขีดความสามารถขององค์กรในการบูรณาการมิตดิ า้ นเพศในนโยบาย
แผนงาน และงบประมาณต่าง ๆ ของอาเซียนโดยทั่วทุกเสาและ
ทุกสาขา

B.2. Equitable Access for All
Strategic Measures
i. Enhance regional platforms to promote equitable
opportunities, participation and effective engagement
of women, children, youths, the elderly/older persons,
persons with disabilities, people living in remote and
border areas, and vulnerable groups in the development
and implementation of ASEAN policies and programmes;
ii. Develop regional strategies and enhance
institutional capacity for gender mainstreaming in ASEAN
policies, programmes and budgets across pillars and
sectors;
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๓) เพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์
และแผนงานต่าง ๆ ภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
และส่งเสริมให้มคี วามสอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์ และแผนงานต่าง ๆ
ภายใต้ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน และประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านการคุม้ ครองทางสังคม
หลักประกันสุขภาพ ความปลอดภัยด้านอาหาร การขจัดความยากจน
การจ้างงานและการมีงานที่มีคุณค่า และการค้ามนุษย์
๔) จัดหากลไกและเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กร
ในการส่งเสริมให้ทกุ คนเข้าถึงบริการทางสังคมขัน้ พืน้ ฐานให้มากขึน้
อาทิ การบริการทางสุขภาพและการศึกษา ซึ่งรวมไปถึงการศึกษา
ระดับปฐมวัยและอาชีวศึกษา การฝึกทักษะฝีมือแรงงาน ตลอดจน
การส่งเสริมการยอมรับทักษะฝีมือแรงงาน
๕) สนั บ สนุ น ข้ อ ริ เ ริ่ ม ของประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น
ในการพัฒนาฐานข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบแยกตามเพศ
และช่วงอายุในระดับชาติ โดยเฉพาะฐานข้อมูลเกีย่ วกับความยากจน
และความเท่ า เที ย ม และจั ด ทำฐานข้ อ มู ล ระดั บ ภู มิ ภ าคที่ มี
ความน่าเชื่อถือสำหรับภาคส่วนที่สำคัญเพื่อสนับสนุนนโยบาย
และแผนงานต่าง ๆ ของอาเซียน
๖) ส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ การพึง่ ตนเองทางเศรษฐกิจ
และชีวิตความเป็นอยู่ที่มีความยั่งยืน โดยเฉพาะในหมู่คนยากจน
ผ่านการเข้าถึงการศึกษา โอกาสในการจ้างงาน การประกอบการ
และการเงินฐานราก
๗) ส่ ง เสริ ม ความพยายามอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ขจั ด
ความยากจนที่มีหลายมิติ โดยใช้แนวทางแบบพหุสาขา พหุภาคี
และมีชุมชนเป็นพื้นฐาน
๘) สร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ อำนวยต่อการเข้าถึงทรัพยากร
โอกาส และมาตรการคุ้มครองต่าง ๆ ต่อคนว่างงาน คนยากจน
และกลุ่มคนชายขอบอื่น ๆ เพื่อไม่ให้ตกอยู่ภายใต้การครอบงำ
ของแนวคิดสุดโต่งรุนแรงและภัยคุกคามต่าง ๆ
๙) รั บ ประกั น ว่ า กระบวนการตั ด สิ น ใจในทุ ก ระดั บ
จะเป็นไปอย่างครอบคลุม มีสว่ นร่วมและสะท้อนเสียงของประชาชน
โดยใส่ ใ จในความต้ อ งการและความจำเป็ น ของผู้ ที่ ต กอยู่
ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบ ซึ่งรวมถึงชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์
เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ และผู้สูงอายุ
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iii. Enhance effectiveness of the implementation
of strategies and programmes under ASCC and promote
their harmonisation with those of ASEAN Political-Security
Community (APSC) and AEC, particularly in the areas of
social protection, universal health coverage, food safety,
poverty eradication, employment and decent work,
and trafficking in persons;
iv. Provide mechanisms and enhance institutional
capacity to promote greater access to basic social services
for all, such as health services and education including
early childhood education and vocational education,
skills training, and promotion of skills recognition;
v. Support ASEAN Member States’ initiatives
in strengthening national gender and age-disaggregated
databases and analyses, including on poverty and equity,
and establish a reliable regional database for key sectors
to support ASEAN policies and programmes;
vi. Promote human capital development,
economic self-reliance and sustainable livelihood,
especially among the poor, through access to education,
employment opportunities, entrepreneurship and
microfinance;
vii. Promote continuous efforts toward multidimensional poverty eradication through multisectoral, multi-stakeholder and community-based
approaches;
viii. Build an enabling environment to provide
the unemployed, poor and other marginalised
groups equitable access to resources, opportunities,
and safeguard measures to prevent them from falling
under the negative influence of violent extremism and
threats;
ix. Ensure inclusive, participatory and representative
decision making at all levels with special attention to
the needs of those in disadvantaged situations, including
ethnic minority groups, children, youths, women, persons
with disabilities, and the elderly/older persons;
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๑๐) ส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ครอบคลุมผ่านมาตรการ
ทีเ่ หมาะสมในระดับชาติเพือ่ รับประกันว่าคนยากจนและกลุม่ เปราะบาง
จะเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและโอกาสอื่น ๆ อย่างเท่าเทียม
๑๑) ส่ ง เสริ ม โอกาสที่ เ ท่ า เที ย มกั น เพื่ อ รั บ การศึ ก ษา
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร โดยให้ความสำคัญเร่งด่วน
กับการเข้าถึงการศึกษาอย่างถ้วนหน้า
๑๒) ส่ ง เสริ ม ชุ ม ชนที่ มี สุ ข ภาพดี มี ค วามเอื้ อ อาทร
มี ค วามยั่ ง ยื น และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และให้ ค วามสำคั ญ กั บ
การมีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี ซึ่งมีภูมิคุ้มกันต่อภัยคุกคามทางสุขภาพ
และเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขอย่างถ้วนหน้า
๑๓) ส่งเสริมให้คนพิการและกลุ่มเปราะบางอื่น ๆ เข้าถึง
บริ ก ารและสิ่ ง อำนวยความสะดวกต่ า ง ๆ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

x. Promote inclusive growth through appropriate
measures at the national level to ensure that the poor
and vulnerable have equitable access to economic and
other opportunities;
xi. Promote equitable opportunities to quality
education and access to information with priority given
to the advancement of universal access to education;
xii. Promote a community that is healthy, caring,
sustainable and productive, and one that practices
healthy lifestyle resilient to health threats and has
universal access to healthcare; and
xiii. Promote increased accessibility for persons
with disabilities and other vulnerable groups in keeping
with the universal design facilities.

ข.๓ การส่งเสริมและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
มาตรการเชิงยุทธศาสตร์
๑) ส่งเสริมกลไกระหว่างสาขาในระดับภูมภิ าคเพือ่ นำไปสู่
การดำเนินงานแบบองค์รวมและสหวิทยาการ ในการยกระดับ
การดูแลที่มีคุณภาพ ความเป็นอยู่ที่ดี ความเสมอภาคทางเพศ
ความยุติธรรมทางสังคม สิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
สำหรั บ ทุ ก คน โดยเฉพาะกลุ่ ม ผู้ ด้ อ ยโอกาสเพื่ อ ตอบสนองต่ อ
ความเสี่ยง/ภัยคุกคามทางสังคม และเศรษฐกิจที่อุบัติขึ้นทั้งมวล
๒) ส่งเสริมกลไกทางการเงินที่ยั่งยืนสำหรับการคุ้มครอง
ทางสังคม โดยเฉพาะหลักประกันสุขภาพ การดูแลและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กเล็ก การป้องกันความเสี่ยงทางการเงินสำหรับ
การลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั แิ ละการปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ และบำนาญทางสังคม ผ่านการเป็นหุ้นส่วน
ทางยุ ท ธศาสตร์ กั บ ภาคเอกชนและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย อื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
๓) จั ด หาเวที ร ะดั บ ภู มิ ภ าคสำหรั บ การหารื อ และ
การสนับสนุนความคิดริเริม่ ในการจัดการประเด็นเกีย่ วกับธรรมเนียม
ปฏิบัติดั้งเดิมที่เป็นอุปสรรคต่อการได้รับประโยชน์จากสิทธิต่าง ๆ

B.3. Promotion and Protection of Human Rights
Strategic Measures
i. Promote regional inter-sectoral mechanisms
towards a holistic and multi-disciplinary approach in
enhancing quality care, well-being, gender equality,
social justice, human rights and fundamental freedoms,
especially the vulnerable groups, in response to all
hazards and emerging social and economic risks/threats;
ii. Promote sustainable financing mechanism for
social protection, particularly universal health coverage,
early childhood care and development, financial
risk protection for disaster risk reduction and climate
change adaptation, and social pension, through strategic
partnerships with private sector and other relevant
stakeholders;
iii. Provide regional platforms for dialogue and
support initiatives to address issues of traditional practices
that impinge upon the fulfilment of rights;
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๔) สนับสนุนการดำเนินการอย่างเร่งด่วนในหมู่ประเทศ
สมาชิ ก อาเซี ยนในเรื่อ งการบริ การทางสั งคมและการคุ้ ม ครอง
ทางสังคม โดยขยายขอบเขตความคุ้มครอง ส่งเสริมการเข้าถึง
การมี อ ย่ า งเพี ย งพอ การใช้ ป ระโยชน์ ความครอบคลุ ม
คุ ณ ภาพความเท่ า เที ย ม ตลอดจนความเหมาะสมด้ า นอั ต รา
ค่าบริการและความยั่งยืน
๕) ส่งเสริมการดำเนินการตามปฏิญญาและตราสารต่าง ๆ
ของอาเซียนที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนอย่างมีประสิทธิภาพ
๖) ผลั ก ดั น ความริ เ ริ่ ม ในระดั บ ภู มิ ภ าคเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ส ตรี แ ละเด็ ก รวมทั้ ง คนพิ ก าร โดยเฉพาะ
ผ่านการทำงานของคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (เอซีดับเบิลยูซี)
๗) ผลั ก ดั น ความคิ ด ริ เริ่ ม ในระดั บ ภู มิ ภ าคและการมี
ส่ ว นร่ ว มของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในการขจั ด การเลื อ กปฏิ บั ติ
ในทุกรูปแบบ ทัง้ ในเชิงสถาบันและรูปแบบอืน่ ๆ การเอารัดเอาเปรียบ
การค้ามนุษย์ การปฏิบัติที่เป็นอันตราย เป็นความรุนแรง และ
เป็นการล่วงละเมิดต่อเด็ก สตรี คนพิการ เยาวชน แรงงานข้ามชาติ
ผู้สูงอายุ และเหยื่อ/ผู้รอดชีวิตจากการค้ามนุษย์ ชนกลุ่มน้อย
ทางชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มคนชายขอบ
๘) สนั บ สนุ น สายสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งช่ ว งวั ย ครอบครั ว
และชุมชน ในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิของผูส้ งู อายุ การจัดการ
ดูแลที่มีคุณภาพและการคุ้มครองให้แก่ผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับ
ปฏิญญาบรูไนดารุสซาลามว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของสถาบันครอบครัว - การดูแลผู้สูงอายุ
๙) ผลักดันความคิดริเริ่มในระดับภูมิภาคที่สอดคล้องกับ
ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิแรงงาน
ข้ามชาติ เพื่อการคุ้มครองและการส่งเสริมสิทธิของคนทำงาน
และแรงงานข้ามชาติที่ดีขึ้น
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iv. Support accelerated implementation among
ASEAN Member States to extend coverage, accessibility,
availability, comprehensiveness, quality, equality,
affordability and sustainability of social services and
social protection;
v. Enhance the effective implementation of relevant
ASEAN declarations and instruments related to human rights;
vi. Enhance regional initiatives to promote and
protect the rights of women and children as well as
persons with disabilities especially through the work of
the ASEAN Commission on the Promotion and Protection
of the Rights of Women and Children (ACWC);
vii. Enhance regional initiatives and stakeholder
participation to promote the elimination of all forms of
discrimination–institutionalised or otherwise–exploitation,
trafficking, harmful practices, and violence and abuse
against children, women, persons with disabilities, youths,
migrant workers, the elderly/older persons, and victims/
survivors of trafficking in persons, ethnic minority groups,
and vulnerable and marginalised groups;
viii. Encourage intergenerational relationships,
families and communities in promoting and protecting
the rights of the elderly/older persons, and providing
quality care and protection of the elderly/older persons,
in accordance with the Brunei Darussalam Declaration on
Strengthening Family Institution: Caring for the Elderly;
and
ix. Enhance regional initiatives in accordance
with the ASEAN Declaration on the Protection and
Promotion of the Rights of Migrant Workers to improve
the protection and promotion of the rights of workers
and migrant workers.
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ค. มีความยั่งยืน
๑๔. เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายสูงสุดของประชาคมอาเซียน
ในปี ๒๕๖๘ ประชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย นได้
เล็งเห็นว่า จะบรรลุถึงสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนท่ามกลางบริบทของ
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทางสังคมและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
๑๕. วัตถุประสงค์ของคุณลักษณะข้อนี้ คือ การส่งเสริมและ
ประกันว่าจะมีการพัฒนาสังคมที่สมดุลและมีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุกรุน่ ทุกสมัยได้
โดยมี จุ ด มุ่ ง หมายในการเป็ น ประชาคมอาเซี ย นที่ เ ข้ า ถึ ง
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนได้อย่างเท่าเทียมกัน และสามารถเกื้อหนุน
การพัฒนาสังคมและขีดความสามารถในการต่อยอดไปสูก่ ารพัฒนา
อย่างยั่งยืนต่อไปได้
๑๖. ผลลั พ ธ์ ที่ มุ่ ง หวั ง และมาตรการเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ข อง
คุณลักษณะและองค์ประกอบข้อนี้ ได้แก่

C. SUSTAINABLE
14. In moving towards the realisation of
the overarching goals of an ASEAN Community 2025,
the ASCC envisions the achievement of a sustainable
environment in the face of social changes and
economic development.
15. The objective of this Characteristic is to
promote and ensure balanced social development
and sustainable environment that meet the needs of
the peoples at all times. The aim is to strive for an
ASEAN Community with equitable access to sustainable
environment that can support its social development and
its capacity to work towards sustainable development.
16. The key result areas and corresponding
strategic measures are as follows:

ค.๑ 	การอนุรกั ษ์และการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
และทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
มาตรการเชิงยุทธศาสตร์
๑) สร้างความเข้มแข็งต่อความร่วมมือในระดับภูมิภาค
เพื่อปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรระบบนิเวศทางบก
อย่างยั่งยืน แก้ปัญหา การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ยับยั้ง
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และยับยั้งและแก้ปัญหา
การเสื่อมสภาพของดิน
๒) สร้างความเข้มแข็งให้ความร่วมมือในระดับภูมิภาค
ว่ า ด้ ว ยการจั ด การป่ า ไม้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ในบริ บ ทของการป้ อ งกั น
และควบคุมไฟป่า ซึ่งรวมถึงการดำเนินการตามข้อตกลงอาเซียน
ในเรื่ อ งมลพิ ษ จากหมอกควั น ข้ า มแดน เพื่ อ แก้ ปั ญ หามลพิ ษ
จากหมอกควันข้ามแดนอย่างมีประสิทธิภาพ
๓) ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อปกป้อง ฟื้นฟู และการใช้
สิ่งแวดล้อมทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน ตอบสนองและจัดการกับ
ความเสี่ ย งจากมลพิ ษ และภั ย คุ ก คามต่ อ ระบบนิ เวศทางทะเล
และชายฝั่ง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวทางระบบนิเวศ

C.1.	Conservation and Sustainable Management of
Biodiversity and Natural Resources
Strategic Measures
i. Strengthen regional cooperation to protect,
restore and promote sustainable use of terrestrial
ecosystems resources, combat desertification,
halt biodiversity loss, and halt and reverse land degradation;
ii. Strengthen regional cooperation on sustainable
forest management in the context of forest fire prevention
and control, including through the implementation of
the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution,
to effectively address transboundary haze pollution;
iii. Promote cooperation for the protection, restoration
and sustainable use of coastal and marine environment,
respond and deal with the risk of pollution and threats to
marine ecosystem and coastal environment, in particular
in respect of ecologically sensitive areas;
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๔) รับนำแนวปฏิบัติที่ดีมาใช้และพัฒนานโยบายในการ
จัดการผลกระทบของโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่มีต่อน่านน้ำชายฝั่ง
และสากลและปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน อาทิ มลภาวะ
การเคลือ่ นย้ายและการกำจัดสารเคมีและขยะมีพษิ อย่างผิดกฎหมาย
โดยใช้ ป ระโยชน์ จ ากความตกลงและกลไกระดั บ ภู มิ ภ าคและ
ระหว่างประเทศ
๕) ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นานโยบายและขี ด ความสามารถ
ตลอดจนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการอนุรักษ์ พัฒนา และบริหาร
จัดการทะเล พื้นที่ชุ่มน้ำ ป่าพรุ ความหลากหลาย ทางชีวภาพ
ทรัพยากรน้ำและดินอย่างยั่งยืน
๖) ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการทำงาน
เพือ่ ให้มกี ารจัดการระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน
๗) ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การ
สิ่งแวดล้อมเพื่อไปสู่การใช้ระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืนผ่านสิ่งแวดล้อมศึกษา การมีส่วนร่วมของชุมชน และ
การรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ในสังคม
๘) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหุ้นส่วนระดับโลกและ
ระดั บ ภู มิ ภ าคและสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ต ามความตกลง
และกรอบการดำเนินงานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
๙) ส่งเสริมบทบาทของศูนย์อาเซียนเพือ่ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพในฐานะที่เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการอนุรักษ์และ
การใช้ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
๑๐) สนับสนุนการปฏิบตั ติ ามแผนยุทธศาสตร์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพปี ๒๕๕๔-๒๕๖๓ และเป้าหมายไอจิอย่างเต็มที่
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iv. Adopt good management practices and
strengthen policies to address the impact of development
projects on coastal and international waters and
transboundary environmental issues, including pollution,
illegal movement and disposal of hazardous substances
and waste, and in doing so, utilise existing regional and
international institutions and agreements;
v. Enhance policy and capacity development
and best practices to conserve, develop and sustainably
manage marine, wetlands, peatlands, biodiversity,
and land and water resources;
vi. Promote capacity building in a continuous
effort to have sustainable management of ecosystems
and natural resources;
vii. Promote cooperation on environmental
management towards sustainable use of ecosystems
and natural resources through environmental education,
community engagement and public outreach;
viii. Strengthen global and regional partnerships
and support the implementation of relevant international
agreements and frameworks;
ix. Promote the role of the ASEAN Centre for
Biodiversity as the centre of excellence in conservation
and sustainable use of biodiversity; and
x. Support the full implementation of the
Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020 and the Aichi
Targets.
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ค.๒ เมืองที่มีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
มาตรการเชิงยุทธศาสตร์
๑) ส่ ง เสริ ม การทำงานแบบมี ส่ ว นร่ ว มและบู ร ณาการ
ในการวางผังเมืองและการบริหารจัดการสำหรับเป็นชุมชนเมือง
อย่างยั่งยืน เพื่อนำไปสู่ประชาคมอาเซียนที่สะอาดและเป็นสีเขียว
๒) เสริมสร้างขีดความสามารถของสถาบันในระดับชาติ
และระดับท้องถิน่ ในการปฏิบตั ติ ามยุทธศาสตร์และแผนงานต่าง ๆ
เพื่อพัฒนาเมืองให้น่าอยู่
๓) ส่งเสริมการประสานงานระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนำมาซึ่งการเข้าถึงที่ดินที่สะอาด สถานที่สาธารณะสีเขียว
อากาศที่บริสุทธ์ น้ำที่สะอาดและปลอดภัย และสุขอนามัย
๔) ส่ ง เสริ ม เมื อ งที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ เด็ ก เยาวชน ผู้ สู ง อายุ
และคนพิการ ผ่านการประสานงานที่ใกล้ชิดระหว่างภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถเข้าถึงได้
และมีความยั่งยืน
๕) เสริมสร้างความเชื่อมโยงเชิงบวกด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมระหว่างพื้นที่เมือง ชานเมือง และชนบท
๖) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่นโยบายและยุทธศาสตร์
ด้านการบริหารจัดการผลกระทบของการเพิ่มจำนวนประชากร
และการเคลือ่ นย้ายถิน่ ฐานไปอยูอ่ าศัยในเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ

C.2. Environmentally Sustainable Cities
Strategic Measures
i. Enhance participatory and integrated approaches
in urban planning and management for sustainable
urbanisation towards a clean and green ASEAN;
ii. Strengthen the capacity of national and local
institutions to implement strategies and programmes
towards liveable cities;
iii. Promote coordination among relevant sectors
to provide access to clean land, green public space,
clean air, clean and safe water, and sanitation;
iv. Promote cities that are child-, youths-,
the elderly/older persons-, and persons with disabilitiesfriendly through enhanced coordination with relevant
sectors to provide sustainable and accessible
infrastructure systems;
v. Strengthen positive economic, social and
environmental linkages among urban, peri-urban
and rural areas; and
vi. Strengthen policies and strategies for
the effective impact management of population growth
and migration on cities.

ค.๓ สภาพภูมิอากาศที่ยั่งยืน
มาตรการเชิงยุทธศาสตร์
๑) เพิ่ ม พู น ขี ด ความสามารถของบุ ค ลากรและองค์ ก ร
ในการดำเนินการเกี่ยวกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศและการบรรเทาผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะต่อชุมชนเปราะบางและชายขอบ
๒) เอื้ อ อำนวยการพั ฒ นาการตอบโต้ อ ย่ า งครอบคลุ ม
และสอดคล้องกันต่อความท้าทายด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
อันอาจได้แก่ การทำงานด้วยหลักพหุภาคี และพหุสาขา
๓) ยกระดั บ การให้ ภ าคเอกชนและชุ ม ชนเข้ า ถึ ง กลไก
ทางการเงินใหม่ ๆ และสร้างสรรค์เพือ่ รับมือการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

C.3. Sustainable Climate
Strategic Measures
i. Strengthen human and institutional capacity in
implementing climate change adaptation and mitigation,
especially on vulnerable and marginalised communities;
ii. Facilitate the development of comprehensive
and coherent responses to climate change challenges,
such as but not limited to multi-stakeholder and multisectoral approaches;
iii. Leverage on private sector and community to
have access to new and innovative financing mechanisms
to address climate change;
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๔) เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรเฉพาะสาขา
และรัฐบาลท้องถิ่นในการทำรายการก๊าซเรือนกระจก ตลอดจน
การประเมินความเสี่ยงและความต้องการในการปรับตัว
๕) ส่ ง เสริ ม ความพยายามของรั ฐ บาล ภาคเอกชน
และชุ ม ชนในการลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกจากกิ จ กรรม
ด้านการพัฒนาหลัก ๆ
๖) บู ร ณ า ก า ร มิ ติ ข อ ง ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง
ด้ า นการเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอากาศ และการลดการปล่ อ ย
ก๊าซเรือนกระจกในการวางแผนเฉพาะสาขา
๗) เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ หุ้ น ส่ ว นระดั บ โลกและ
สนับสนุนการดำเนินการตามข้อตกลงและกรอบการดำเนินงาน
ระหว่างประเทศต่าง ๆ อาทิ กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ยูเอ็นเอฟซีซีซี)

iv. Strengthen the capacity of sectoral institutions
and local governments in conducting Greenhouse Gas
(GHG) inventory, and vulnerability assessments and
adaptation needs;
v. Strengthen the effort of government, private sector
and community in reducing GHG emission from main
activities of development;
vi. Mainstream climate change risk management
and GHG emission reduction on sectoral planning; and
vii. Strengthen global partnerships and support
the implementation of relevant international agreements
and frameworks, e.g. the United Nations Framework
Convention on Climate Change (UNFCCC).

ค.๔ การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน
มาตรการเชิงยุทธศาสตร์
๑) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้หุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับ
ภาคเอกชนด้านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทเ่ี ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
เพื่อให้การใช้ทรัพยากรมีความคุ้มค่าที่สุด
๒) ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมศึกษา (รวมถึงโรงเรียนประหยัด
พลังงาน) ความตระหนักรู้ และขีดความสามารถในการบริโภค
อย่างยั่งยืนและการดำรงชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ
๓) เพิ่ ม พู น ขี ด ความสามารถของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
ที่เกีย่ วข้องในจัดการขยะทีด่ แี ละการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๔) ส่ ง เสริ ม การบู ร ณาการยุ ท ธศาสตร์ แ ละแนวปฏิ บั ติ
ที่เป็นเลิศเกี่ยวกับการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนในนโยบาย
ระดั บ ชาติ แ ละระดั บ ภู มิ ภ าคหรื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกิ จ กรรม
การรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

C.4. Sustainable Consumption and Production
Strategic Measures
i. Strengthen public-private partnerships to
promote the adoption of environmentally-sound
technologies for maximising resource efficiency;
ii. Promote environmental education (including
eco-school practice), awareness, and capacity to adopt
sustainable consumption and green lifestyle at all levels;
iii. Enhance capacity of relevant stakeholders
to implement sound waste management and energy
efficiency; and
iv. Promote the integration of Sustainable
Consumption and Production strategy and best practices
into national and regional policies or as part of CSR
activities.
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ง. มีภูมิคุ้มกัน
๑๗. การทำงานแบบบูรณาการ ครอบคลุม และมีส่วนร่วม
เป็นสิ่งจำเป็นต่อการสร้างชุมชนที่มีภูมิคุ้มกันในภูมิภาคอาเซียน
ภายหลั ง ปี ๒๕๕๘ ภู มิ คุ้ ม กั น เป็ น แก่ น สำคั ญ ของความมั่ น คง
ของมนุษย์และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องสร้างขึ้น
จากการบูรณาการนโยบาย การเพิ่มพูนขีดความสามารถและ
การเสริมสร้างองค์กร ตลอดจนความเป็นหุน้ ส่วนกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
เข้ากับการลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิ การช่วยเหลือทางมนุษยธรรม
และการสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ ชุ ม ชนเป็ น หลั ก และการมี
ภูมิคุ้มกันต้องครอบคลุม โดยปราศจากการเลือกประติบัติ และ
เชื่อมโยงกับนโยบายด้านการตลาดและเทคโนโลยี รวมทั้งการมี
ส่ ว นร่ ว มของภาคเอกชน ตลอดจนแวดวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
ภาควิชาการ ทั้งนี้ ตามปฏิญญาว่าด้วยประชาคมอาเซียนและ
ประชาชนอาเซียนที่มีความเข้มแข็ง รู้รับ ปรับตัว ฟื้นกลับจาก
ภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นทางการ
ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองในการประชุ ม สุ ด ยอดอาเซี ย น ครั้ ง ที่ ๒๖
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมือ่ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘
ผู้นำอาเซียนได้มุ่งมั่นที่จะ “เสริมสร้างอนาคตที่มีภูมิคุ้มกันมากขึ้น
โดยการลดภัยพิบัติและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ
การป้องกันการเกิดขึน้ ของความเสีย่ งใหม่ ๆ และการปรับตัวเข้ากับ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศผ่านการดำเนินมาตรการทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทางกายภาพและด้านสิ่งแวดล้อม
ซึ่งจัดการกับการเผชิญหน้าและความเสี่ยงต่าง ๆ และจะส่งผล
ทำให้เกิดการยกระดับภูมิคุ้มกันขึ้น”
๑๘. วัตถุประสงค์ของคุณลักษณะข้อนี้ คือ การเพิ่มพูน
ขีดความสามารถในการร่วมกันตอบโต้และปรับตัวต่อความท้าทาย
ในปัจจุบนั และความท้าทายทีม่ แี นวโน้มจะเกิดขึน้ โดยตระหนักว่า
การมี ภู มิ คุ้ ม กันด้านสั งคมและวัฒนธรรมนั้ น มี ค วามเชื่ อ มโยง
กับเสาอื่น ๆ ภายใต้ประชาคมอาเซียนด้วย ซึ่งเปรียบเสมือน
กำลั ง หลั ก ที่ จ ะทำให้ เ กิ ด ความพอประมาณ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ
ส่วนรวม เกิดความพร้อมในการรับมือภัยธรรมชาติและภัยพิบัติ
ที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ตลอดจนวิกฤตการณ์ทางสังคม
เศรษฐกิจอื่น ๆ โดยยึดหลักความมั่นคงที่ครอบคลุมทุกมิติ
๑๙. ผลที่ มุ่ ง หวั ง และมาตรการเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ข อง
คุณลักษณะและองค์ประกอบนี้ ได้แก่

D. RESILIENT
17. Integrated, comprehensive, and inclusive
approaches are necessary to build resilient communities
in the ASEAN region post-2015. Resilience is an essential
aspect of human security and sustainable environment
which is addressed by integrating policies, capacity and
institution-building, stakeholder partnerships in disaster
risk reduction, humanitarian assistance, and community
empowerment, among others. Resilience has to be
inclusive, non-discriminatory and incorporates market and
technology-based policies, including contributions from
the private sector as well as the scientific and academic
communities. Through the Declaration on Institutionalising
the Resilience of ASEAN and its Communities and Peoples
to Disasters and Climate Change adopted during
the 26th ASEAN Summit in Kuala Lumpur, Malaysia on 27 April
2015, the Leaders committed “to forge a more resilient
future by reducing existing disaster and climate-related
risks, preventing the generation of new risks and adapting
to a changing climate through the implementation of
economic, social, cultural, physical, and environmental
measures which address exposure and vulnerability,
and thus strengthen resilience.”
18. The objective of this Characteristic is to
achieve an enhanced capacity to collectively respond
and adapt to current challenges and emerging threats.
This recognises that socio-cultural resilience has
cross-pillar linkages within the ASEAN Community as an
effective force for moderation for the common good,
and one that is prepared for natural and human-induced
disasters, and socioeconomic crises, while fully embracing
the principles of comprehensive security.
19. The key result areas and corresponding
strategic measures are as follows:
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ง.๑ 	อาเซียนมีภูมิคุ้มกันต่อภัยพิบัติ โดยสามารถคาดการณ์
ตอบสนอง รับมือ ปรับตัว และฟื้นกลับที่ดีขึ้น ฉลาดขึ้น
และเร็วขึ้น
มาตรการเชิงยุทธศาสตร์
๑) พัฒนากลไกและขีดความสามารถของภูมิภาคเพื่อให้
อาเซี ย นตอบโต้ ต่ อ ภั ย พิ บั ติ ทั้ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในและภายนอก
ภูมิภาคร่วมกันได้
๒) เสริมสร้างมาตรฐานของภูมิภาค โดยใช้วิธีการและ
เครื่องมือต่าง ๆ ในการประเมินบันทึก คำนวณความเสียหายและ
ความสูญเสียที่เกิดจากภัยพิบัติ ตลอดจนแบ่งปันข้อมูลที่สามารถ
เปิ ด เผยได้ แ ละสร้ า งระบบสารสนเทศร่ ว มกั น เพื่ อ ยกระดั บ
ความสามารถในการทำงานร่วมกัน รับประกันความเป็นเอกภาพ
ในการทำงานและเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
๓) ส่งเสริมภูมิต้านทานของชุมชนท้องถิ่นโดยบูรณาการ
หลั ก การของการมี ภู มิ คุ้ ม กั น ในการลดความเสี่ ย งจากภั ย พิ บั ติ
การเตรียมความพร้อม และการตอบสนองต่อภัยพิบตั ิ การฟืน้ กลับ
และการฟื้นฟูภายหลังการเกิดภัยพิบัติ
๔) ส่งเสริมความสอดคล้องและการเชื่อมโยงของนโยบาย
และประสานกำลั ง กั น ในความริ เริ่ ม ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ การลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การปรับตัว และการบรรเทาผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปฏิบัติการด้านมนุษยธรรม
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๕) สร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น อย่ า งเป็ น ทางการโดยพั ฒ นา
ขี ด ความสามารถขององค์ กรและความสามารถในการปรั บ ตั ว
เพือ่ ลดความเสีย่ งทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั และป้องกันความเสีย่ งในอนาคต
๖) ใช้ ป ระโยชน์ จ ากภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และองค์ ค วามรู้
ดั้งเดิมเพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการมีภูมิคุ้มกัน
๗) เสริมสร้างขีดความสามารถ เทคโนโลยี และภูมิคุ้มกัน
ของชุมชนในการรับมือกับผลกระทบของชนวนที่ยังไม่ระเบิดต่อ
การดำรงชีวติ ของประชาชน โดยเฉพาะกลุม่ เปราะบางทีอ่ ยูใ่ นชนบท
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D.1.	A Disaster Resilient ASEAN that is able to
Anticipate, Respond, Cope, Adapt, and Build
Back Better, Smarter, and Faster
Strategic Measures
i. Enhance regional mechanisms and capacities
to enable ASEAN to respond together to disasters within
and outside the region;
ii. Promote regional standards, including
methodologies and tools to assess, record, calculate
the disaster losses and damages, and share non-sensitive
data and create common information system, to enhance
interoperability, ensure unity of action, and strengthen
resilience;
iii. Promote local communities’ resilience by
integrating principles of resilience in risk reduction,
preparedness, response, recovery, and rehabilitation
measures;
iv. Promote policy coherence and interlinkages,
and synergise initiatives on disaster risk reduction,
climate change adaptation and mitigation, humanitarian
actions and sustainable development;
v. Institutionalise resilience by strengthening
institutional and adaptive capacities to reduce existing
risks and prevent future risks;
vi. Harness local wisdom and traditional
knowledge to foster a culture of resilience; and
vii. Enhance capacity, technology and community
resilience to the impact of unexploded ordnance on the
livelihood of people, especially the vulnerable groups
in rural areas.
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ง.๒ 	อาเซียนทีป่ ลอดภัยขึน้ โดยสามารถตอบสนองต่ออันตราย
ต่ อ สุ ข ภาพทั้ ง มวลได้ ทั้ ง อั น ตรายด้ า นชี ว ภาพ เคมี
กัมมันตรังสีและนิวเคลียร์และภัยคุกคามที่เกิดขึ้นใหม่
มาตรการเชิงยุทธศาสตร์
๑) ส่งเสริมภูมิคุ้มกันให้ระบบสาธารณสุ ข เพื่ อ เตรี ย ม
ความพร้อมสำหรับการตอบสนองต่ออันตรายต่อสุขภาพต่าง ๆ
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งอันตรายด้านชีวภาพ เคมี กัมมันตรังสี
และนิวเคลียร์ และภัยคุกคามที่เกิดขึ้นใหม่
๒) เสริ ม สร้ า งมาตรฐานของภู มิ ภ าคในการส่ ง เสริ ม
ทำงานร่ ว มกั น ประกั น ความเป็ น เอกภาพในการดำเนิ น การ
และเสริมสร้างภูมิต้านทานร่วม
๓) เพิ่ ม พู น ขี ด ความสามารถขององค์ ก ร บุ ค ลากร
และกลยุทธ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร์
และแผนงานต่าง ๆ ในการเตรียมการและตอบโต้อนั ตรายต่อสุขภาพ
และภัยคุกคามที่เกิดขึ้นใหม่ทั้งมวลอย่างมีประสิทธิภาพ
ง.๓ 	อาเซียนที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับภูมิอากาศด้วยการ
มีขีดความสามารถขององค์กรและบุคลากรที่เพิ่มขึ้น
ในการปรับตัวเข้ากับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
มาตรการเชิงยุทธศาสตร์
๑) ขยายกรอบความร่วมมือข้ามสาขาในระดับภูมิภาค
และกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการตอบโต้ต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกัน
๒) สนับสนุนนโยบายทางวิทยาศาสตร์ด้านการปรับตัว
ต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทีเ่ หมาะสมและอยูบ่ นพืน้ ฐาน
ของข้อมูลที่พิสูจน์ได้
๓) ส่งเสริมและพิจารณาองค์ความรูแ้ ละแนวปฏิบตั ทิ อ้ งถิน่
และดั้งเดิมในด้านการตอบโต้และปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

D.2.	A Safer ASEAN that is able to Respond to all
Health-related Hazards including Biological,
Chemical, and Radiological-nuclear, and
Emerging Threats
Strategic Measures
i. Strengthen health systems to be resilient in
preparedness for effective response to health-related
hazards, including biological, chemical, radiologicalnuclear hazards and emerging threats;
ii. Promote regional standards to enhance
interoperability, ensure unity of action and strengthen
collective resilience; and
iii. Enhance institutional and human capacities
and approaches to support the effective implementation
of policies, strategies and programmes in preparing and
responding to all health-related hazards and emerging
threats.
D.3.	A Climate Adaptive ASEAN with Enhanced
Institutional and Human Capacities to Adapt
to the Impacts of Climate Change
Strategic Measures
i. Expand regional cross-sectoral platforms and
establish shared strategies to respond to the impacts of
climate change;
ii. Promote sound scientific and evidence-based
policies on climate change adaptation; and
iii. Promote and consider indigenous and
traditional knowledge and practices in responding and
adapting to the impacts of climate change.
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ง.๔ 	การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้การคุ้มครองทางสังคม
สำหรับสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ งู อายุ คนพิการ ชนกลุม่ น้อย
ทางชาติพันธ์ุ แรงงานข้ามชาติ กลุ่มเปราะบางและ
กลุ่มคนชายขอบ ตลอดจนผู้อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัย
ซึ่งรวมไปถึงผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล พื้นที่ชายแดน
และพืน้ ทีท่ อี่ อ่ นไหวต่อสภาพภูมอิ ากาศ เพือ่ ลดความเสีย่ ง
เมื่อเกิดวิกฤตการณ์และภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
มาตรการเชิงยุทธศาสตร์
๑) สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารประเมิ น ความเสี่ ย งและจุ ด อ่ อ น
และการใช้มาตรการทางวิทยาศาสตร์ทพี่ สิ จู น์ได้ ไปกำหนดนโยบาย
และแผนงานเพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการที่ออกมาจะสามารถบรรลุ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ได้
๒) จัดตั้งเวทีความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ผอู้ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยให้มภี มู คิ มุ้ กัน โดยลดการเผชิญหน้า
และลดความเปราะบางต่อสภาพอากาศรุนแรงและต่อผลกระทบ
อื่น ๆ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมและต่อภัยพิบัติ

D.4.	Strengthened Social Protection for Women,
Children, Youths, the Elderly/Older Persons,
Persons with Disabilities, Ethnic Minority Groups,
Migrant Workers, Vulnerable and Marginalised
Groups, and People Living in At-risk Areas,
including People Living in Remote and Border
Areas and Climate Sensitive Areas, to Reduce
Vulnerabilities in Times of Climate Change-related
Crises, Disasters and other Environmental Changes
Strategic Measures
i. Encourage risk and vulnerability assessments
and other scientific and evidence-based measures for
policies and plans to ensure targeted response measures;
and
ii. Establish platforms to empower people living
in at-risk areas to become resilient by reducing their
exposure and vulnerability to climate-related extreme
events and other economic, social and environmental
shocks and disasters.

ง.๕	การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากระบบการเงิน อาหาร น้ำ
พลังงานทีม่ ใี ช้อย่างเพียงพอและโครงข่ายความปลอดภัย
ทางสังคมอื่น ๆ ในการรับมือกับวิกฤตการณ์ต่าง ๆ
ด้วยการทำให้แหล่งทรัพยากรนั้นมีอยู่อย่างเพียงพอ
เข้าถึงได้มากขึน้ ใช้ประโยชน์ได้มากขึน้ จัดหามาได้มากขึน้
และมีความยั่งยืนมากขึ้น
มาตรการเชิงยุทธศาสตร์
๑) ยกระดั บ การประสานงานข้ า มสาขาและข้ า มเสา
เพื่อรับประกันความเพียงพอของอาหารและการเข้าถึงอาหาร
ในระดั บ ครั ว เรื อ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ครอบครั ว ด้ อ ยโอกาส
ตลอดจนความสามารถในการรั บ มื อ กั บ ภั ย พิ บั ติ ราคาอาหาร
ที่ปรับตัวสูงขึ้น และความขาดแคลน ด้วยการพัฒนากลไกและ
กลวิธีในด้านการปรับตัว
๒) ยกระดั บ การประสานงานข้ า มสาขาและข้ า มเสา
เพื่อรับประกันความเพียงพอและการเข้าถึงบริการด้านพลังงาน
ในราคาทีเ่ หมาะสมต่อระดับครัวเรือน และส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

D.5.	Enhanced and Optimised Financing Systems,
Food, Water, Energy Availability, and other
Social Safety Nets in Times of Crises by making
Resources more Available, Accessible,
Affordable and Sustainable
Strategic Measures
i. Enhance cross-sectoral and cross-pillar
coordination to ensure food adequacy and accessibility
at the household level, especially vulnerable
households, and ability to cope with disaster,
food price shocks and scarcity by developing adaptive
mechanisms and strategies;
ii. Enhance cross-sectoral and cross-pillar
coordination to ensure availability and accessibility
of affordable energy services at the household level
and promote utilisation of renewable energy
and green technologies;
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๓) ยกระดั บ การประสานงานข้ า มสาขาและข้ า มเสา
เพือ่ รับประกันความเพียงพอของน้ำสะอาด สิง่ อำนวยความสะดวก
ด้านสุขอนามัย และกระแสไฟฟ้าของครัวเรือนในช่วงวิกฤตการณ์
๔) ให้ ค วามสำคั ญ กั บ กลุ่ ม คนยากจน กลุ่ ม เปราะบาง
และกลุ่มคนชายขอบในช่วงวิกฤตการณ์
๕) พิจารณาความเป็นไปได้ในการตัง้ กลไกและยุทธศาสตร์
ทางการเงิ น และการประกั น ภั ย สำหรั บ การลดความเสี่ ย ง
จากภัยพิบัติ และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

iii. Enhance cross-sectoral and cross-pillar
coordination to ensure availability of clean water,
sanitation facilities and electricity to households in times
of crises;
iv. Enhance the targeting of poor, vulnerable and
marginalised groups in times of crises; and
v. Explore the possibility of establishing financial
and insurance mechanisms and strategies for disaster risk
reduction and climate change adaptation.

ง.๖ 	ดำเนินการเพื่อไปสู่การเป็นอาเซียนที่ปลอดยาเสพติด
มาตรการเชิงยุทธศาสตร์
๑) สนั บ สนุ น การประสานงานกั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
ที่เกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบาย พัฒนาและดำเนินแผนงาน
ในการป้ อ งกั น การใช้ ย าในทางที่ ผิ ด สำหรั บ กลุ่ ม เป้ า หมาย
ที่แตกต่างกัน รวมทั้งรับเอาวิธีการรักษาและฟื้นฟู และแผนงาน
การติดตามผลภายหลังการรักษาที่มีประสิทธิภาพมาใช้ ตลอดจน
การวิจัยเกี่ยวกับปัญหาการใช้ยาในทางที่ผิด
๒) เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก รู้ ข อ ง ชุ ม ช น แ ล ะ
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมเกี่ ย วกั บ ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพของ
ยาอั น ตรายผ่ า นการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน การรณรงค์ แ ละ
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

D.6.	Endeavour towards a “Drug-Free” ASEAN
Strategic Measures
i. Support the coordination with relevant
stakeholders in policy formulation, develop and
implement preventive programmes for different target
groups, adopt and utilise effective treatment and
rehabilitation and after-care programmes, and research
on drug abuse problems; and
ii. Enhance community awareness and social
responsibility on the ill-effects of dangerous drugs
through community engagement, advocacy and other
relevant activities.

จ. มีพลวัต
๒๐. วัตถุประสงค์ของคุณลักษณะข้อนี้ คือ การเสริมสร้าง
ความสามารถในการสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและ
การเป็นสมาชิกประชาคมโลกที่มีบทบาทเชิงรุก มุ่งเสริมสร้าง
สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยด้านนโยบายและสถาบันต่าง ๆ ที่ส่งเสริม
ให้คนและองค์กรมีทศั นคติทเี่ ปิดกว้างรูจ้ กั ปรับตัวมากขึน้ มีความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม และมีทักษะในการประกอบการ
๒๑. ผลที่ มุ่ ง หวั ง และมาตรการเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ข อง
คุณลักษณะและองค์ประกอบนี้ ได้แก่

E. DYNAMIC
20. The objective of this Characteristic is to
strengthen the ability to continuously innovate and be
a proactive member of the global community. It aims
to provide an enabling environment with policies and
institutions that engender people and firms to be
more open and adaptive, creative, innovative, and
entrepreneurial.
21. The key result areas and corresponding
strategic measures are as follows:
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จ.๑ การเป็นอาเซียนที่เปิดกว้างและปรับตัวมากขึ้น
มาตรการเชิงกลยุทธ์
๑) ส่งเสริมเสรีภาพในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารอย่างถ้วนหน้าโดยสอดคล้องกับกฎหมายภายใน
ประเทศ
๒) ส่งเสริมวัฒนธรรมของขัน ติธ รรม ความเข้ า ใจและ
การเคารพซึ่งกันและกันของศาสนาต่าง ๆ และการเสวนาระหว่าง
ศาสนา
๓) เผยแพร่ความเป็นอาเซียนสู่โลกภายนอกโดยแนวทาง
ต่าง ๆ อาทิ ศิลปะอาเซียน เทศกาลภาพยนตร์อาเซียน และ
แผนงานที่เกี่ยวกับมรดกของอาเซียน
๔) กำหนดท่าทีร่วมกันของอาเซียนในเวทีด้านสังคมและ
วัฒนธรรมระดับโลกและในการเจรจาต่าง ๆ เมื่อเห็นสมควร
๕) ส่งเสริมปฏิสมั พันธ์และการเคลือ่ นย้ายระหว่างประชาชน
ทั้งภายในและภายนอกอาเซียน
๖) ส่งเสริมความร่วมมือด้านการกีฬาและพัฒนาแผนงาน
ด้านกีฬาที่ครอบคลุมและหลากหลายเพื่อสนับสนุนการมีชีวิตที่มี
สุขภาพดีและมีชีวิตชีวา
๗) เพิม่ พูนขีดความสามารถและศักยภาพของภาคราชการ
พลเรือนและภาครัฐของอาเซียนในการตอบโต้ต่อความท้าทาย
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม่ และตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของประชาชน
ผ่านการให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส
และตรวจสอบได้ มี แ นวทางการดำเนิ น งานที่ มี ส่ ว นร่ ว มและ
มีความคิดสร้างสรรค์ และร่วมมือกัน
๘) จัดหาโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีเ่ กีย่ วข้องได้แบ่งปัน
องค์ ค วามรู้ ซึ่ ง รวมถึ ง การแลกเปลี่ ย นแนวปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ
และผลการศึกษาต่าง ๆ
๙) ส่ ง เสริ ม ค่ า นิ ย มของการเป็ น อาสาสมั ค รเพื่ อ สั ง คม
ในหมู่ ป ระเทศสมาชิ ก อาเซี ย นเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเข้ ม เข็ ง
ของประชาคมอาเซียน
๑๐) แสดงออกซึ่งความเป็นอาเซียนให้เห็นชัด ผ่านความ
พยายามต่าง ๆ ที่ครอบคลุมการสร้างภาพลักษณ์โดยผู้มีส่วนได้
ส่ ว นเสี ย จากหลากหลายภาคส่ว น นำเสนอโดยอั ต ลั ก ษณ์ ร่ ว ม
ของอาเซียน เช่น วันอาเซียน ธงอาเซียน เพลงประจำอาเซียน
และตราสัญลักษณ์อาเซียน
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E.1. Towards an Open and Adaptive ASEAN
Strategic Measures
i. Encourage freedom of universal access to
information and communication technology in accordance
with national legislations;
ii. Promote a culture of tolerance, understanding
and mutual respect for religions and interfaith
dialogue;
iii. Showcase ASEAN to the outside world using
various approaches e.g. ASEAN arts, film festivals and
heritage programmes;
iv. Project a common ASEAN voice in global
socio-cultural fora and negotiations, where appropriate;
v. Promote greater people-to-people interaction
and mobility within and outside ASEAN;
vi. Promote cooperation in sports and develop
comprehensive and inclusive sports programmes to
encourage healthy and active lifestyles;
vii. Strengthen capacity and capability of both
the ASEAN civil service and public sectors to respond
to emerging challenges and the needs of the peoples
through efficient, effective, transparent and accountable
public services, participatory and innovative approaches,
and collaboration;
viii. Provide opportunities for relevant stakeholders
for knowledge sharing, which include exchange of best
practices and studies;
ix. E n c o u r a g e v o l u n t e e r i s m a m o n g
ASEAN Member States to strengthen the ASEAN
Community;
x. Project ASEAN’s visibility through
comprehensive, multi-stakeholder branding efforts,
which are represented by common ASEAN identifiers,
such as ASEAN Day, ASEAN Flag, ASEAN Anthem and
ASEAN Emblem; and
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๑๑) ส่งเสริมมาตรการสร้างสังคมที่เอื้ออาทร ปรองดอง
ให้คุณค่าแก่ความเป็นมนุษย์และจิตวิญญาณของชุมชน

xi. Promote measures to ensure a caring society,
social harmony and values of humanity, and spirit of
community.

จ.๒	การเป็ น อาเซี ย นที่ ส ร้ า งสรรค์ มี น วั ต กรรม และ
ตอบสนอง
มาตรการเชิงยุทธศาสตร์
๑) ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของทรัพยากร
มนุษย์ในอาเซียนผ่านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเตรียม
ความพร้อมสู่การศึกษาระดับปริญญา การปรับพื้นฐานการศึกษา
ให้ ส มดุ ล และการพั ฒ นาด้ า นทั ก ษะ ตลอดจนส่ ง เสริ ม การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในทุกช่วงวัย
๒) ส่งเสริมแนวทางการดำเนินงานของอาเซียนทีม่ นี วัตกรรม
ในการอุดมศึกษาโดยเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาการ บริการชุมชน
การฝึ ก งานในภู มิ ภ าค และบ่ ม เพาะและให้ ค วามสนั บ สนุ น
การประกอบการ
๓) เพิ่มพูนความร่วมมือในระดับภูมิภาคในด้านการศึกษา
การฝึกอบรมและการวิจัย และเสริมสร้างบทบาทของอาเซียน
ในเครือข่ายการวิจยั ระดับภูมภิ าคและระดับโลกด้วยความคิดริเริม่
และแรงจูงใจต่าง ๆ ตลอดจนสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนา
ซึ่งรวมถึงการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
๔) ส่งเสริมการเคลือ่ นย้ายอย่างเสรีของความคิด องค์ความรู้
ความเชี่ยวชาญและทักษะ เพื่อกระตุ้นพลวัตในภูมิภาค
๕) พัฒนาหลักสูตรและระบบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและวิทยาการเชิงสร้างสรรค์
๖) ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และ
การดำเนินการทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ภาพยนตร์ ดนตรีและภาพเคลือ่ นไหว
๗) ส่ ง เสริ ม ให้ อ าเซี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ลางในการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์และการฝึกอบรม
๘) ยกระดับความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระดับโลก
ด้ า นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ และขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น
ของสถาบันอุดมศึกษา
๙) สนับสนุนรัฐบาล ภาคเอกชน และชุมชน ในการพัฒนา
ระบบการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและการฝึกอบรมใหม่ เพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนากำลังแรงงาน

E.2.	Towards a Creative, Innovative and Responsive
ASEAN
Strategic Measures
i. Enhance the competitiveness of ASEAN human
resources through the promotion of life-long learning,
pathways, equivalencies and skills development as
well as the use of information and communication
technologies across age groups;
ii. Promote an innovative ASEAN approach to
higher education, incorporating academics, community
service, regional placement, and entrepreneurship
incubation and support;
iii. Encourage regional cooperation in the areas of
education, training and research, and strengthen ASEAN’s
role in regional and global research network by promoting
initiatives and providing incentives and support for research
and development, including research publications;
iv. Promote the free flow of ideas, knowledge,
expertise, and skills to inject dynamism within the region;
v. Strengthen curricula and system of education
in science, technology and creative disciplines;
vi. Encourage and support creative industry and
pursuits, such as film, music, and animation;
vii. Promote ASEAN as a centre for human resource
development and training;
viii. Strengthen regional and global cooperation
in enhancing the quality and competitiveness of higher
education institutions;
ix. Encourage the government, private sector and
community to develop a system of continuous training
and re-training to support lifelong learning and workforce
development; and
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๑๐) ส่งเสริมการจดทะเบียนสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญาและ
ยกระดับความร่วมมือและการดำเนินงานในอาเซียนในด้านต่าง ๆ
เช่น ความปลอดภัยด้านอาหารเวชกรรม สินทรัพย์ทางวัฒนธรรม
พื้นเมือง ผลิตภัณฑ์จากความหลากหลายทางชีวภาพ

x. Promote registration of intellectual property
rights (IPR), and strengthen its cooperation and
implementation in ASEAN in areas such as food safety,
medicines, traditional cultural assets and biodiversitybased products.

จ.๓ ทำให้เกิดวัฒนธรรมของการประกอบการในอาเซียน
มาตรการเชิงยุทธศาสตร์
๑) เสริ ม สร้ า งสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ กื้ อ หนุ น การประกอบการ
ที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดพี่เลี้ยง การให้
เงินลงทุนตั้งต้น การดำเนินธุรกิจและการระดมทุนสาธารณะ
และการสนับสนุนทางการตลาด
๒) สนั บ สนุ น และพั ฒ นาการประกอบการเพื่ อ สั ง คม
ที่ มี น วั ต กรรมและครอบคลุ ม สำหรั บ เยาวชน คนพิ ก าร สตรี
กลุ่มเปราะบางและกลุ่มคนชายขอบ
๓) สนั บ สนุ น นวั ต กรรมเชิ ง สถาบั น และเชิ ง วิ ช าการ
ในการจัดบริการทางสังคม และการสาธารณสุข

E.3.	Engender a Culture of Entrepreneurship in
ASEAN
Strategic Measures
i. Strengthen the supportive environment
for socially and environmentally responsible
entrepreneurship, such as mentoring, providing seed
money, venture and crowd funding, and marketing
support;
ii. Promote and nurture creative and inclusive
social entrepreneurship for youths, persons with disabilities,
women and vulnerable and marginalised groups; and
iii. Encourage institutional and technical innovations
in the provision of social services and health care.

ภาพที่มา http://www.thejakartapost.com
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III. การทบทวนและการดำเนินการ

ก. กลไกการดำเนินการ
๒๒. แผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ๒๐๒๕
เป็นไปตามแนวบทบัญญัติแห่งกฎบัตรอาเซียน ตลอดจนตราสาร
และเอกสารสำคั ญ อื่ น ๆ ของอาเซี ย นซึ่ ง ได้ ว างหลั ก การและ
กรอบการดำเนินงานสำหรับการดำเนินความร่วมมือด้านสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน ทั้งนี้ การดำเนินงานจะต้องสอดคล้องกับ
บรรดากฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายภายในประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
ก.๑ กลไกทางสถาบัน
๒๓. องค์กรเฉพาะสาขาภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน รับผิดชอบในการดำเนินมาตรการเชิงยุทธศาสตร์ต่าง ๆ
ที่สอดคล้องกับอาณัติที่มี โดยการแปลงมาตรการต่าง ๆ ไปเป็น
มาตรการย่อยที่เฉพาะเจาะจงขึ้น หรือเป็นแผนงาน โครงการ และ
กิจกรรมต่าง ๆ ในฐานะส่วนหนึ่งของแผนงานเฉพาะสาขานั้น ๆ
สำหรั บ มาตรการเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ที่ เ ป็ น ประเด็ น คาบเกี่ ย วและ
ต้องการความร่วมมือจากองค์กรเฉพาะสาขาภายใต้ประชาคม
การเมืองและความมัน่ คงอาเซียน และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนัน้
จะต้องมีกลวิธีประสานงานและประสานความร่วมมือข้ามสาขา
และข้ามเสา โดยองค์กรเฉพาะสาขาจะพัฒนาแผนงานรายสาขา
ของตนให้สอดคล้องกับมาตรการเชิงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
โดยอยู่บนพื้นฐานของหลักการ “เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ บรรลุผล
สำเร็จได้ เป็นไปได้จริง มีกรอบระยะเวลาที่แน่นอน” เพื่อให้
แผนการดำเนินงานดังกล่าวบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
๒๔. คณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
รับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินการของแผนงานประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน โดยได้รบั การสนับสนุนจากเจ้าหน้าทีอ่ าวุโส
สำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนและองค์กร
เฉพาะสาขาต่าง ๆ และมีหน้าทีป่ ระสานงานความร่วมมือในประเด็นต่าง ๆ
ทีต่ อ้ งอาศัยความร่วมมือข้ามเสาและข้ามสาขา ทัง้ นี้ สำนักเลขาธิการ
อาเซียนจะยังคงจัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานประชาคม
สั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย น (ซอค-คอม) และสนั บ สนุ น
การประชุ ม ดังกล่าวในฐานะที่ เป็น เวทีที่ส ำหรั บ การมี ส่ วนร่ ว ม
อย่างกว้างขวางและปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรเฉพาะสาขาต่าง ๆ
ภายใต้ ป ระชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย นกั บ เสาอื่ น ๆ

III. IMPLEMENTATION AND REVIEW

A. IMPLEMENTATION MECHANISM
22. The ASCC Blueprint 2025 is guided by
the ASEAN Charter as well as other key ASEAN instruments
and documents, which provide the principles and
frameworks for ASEAN socio-cultural cooperation and their
implementation. Such implementation is also guided by
relevant domestic laws, regulations and policies.
A.1. Institutional Mechanism
23. The sectoral bodies under the ASCC shall be
responsible for operationalizing the strategic measures
relevant to their mandate by translating them into
specific action lines or programmes, projects and activities
as part of their respective sectoral work plans. For strategic
measures that are cross-cutting and require collaboration
with sectoral bodies from the APSC and AEC Pillars,
an institutionalised cross-pillar and cross-sectoral
coordination strategy shall be employed where the
lead sectoral bodies in collaboration with cooperating
bodies will develop their respective sectoral work plans,
anchored on the corresponding strategic measures
relevant to their sectors and based on the SMART
(Specific, Measurable, Achievable, Realistic, and
Time-bound) approach to ensure realisation.
24. The ASCC Council is responsible for
overseeing the implementation of the ASCC Blueprint
2025 and with the support of the Senior Officials
Committee for the ASCC (SOCA) and the sectoral
bodies, shall be the principal body responsible for
coordinating matters that require cross-sectoral and
cross pillar collaboration. The ASEAN Secretariat shall
continue to convene and enhance the Senior Officials
Coordinating Conference on the ASEAN Socio-Cultural
Community (SOC-COM) mechanism to provide a
platform for road participation and engagement of
sectoral bodies within ASCC and from other pillars
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(โดยเชิ ญ ผ่ า นประธาน/รองประธาน) กั บ คณะกรรมการ
ผูแ้ ทนถาวรประจำอาเซียนกับองคภาวะทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั อาเซียน
และกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ รวมไปถึงองค์กรระดับอนุภูมิภาค
๒๕. คณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
และองค์กรเฉพาะสาขาต่าง ๆ ภายใต้การกำกับดูแล อาจส่งเสริม
ความร่วมมือแบบพหุภาคีเพือ่ แบ่งปันความเชีย่ วชาญ และทรัพยากร
การถ่ายโอนความรู้และเทคโนโลยี การติดตามผลการดำเนินการ
และดำเนินการในฐานะหุ้นส่วนในการดำเนินความคิดริเริ่มและ
ความร่วมมือในระดับภูมิภาคเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน นอกจากนี้
ควรสนับสนุนกลไกการติดตามและทบทวนผลการดำเนินงาน
แบบมีส่วนร่วม
๒๖. ส่ ง เสริ ม ให้ คู่ เจรจาและองค์ ก รในระดั บ ภู มิ ภ าคที่ มี
ความสัมพันธ์กับอาเซียนสนับสนุนการดำเนินงานของแผนงาน
ประชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย น ๒๐๒๕ ผ่ า นกรอบ
ความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยที่แผนงาน โครงการและ
กิ จ กรรมต่ า ง ๆ จะต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ วั ต ถุ ป ระสงค์
และมาตรการเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ใ นแผนงานประชาคมสั ง คมและ
วัฒนธรรมอาเซียน ๒๐๒๕

(through their chairpersons/vice-chairs), the Committee
of Permanent Representatives to ASEAN (CPR), entities
associated with ASEAN, and other relevant stakeholders,
including sub-regional organisations.
25. The ASCC Council and the sectoral bodies
under its purview shall promote multi-stakeholder
engagement to share expertise and resources, transfer
of knowledge and technology, monitor implementation,
and act as partners in carrying out regional cooperation
initiatives of mutual interest. Participative monitoring
review mechanisms shall be encouraged.
26. Dialogue partners and regional entities
associated with the ASEAN shall be encouraged to
support the implementation of the ASCC Blueprint 2025
through mutually-beneficial cooperation frameworks
where the programmes, projects and activities are in line
with the vision, objectives and strategic measures in the
ASCC Blueprint 2025.

ก.๒ กลยุทธ์การดำเนินงาน
๒๗. การดำเนิ น การตามแผนงานประชาคมสั ง คมและ
วัฒนธรรมอาเซียน ๒๐๒๕ จะใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากบทบาท
ขององค์กรและองค์กรเฉพาะสาขาต่าง ๆ ของอาเซียน โดยสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเพิ่มพูนกลไกการพัฒนา
ขีดความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ไปยังประชาชนในอาเซียน
นอกจากนี้ จะส่งเสริมให้มเี วทีสำหรับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีเ่ กีย่ วข้อง
และกลุ่มต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในแผนงาน การประชุม
และความริเริ่มต่าง ๆ ขององค์กรและองค์กรเฉพาะสาขาต่าง ๆ
ของอาเซียน ตลอดจนเปิดโอกาสสำหรับการเป็นหุ้นส่วนและ
การทำงานร่วมกัน ส่งเสริมหุน้ ส่วนระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน
การประกอบการเพื่อสังคม และความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร เพื่อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างครอบคลุม
และยั่งยืน และยังจะพัฒนากลไกการพัฒนาขีดความสามารถ
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน ซึ่งจะเป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องไปยัง

A.2. Implementation Strategies
27. The implementation of the ASCC Blueprint
2025 shall employ strategies and approaches that will
maximise the role of ASEAN Organs and Bodies, encourage
stakeholder engagement and enhance capacity building
mechanisms in disseminating relevant knowledge to
the peoples of ASEAN. It shall promote the provision of
platforms for relevant stakeholders and groups to fully
participate in programmes, meetings and other initiatives
of ASEAN Organs and Bodies, as well as the opportunities
for partnerships and collaborations. It shall also
promote public private partnerships (PPP), social
entrepreneurship and CSR for inclusive and sustainable
socio-cultural development. It will likewise develop
capacity-building mechanisms for relevant stakeholders
in the ASCC who are able to cascade the relevant
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ประชาชนในอาเซี ย นได้ ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น ประชาคมสั ง คมและ
วัฒนธรรมอาเซียนจะเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินยุทธศาสตร์
แผนงาน และความริ เ ริ่ ม ต่ า ง ๆ ขององค์ ก รเฉพาะสาขา
เพื่อลดช่องว่างทางการพัฒนา

knowledge to the peoples of ASEAN. Furthermore,
the ASCC will intensify strategies, work programmes
and initiatives of sectoral bodies under the ASCC Pillar
to narrow the development gap.

ก.๓	ขีดความสามารถทางสถาบันที่เข้มแข็งและการมีตัวตน
ของอาเซียน
๒๘. สำนักเลขาธิการอาเซียนจะเพิ่มพูนขีดความสามารถ
และการตอบสนองเพื่อสนับสนุนงานของประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน และการร่วมมือกับภาคส่วนอื่น ๆ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมการเมืองและความมัน่ คงอาเซียน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ทั้งนี้ คณะมนตรีประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียนและองค์กรเฉพาะสาขา โดยคำนึงถึงข้อเสนอแนะ
ของคณะทำงานระดับสูงว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
สำนักเลขาธิการอาเซียนและการทบทวนองค์กรต่าง ๆ ของอาเซียน
จะร่วมมือกับสำนักเลขาธิการอาเซียน ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
ในการปฏิบตั ติ ามข้อเสนอแนะดังกล่าว เพือ่ นำไปสูข่ ดี ความสามารถ
ทางสถาบันและการมีตัวตนอาเซียนที่เข้มแข็งขึ้น
๒๙. หน่วยประสานงานหลักระดับชาติของสาขาต่าง ๆ
ภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน จะต้องได้รับการ
สนับสนุนให้มกี ารประสานงานกับสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ
และหน่วยประสานงานหลักด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซี ย นในระดั บ ชาติ ม ากขึ้ น เพื่ อ ให้ มี ก ารแบ่ ง ปั น ข้ อ มู ล
อย่ า งทั น ท่ ว งที การปรึ ก ษาหารื อ กั บ เมื อ งหลวงอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการส่งเสริมให้สาธารณชน
มีความตระหนักรู้เกี่ยวกับงาน และความก้าวหน้าของประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

A.3.	Strengthened ASEAN Institutional Capacity and
Presence
28. The ASEAN Secretariat shall also enhance
its capacities and responsiveness to support the work
of the ASCC and in collaboration with other sectors,
pillars, and other stakeholders. Cognisant of the
recommendations by the High Level Task Force on
Strengthening the ASEAN Secretariat and Reviewing
the ASEAN Organs, the ASCC Council and sectoral
bodies under its purview, with the support of the
ASEAN Secretariat shall take concrete steps to carry
out the recommendations towards an enhanced
ASEAN institutional capacity and presence.
29. National Focal Points of Sectoral Bodies shall
be encouraged to strengthen their coordination with their
National Secretariats and ASCC National Focal Points
in ensuring timely sharing of information, effective and
efficient consultation with capitals and in promoting
public awareness on the work and achievements of the
ASCC.

ข. ทรัพยากร
๓๐. เพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักการของการเป็นเจ้าของร่วมกัน
และการเสริมสร้างความเป็นแกนกลางของอาเซียนและเพือ่ สนับสนุน
การดำเนินการของมาตรการเชิงยุทธศาสตร์ในแผนงานประชาคม
สั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย น ๒๐๒๕ อาเซี ย นสนั บ สนุ น ให้
ประเทศสมาชิกจัดหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการ
และการทำงานขององค์กรเฉพาะสาขาเมื่อเห็นสมควร

B. RESOURCES
30. In keeping with the principles of ownership
and enhancing ASEAN Centrality and in order to support
the implementation of strategic measures in the ASCC
Blueprint 2025, ASEAN Member States are encouraged
to provide resources to support, when appropriate,
the projects and work of the sectoral bodies.
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๓๑. การตั้ ง งบประมาณทั้ ง แบบต่ อ เนื่ อ งหลายปี แ ละ
แบบรายปีเป็นสิง่ จำเป็นในการสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงาน
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ๒๐๒๕ เพื่อเพิ่มความ
สามารถในการคาดการณ์เกี่ยวกับความเพียงพอของเงินทุน
๓๒. องค์ ก รเฉพาะสาขาจะต้ อ งรั บ ประกั น ความยั่ ง ยื น
ทางด้านการเงินหากมีแผนที่จะจัดตั้งศูนย์ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน
การดำเนิ น งานตามแผนงานประชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรม
อาเซียน ๒๐๒๕ หรือแผนงานเฉพาะสาขา
๓๓. เพื่ อ ความยั่ ง ยื น ของโครงการและกลไกที่ ไ ด้ รั บ การ
จัดตั้งขึ้นแล้ว ประเทศสมาชิกอาเซียนและองค์กรเฉพาะสาขา/
กลไกที่ เ กี่ ย วข้ อ งจะระดมทรั พ ยากรในรู ป แบบของเงิ น ทุ น
ความเชี่ ย วชาญทางด้ า นเทคนิ ค และองค์ ค วามรู้ จ ากคู่ เจรจา
องค์กรระหว่างประเทศ และหุ้นส่วนอื่น ๆ กลยุทธ์ในการระดมทุน
อาจรวมถึงการรวบรวมการสนับสนุนจากผู้มีจิตกุศลในภาคธุรกิจ
และปัจเจกบุคคล ในการดำเนินงานตามแผนงานประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน ๒๐๒๕

31. Indicative multi-year and annual budget is
necessary to support the implementation of the ASCC
Blueprint 2025 to foster the predictability of availability
of funds.
32. Sectoral bodies have to ensure financial
sustainability if they plan to establish centres to
support the implementation of the ASCC Blueprint
2025 or their sectoral work plans.
33. To ensure sustainability of projects and
established mechanisms, resources in the form of funds,
technical expertise and knowledge assets from
Dialogue Partners, International Organisations and
other partners, will be mobilised by the ASEAN
Member States and respective ASEAN Organs and Bodies.
Resource mobilisation strategies would also garner
the support of philanthropists from among the business
sector and individuals for the implementation of
the ASCC Blueprint 2025.

ค. การสื่อสาร
๓๔. สอดคล้ อ งกั บ แผนแม่ บ ทด้ า นการสื่ อ สารอาเซี ย น
(เอซีเอ็มพี) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนจะทำงาน
ร่ ว มกั บ องค์ ก รอาเซี ย นที่ เ กี่ ย วข้ อ งและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
อย่างใกล้ชิด ในการพัฒนากรอบการดำเนินงาน กลไก ยุทธศาสตร์
และความคิ ด ริ เ ริ่ ม ต่ า ง ๆ ในการสร้ า งความตระหนั ก รู้
และการยอมรั บ ในแผนงานประชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรม
อาเซียน ๒๐๒๕ เพื่อให้ได้ผลในการสื่อสารที่ดีขึ้น

C. COMMUNICATION
34. In line with the ASEAN Communications
Master Plan (ACMP), the ASCC in close collaboration with
relevant ASEAN Organs and Bodies and stakeholders
will develop necessary platforms, mechanisms,
strategies and initiatives to promote awareness and
appreciation of the ASCC Blueprint 2025 in order to
achieve greater communication impact.

ง. การทบทวน
๓๕. การทบทวนและการประเมิ น ผลการดำเนิ น งาน
ตามแผนงานประชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย น ๒๐๒๕
จะใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากระบบการติดตามและประเมินผล
ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ระบบการติ ด ตามผลที่ มุ่ ง เน้ น
การดำเนินงานและดัชนีชวี้ ดั ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
โดยในการสานต่อดัชนีชวี้ ดั ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

D. REVIEW
35. The review and assessment of ASCC
Blueprint 2025 implementation shall utilise the
existing Monitoring and Evaluation (M&E) system
that consists of implementation-focused monitoring
system and the ASCC Scorecard. Building on the
current ASCC Scorecard, the sectoral bodies will
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ชุดปัจจุบันนั้น องค์กรเฉพาะสาขาต่าง ๆ จะพิจารณาตัวชี้วัด
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาของตน เพื่อรับประกันว่ามิติอื่น ๆ ที่ปรากฏ
อยู่ในแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ๒๐๒๕ นี้ จะได้รับ
การเพิ่มเติมเข้าไปในดัชนีและตัวชี้วัดชุดปัจจุบันด้วย โดยจะตั้ง
อยู่บนพื้นฐานของมาตรฐานการบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
ในระดับภูมภิ าคทีเ่ ป็นทีย่ อมรับ ทัง้ นี้ แผนการติดตามและประเมินผล
จะถู ก กำหนดขึ้ น โดยประกอบด้ ว ยการติ ด ตามผลภายใน
โดยองค์กรเฉพาะสาขาเองและการประเมินผลที่อาจมีส่วนร่วม
โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ
๓๖. ระบบการติ ด ตามประเมิ น ผลจะต่ อ ยอดจากดั ช นี
ชี้ วั ด ประชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย นที่ ใช้ ใ นการวั ด ผล
ความก้าวหน้าการดำเนินการของแผนงานการจัดตัง้ ประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน ๒๕๕๒-๒๕๕๘ และพิจารณาบทเรียน
ที่ ไ ด้ รั บ และข้ อ เสนอแนะจากผลของการประเมิ น ผลดั ช นี ชี้ วั ด
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน การดำเนินการดังกล่าว
จะได้ รั บ การบรรจุ อ ยู่ ใ นกรอบผลลั พ ธ์ ที่ ค าดหวั ง ซึ่ ง จะได้ รั บ
การพัฒนาในการติดตามและวัดผลความก้าวหน้าของแผนงาน
ประชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย น ๒๐๒๕ นอกจากนี้
เพือ่ เป็นการพัฒนาดัชนีชวี้ ดั ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ชุดปัจจุบัน องค์กรเฉพาะสาขาต่าง ๆ จะมีการพิจารณาตัวชี้วัด
ทีเ่ กีย่ วข้องกับสาขาของตนเพือ่ รับประกันว่ามิตอิ นื่ ๆ ทีป่ รากฏอยูใ่ น
แผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ๒๐๒๕ จะได้รบั
การพิจารณาให้เพิ่มเติมเข้าไปในดัชนีและตัวชี้วัดชุดปัจจุบัน
๓๗. กรอบผลลัพธ์ ที่คาดหวั งจะเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของระบบ
การติ ด ตามประเมิ น ผล ซึ่ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก หรื อ เชิ ง ผลลั พ ธ์
ผลสัมฤทธิห์ ลักและตัวชีว้ ดั ได้ถกู รวบรวม สังเคราะห์และดำเนินการ
ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะและองค์ประกอบที่ได้มีการแจกแจง
รายละเอียดในแผนงานฉบับนี้ แสดงในภาคผนวก ๑ กรอบผลลัพธ์
ทีค่ าดหวังจะแสดงและจัดหมวดหมูข่ องวัตถุประสงค์ผลสัมฤทธิห์ ลัก
และตั ว ชี้ วั ด ในลั ก ษณะที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ องค์ ป ระกอบ
ของแผนงาน นอกจากนี้ กรอบผลลัพธ์ทคี่ าดหวังจะเป็นรายละเอียด
พื้นฐานสำหรับการติดตามผลความก้าวหน้าตามแผนงาน ซึ่งจะมี
การกำหนดตัวชี้วัดและกรอบระยะเวลาการดำเนินงานเบื้องต้น
ตารางดังกล่าวยังสามารถให้ข้อสนเทศสำหรับวัตถุประสงค์ในการ
ระดมทรัพยากรโดยการจำแนกรายละเอียดเกี่ยวกับความจำเป็น

revisit their sectoral indicators to ensure that other
dimensions of the ASCC Blueprint 2025 will be
considered in enhancing the current scorecard and
its indicators, based on accepted regional results-based
management standards. An M&E Work Plan will be
drawn up that consists of internal monitoring by
the respective sectoral bodies and evaluation that
may engage other stakeholders.
36. The M&E system shall build upon the ASCC
Scorecard used in assessing the progress of
implementation of the ASCC Blueprint 2009-2015
and consider the lessons learned and recommendations
from the ASCC Scorecard Assessment Results.
This shall be reflected in a results framework that
will be developed to monitor and assess progress
of the ASCC Blueprint 2025. Building on the ASCC
Scorecard, the sectoral bodies will revisit their
sectoral indicators to ensure that other dimensions
of the new ASCC Blueprint 2025 will be considered
in enhancing the current scorecard and its indicators.
37. A Results Framework shall form part of this
M&E system where higher-order or outcome-based
objectives, key result areas (KRA) and indicators are
compiled, synthesised and aligned with the
Characteristics and Elements in this Blueprint as
shown in the Results Framework in Appendix 1.
The Results Framework maps and clusters such
objectives, KRAs, and indicators in terms of their
relation to the Blueprint components. In addition,
the Results Framework provides the basis for
monitoring Blueprint implementation by establishing
the provisional targets and timelines. The matrix
also provides information for resource mobilisation
purposes by breaking down resource requirements
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ด้านทรัพยากรลงในเป้าหมายงบประมาณประจำปี/ต่อเนือ่ งหลายปี
เป้ า หมายดั ง กล่ า วอาจรวมถึ ง การระบุ จ ำนวนงบประมาณ
ความเชี่ยวชาญ การฝึกอบรมหรือปัจจัยที่ต้องพิจารณาอื่น ๆ
๓๘. กรอบผลลัพธ์ที่คาดหวังของแผนงานประชาคมสังคม
และวั ฒ นธรรมอาเซี ย น ๒๐๒๕ จะต้ อ งเป็ น ไปตามหลั ก การ
ดังต่อไปนี้
		 ๓๘.๑ วัตถุประสงค์ - ผลลัพธ์สดุ ท้ายทีเ่ ป็นทีต่ อ้ งการ
หรื อ คาดหวั ง ให้ เ กิ ด ขึ้ น ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากการดำเนิ น การหรื อ
อย่างน้อยที่สุดเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการมาตรการหรือ
กิ จ กรรมใด ๆ โดยแผนงานฉบั บ นี้ ไ ด้ ก ำหนดวั ต ถุ ป ระสงค์
อย่ า งชั ด เจนแล้ ว ดั ง นี้ (๑) มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ แ ละเป็ น ประโยชน์
ต่ อ ประชาชน (๒) มี ค วามครอบคลุ ม (๓) มี ค วามยั่ ง ยื น
(๔) มีภูมิคุ้มกัน และ (๕) มีพลวัต
		 ๓๘.๒ ผลสัมฤทธิ์หลัก – ผลสัมฤทธิ์ที่สอดคล้องกับ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ซึ่ ง คาดว่ า จะมี ห รื อ มี ค วามเปลี่ ย นแปลงเกิ ด ขึ้ น
ผลสั ม ฤทธิ์ หมายถึ ง การเปลี่ ย นแปลงในสภาพหรื อ เงื่ อ นไข
อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ตามหลักเหตุและผล ทั้งนี้ แผนงาน
ฉบับนีป้ ระกอบด้วยผลสัมฤทธิห์ ลักภายใต้วตั ถุประสงค์ในแต่ละข้อ
ของคุณลักษณะนั้น ๆ
		 ๓๘.๓ ตัวชี้วัดสำคัญ - ปัจจัยหรือตัวแปรเชิงปริมาณ
หรือเชิงคุณภาพซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายและเชื่อถือได้ในการวัดผล
ความสำเร็ จ ในการสะท้ อ นความเปลี่ ย นแปลงที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ
การดำเนินมาตรการ หรือในการช่วยวัดผลการดำเนินการพัฒนา
หรือมาตรการใด ๆ
		 ๓๘.๔ มาตรการเชิงยุทธศาสตร์ – ถ้อยคำเกี่ยวกับ
การดำเนินการให้มาซึ่งผลลัพธ์และการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง
ในผลสัมฤทธิ์หลัก ผลลัพธ์จะแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
ในเชิงองค์กรและขีดความสามารถเชิงพฤติกรรมสำหรับเงื่อนไข
การพัฒนาซึ่งอาจเกิดขึ้นในระหว่างการเสร็จสิ้นของผลผลิตและ
ความสำเร็จของวัตถุประสงค์
๓๙. การประเมินผลครึง่ แผน ซึง่ ครอบคลุมระยะเวลาระหว่าง
ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ และการประเมินผลเมือ่ สิน้ สุดแผน ซึง่ ครอบคลุม
ระยะเวลาตั้ ง แต่ ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๘ จะต้ อ งดำเนิ น การ ทั้ ง นี้
เพื่ อ ติ ด ตามความคื บ หน้ า และประเมิ น ผลลั พ ธ์ / ผลกระทบ
ของการบรรลุ ต ามเป้ า หมายและวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแผนงาน
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ๒๐๒๕
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into Annual/Multi-Year funding targets. Such targets
may be expressed in funds, expertise, training or other
inputs.
38. The Results Framework of the ASCC Blueprint
2025 shall be guided by the following key concepts:
		 38.1. Objectives: A specific end result desired
or expected to occur as a consequence, at least in part,
of an intervention or activity. The blueprint clearly spells
out the objectives under each characteristic of (1) Engages
and Benefits the Peoples; (2) Inclusive; (3) Sustainable;
(4) Resilient and (5) Dynamic;
		 38.2. Key Result Areas: Areas corresponding
to the objective where results or changes are expected
to occur. Results are changes in a state or condition that
derive from a cause-and-effect relationship. The blueprint
has specified the key result areas under each objective
of the characteristic;
		 38.3. Key Performance Indicators: Quantitative
or qualitative factor or variable that provides a simple
and reliable means to measure achievement, to reflect
the changes connected to an intervention, or to help
assess the performance of a development actor or
intervention; and
		 38.4. Strategic Measures: Outcome-oriented
action statements to deliver desired changes in the
KRAs. Outcomes represent changes in the institutional
and behavioural capacities for development conditions
that occur between the completion of outputs and the
achievement of the objectives.
39. A Mid-Term Evaluation, covering the period
of 2016-2020, and an End-of-Term Evaluation,
covering the period of 2021-2025, will be conducted
to monitor progress and evaluate outcomes/impacts
of the achievement of the objectives of the ASCC
Blueprint 2025.
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๔๐. อาจใช้ วิ ธี ก ารและระเบี ย บวิ ธี ที่ เ หมาะสมอื่ น ๆ
เช่ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล อย่ า งเป็ น ระบบ การประเมิ น ผล
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์นโยบาย การพัฒนา
ตั ว ชี้ วั ด การจั ด ทำแบบสำรวจความคิ ด เห็ น และการศึ ก ษา
ผลกระทบ ทัง้ นี้ เพือ่ วัดผลกระทบของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ
ที่เกิดขึ้นจากแผนงานฉบับนี้ ซึ่งอาจจะมีการดำเนินการในระดับ
ภูมิภาคและระดับสาขา
๔๑. เพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักการดำเนินการ “เฉพาะเจาะจง
วั ด ผลได้ บรรลุ ผ ลสำเร็ จ ได้ เ ป็ น ไปได้ จ ริ ง มี ก รอบระยะเวลา
ที่ แ น่ น อน” ผลลั พ ธ์ ที่ พึ ง ประสงค์ / ตั ว ชี้ วั ด ผลลั พ ธ์ ควรจะมี
การพัฒนาขึ้นเพื่อวัดผลกระทบจากการดำเนินงานของมาตรการ
กลยุทธศาสตร์
๔๒. ในฐานะส่วนหนึ่งของระบบการติดตามประเมินผล
ประชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย นอาจจั ด ตั้ ง ระบบ
การตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามสำหรับการอนุวตั ปิ ฏิญญาอาเซียนทัง้ หมด
ที่เกี่ยวข้องกับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

40. Other appropriate approaches and
methodologies, such as systematic collection of
data, qualitative and quantitative evaluations,
policy analyses, development of indicators, polls and
impact studies, are encouraged to assess the impact of
policies/programmes/projects arising from this blueprint
that may be done at regional and sectoral levels.
41. In support of the SMART approach, indicative
result/outcome-based indicators should be developed
to measure impacts of the implementation of strategic
measures.
42. As part of the M&E system, the ASCC shall
also establish a compliance monitoring system for the
implementation of all ASEAN Declarations relevant to
the ASCC Pillar.
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๘ ประเด็นสำคัญ
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ที่ประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ ๘   ระหว่างวันที่
๑๑-๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว
ได้ให้การรับรองประเด็นสำคัญด้านการศึกษาของอาเซียนเพื่อเป็น
แนวทางการดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษาในยุคหลังปี ๒๕๕๙
ประกอบด้วยประเด็นดังนี้
๑. ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ความตระหนั ก รู้ เ กี่ ย วกั บ อาเซี ย น
ผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความรู้พื้นเมือง
๒. ยกระดับคุณภาพและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐานสำหรั บ ทุ ก คนโดยไม่ ล ะเลยผู้ พิ ก าร ผู้ ด้ อ ยโอกาส
และกลุ่มชายขอบต่าง ๆ  
๓. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔. สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและฝึกอบรมด้านเทคนิค
และอาชีวศึกษา ตลอดจนการเรียนรู้ตลอดชีวิตในภูมิภาค
๕. ส่ ง เสริ ม การดำเนิ น งานของทุ ก ภาคส่ ว นในการ
พั ฒ นาคนให้ ส อดคล้ อ งตามความต้ อ งการของตลาดแรงงาน
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
๖. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการอุดมศึกษาด้วยการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
๗. ส่งเสริมบทบาทของการอุดมศึกษาให้เข้มแข็งด้วยการ
สร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการกับมหาวิทยาลัย
๘. ดำเนิ น โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา

The ASEAN Minister’s Meeting on Education has
adopted the key elements on Education at the 8th ASEAN
Ministers Meeting on Education ASED held during
11-12 September 2015 in Lao PDR as the elements for
education cooperation in the Post-2015.
1. Promote ASEAN awareness through
strengthening of Southeast Asian history and indigenous
knowledge;
2. Enhance the quality and access to basic
education for all, including the disabled, less-advantageous
and other marginalized groups;
3. Strengthen the use of Information and
Communication Technology: ICT;
4. Support the development of the Technical
and Vocational Education and Training (TVET) sector as
well as lifelong learning in the region;
5. Complement the efforts of other sectors in
meeting the objectives of Education for Sustainable
Development;
6. Strengthen the higher education sector
through the implementation of robust quality assurance
mechanisms;
7. Foster the role of higher education in the
area of socio-economic development through
University-Industry Partnership; and
8. Provide capacity-building programs for
teachers, academics and other key stakeholders in
the education community.

(คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ)
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แผนงานการศึกษาของอาเซียน
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓
ASEAN Work Plan on Education
2016 - 2020

แผนงานการศึกษาของอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ (คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ)
ความเป็นมา
แผนงานการศึกษาของอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓
จัดทำขึ้นเป็นแผนฉบับที่ ๒ สืบเนื่องจาก แผน ๕ ปีด้านการศึกษา
ของอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ทีป่ ระเทศสมาชิกได้ดำเนินการ
เสร็ จ สิ้ น แล้ ว โดยแผนฉบั บ ใหม่ นี้ จั ด ทำขึ้ น เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ ง
ตามวิ สั ย ทั ศ น์ ข องประชาคมอาเซี ย นที่ ผู้ น ำประเทศสมาชิ ก
ให้การรับรอง โดยมุง่ เน้นการให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง
เป็นประชาคมอาเซียนที่เคารพในกฎกติกามีความเป็นปึกแผ่น
ทางการเมือง มีการบูรณาการด้านเศรษฐกิจ ตลอดจนเป็นสังคม
ที่มีความรับผิดชอบ
นอกจากนี้ ในเอกสารฉบั บ นี้ ยั ง ได้ น ำวิ สั ย ทั ศ น์
ด้านการศึกษาภายหลังปี ๒๕๕๘ ที่ได้รับการรับรองจากที่ประชุม
รัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗
ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว ที่จะ “ใช้การศึกษาในการ
เสริ ม สร้ า งประชาคมอาเซี ย นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมี ป ระชาชน
เป็นศูนย์กลาง ปลูกฝังความตระหนักรูใ้ นความเป็นพลเมืองอาเซียน
ให้ความสำคัญกับการพัฒนาภูมภิ าคอย่างยัง่ ยืน โดยเน้นการเข้าถึง
การศึกษาแบบเรียนรวมทีม่ คี ณ
ุ ภาพ การพัฒนาการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
ผ่านโครงการสร้างเสริมขีดความสามารถ พร้อมจัดวางแนวทาง
ด้านโครงสร้างสำหรับการจัดการศึกษา” รวมถึง ๘ ประเด็นสำคัญ
ด้านการศึกษาของอาเซียนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ของประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นยึ ด ถื อ เป็ น แนวทางการดำเนิ น
ความร่วมมือด้านการศึกษาและได้นำมากำหนดเป็นเป้าหมายของ
การดำเนินงานตามแผนงาน ฯ ฉบับนี้ เพือ่ ให้การดำเนินความร่วมมือ
ด้ า นการศึ ก ษาบรรลุ ต ามเป้ า หมายแผนงานประชาคมสั ง คม
และวัฒนธรรมอาเซียน ๒๐๒๕ ทีใ่ ห้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียนเป็นประชาคมที่มีปฏิสัมพันธ์ เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
ครอบคลุม ยั่งยืน มีภูมิคุ้มกัน และมีพลวัต
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ทัง้ นี้ แผนงานการศึกษาของอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓
ฉบับนี้ มีระยะเวลาการดำเนินงาน ๕ ปี ซึง่ มีวตั ถุประสงค์การจัดทำ
๓ ประการ ได้แก่
• ส่งเสริมและปฏิบัติการตามวิสัยทัศน์ด้านการศึกษา
ของอาเซียนภายหลังปี ๒๕๕๘
• เป็นรากฐานในการเสริมสร้าง ขยายขอบเขต รวมทั้ง
บ่ ม เพาะความร่ ว มมื อ ด้ า นการศึ ก ษากั บ พั น ธมิ ต รให้ ก ว้ า งไกล
และแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
• ขยายความร่วมมือด้านการศึกษาเพือ่ พัฒนาให้สมาชิก
อาเซียนมีความร่วมมือร่วมใจแน่นแฟ้นและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
มากขึ้น จนส่งผลให้อาเซียนเข้าไปมีบทบาทในประเด็นการศึกษา
ของโลกได้
แผนงานการศึกษาของอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓
เป็ น กลไกการดำเนิ น ความร่ ว มมื อ ด้ า นการศึ ก ษาที่ ส อดคล้ อ ง
ตามแนวทางที่ ผู้ น ำได้ เ ห็ น ชอบในวิ สั ย ทั ศ น์ อ าเซี ย น ๒๐๒๕
โดยการรับรองเอกสารฉบับนี้จะส่งผลให้การดำเนินความร่วมมือ
ด้านการศึกษาของภูมิภาคสามารถพัฒนาไปยังเป้าหมายสูงสุด
ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนให้ ส ามารถดำรงตน
อยู่ในประชาคมที่มีเอกภาพทางการเมือง (Political Cohesive)
มี ก ารรวมตั ว ทางเศรษฐกิ จ (Economically Integrated)
มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible) ทำเพื่อ
ประชาชนและมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และยึดมั่นในกฎกติกา
อย่างแท้จริง (and a truly rules-based, people-oriented,
people-centred ASEAN) ผ่านการขับเคลือ่ นของเจ้าหน้าทีอ่ าวุโส
อาเซี ย นด้ า นการศึ ก ษาและการกำกั บ ดู แ ลโดยรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิกอาเซียน
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ที่ ป ระชุ ม รั ฐ มนตรี ศึ ก ษาอาเซี ย น ครั้ ง ที่ ๙ ที่ จั ด ขึ้ น
เมือ่ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ได้ให้การรับรองแผนงานการศึกษา
ของอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ และประเทศสมาชิกอยูร่ ะหว่าง
การดำเนินการตามแผนฯ ทัง้ นี้ สำนักเลขาธิการอาเซียนร่วมกับประเทศ
สมาชิกจะได้มีการกำกับติดตามการดำเนินงานเป็นระยะต่อไป
พัฒนาการการจัดทำแผนงานการศึกษาของอาเซียน
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓
ที่ ป ระชุ ม เจ้ า หน้ า ที่ อ าวุ โ สด้ า นการศึ ก ษาของอาเซี ย น
ได้เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อจัดทำแผนงาน
การศึกษาของอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ และสำนักเลขาธิการ
อาเซี ย นได้ จั ด การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ จั ด ทำแผนงาน
การศึกษาของอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ ร่วมกับองค์การระหว่าง
ประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ SEAMEO, UNICEF, UNESCO, RECOTVET
EU SHARE เป็นต้น โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นจำนวน ๓ ครั้ง
ได้แก่
การประชุมครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ เมษายน
๒๕๕๘ ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
การประชุมครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ กรกฎาคม
๒๕๕๘ ณ เมืองปุตราจายา มาเลเซีย
การประชุมครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ เมษายน
๒๕๕๙ ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ที่ ป ระชุ ม ดั ง กล่ า วได้ ท บทวนการดำเนิ น ความร่ ว มมื อ
ด้ า นการศึ ก ษาของอาเซี ย นภายใต้ แ ผน ๕ ปี ด้ า นการศึ ก ษา
ของอาเซี ย น พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ และร่ ว มกั น พิ จ ารณา
เป้ า หมายสำคั ญ ในการดำเนิ น ความร่ ว มมื อ ด้ า นการศึ ก ษา
ในบริบทอาเซียนหลังปี ๒๕๕๙ วางกรอบการจัดทำแผน ๕ ปี
ด้ า นการศึ ก ษาของอาเซี ย นฉบั บ ใหม่ แ ละร่ ว มกั น กำหนด
Priority Areas, Indicative programmes และ Activities
ทั้งนี้ภายหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ของคณะทำงานนั้น
สำนักเลขาธิการอาเซียนได้นำเสนอ (ร่าง) แผนดังกล่าวเพือ่ ทีป่ ระชุม
เจ้ า หน้ า ที่ อ าวุ โ สด้ า นการศึ ก ษาของอาเซี ย นให้ ค วามเห็ น ชอบ
ให้เสนอต่อทีป่ ระชุมรัฐมนตรีศกึ ษาอาเซียน ครัง้ ที่ ๙ ให้การรับรอง
และประกาศใช้ อ ย่ า งเป็ น ทางการเพื่ อ เป็ น แนวทางการดำเนิน
ความร่วมมือด้านการศึกษาภายใต้กรอบอาเซียนในอีก ๕ ปีขา้ งหน้า
ซึง่ แผนงานฉบับนี้ นอกจากจะเป็นแนวทางการดำเนินความร่วมมือ
ระหว่างกันแล้ว ยังเป็นการบูรณาการความร่วมมือด้านการศึกษา
ร่วมกับประเทศคู่เจรจา และองค์การระหว่างประเทศ เพื่อให้
การดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษาของอาเซียนขับเคลื่อนไป
อย่างบูรณาการเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
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บทบาทของประเทศไทยในการดำเนินการตามแผนงาน
การศึกษาของอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓
แผนงานการศึกษาของอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓
ประกอบด้วย เป้าหมายย่อยตามประเด็นสำคัญด้านการศึกษา
๘ ประการ แนวทางการดำเนินงานจำนวน ๑๙ ข้อ และโครงการต่าง ๆ
โดยประเทศไทยได้รบั เป็นเจ้าภาพดำเนินโครงการจำนวน  ๘  โครงการ
ภายใต้แผนดังกล่าว ดังนี้
๑) จัดทำแนวทางการดำเนินงานของศูนย์อาเซียนศึกษา
ซึ่งรวมถึงการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม และ
ผู้ มี ส่ ว นร่ ว มในการดำเนิ น กิ จ กรรมภายใต้ ศู น ย์ อ าเซี ย นศึ ก ษา
ในภูมิภาค
๒) จัดทำแนวทางการจัดโครงการ/กิจกรรม ซึ่งรวมถึง
การกำหนดคำจำกั ด ความ โครงสร้ า งกิ จ กรรม และผลลั พ ธ์
ที่คาดหวังภายใต้ศูนย์อาเซียนศึกษา
๓) จั ด ทำปฏิ ญ ญาอาเซี ย นว่ า ด้ ว ยการเสริ ม สร้ า ง
ความเข้ ม แข็ ง ด้ า นการศึ ก ษาให้ แ ก่ เ ด็ ก และเยาวชนที่ ต กหล่ น
(ASEAN Declaration on Strengthen Education for Out-ofSchool Children and Youth: OOSCY)
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ภาพที่มา https://www.eduplace.com

๔) พั ฒ นา/ยกระดั บ โครงการฝึ ก งานข้ า มพรมแดน
ในระดับอาชีวศึกษา
๕) พัฒนา/ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระดับ
อาชีวศึกษา
๖) ศึกษาวิจัยในลักษณะสหสาขาด้านสังคมศาสตร์กับ
ความยั่ ง ยื น เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจในประเด็ น เศรษฐกิ จ สั ง คม
สิง่ แวดล้อม และเศรษฐกิจกับผลกระทบจากการบูรณาการอาเซียน
รวมทั้ ง การวิ เ คราะห์ นั ย ของนโยบายสำคั ญ ๆ ของรั ฐ บาล
ของประเทศสมาชิก
๗) ดำเนิ น การในเรื่ อ งการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ในระดับภูมิภาค รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน
๘) เสริ ม สร้ า งความแข็ ง แกร่ ง ของการประกั น คุ ณ ภาพ
การอุ ด มศึ ก ษาของอาเซี ย นที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น (ระดั บ ปริ ญ ญา)
สำหรับนักศึกษาและนักวิชาการ
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ประเด็นที่อาเซียนให้ความสำคัญ
ระหว่ า งการดำเนิ น การเพื่ อ จั ด ทำแผนงานการศึ ก ษา
ของอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ นัน้ พบว่าประเด็นทีป่ ระเทศสมาชิก
ให้ความสำคัญและมีองค์กรดำเนินการด้านการพัฒนาการศึกษา
ที่มีเป้าหมายหลากหลาย และในบางครั้งมีขอบข่ายการดำเนิน
กิจกรรมที่ทับซ้อนกัน ส่งผลให้แผนงานฉบับนี้จึงมุ่งเน้นการให้
ความสำคัญกับ
๑) การดำเนินการอย่างบูรณาการร่วมกับองค์กรรายสาขา
หน่ ว ยงานระดับภูมิภาค และองค์ กรรายประเทศ โดยเฉพาะ
การดำเนินการของอาเซียนกับซีมีโอ

๒) การทำงานที่ เ ชื่ อ มโยงและสอดประสานกั น ใน
หลากหลายสาขา
๓) การให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำทางการ
ศึกษาในทุกระดับ และการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้เป็นต้นทุนที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ของประเทศ

ภาพที่มา http://thediplomat.com
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BACKGROUND
The 23rd ASEAN Summit in Brunei Darussalam
issued the Bandar Seri Begawan Declaration on the ASEAN
Community’s Post-2015 Vision (BSB Declaration),
with the vision of a politically cohesive, economically
integrated, socially responsible, and a truly peopleoriented, people-centred and rules-based ASEAN as
central elements of a Post-2015 Vision of the ASEAN
Community.
This direction by the ASEAN Leaders was
subsequently followed up through by the ASEAN
Senior Officials Meeting in Education (SOM-ED) with
the formulation of the Education Post-2015 Vision which
was adopted at the 8th ASED, held on 11 September
2014 in Vientiane, Lao PDR. The vision statement reads
as follows: “The ASEAN education sector will continue
to promote a Community that puts people at its centre
as well as one with an enhanced awareness of ASEAN.
It remains steadfast in its focus on sustainable
development in the region, with emphasis on access
to quality inclusive education and development of
lifelong learning through robust capacity building
programmes and provision of structural guidelines.”
The Eight Key Elements of education sector,
also adopted during the 8th ASED, have been translated
into the Sub-Goals in the ASEAN Work Plan on Education
2016-2020. Guided by the overarching ASEAN Post-2015
Vision and the recently launched ASCC Blueprint 2025,
the ASEAN SOM-ED has worked towards finalising
the second five-year work plan on education within one year
of intensive deliberations which was from April 2015
to April 2016.
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The ASEAN Work Plan on Education 2016-2020
is the second five-year Work Plan on Education and serves
three purposes: (a) support and implementation of the
ASEAN Post-2015 Vision on Education, (b) serve as basis
in strengthening, deepening and widening educational
cooperation with partners, and (c) expand the scope of
education cooperation towards development of a more
coordinated, cohesive and coherent ASEAN position and
its contribution to global education issues.
DEVELOPMENT OF THE WORK PLAN
(1) Creation of a task force
In order to conceptualise the Work Plan,
a proposal to form a Task Force with the aim to develop
a comprehensive ASEAN 5-Year Work Plan on Education
(2016-2020) was approved by the 9th SOM-ED held on
9 September 2014 in Vientiane, Lao PDR. The Terms of
Reference (TOR) regarding the establishment of the Task
Force was subsequently agreed to by the SOM-ED on
19 December 2014 on ad referendum basis. Task Force
members consisted of SOM-ED and/or their nominated
representatives.
(2) Conduct of workshops and consultations
The development of the ASEAN Education Work
Plan 2016-2020 consisted of the conduct of three
workshops, consultations and several e-mail
correspondences involving the Task Force Members,
the SOM-ED Focal Points in the AMS, relevant
ASEAN-affiliated institutions, SEAMEO, development
partners and organisations including UNESCO and UNICEF,
relevant ASEAN sectors, and the ASEAN Secretariat.
The process was led by Lao PDR as the SOM-ED Chair.

ASEAN Work Plan on Education 2016 - 2020

Two workshops were conducted in 2015.
The first workshop was held on 23-24 April 2015 in Ha Noi,
Viet Nam, and the second one was held on 30-31 July 2015
in Putrajaya, Malaysia. The Work Plan exercises in 2015
also included consultations with other relevant ASEAN
sectoral bodies across the three ASEAN Community pillars
to accommodate the cross-cutting nature of education
sector. Primarily, the key elements of the Work Plan were
formulated during these two workshops including the
priority areas and indicative programmes and activities.
In December 2015, the progress of the development
of the ASEAN Work Plan on Education was reported to
the 10th SOM-ED held on 1 December 2015 in Bangkok,
Thailand, which subsequently resulted to a mandate
to convene a third and final workshop to conclude
the development of the ASEAN Work Plan on Education
prior the Ninth ASEAN Ministers Meeting (9th ASED) in May 2016.
The final workshop on the ASEAN Work Plan on
Education 2016-2020 took place at the ASEAN Secretariat
in Jakarta, Indonesia from 25-26 April 2016,
with the attendance of representatives of all ASEAN
Member States and 8 partner organisations. The third and
last Workshop provided opportunity to build consensus
among ASEAN Member States and discuss strategies to
further develop the Education Sector in ASEAN through
the finalisation of the ASEAN Work Plan on Education
2016-2020.
(3) Confirmation of Work Plan elements
The Workshop confirmed the elements in the Draft
ASEAN Work Plan on Education including programmes/
activities, performance indicators, expected outputs,
roles of lead countries and partners, and indicative timeline.
The participants also discussed the monitoring and
evaluation mechanism for the Work Plan; and agreed
on cross-cutting themes and cross-sectoral/pillar

opportunities in the Education Work Plan that may
require collaboration and coordination with other ASEAN
sectoral bodies.
LESSONS LEARNED / INSIGHTS / AGREEMENTS AND
RECOMMENDATIONS
During the one year-long intensive workshops,
consultations and discussions, there are several issues
that surfaced frequently in the Meetings, such as overlaps
with other organisations’ work plans such as SEAMEO,
alignment of the ASEAN Education Work Plan priorities
with other regional and international commitments such
as the SDGs and Education 2030, and others.
Having discussed and reflected on various discussion topics
raised during the development of the ASEAN Work Plan
on Education 2016-2020, there are several insights and
recommendations as SOMED is getting ready to fully put
the Work Plan into action starting in June 2016 and onto
the next five years as follows;
• Greater collaboration with other ASEAN sectors,
regional bodies and international organisations.
During workshop discussions, it was shared that both the AMS
and agencies have been continuously reaching out to
different groups of stakeholders as a way of strengthening
education programmes as well as to exchange knowledge
among different institutions and agencies in ASEAN.
While the listed partners in the ASEAN Work Plan 2016-2020
is not comprehensive, the ASEAN Secretariat with the
guidance of SOM-ED and the SOM-ED Chair may engage
new and additional partners to maximise resources and
leverage expertise.
• Cross-cutting and cross-sector approach
and alignment of relevant activities of relevant ASEAN
sectors in the Education Work Plan. This fact should be seen
as an opportunity to expand and to strengthen educational
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initiatives that could support further integrated
achievements of Education Sector in ASEAN towards
the ASEAN Community Vision 2025. In making this
a reality in the ASEAN Work Plan on Education 2016-2020,
education-related priorities of various ASEAN sectors
and ASEAN Secretariat divisions have been incorporated
in the Work Plan as follows: ASEAN Connectivity Division,
ASEAN Initiative for ASEAN Integration (IAI) and Narrowing
the Development Gap (NDG), ASEAN Services and
Investment Division (SID) and ASEAN Political Security
Community (APSC)
• Key recommendations and commitments of
Malaysia on higher education and TVET in support of the
Kuala Lumpur Declaration on Higher education In support
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of the Kuala Lumpur Declaration on Higher Education that
was spearheaded by Malaysia and adopted by the ASEAN
Member States in November 2015, Malaysia hosted
the Workshop on the Development of Framework and
Action Plan to support the Declaration. The workshop
was held on 27-28 April 2016 in Kuala Lumpur, Malaysia
with participation of higher education and technical and
vocational education and training (TVET) experts from
the ASEAN Member States.
Key recommendations and commitments of
Malaysia (throughout Malaysia’s chairmanship) that have
been incorporated in the Work Plan as follows:
Higher education and student and staff mobility TVET
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Higher education

TVET

1.	Connect initiatives related to higher education
within the region
2.	Develop a commonly agreed platform and operating
mechanisms for sharing and managing data on
mobility
3.	Establish a working group to consult the SOM-ED
on matters related to higher education
4.	Establish a working group to harmonise mobility
activities with respect to credit transfer and quality
assurance
5.	Conceptualise a single ASEAN brand scholarship
by 2025
6.	Coordinate capacity building for staff involved in
managing mobility programmes
7.	Offer leadership development programmes for
ASEAN higher education leaders

1.	Host a regional TVET centre focusing on research,
capacity building and collaboration of institutions
concentrating on TVET qualifications at
the post-graduate level
2. 	Strengthen academic pathways for TVET specialists
at the postgraduate level
3.	Participate in the Southeast Asia Polytechnic
Network under SEAMEO for cross-border internship
placement and partnership development with
other TVET institutions within and beyond ASEAN

• Harmonising priorities and strengthening
coordination between ASEAN and SEAMEO on Education.
The process of developing the ASEAN Work Plan on
Education 2016-2020 had also tackled issues regarding
the programmes implemented under the auspices
of ASEAN SOM-ED and SEAMEO. Strategies to avoid
duplications and overlaps of programmes between
ASEAN and SEAMEO were discussed. One possible
strategy is to ensure that lead countries for common
initiatives of both organisations should be consistent.
Secondly, in order to keep respective institutions
updated and coordinated regarding various education
agendas in the region, the secretariats of ASEAN and
SEAMEO may need to strengthen existing annual
coordination meetings through proactive sharing of
information on respective education programmes.
Another possible mechanism to consider is including
a regular agenda item in both respective regular
meetings of the two organisations such as in ASEAN
SOM-ED and SEAMEO’s High Officials Meeting.
• Monitoring and evaluation, performance
indicators, and alignment of the ASEAN Education Work

Plan priorities with other regional and international
commitments. Monitoring and evaluation mechanisms
for the Work Plan had been aligned with the ASCC
Blueprint, Education 2030, and the SDGs. With regards
to performance indicators, higher-level indicators were
identified in addition to the project/activity based ones
to anticipate the potential complexity and to provide
reasonable scope of programme reporting during
mid-term or final year of the Work Plan. The role of lead
country in the respective project/activity is also important
to carefully anticipate any potential overlapping among
stakeholders involved. Thus, continuous coordination
led by the lead or coordinating country is important
to avoid such coincidence as well as to ensure added
values are created from the collaborations incorporated
in the ASEAN Education Work Plan 2016-2020.
The ASEAN Work Plan on Education 2016-2020
was submitted by the 11th SOM-ED for elevation to
the 9th ASED to be formally adopted by the Ministers
and was included as the outcome document of
the 9th ASED.
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แผนงานการศึกษาของอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓
เป้าหมายย่อยที่ ๑ : ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความรู้พื้นเมือง
ภารกิจสำคัญ ๑.๑: เสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนผ่านโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนและเยาวชนอาเซียน
(ตัวชี้วัด: จำนวนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนและเยาวชนอาเซียนเพิ่มขึ้น)
โครงการ/กิจกรรม
๑. ก ำหนดมาตรฐาน/
แนวทางในการจัดทำ
โครงการแลกเปลี่ยน
นักเรียนมัธยมศึกษา
อาเซียน (ASEAN
Student Exchange
Programme : ASEP)

ตัวชี้วัด

- จ ำนวนนักเรียน
- มาตรฐานและแนวทาง
ระดับมัธยมศึกษา
ในการจัดโครงการ
จากประเทศสมาชิก
แลกเปลีย่ นนักเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการ ASEP
มัธยมศึกษาอาเซียน
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐
ได้รับการรับรองจาก
มีความตระหนักรู้
SOM-ED
ในความเป็นอาเซียน
(วัดผลจากการตอบปัญหา
ว่าด้วยเรื่องอาเซียน)

๒. ส นับสนุนหน่วยงาน
- ผู้เข้าร่วมโครงการ
ของอาเซียนที่เกี่ยวข้อง
สามารถแสดงให้เห็นถึง
ในการส่งเสริมการเข้าถึง
ความเข้าใจและเคารพ
และความเข้าใจ
ในความหลากหลาย
ในวัฒนธรรม
ของวัฒนธรรมอาเซียน
ขนบประเพณี
ผ่านโครงการแลกเปลีย่ น
และความเชื่อทางศาสนา
ทางวัฒนธรรม
ต่าง ๆ ระหว่างกัน
ในอาเซียน
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ผลที่คาดหวัง

- จ ำนวนโครงการ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
ในหลากหลายมิติ
ที่มุ่งส่งเสริมการเข้าถึง
และเข้าใจในวัฒนธรรม
ที่แตกต่างของประเทศ
สมาชิกอาเซียนที่มากขึ้น
อาทิ ASEP; ASEAN+3
Youth Cultural Forum
(AUN); ASEAN Student
Leaders’ Forum (AUN);
AUN and ASEAN+3
Educational Forum
and Young Speakers
Contest (AUN); ASEAN
Youth Heritage
Leaders (COCI); ASEAN
Youth Day Meeting
(SOMY); ASEAN Youth
in Action – Learning
Express (SOM-ED);
Handbook on ASEAN
Puppets Exchange
(ASEAN Foundation)
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ประเทศ
เจ้าภาพ
สำนัก
เลขาธิการ
อาเซียน +
ประธาน
SOM-ED

ประเทศ/

หน่วยงานสนับสนุน

กรอบระยะเวลา (๒๕๕๙-๒๕๖๓)
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

SOMY,
COCI,
AUN,
ASEAN
Foundation,
SEASPF

x

x

x

x

x

x

x

THE ASEAN WORK PLAN ON EDUCATION 2016 – 2020
SUB-GOAL 1: Promote ASEAN awareness through strengthening of Southeast Asian history and indigenous knowledge.
PRIORITY AREA 1.1: Enhancing ASEAN awareness through exchange programmes for ASEAN students and youth
(Performance Indicator: Increased number of exchange programmes for ASEAN students and youth)
Projects/Activities

Performance
Indicators

Expected Outputs

1. F ormulate standards/
guidelines in hosting
ASEAN Student
Exchange Programme
(ASEP)

Number of students
from AMS participated in
ASEAN Student Exchange
Programme (ASEP)
organized by SOM-ED/
ASED Chairs, with at least
80% able to identify
issues related to ASEAN
awareness (based on
ASEAN Quiz).

Adopted standards
and guidelines for the
conduct of ASEAN Student Exchange
Programme (ASEP)
(SOM-ED).

2. S upport other
relevant ASEAN
entities in promoting
greater access and
understanding
of cultures, customs
and faiths in ASEAN

Participants are able to
articulate their
understanding and
appreciation of different
ASEAN cultures through
cultural exchange
programmes.

Greater number and
variety of cultural
exchange programmes
are implemented
for the purpose of
promoting greater access
and understanding of
the different cultures of
ASEAN Member States.
e.g. ASEP; ASEAN+3
Youth Cultural Forum
(AUN); ASEAN Student
Leaders’ Forum (AUN);
AUN and ASEAN+3
Educational Forum and
Young Speakers Contest
(AUN); ASEAN Youth
Heritage Leaders
(COCI); ASEAN Youth Day
Meeting (SOMY); ASEAN
Youth in Action – Learning
Express (SOM-ED);
Handbook on ASEAN
Puppets Exchange
(ASEAN Foundation)

Lead
Country

Potential
Partners

ASEAN
Secretariat+
SOM-ED
Chair

SOMY,
COCI,
AUN,
ASEAN
Foundation,
SEASPF

Timelines (2016-2020)
2016 2017 2018 2019 2020

x

x

x

x

x
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x

ภารกิจสำคัญ ๑.๒: ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมแห่งสันติภาพและเสริมสร้างความเข้าใจอันดีผ่านการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างประชาคมอาเซียน
ที่มีความกลมเกลียวกันอย่างสันติสุข
(ตัวชี้วัด: จัดทำและพัฒนาสื่อเพื่อเสริมสร้างการเรียนการสอนเรื่องสันติภาพและการแบ่งปันเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ โดยแปลเป็นภาษาท้องถิ่น
สำหรับใช้ในโรงเรียนของอาเซียน)
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดหวัง

๓. จ ัดทำเนื้อหาสาระ
โดยมุ่งเน้นไปที่
สื่อการเรียนการสอน
สำหรับครูและนักเรียน
ข้ามสาขา

- ห ลักสูตรและ
สื่อการเรียนรู้ที่สะท้อนถึง
ประวัติศาสตร์ร่วมของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สามารถเข้าถึงได้
ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์
และออนไลน์

- ม ีสื่อเสริมการเรียนรู้เรื่อง
ประวัติศาสตร์ร่วมของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เป็นภาษาท้องถิ่นสำหรับ
ใช้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในประเทศสมาชิกอาเซียน

๔. แ ปลเอกสารต้นฉบับ
หลักสูตรอาเซียนเป็น
ภาษาท้องถิ่น

- เอกสารต้นฉบับหลักสูตร - มีการแปล ตีพิมพ์
อาเซียนได้รับการแปล
และเผยแพร่เอกสาร
ตีพิมพ์ และเผยแพร่
ต้นฉบับหลักสูตรอาเซียน
ควบคูไ่ ปกับการนำแนวทาง ควบคู่ไปกับการนำเสนอ
การส่งเสริมสันติศึกษา
แนวทางการส่งเสริม
ไปใช้ในสถานศึกษา
สันติศึกษาไปใช้
ซึ่งรวมการศึกษาระดับ
ในระดับต่าง ๆ
ก่อนประถมศึกษา
ในสถานศึกษา

ประเทศ
เจ้าภาพ
สำนัก
เลขาธิการ
อาเซียน +
ประธาน
SOM-ED
กัมพูชา

ประเทศ/

หน่วยงานสนับสนุน

UNICEF
EAPRO,
UNESCO,
APCEIU,
ศูนย์ซีมีโอ
SPAFA,
AUN,
COCI

กรอบระยะเวลา (๒๕๕๙-๒๕๖๓)
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

x

๕. บูรณาการสันติศึกษา
- มีการจัดทำและพัฒนา
- แนวทางการจัด
ไว้ในหลักสูตรระดับชาติ
แนวทางส่งเสริม
การเรียนการสอน
ในสถานศึกษาระดับ
สันติศึกษาระดับ
สันติศกึ ษาได้รับ
ก่อนประถมศึกษา
ก่อนประถมศึกษา
การพัฒนา/ทดลอง
และประถมศึกษา
และนำไปใช้ในสถานศึกษา
และนำไปใช้จริง
เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ตั้งแต่ระดับ
ให้ผู้สอนในการใช้
ก่อนประถมศึกษา
เอกสารต้นฉบับ
ไปจนถึงประถมศึกษา
หลักสูตรอาเซียน
และการสอนในหัวข้อ
สันติศึกษา
๖. จ ัดทำหลักสูตร
- มีการจัดประชุม
ประวัติศาสตร์
เชิงปฏิบัติการระหว่าง
และวัฒนธรรม
ผู้จดั ทำหลักสูตร
ที่นำไปสู่การเป็นพลเมือง
ประวัติศาสตร์
อาเซียนสำหรับ
และวัฒนธรรมเพื่อเป็น
ประถมศึกษา
เวทีอภิปราย
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับ
หลักสูตรต้นแบบ
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- ม ีหลักสูตรต้นแบบเพื่อใช้ เมียนมา
เสริมหลักสูตรที่ใช้อยู่
ในปัจจุบัน และมีการแปล
เป็นภาษาท้องถิ่น
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

PRIORITY AREA 1.2: Promoting a culture of peace and understanding through education in contributing towards peaceful
and harmonious ASEAN Community
(Performance Indicator: New supplementary teaching-learning materials on peace and shared history developed,
translated into local languages and used in schools in ASEAN)
Projects/Activities

Performance
Indicators

Expected Outputs

Lead
Country

3. D evelop content
with focus on
producing teaching
and learning
materials for both
teachers and
students
CROSS-SECTORAL

Shared history on
Southeast Asia is
reflected in teaching
curricula and materials,
and are accessible
in both online
and hard copy

A supplementary
teaching and learning
material on the shared
histories of Southeast
Asia provided in local
languages for secondary
schools in ASEAN
Member States.

ASEAN
Secretariat+
SOM-ED
Chair

4. T ranslate ASEAN
Sourcebook into
local languages

ASEAN Curriculum
Sourcebook translated,
printed, and distributed
and sectoral guidance on
promotion of peace
education developed
and disseminated
including pre-primary
education.

ASEAN Curriculum
Sourcebook translated,
printed and distributed
and sectoral guidance
on promotion of peace
education developed
and disseminated.

Cambodia

5. Incorporation of
peace education
in national school
curricula for
pre-primary and
primary schools in
provision of capacity
building on use of
Sourcebook, and on
the topic of peace
education

Development,
strengthening and
utilisation of sectoral
guidance on promotion
of peace education,
including in pre-primary
education.

Regional sectoral
guidelines for Peace
education in ASEAN from
pre-primary to primary
education, developed/
piloted and utilised.

6. D evelop Culture and
History Curriculum
Leading to ASEAN
Citizenship for
Primary Education

Workshops conducted
and participated in by
curriculum planners
to share and discuss
a model curriculum

Development of a model Myanmar
curriculum which
can be used as
a supplementary to
current syllabus;
translation into local
languages

Potential
Partners
UNICEF
EAPRO,
UNESCO,
APCEIU,
SEAMEO
SPAFA,
AUN,
COCI

Timelines (2016-2020)
2016 2017 2018 2019 2020
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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ภารกิจสำคัญ ๑.๓: พัฒนาความก้าวหน้าของแผนงานและหลักสูตรอาเซียนศึกษาในระดับอุดมศึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์และการเคลื่อนย้ายระหว่างกัน
(ตัวชี้วัด: นักศึกษาและมหาวิทยาลัยมีโอกาสในการเข้าถึงโครงการอาเซียนศึกษาเพิ่มขึ้น)
โครงการ/กิจกรรม
๗. จ ัดทำแผนระยะยาว
เพื่อพัฒนาโครงการ
อาเซียนศึกษา
อย่างเป็นระบบ
ในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดหวัง

- จ ำนวนบัณฑิตและ
- มีสื่อการเรียนการสอน
นักวิชาการรุ่นเยาว์
สำหรับอาเซียนศึกษา
ที่มีความรู้ความเข้าใจ
ทั้งในระดับปริญญาตรี
เรื่องอาเซียนเป็นอย่างดี
และบัณฑิตศึกษา
และมหาวิทยาลัย
มีศักยภาพในการเปิด
หลักสูตรอาเซียนศึกษา
(โดยสมัครใจ) เพิ่มมากขึ้น

ประเทศ
เจ้าภาพ
มาเลเซีย

๘. ก ำกับดูแลโครงการร่วมกับ - บัณฑิตอาเซียนมีคุณภาพ - มีแนวทางอำนวย
บุคลากรนิเทศภายนอก
สูงขึ้น
ความสะดวกให้แก่นกั ศึกษา
- นักเรียนนักศึกษามีโอกาส
และนักวิชาการในโครงการ
๙. กำหนดระเบียบปฏิบตั กิ าร เข้าถึงโครงการอาเซียน
อาเซียนศึกษา
สรรหาและสรรหาบุคลากร ศึกษาเพิ่มมากขึ้น
ทีจ่ ะเคลือ่ นย้ายข้ามประเทศ
เป้าหมาย
ผ่านการวิจัยร่วม
และโครงการ twinning
๑๐. เปิดหลักสูตร
ภาคฤดูร้อนที่สถาบัน
เอเชีย- ยุโรป (AsiaEurope Institute: AEI)

ประเทศ/

หน่วยงานสนับสนุน

กรอบระยะเวลา (๒๕๕๙-๒๕๖๓)
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัย
ของประเทศ
สมาชิก
อาเซียน,
มหาวิทยาลัย
มลายา,
AUN,
Association
of Open
Universities,
มหาวิทยาลัย
คิวชู,
ASEAN
Foundation,
ศูนย์ซีมีโอ
INNOTECH

๑๑. พัฒนา/เปิดหลักสูตร
นานาชาติระดับ
ปริญญาโทด้านอาเซียน
ศึกษาและด้านการ
บูรณาการระดับภูมิภาค
ที่สถาบันเอเชีย-ยุโรป
๑๒. จัดประชุม/สัมมนา/
เวทีเสวนาเกี่ยวกับ
อาเซียน

- โอกาสเข้าถึงโครงการและ
การวิจัยเกี่ยวกับอาเซียน
เพิ่มมากขึ้น

x
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- บ ัณฑิตที่เข้าร่วมโครงการ
มีจำนวนมากขึ้น

- ม ีการให้ทุนการศึกษา
ในโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับอาเซียน
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สำนัก
เลขาธิการ
อาเซียน +
ประธาน
SOM-ED

SHARE,
AUN,
ASEAN
Foundation

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

๑๓. พัฒนาโครงการ
นำร่องว่าด้วย
เรื่องภูมิภาคนิยมอาเซียน
๑๔. สนับสนุนการให้
ทุนการศึกษาในอาเซียน
ผ่านโครงการ
ที่หลากหลาย

x

x

x

PRIORITY AREA 1.3: Advancing ASEAN Studies Programme and courses at higher education level through online and cross-border mobility
(Performance Indicator: Increased access by universities and students to quality ASEAN studies programmes)
Projects/Activities

Performance
Indicators

Expected Outputs

7. D evelop long-term
plan to
institutionalise
the ASEAN Studies
Programme for
undergraduate and
postgraduate levels

Increased number of
graduate students and
young scholars with
advanced level of
understanding of ASEAN
and have potential to
conduct ASEAN Studies
Course (on voluntary
basis) at their respective
universities.

A complete set of
teaching materials for
ASEAN Studies at both
undergraduate and
postgraduate level.

8. C onduct joint
supervision with
external supervisors
on dual/joint
programmes

Improved quality of
ASEAN graduates

Guidelines in facilitating
cross-border mobility of
students and scholars on
ASEAN studies
programmes through
joint research and
“twinning” programmes

Lead
Country
Malaysia

Potential
Partners

Timelines (2016-2020)
2016 2017 2018 2019 2020

Universities
in ASEAN,
University
of Malaya,
AUN,
Association
of Open
Universities,
Kyushu
University,
ASEAN
Foundation,
SEAMEO
INNOTECH

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

10. C onduct summer
schools at AsiaEurope Institute (AEI)

x

x

x

x

11. D evelop/implement
the International
Masters on ASEAN
Studies and
the International
Masters on Regional
Integration at
the Asia-Europe
Institute (AEI)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

9. S etting-up of
recruitment
procedures and
recruitment of
fellows

12. C onduct
conferences/
seminars/forums on
ASEAN

Increased access of
ASEAN students to
ASEAN studies
programmes

Increased access to
quality ASEAN
programmes and
research

x

13. D evelop ASEAN
regionalism flagship
research programmes
14. Implement various
scholarship
programmes on
ASEAN

Increased number of
Scholarships on ASEAN ASEAN
graduates engaged in this programmes offered and Secretariat+
programmes
implemented
SOM-ED
Chair

SHARE,
AUN,
ASEAN
Foundation

x

x
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ภารกิจสำคัญ ๑.๓: พัฒนาความก้าวหน้าของแผนงานและหลักสูตรอาเซียนศึกษาในระดับอุดมศึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์และการเคลื่อนย้ายระหว่างกัน (ต่อ)
โครงการ/กิจกรรม
๑๕. สนับสนุนโครงการ
“ASEAN in Today’s
World”
๑๖. พัฒนา/ขยายข้อริเริ่ม
ของมูลนิธิอาเซียน
ในการดำเนิน Model
ASEAN Programme

๑๗. ปรับปรุงชุดการเรียนรู้
อาเซียนศึกษา
และคู่มือครูเพื่อให้
นักศึกษามหาวิทยาลัย
รวมทั้งนักการศึกษา
สามารถเข้าถึงได้

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดหวัง

- จ ำนวนนักศึกษา
- มีการดำเนินโครงการ
มหาวิทยาลัยที่มีความรู้
“ASEAN in Today’s
ความเข้าใจด้านการเมือง
World” เป็นประจำทุกปี
เศรษฐกิจ สังคมและ
(มหาวิทยาลัยคิวชู)
วัฒนธรรมของอาเซียน
อยู่ในระดับกลางมีมากขึ้น
- มูลนิธิอาเซียนจัดการ
ประชุม Model ASEAN
และขยายไปยังประเทศ
สมาชิกอาเซียนให้ครบ
๑๐ ประเทศ โดยในแต่ละปี
จะมีการจัดหนึ่งกิจกรรม
ในประเทศที่เป็นประธาน
อาเซียน

ประเทศ
เจ้าภาพ
สำนัก
เลขาธิการ
อาเซียน +
ประธาน
SOM-ED
ประเทศ
สมาชิก
อาเซียน/
มูลนิธอิ าเซียน

- ม ีการจัดทำและเปิด
- มีการปรับปรุง
ฟิลิปปินส์
หลักสูตรความรู้เบื้องต้น
ชุดการเรียนรูอ้ าเซียนศึกษา
เกี่ยวกับอาเซียนศึกษา
และคู่มือครูให้เป็นปัจจุบัน
ทางออนไลน์ใน
และเปิดให้นักศึกษา
มหาวิทยาลัยของประเทศ
มหาวิทยาลัย
สมาชิกอาเซียน
รวมทั้งนักการศึกษา
(ตามความสมัครใจ)
สามารถเข้าถึงได้

๑๘. จัดทำแนวทาง
- จำนวนศูนย์อาเซียนศึกษา - มีแนวทางการดำเนินงาน
การดำเนินงาน
มีการดำเนินงานทีส่ อดคล้อง
ของศูนย์อาเซียนศึกษา
ของศูนย์อาเซียนศึกษา
ตามเป้าหมายของอาเซียน
ซึ่งรวมถึงการกำหนด
วิสัยทัศน์ ภารกิจ
โครงการ/กิจกรรม
และผู้มีส่วนร่วม
ในการดำเนินกิจกรรม
ภายใต้ศนู ย์อาเซียนศึกษา
ในภูมิภาค  

ไทย

๑๙. จัดทำแนวทาง
- จำนวนโครงการ/กิจกรรม - มแี นวทางการจัดโครงการ/ ไทย
การจัดโครงการ/กิจกรรม อาเซียนศึกษาได้รับทราบ/
กิจกรรมอาเซียนศึกษา
ซึ่งรวมถึงการกำหนด
รับรองจากสำนักเลขาธิการ
คำจำกัดความ โครงสร้าง
อาเซียน
- มรี ายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
กิจกรรม และผลลัพธ์
ด้านอาเซียนศึกษา
ที่คาดหวังภายใต้
ศูนย์อาเซียนศึกษา
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ประเทศ/

หน่วยงานสนับสนุน

มหาวิทยาลัย
คิวชู

กรอบระยะเวลา (๒๕๕๙-๒๕๖๓)
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

PRIORITY AREA 1.3: Advancing ASEAN Studies Programme and courses at higher education level through online and cross-border mobility
(continuation)
Projects/Activities

Performance
Indicators

Expected Outputs

Increased number of
university students with
an intermediate level of
understanding of ASEAN
in the field of political,
economic, and
socio-cultural

The Annual ASEAN in
Today’s World Programme
(Kyushu University)
implemented

ASEAN
Kyushu
Secretariat+ University
SOM-ED
Chair

Model ASEAN Meeting by
the ASEAN Foundation
organised and expanded
to all ten ASEAN
Member States with one
activity each year
in the country holding
the ASEAN chairmanship

17. U pdate the ASEAN
Studies Modules and
Instructor Manual
and made accessible
to university students
and educators

The online course on
Introduction to ASEAN
Studies established
and operated in ASEAN
universities (on voluntary
basis)

ASEAN Studies modules
and instructor manual
updated and made
accessible to university
students and educators

18. D evelop the
guideline for
ASEAN Studies
Centres, including
expected vision,
mission, programmes,
activities, and
deliverables of
ASEAN Studies
Centres in the region

The alignment between
ASEAN Goals and ASEAN
Studies Centres’
operations

The Guideline for ASEAN Thailand
Studies Centre

19. D evelop guidelines
for ASEAN Studies
programmes,
including the
definition, stucture,
and expected
learning outcomes

The number of ASEAN
Studies Programmes
recognised/endorsed by
ASEAN Secretariat

The Guidelines for ASEAN Thailand
Studies Programme

15. S upport the ASEAN
in Today’s World
Programme
16. D evelop/expand
the ASEAN
Foundation’s
initiative to
implement Model
ASEAN Programme

Lead
Country

Potential
Partners

Timelines (2016-2020)
2016 2017 2018 2019 2020
x

x

x

ASEAN
Member
States c/o
ASEAN
Foundation

x

x

Philippines

x

x

x

x

x

x

x

x

The list of experts in
ASEAN Studies
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เป้าหมายย่อยที่ ๒: ยกระดับคุณภาพและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับทุกคนโดยไม่ละเลยผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มชายขอบต่าง ๆ
ภารกิจสำคัญ ๒.๑: ส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมผ่านการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับกลุ่มชายขอบและเด็กตกหล่น
(ตัวชี้วัด: เพิ่มโอกาสสำหรับผู้เรียนในกลุ่มชายขอบและเด็กตกหล่นให้ได้เข้าถึงการศึกษาในโรงเรียนและการศึกษาแบบเรียนรวมของอาเซียน)
โครงการ/กิจกรรม
๒๐. พัฒนากรอบ
การดำเนินงาน
หรือโครงการ/
รูปแบบระดับภูมิภาค
เพื่อส่งเสริมการศึกษา
แบบเรียนรวม

ตัวชี้วัด
- ม ีการส่งเสริมการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม
ให้มากขึ้นผ่านกรอบ
การดำเนินงานในระดับ
ภูมิภาคของอาเซียน

๒๑. จัดทำปฏิญญาอาเซียน - เด็กและเยาวชนตกหล่น
ว่าด้วยการเสริมสร้าง
สามารถเข้าถึงการศึกษา
ความเข้มแข็ง
ได้ง่ายขึ้นผ่านการใช้
ด้านการศึกษาให้แก่
ประโยชน์จากปฏิญญาฯ
เด็กและเยาวชน
- เด็กและเยาวชนมีโอกาส
ที่ตกหล่น (ASEAN
ได้รับการศึกษามากขึ้น
Declaration on
Strengthen Education
for Out-of-School
Children and Youth:
OOSCY)

ผลที่คาดหวัง

ประเทศ
เจ้าภาพ

- ม ีการพัฒนากรอบการจัด อินโดนีเซีย
การศึกษาแบบเรียนรวม มาเลเซีย
ในระดับภูมิภาค
และนำไปใช้จริง
- มีการจัดประชุม/ประชุม
เชิงปฏิบตั กิ ารระดับภูมภิ าค
เพือ่ แสวงหา (๑) แนวปฏิบตั ิ
และยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุด
สำหรับกลุ่มชายขอบ และ
(๒) ยุทธศาสตร์การเรียนรู้
ทีย่ ดื หยุน่ พร้อมกับแนวทาง
การเรียนรู้ทางเลือก

SEASPF,
UNESCO,
UNICEF,
ศูนย์ซีมีโอ
SEN,UNHCR

- ม กี ารจัดทำปฏิญญาอาเซียน ไทย
กัมพูชา
ว่าด้วยการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งด้าน
การศึกษาให้แก่เด็ก
และเยาวชนที่ตกหล่น
(OOSCY)

UNESCO,
ASEC,
UNICEF

กรอบระยะเวลา (๒๕๕๙-๒๕๖๓)
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

x

x

x

x

x

x

x

- ม ีการจัดทำแผนปฏิบัติการ
เพื่อดำเนินการภายใต้
ปฏิญญาอาเซียน
ว่าด้วยการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งด้าน
การศึกษาให้แก่เด็ก
และเยาวชนที่ตกหล่น
(OOSCY)

๒๒. จดั ทำกรอบการเทียบเคียง - โอกาสในการเปรียบเทียบ - มีกรอบการเทียบเคียง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ผ่าน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้งในประเทศ
กรอบการเทียบเคียง
และระดับภูมิภาค
ระดับภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น

สปป. ลาว

๒๓. ศึกษาขอบเขตและสาเหตุ - กลุ่มชายขอบสามารถ
ของเด็กตกหล่น รวมทั้ง
เข้าถึงการศึกษาพื้นฐาน
พัฒนาแนวทางเลือก
(ระดับประถม
เพื่อยกระดับการเข้าถึง
และมัธยมศึกษาตอนต้น)
การศึกษาพื้นฐาน
ได้เพิ่มมากขึน้
โดยมุ่งเน้น
กลุ่มด้อยโอกาส
และกลุ่มชายขอบ
(ASEAN IAI & NDG
Work Plan)

สำนัก
เลขาธิการ
อาเซียน
(EYSD and
IAI & NDG)
+ ประธาน
SOM-ED
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ประเทศ/

หน่วยงานสนับสนุน

- ม ีการศึกษา สำรวจ
และเผยแพร่ขอบเขต
และสาเหตุของเด็กตกหล่น
- มีการพัฒนาและนำเสนอ
แนวทางเลือกเพือ่ เสริมสร้าง
การเข้าถึงการศึกษาพืน้ ฐาน
ของกลุ่มด้อยโอกาส
และชายขอบ
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UNESCO,
UNICEF
EAPRO,
ศูนย์ซีมีโอ
RECSAM

x

x

SUB-GOAL 2: Enhance the quality and access to basic education for all, including the disabled, less advantageous & other marginalized groups
PRIORITY AREA 2.1: Promoting inclusive schools through improved access and provision of basic education to marginalised and OOSC
(Performance Indicator: Increased access of marginalised learners and OOSC to inclusive schools and inclusive education in ASEAN)
Projects/Activities

Performance
Indicators

Expected Outputs

Lead
Country

Potential
Partners

20. D evelop a regional
framework or
programmes/models
for promotion of
inclusive education

Greater promotion of
inclusive education
through an ASEAN
regional framework for
inclusive education

Regional Framework for Indonesia
Inclusive Education
and
developed and
Malaysia
Implemented
Regional workshop/
conference convened
(1) best practices and
strategies for
marginalised group, and
(2) flexible learning
strategies and alternative
learning pathways

SEASPF,
UNESCO,
UNICEF,
SEAMEO
SEN,UNHCR

21. D evelopment of
ASEAN Declaration
on Strengthening
Education for
Out-of-School
Children and Youth
(OOSCY)

Increased access to
education and services
for OOSCY through
an ASEAN Declaration
on Strengthening
Education for Out-ofSchool Children and
Youth

The ASEAN Declaration
on Strengthening
Education for
Out-of-School Children
and Youth and POA
are formulated
and implemented

Thailand
Cambodia

UNESCO
ASEC
UNICEF

UNESCO,
UNICEF
EAPRO,
SEAMEO
RECSAM

Timelines (2016-2020)
2016 2017 2018 2019 2020
x

x

x

x

x

x

x

x

Improved opportunities
provided to OOSCY
through an action plan
in support of an ASEAN
Declaration on
Strengthening Education
for OOSCY
22. D evelop
a framework on
equivalency on basic
education within
the country and at
the regional level

Improved opportunity for Framework on basic
comparability of
education equivalency
learning outcomes
developed
through a regional
equivalency framework

Lao PDR

23. S tudy on scale and
causes of OOSC and
development of
alternative
approaches to
increase access to
basic education,
with a focus on
disadvantaged and
marginalized groups
(ASEAN IAI & NDG
Work Plan)

Increased access of
marginalized groups to
basic education (primary
and lower secondary)

ASEAN
Secretariat
(EYSD and
IAI & NDG
Division) +
SOM-ED
Chair

Study on scale and
causes of OOSC
conducted and
disseminated
Alternative approaches
to increasing access
to basic education
for marginalised groups
developed and
proposed
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x

ภารกิจสำคัญ ๒.๒: พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านกิจกรรมที่เน้นคุณภาพการศึกษา
(ตัวชี้วัด: กิจกรรมที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจำนวนเพิ่มขึ้นในอาเซียน)
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดหวัง

ประเทศ
เจ้าภาพ

ประเทศ/

หน่วยงานสนับสนุน

กรอบระยะเวลา (๒๕๕๙-๒๕๖๓)
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

๒๔.	พัฒนา/ขยายผล
- 	จำนวนประเทศที่เข้าร่วม
- 	มีการวิเคราะห์และ
สปป. ลาว
การประเมินผลสัมฤทธิ์
การประเมินผลระดับภูมิภาค
ความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นในเรื่อง มาเลเซีย
การเรียนรู้ของนักเรียน
ในรูปแบบใหม่
ตัวแปรต่างๆ ที่ส่งผลกระทบ
ระดับประถมศึกษา
ต่อผลสัมฤทธิก์ ารเรียนรู้
โดยนำระบบ metrics
ในระดับชาติและภูมิภาค
มาประยุกต์ใช้ในการ
ในประเทศที่เข้าร่วม
ประเมินผลตามโครงการ
โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
Southeast Asia Primary
ในกลุ่มนักเรียนด้อยโอกาส
Learning Metrics
และประเทศที่ขาดโอกาส
(SEAPLM) และทดลองใช้/
ดำเนินการใน ๖ ประเทศ
สมาชิก (หรือทั้งหมด)
เพื่อส่งเสริมให้มีมาตรฐาน
เดียวกันทั่วทั้งอาเซียน
รวมทั้งส่งเสริมการศึกษา
ด้านความเป็นพลเมืองโลก
และค่านิยมของอาเซียน

UNICEF
EAPRO,
สำนักงาน
เลขาธิการ
ซีมีโอ

x

๒๕.	พัฒนากรอบการดำเนินงาน - 	จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมครู
และแผนปฏิบัติการ
ที่ได้รับการพัฒนา
ด้านการฝึกอบรมและ
การแลกเปลี่ยนครูสำหรับ
กลุ่มประเทศกัมพูชา
สปป. ลาว เมียนมา
และเวียดนาม

- 	มีกรอบการดำเนินงาน
อินโดนีเซีย
และแผนปฏิบัติการฝึกอบรม
และแลกเปลี่ยนครู

SOM-ED +3
GIZ, USAID,
SEASPF,
Colombo
Plan Staff
College,
British
Council,
ศูนย์ซีมีโอ
VOCTECH

x

๒๖.	พัฒนาหลักสูตรออนไลน์
- 	จำนวนหลักสูตรออนไลน์
เชิงยุทธศาสตร์เพื่อปรับปรุง
ที่ได้พัฒนา
คุณภาพการสอน

-	มีการพัฒนาและเปิดสอน
ฟิลิปปินส์
หลักสูตรออนไลน์เชิงยุทธศาสตร์

๒๗.	พัฒนามาตรฐานและ
แผนปฏิบัติการระดับ
ภูมิภาคด้านคุณภาพครู
ในสาขาที่สำคัญ โดยเน้น
การบูรณาการ
ข้ามกลุ่มสาระวิชา (STEM
Education รวมถึง
ด้าน ICT)

-	มีการพัฒนาและนำมาตรฐาน มาเลเซีย
STEM ระดับภูมิภาคไปใช้
- 	มีการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถให้แก่
ครูก่อนประจำการ
และครูประจำการ

- 	มาตรฐานอาเซียน
ด้าน STEM

๒๘.	พัฒนาขีดความสามารถ
- 	จำนวนข้อริเริ่ม/กิจกรรม
- 	มีการพัฒนาข้อริเริม่ /กิจกรรม
ที่จำเป็นแก่ผู้เรียนสำหรับ
เพือ่ เสริมสร้างขีดความสามารถ 	สร้างเสริมขีดความสามารถ
การเข้าร่วมโครงการทดสอบ 	ของผูเ้ รียนในประเทศสมาชิก
ของประเทศสมาชิก
ระดับนานาชาติ (ASEAN
อาเซียนได้รับการพัฒนา
เพื่อเข้าร่วมโครงการทดสอบ
IAI & NDG Work Plan)
และเข้าร่วมในโครงการ
ระดับนานาชาติ
ทดสอบระดับนานาชาติ
เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สำนัก
เลขาธิการ
อาเซียน
(EYSD and
IAI & NDG)
+ ประธาน
SOM-ED

x

x

x

x

x

x

x

PRIORITY AREA 2.2: Improving the quality of basic education through quality-focused interventions
(Performance Indicator: Increased number and variety of quality-focused basic education interventions in ASEAN)
Projects/Activities

Performance
Indicators

Expected Outputs

Lead
Country

Potential
Partners

Timelines (2016-2020)
2016 2017 2018 2019 2020

24. 	Develop/expand
Number of countries
Southeast Asia
engaged in this new
Primary Learning
regional assessment
Metrics (SEAPLM)
and trial/implement
in 6 (or all) ASEAN
Member States to
promote common
standards across
ASEAN, as well as
global citizenship
education and ASEAN
values

Enhanced analysis and
understanding of factors
affecting learning
outcomes at country
and regional levels in
participating countries,
especially for groups of
disadvantaged students
and countries

Lao PDR
and
Malaysia

UNICEF
EAPRO,
SEAMEO
Secretariat

x

25. 	Develop a framework Number of teacher
and action plan on training courses
teacher training and developed
exchange for CLMV

Framework and action
plan for Exchange for
teacher training
developed

Indonesia

SOM-ED +3,
GIZ, USAID,
SEASPF,
Colombo
Plan,
Staff
College,
British
Council,
SEAMEO
VOCTECH

x

26. 	Develop strategic
online courses to
improve quality of
teaching

Strategic online courses
developed and
implemented

Philippines

27. 	Develop regional
ASEAN standards on
standards and action STEM
plan on teacher
quality in priority
fields of study (STEM
including ICT)

Regional standards on
STEM developed and
implemented

Malaysia

x

28. 	Develop the capacity
necessary to enable
participation in
international testing
programmes
(ASEAN IAI & NDG
Work Plan)

Initiatives/capacity building
activities to enable
AMS to participate in
international testing
programmes developed
and implemented

ASEAN
Secretariat
(EYSD and
IAI & NDG
Division) +
SOM-ED
Chair

x

Number of online
courses developed

Number of initiatives/
capacity building activities
to enable AMS to
participate in international
testing programmes for
improved basic education
quality

x

x

x

Capacity building for
pre-service and in-service
teachers conducted
x
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x

เป้าหมายย่อยที่ ๓: พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ภารกิจสำคัญ ๓.๑: ขยายและยกระดับขีดความสามารถของมนุษย์และสถาบันว่าด้วยเรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์การศึกษาและการออกแบบการสอนออนไลน์เพื่อเพิ่มโอกาส
การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
(ตัวชี้วัด: ปริมาณและความหลากหลายที่เพิ่มขึ้นของเครื่องมือการเรียนการสอนที่ใช้ไอซีทีโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMV)
โครงการ/กิจกรรม
๒๙. พัฒนาโรงเรียนต้นแบบ
ตามชายแดน
และแผนปฏิบัติการ
เพื่อเพิ่มโอกาส
ให้กลุ่มเด็กชายขอบ
ได้เข้าถึงการศึกษา
มากขึ้น
๓๐. ส่งเสริมการเข้าถึง
การศึกษาในระดับ
อุดมศึกษา รวมทั้ง
โอกาสในการเรียนรู้
และรับข้อมูลสารสนเทศ
ผ่าน ASEAN Cyber
University: ACU

ตัวชี้วัด
- ร ้อยละ ๘๐ ของนักเรียน
และนักศึกษาอาเซียน
สามารถเข้าถึงไอซีที
เพิ่มขึ้นในการศึกษา
พื้นฐาน และอุดมศึกษา
ผ่านการพัฒนา
ความเชื่อมโยงในภูมิภาค

ผลที่คาดหวัง

ประเทศ/

หน่วยงานสนับสนุน

กรอบระยะเวลา (๒๕๕๙-๒๕๖๓)
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

- ม ีโรงเรียนต้นแบบ
และแผนปฏิบัติการ
ของโรงเรียน
ตามแนวชายแดน

อินโดนีเซีย

ซีมีโอ,
แผนปฎิบตั กิ าร
อาเซียนออสเตรเลีย
แผนปฎิบตั กิ าร
อาเซียนญี่ปุ่น, COST

x

x

x

x

- ม ีการพัฒนาซอฟต์แวร์
หลักสูตรออนไลน์
(e-Courseware)
เพื่อเสริมสร้าง
ขีดความสามารถ
ให้กลุ่มประเทศ CLMV
- มีการจัดตั้งและใช้งาน
จากแหล่งสารสนเทศ
แบบเปิดด้านการศึกษา
จาก ACU-Open
Educational Resource
(OER) เพื่อแบ่งปัน
ในกลุ่มมหาวิทยาลัย
ของอาเซียน

ประเทศ
สมาชิก
อาเซียน /
เครือข่าย
มหาวิทยาลัย
อาเซียน

AUN,
อาเซียนเกาหลีใต้,
GIZ

x

x

x

x

SOM-ED,
TELSOM,
USAID,
RDMA,
ADB

x

x

x

x

๓๑. สนับสนุนให้มีการจัดทำ - มีสื่อการเรียนการสอน
โครงการในองค์กร
แบบดิจิทัลที่สามารถ
รายสาขาอื่นและกับ
เข้าถึงได้ (Infrastructure
ประเทศคู่เจรจาเพื่อ
Division, AEC
ยกระดับการใช้ไอซีที
Department)
ในการจัดการศึกษา
โดยเฉพาะในกลุม่ ประเทศ
CLMV
ข้ามสาขา
-
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ประเทศ
เจ้าภาพ

ม ีหลักสูตรเสริมการเรียนรู้ เวียดนาม
ที่อิงการประยุกต์เข้ากับ กัมพูชา
อาชีพ (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี/วิศวกรรมศาสตร์/
คณิตศาสตร์/การบัญชี/
การท่องเที่ยว)
เพื่อลดช่องว่างด้านทักษะ
ให้แก่แรงงาน
สื่อการเรียนการสอน
พื้นฐานที่ใช้ไอซีทีสำหรับ
ครูได้รับการพัฒนา
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SUB-GOAL 3: Strengthen the use of Information and Communication Technology ICT
PRIORITY AREA 3.1: Expanding and improving human and institutional capacity in educational software development and online instructional design
to enhance access to quality education
(Performance Indicator: Increased number and variety of ICT-supported teaching and learning tools especially for CLMV countries in ASEAN)
Projects/Activities
29. 	Development of
cross border school
models and action
plan to provide
increased education
access for
marginalized children

Performance
Indicators

Expected Outputs

80% of ASEAN students
have increased access to
ICT in the field of basic
and higher education
through enhanced
connectivity.

30. 	Promote greater
access to higher
education,
information and
learning
opportunities
through the ASEAN
Cyber University
initiative

31. 	Support the
implementation of
programmes of
relevant ASEAN
sectoral bodies and
dialogue partners
that enhance ICT
use in education
especially in CLMV
countries
CROSS-SECTORAL

Lead
Country

Potential
Partners

Models and action plan
for cross border school
developed and
implemented

Indonesia

SEAMEO,
ASEANAustralia
PoA, ASEAN
Japan PoA,
COST

x

x

x

x

e-Courseware
development for CLMV
capacity building

ASEAN
Member
States c/o
AUN

AUN,
ASEAN-ROK,
GIZ

x

x

x

x

SOM-ED,
TELSOM,
USAID,
RDMA,
ADB

x

x

x

x

The establishment and
activation of ACU-OER
(ASEAN Cyber UniversityOpen Educational
Resource) Platform for
sharing OER from ASEAN
universities
The availability and
accessibility of quality
digital educational
material (Infrastructure
Division, AEC
Department)

Supplementary applied Viet Nam
work-based learning
Cambodia
programmes (Science &
Technology, Engineering,
Math, Accounting,
Tourism) to address skills
gaps are developed

Timelines (2016-2020)
2016 2017 2018 2019 2020

A basic set of
educational tools for
teachers in delivering
lessons with ICT are
developed
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ภารกิจสำคัญ ๓.๒: เสริมสร้างขีดความสามารถเพื่อการเข้าถึงและการใช้วิธีการเรียนรู้แบบดิจิทัลผ่านไอซีทีในประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งจัดทำโครงการ
เพื่อสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถที่เกี่ยวข้อง
(ตัวชี้วัด: จำนวนข้อริเริ่มและโอกาสสำหรับการเรียนรู้ที่ใช้ไอซีทีเป็นฐานและการสร้างขีดความสามารถที่เน้นไอซีทีในอาเซียนเพิ่มมากขึ้น)
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดหวัง

ประเทศ
เจ้าภาพ

๓๒. เสริมสร้างศักยภาพและ
ขีดความสามารถ
ทางไอซีทีผ่าน
โครงการต่าง ๆ
ที่หลากหลาย
และครอบคลุม
กลุ่มผู้ขาดโอกาส
ข้ามสาขา

- ก ารประชุมเชิงปฏิบัติการ/ - มกี ารพัฒนาโครงการไอซีที สิงคโปร์
การประชุมที่จะจัดขึ้น
ที่ตอบสนองความต้องการ
๒ ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วม
ด้านการเรียนการสอน
โครงการจากประเทศ
ของประเทศสมาชิกอาเซียน
สมาชิกประมาณ
โดยอาจดำเนินการ
๓๐-๔๐ คน
ตามความต้องการ
ของกลุ่มด้อยโอกาส
(เด็ก/สตรี/ผู้พิการ)
หรือการสร้างทักษะ
ออนไลน์ให้กลุ่ม
ผู้ขาดโอกาส (จัดสร้าง
เครือข่ายดิจิทัลแบบ
บูรณาการ และพัฒนา
สารสนเทศท้องถิ่น)

๓๓. จัดทำห้องเรียนดิจิทัล
และศูนย์ฝึกอบรมครู
ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เพื่อสนับสนุน
ข้อริเริ่มของซีมีโอ

- ศูนย์ระดับภูมิภาค
- เปิดหลักสูตรดิจิทัล
ของซีมีโอมีการดำเนิน
อย่างน้อย ๕๐ หลักสูตร
เพื่ออบรมครูในศูนย์/
โครงการ/กิจกรรม
สถาบันฝึกอบรม ๕๐ แห่ง
ที่เกี่ยวข้องภายใต้
ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
การดูแลของสำนักงาน
เลขาธิการซีมีโอ
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ประเทศ
สมาชิก
อาเซียน/
สำนักงาน
เลขาธิการ
ซีมีโอ

ประเทศ/

หน่วยงานสนับสนุน

กรอบระยะเวลา (๒๕๕๙-๒๕๖๓)
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

SOM-ED,
TELSOM

x

x

x

x

x

x

x

PRIORITY AREA 3.2: Strengthening capacity to access and use digital learning through ICT in ASEAN Member States; as well as provide other capacity
building programmes to support this
(Performance Indicator: Increased number of initiatives and opportunities for ICT-based learning and ICT-focused capacity building in ASEAN)
Projects/Activities

Performance
Indicators

Expected Outputs

Lead
Country

32. S trengthen efforts to
build ICT capacity
and capabilities
through cross cutting
initiatives, including
vulnerable groups
CROSS-SECTORAL

2 workshops/conferences
to be provided that will
impact 30 – 40
participants from AMS.

Development of ICT
Singapore
programmes which
address the teaching and
learning needs of AMS,
possibly addressing
the specific needs of
vulnerable groups –
children, women,
handicapped, Include
cyber skills for
under-served people
groups – IDN
development, local
content

33. S EA Digital Class and
Teacher Training
Centers to
complement
initiatives of SEAMEO

At least 50 digital courses
to be provided, with
teachers trained by 50
existing training centers/
institutions

SEAMES shall consistently
advise the relevant
SEAMEO centers on their
activities programmes
and projects that are
committed on this
programme (SEAMES)

ASEAN
Member
States c/o
SEAMEO
Secretariat

Potential
Partners

Timelines (2016-2020)
2016 2017 2018 2019 2020

SOM-ED,
TELSOM

x

x

x

x
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x

เป้าหมายย่อยที่ ๔: สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและฝึกอบรมด้านเทคนิค และอาชีวศึกษา ตลอดจนการเรียนรู้ตลอดชีวิตในภูมิภาค
ภารกิจสำคัญ ๔.๑: เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีวศึกษาให้มากขึ้นเพื่อการมีงานทำและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(ตัวชี้วัด: การเข้าถึงการพัฒนาศักยภาพและการเคลื่อนย้ายด้านเทคนิคและอาชีวศึกษาระหว่างกันในอาเซียนเพิ่มขึ้น)
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๓๔. เพิ่มโอกาสในการ
- การเข้าถึงการศึกษา
เคลื่อนย้ายแรงงาน
อย่างเท่าเทียมสำหรับ
ระดับอาชีวศึกษา
ทุกคน (อัตราส่วนร้อยละ
ข้ามพรมแดน เพื่อฝึกงาน ของการลงทะเบียนเรียน
และแลกเปลี่ยนทาง
อัตราส่วนร้อยละระหว่าง
วิชาการ รวมทั้งกำหนด
หญิง/ชาย)
นโยบายเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

ผลที่คาดหวัง
- ม ีการลงทะเบียน
เพื่อเข้ารับการฝึกงาน
ระดับอาชีวศึกษา
ข้ามพรมแดนในประเทศ
สมาชิกอาเซียนมากขึ้น

ประเทศ
เจ้าภาพ
บรูไน
ดารุสซาลาม

ประเทศ/

หน่วยงานสนับสนุน

ซีมีโอ

กรอบระยะเวลา (๒๕๕๙-๒๕๖๓)
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

x

x

x

x

ภารกิจสำคัญ ๔.๒: การสร้างความเป็นหนึง่ เดียวของการศึกษาในภูมภิ าคเพือ่ ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีวศึกษาด้วยการสร้างเครือข่าย พันธมิตร
และการเคลื่อนย้ายบุคลากรและทรัพยากร
(ตัวชี้วัด: จำนวนโครงการและโอกาสในการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันด้านเทคนิคและอาชีวศึกษาในภูมิภาค ผ่านการเสริมสร้างขีดความสามารถแก่บุคลากรด้านเทคนิคและ
อาชีวศึกษาของอาเซียน)
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๓๕. เชื่อมโยงทักษะและ
- ร้อยละของการจ้างงาน
ความรู้ทางวิชาการ
เพือ่ ให้เกิดการเคลือ่ นย้าย
ระหว่างกันผ่าน
การพัฒนาหลักสูตร

ผลที่คาดหวัง

- ผ ู้ฝึกงานระดับอาชีวศึกษา มาเลเซีย
ได้รับการศึกษาในระดับ
ที่สูงขึ้น

๓๖. เปิดโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาในระดับ
ที่สูงขึ้นสำหรับแรงงาน
ที่มีประสบการณ์
๓๗. ฝึกอบรมเพื่อให้ครู
ระดับอาชีวศึกษา
มีความชำนาญ
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ประเทศ/

หน่วยงานสนับสนุน

กรอบระยะเวลา (๒๕๕๙-๒๕๖๓)
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

x

x

x

x

SUB-GOAL 4: Support the development of the Technical and Vocational Education and Training (TVET) sector as well as lifelong learning in the region
PRIORITY AREA 4.1: Maximizing access to TVET for employment and sustainable development
(Performance Indicator: Increased access to TVET capacity building and mobility in ASEAN)
Projects/Activities
34. Increase
opportunities for
cross-border TVET
internship,
apprenticeship,
academic exchange;
and set policies for
sustainable
development

Performance
Indicators
Equitable access for all
(percentage enrolment
rate, percentage gender
ratio)

Expected Outputs
Increased cross-border
TVET internship
enrolment in AMS

Lead
Country

Potential
Partners

Brunei
SEAMEO
Darussalam

Timelines (2016-2020)
2016 2017 2018 2019 2020
x

x

x

x

Percentage of mobility of
students and graduates

PRIORITY AREA 4.2: Strengthening regional harmonisation for the advancement of quality TVET transformation through networking,
partnerships and mobilization of TVET personnel and resources
(Performance Indicator: Increased number of initiatives and opportunities for TVET regional harmonisation through capacity building of TVET
personnel in ASEAN)
Projects/Activities

Performance
Indicators

35. B ridge skills and
Percentage of
academic for vertical employment
mobility through
curriculum
development
36. P rovide access to
higher level of
education for
experienced
workforce

Expected Outputs
TVET practitioners with
better vertical mobility
into TVET higher
education

Lead
Country
Malaysia

Potential
Partners

Timelines (2016-2020)
2016 2017 2018 2019 2020
x

x

37. T raining for
professional TVET
teachers

x
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ภารกิจสำคัญ ๔.๒: การสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของการศึกษาในภูมิภาคเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีวศึกษาด้วยการสร้างเครือข่าย
พันธมิตร และการเคลื่อนย้ายบุคลากรและทรัพยากร (ต่อ)
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดหวัง

- มีข้อริเริ่มและโครงการ
๓๘. ด ำเนินโครงการ
ระดับภูมิภาคที่เสริมสร้าง
RECOTVET ของ GIZ
ความเป็นหนึ่งเดียวกัน
เพื่อเสริมสร้าง
ด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา
ความเป็นหนึ่งเดียวและ
และการพัฒนาบุคลากร
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา
และฝึกอบรมด้านเทคนิค
และอาชีวศึกษาในอาเซียน
(TVET Personnel
Education)

- จ ัดตั้งเวทีการประสานงาน
เชิงยุทธศาสตร์ของอาเซียน
เพื่อแลกเปลี่ยน
ในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การสร้างความเป็นหนึง่ เดียวกัน
ด้านเทคนิค อาชีวศึกษา
ที่เชื่อมโยงงานหลากหลาย
สาขา เพื่อความเป็นเอกภาพ
ของการอาชีวศึกษาในอาเซียน

๓๙. จ ัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาค
ด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา
ที่มุ่งเน้นการวิจัย
การสร้างขีดความสามารถ
และการดำเนินงานร่วมกัน
ในกลุ่มสถาบันการศึกษา
โดยเน้นเรื่องคุณวุฒิ TVET
ในระดับบัณฑิตศึกษา
(ข้อเสนอตามปฏิญญา
กรุงกัวลาลัมเปอร์ว่าด้วย
การอุดมศึกษา)

- ม ีการพัฒนามาตรฐาน
บุคลากรด้านเทคนิคและ
อาชีวศึกษาระดับภูมิภาค
(ครู อาจารย์ และผู้สอน
ในสถานประกอบการ)
และนำเสนอต่อที่ประชุม
SOM-ED

บรูไน
ดารุสซาลาม,
ประเทศสมาชิก
อาเซียน,
สำนัก
เลขาธิการ
อาเซียน

ประเทศ/

หน่วยงานสนับสนุน

GIZ/RECO
TVET,
สำนักงาน
เลขาธิการ
ซีมีโอ
และ
ศูนย์ซีมีโอ
VOCTECH

กรอบระยะเวลา (๒๕๕๙-๒๕๖๓)
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

x

x

x

x

x

- ม ีการพัฒนากรอบงานว่าด้วย
คุณภาพด้านเทคนิค
และอาชีวศึกษา
และนำเสนอต่อที่ประชุม
SOM-ED

๔๐. เสริมสร้างแนวทางวิชาการ
สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคนิคและอาชีวศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา
(ข้อเสนอตามปฏิญญา
กรุงกัวลาลัมเปอร์ว่าด้วย
การอุดมศึกษา)

- จ ัดตั้งเวทีความรู้ด้านเทคนิค
และอาชีวศึกษาในอาเซียน

๔๑. ส นับสนุนการจัดแข่งขัน
ทักษะฝีมือเพื่อพัฒนา
แรงงานอาเซียน
ตามมาตรฐานของภูมิภาค
(SLOM)
ข้ามสาขา

- จ ำนวนผูเ้ รียนด้านเทคนิคและ - SLOM จัดการแข่งขันทักษะ
ฝีมือแรงงานอาเซียน โดยมี
อาชีวศึกษา และบุคลากร
SOM-ED ให้การสนับสนุน
ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
ฝีมือแรงงานของอาเซียน
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ประเทศ
เจ้าภาพ

x

x

x

x

- โครงการฝึกอบรมบุคลากร
ด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา
ในระดับภูมิภาค (ผู้กำหนด
นโยบาย ครู และอาจารย์)
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ด้านการสอนและการจัดการ
องค์กร
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SLOM
และสนับสนุน
โดย SOM-ED

x

x

PRIORITY AREA 4.2: Strengthening regional harmonisation for the advancement of quality TVET transformation through networking,
partnerships and mobilization of TVET personnel and resources (continuation)
Projects/Activities
38. Implement GIZ’s
RECOTVET Programme
to strengthen regional
harmonisation and
quality improvement in
TVET (TVET Personnel
Education)

Performance
Indicators

Expected Outputs

Regional initiatives and
programmes have
contributed towards
regional harmonisation in
TVET and TVET personnel
development.

A strategic coordination
platform to facilitate
the discussion on crosscutting issues related to
the harmonization of TVET
in the context of ASEAN is
established

39. E stablish a regional
TVET centre focusing
on research, capacity
building and
collaboration of
institutions
concentrating on TVET
qualifications at the
postgraduate level
(Recommendation in
support of the Kuala
Lumpur Declaration
on Higher education)

Regional standards for
TVET personnel (e.g.
teachers and in-company
trainers) are developed and
submitted to SOM-ED

40. S trengthen academic
pathways for TVET
specialists at the
postgraduate level
(Recommendation in
support of the Kuala
Lumpur Declaration
on Higher education)

A regional knowledge
platform on TVET in the
ASEAN region is established

Number of TVET learners
41. S upport the conduct
and personnel involved in
of ASEAN Skill
Competition to support ASEAN Skills Competition
ASEAN workforce
development,
particularly in achieving
regional standard
competency (SLOM)
CROSS-SECTORAL

ASEAN Skills Competition
conducted by SLOM and
supported by SOM-ED

Lead
Country

Potential
Partners

Brunei
Darussalam,
All ASEAN
Member
States,
ASEAN
Secretariat

GIZ/RECO
TVET,
SEAMEO
Secretariat,
SEAMEO
VOCTECH

Timelines (2016-2020)
2016 2017 2018 2019 2020
x

x

x

x

x

An orientation framework
on quality in TVET is
developed and submitted
to SOM-ED

x

x

x

x

Advanced regional training
programmes for TVET
personnel (policy makers
and teachers) to develop
pedagogical and
institutional managerial
capacity are implemented
SLOM
and
supported
by SOM-ED
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ภารกิจสำคัญ ๔.๓: จัดทำระบบประกันคุณภาพและการยอมรับด้านเทคนิคและอาชีวศึกษาและ/หรือสถาบันระดับต่ำกว่าปริญญาในภูมิภาค
(ตัวชี้วัด: จำนวนข้อริเริ่มและโอกาสในการเคลื่อนย้ายผู้เรียนและบุคลากรด้านเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อส่งเสริมการสร้างหลักประกันคุณภาพและการยอมรับระหว่างกัน
ด้านเทคนิคและอาชีวศึกษาในอาเซียน)
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดหวัง

ประเทศ
เจ้าภาพ

๔๒. พฒ
ั นา/ยกระดับโครงการ - จำนวนรูปแบบการฝึกงาน - มีหลักประกันคุณภาพ
ฝึกงานข้ามพรมแดน
ที่ส่งเสริมโครงการ
การศึกษาระดับภูมิภาค
ในระดับอาชีวศึกษา
ด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา ด้านคุณภาพ
ข้ามพรมแดน
และการยอมรับ TVET
๔๓. พัฒนา/ดำเนินโครงการ - กิจกรรมต่างๆ มีความ
และ/หรือสถาบัน
แลกเปลี่ยนทางวิชาการ
สอดคล้องกับแถลงการณ์
ที่สอนในระดับต่ำกว่า
ระดับอาชีวศึกษา
ร่วมเชียงใหม่ เพื่อสร้าง
ปริญญาของอาเซียน
ความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน
พร้อมประสานมั่นสู่สากล
ด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา
และการฝึกอบรมแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ไทย
ฟิลิปปินส์

๔๔. จัดทำกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติให้แล้วเสร็จ
และให้มีกิจกรรม
การประกันคุณภาพ
ในระดับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา
(ASEAN IAI & NDG
Work Plan)

สำนัก
เลขาธิการ
อาเซียน
(EYSD and
IAI & NDG
Division) +
ประธาน
SOM-ED
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- ย กระดับการศึกษา
และฝึกอบรมด้านเทคนิค
และอาชีวศึกษา
และการอุดมศึกษา

- ให้ประเทศสมาชิกนำ
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
ไปใช้ปฏิบัติ
- มีการเริ่มกิจกรรม
การประกันคุณภาพ
การศึกษาและฝึกอบรม
ด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา
และการอุดมศึกษา
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ประเทศ/

หน่วยงานสนับสนุน

กรอบระยะเวลา (๒๕๕๙-๒๕๖๓)
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

OVEC,
GIZ,
ศูนย์ซีมีโอ
VOCTECH,
AEC,
องค์กร
ที่เกี่ยวข้อง
กับอาเซียน

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

PRIORITY AREA 4.3: Establishing regional quality assurance and recognition for TVET and/or non-degree (diploma or certificates only)
institutions
(Performance Indicator: Increased number of initiatives and opportunities for TVET personnel and learners mobility in support of TVET recognition
and quality assurance in ASEAN)
Projects/Activities
42. D evelop/ improve
cross-border TVET
Internship
Programme

Performance
Indicators

Lead
Country

Number of internships
and apprenticeships
model that support
cross-border TVET
programme

The development of
regional quality
assurance and
recognition for TVET
and/or non-degree
institutions

Thailand
and the
Philippines

Improvement of the
quality of technical and
vocational education
and training, and higher
education

Development of National
Qualifications
Frameworks in some
AMS completed

ASEAN
Secretariat
(EYSD and
IAI & NDG
Division) +
SOM-ED
Chair

43. D evelop/ implement
TVET Academic
Alignment of activities
Exchange Programme with the SEA-TVET
Chaing Mai Joint
Statement on
Harmonization and
Internationalization of
TVET in Southeast Asia
44. C omplete
the development of
National Qualifications
Frameworks, and
begin undertaking
quality assurance
activities in TVET and
higher education
(ASEAN IAI & NDG
Work Plan)

Expected Outputs

Quality assurance
activities in TVET and
higher education initiated

Potential
Partners

Timelines (2016-2020)
2016 2017 2018 2019 2020

OVEC,
GIZ,
SEAMEO
VOCTECH
AEC,
ASEAN
affiliated
entities

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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ภารกิจสำคัญ ๔.๔: ลดช่องว่างระหว่างอุปสงค์กับอุปทานแรงงานที่มีฝีมือของอาเซียน (แผนงานความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ปี ๒๐๒๕)
(ตัวชี้วัด: จำนวนข้อริเริ่มและโอกาสในการลดช่องว่างระหว่างอุปสงค์กับอุปทานของแรงงานที่มีทักษะในอาเซียนที่เพิ่มขึ้น)
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดหวัง

๔๕. จัดทำโครงการฝึกอบรม - มีข้อมูลเกี่ยวกับแรงงาน - มีมาตรฐานคุณวุฒิ
ด้านอาชีวศึกษาและ
ฝีมือในอาเซียน
ใน ๓ สาขาอาชีพ
กำหนดมาตรฐานคุณวุฒิ - มชี ดุ ทักษะสำหรับโครงการ สำหรับประเทศสมาชิก
อาเซียนให้สอดคล้องกับ
ฝึกอบรมด้านอาชีวศึกษา - มีโครงการฝึกอบรม
ระดับชาติของประเทศ
ในแต่ละสาขา
ที่ประกอบด้วยชุดทักษะ
สมาชิก
- จำนวนสาขาด้าน
และสมรรถนะ
ก) ศึกษาเกี่ยวกับ
อาชีวศึกษาได้รับการ
ใน ๓ สาขาอาชีพ
ช่องว่างด้านแรงงานฝีมือ
คัดเลือกเพือ่ การฝึกอบรม
ระหว่างประเทศสมาชิก
และพัฒนาคุณวุฒิ
(โดยอ้างอิงข้อมูลของ
ILO/ADB)
ข) ทบทวนการดำเนิน
โครงการ TVET
ในประเทศสมาชิก
ค) กำหนดสาขาอาชีพ
(๒-๓ สาขา) ตามที่
ประเทศสมาชิกและ
ภาคธุรกิจให้ความสำคัญ/
ความสนใจ
และมีความเป็นไปได้
ในการดำเนินการ
ง) พัฒนาชุดทักษะและ
สมรรถนะที่จำเป็น
สำหรับการฝึกอาชีพ
ในแต่ละสาขา (ร่วมกับ
ผู้ประกอบการ)
จ) นำร่องการดำเนินโครงการ
ในกลุ่มประเทศสมาชิก
ฉ) แนวทางการพัฒนา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ให้เป็นหนึ่งเดียว
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ประเทศ
เจ้าภาพ
สำนัก
เลขาธิการ
อาเซียน
(EYSD and
Connectivity
Division) +
ประธาน
SOM-ED

ประเทศ/

หน่วยงานสนับสนุน

ACMW,
SLOM,
SEOM,
DGICM,
ILO, ADB,
GIZ,
ศูนย์ซีมีโอ
VOCTECH

กรอบระยะเวลา (๒๕๕๙-๒๕๖๓)
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

x

x
x

x

x
x

PRIORITY AREA 4.4: Reducing the gaps between vocational skills demand and supply across ASEAN (ASEAN Connectivity 2025 Plan)
(Performance Indicator: Increased number of initiatives and opportunities to reduce gaps between vocational skills demand and supply in ASEAN)
Projects/Activities
45. E stablish new
vocational training
programmes and
common qualifications
across ASEAN
Member States
a. Understand
vocational skill gaps
across ASEAN
Member States
(building on existing
work by ILO /ADB)
b. Reviewing the
landscape of TVET
programmes in AMS
c. Prioritize 2-3 TVET
sectors/areas based
on relevance for
AMS, private sector
interest, feasibility
d. Develop a set of
common skills and
competencies for
the sector training
programmes in each
area (together with
private sector
operators)
e. Roll out across a
cluster of AMS
f. Explore
harmonization of
TVET recognition
requirements

Performance
Indicators

Expected Outputs

Availability of data on
Vocational standards
supply demand gap by for three selected TVET
vocational skill in ASEAN areas developed for
consideration of ASEAN
Set of common skills
Member States
and competencies for
the sector training
Training programmes
programmes in each area with sets of common
skills and competencies
Number of TVET areas
for three selected TVET
prioritized for training
areas developed
and qualifications
development

Lead
Country
ASEAN
Secretariat
(EYSD and
Connectivity
Division) +
SOM-ED
Chair

Potential
Partners
ACMW,
SLOM,
SEOM,
DGICM,
ILO, ADB,
GIZ,
SEAMEO
VOCTECH

Timelines (2016-2020)
2016 2017 2018 2019 2020

x

x
x

x

x
x
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เป้าหมายย่อยที่ ๕: ส่งเสริมการดำเนินงานของทุกภาคส่วนในการพัฒนาคนให้สอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
ของการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ภารกิจสำคัญ ๕.๑: กระชับความร่วมมือระหว่างสาขาการศึกษากับสาขาอื่น ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(ตัวชี้วัด: ข้อริเริ่มและโอกาสในการดำเนินความร่วมมือข้ามสาขาที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอาเซียนที่เพิ่มมากขึ้น)
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดหวัง

ประเทศ
เจ้าภาพ

ประเทศ/

หน่วยงานสนับสนุน

๔๖. กระชับความร่วมมือ
- ภายในปี ๒๕๕๙ ประเทศ - สนับสนุนการให้รางวัล
ฟิลิปปินส์
และบูรณาการข้ามสาขา
สมาชิกอาเซียนได้ดำเนิน
ASEAN Eco-Schools กับ
ในการจัดการศึกษา
การตามแผนงานอาเซียน
ประเทศสมาชิกอาเซียน
อย่างยั่งยืน ระหว่างสาขา
ว่าด้วยการศึกษา
และการจัดเวทีสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม (ASOEN)
ด้านสิง่ แวดล้อม
ศึกษาสำหรับโรงเรียนอีโค
และสาขาการศึกษา
(ASEAN Environmental
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม/
(SOM-ED)
Education Action Plan:
โรงเรียนสีเขียวภายใต้
ข้ามสาขา
AEEAP 2014-2018)
การดูแลของ ASOEN

UNESCO,
AWGEEz
(under
ASOEN),
ศูนย์ซีมีโอ
RECSAM

๔๗. ศึกษาวิจัยในลักษณะ
- มีการจัดตั้งเครือข่าย
สหสาขาด้านสังคมศาสตร์
นักวิชาการอาเซียน
กับความยั่งยืน เพื่อสร้าง
(ASEAN Scholars
ความเข้าใจในประเด็น
Network)  
เศรษฐกิจ สังคม
ด้านสังคมศาสตร์
สิ่งแวดล้อมและ
กับความยั่งยืน เพื่อ
เศรษฐกิจกับผลกระทบ
เอื้อต่อการแลกเปลี่ยน
จากการบูรณาการ
องค์ความรู้การเรียนรู้
อาเซียน รวมทั้ง
ในลักษณะสหสาขา
การวิเคราะห์นัยของ
และการวิจัยร่วม
นโยบายสำคัญ ๆ
ด้านนโยบายที่เกี่ยวข้อง
ของรัฐบาลของ
ประเทศสมาชิก

UNESCO

- ม ีการเผยแพร่รายงาน
ความก้าวหน้าการดำเนิน
ความร่วมมือด้าน
สังคมศาสตร์และ
ความยั่งยืนของอาเซียน

ฟิลิปปินส์
ไทย

กรอบระยะเวลา (๒๕๕๙-๒๕๖๓)
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

x

x

x

x

x

x

- จ ัดการประชุมวิชาการ
นานาชาติ เรื่อง ASEAN
Way Forward ด้านการ
พัฒนาที่ยั่งยืน และ
การประชุม COP21

ภารกิจสำคัญ ๕.๒: ส่งเสริมเรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk Reduction: DRR) ในหลักสูตรระดับชาติด้วยการสนับสนุนข้อริเริ่มจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(ตัวชี้วัด: จำนวนข้อริเริ่มและโอกาสในการเสริมสร้างความร่วมมือข้ามสาขาเรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในอาเซียนเพิ่มมากขึ้น)
Projects/Activities

Performance
Indicators

Expected Outputs

๔๘. ส่งเสริมการพัฒนา
- มีโรงเรียนปลอดภัย
- มีการนำนโยบายและ
โครงการโรงเรียน
รูปแบบต่างๆ ในพื้นที่และ
เครื่องมือมาใช้นำร่อง
ปลอดภัยของอาเซียน
ชุมชนที่อยู่ในภาวะเสี่ยง
และเผยแพร่ในประเทศ
(ASEAN Safe Schools
ของประเทศสมาชิก
สมาชิกอาเซียน
Initiatives: ASSI)
อาเซียนบางประเทศ
บางประเทศ
ภายใต้การดูแลของ
เพื่อนำร่อง
ACDM
และเผยแพร่ต่อไป
ข้ามสาขา
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Lead
Country
ฟิลิปปินส์

Potential
Partners
AACDM,
AADMER
Partnership
Group,
Australia,
New
Zealand

Timelines (2016-2020)
2016 2017 2018 2019 2020
x

x

SUB-GOAL 5: Complement the efforts of other sectors in meeting the objectives of Education for Sustainable Development (ESD)
PRIORITY AREA 5.1: Strengthening collaboration between the education and other sectors related to ESD
(Performance Indicator: Increased number of initiatives and opportunities for cross-sectoral collaboration on ESD in ASEAN)
Projects/Activities

Performance
Indicators

Expected Outputs

Lead
Country

Potential
Partners

46. S trengthen
cross-sectoral
collaboration and
synergies for ESD
between
environment (ASOEN)
and education
sectors (SOM-ED)
CROSS-SECTORAL

By 2016, all AMS have
implemented the ASEAN
Environmental
Education Action Plan
(AEEAP) 2014-2018.

Support the conduct
of ASEAN Eco-Schools
Award Programme and
ASEAN Environmental
Education Forum
for eco-/sustainable/
green schools under
the auspices of ASOEN.

Philippines

UNESCO,
AWGEEz
(under
ASOEN),
SEAMEO
RECSAM

47. C onduct multidisciplinary research
on social and
sustainability
sciences for
understanding social,
environmental and
economic issues and
impacts of ASEAN
integration including
analyses of significant
policy implications
for governments

Establishment of an
ASEAN Scholars Network
on Social and
Sustainability Sciences to
facilitate knowledge
exchange, crossdisciplinary learning
and collaborative
policy-relevant research

Publication of ASEAN
State of Social and
Sustainability Sciences
Report

Philippines
and
Thailand

UNESCO

Timelines (2016-2020)
2016 2017 2018 2019 2020
x

x

x

x

x

x

Organise the Conference
on ASEAN Way Forward
for SDGs and COP 21
thru Social and Sustainability Sciences (Bangkok,
Thailand)

PRIORITY AREA 5.2: Promoting the inclusion for Disaster Risk Reduction (DRR) in national curriculum through support to relevant sectors’
initiatives
(Performance Indicator: Increased number of initiatives and opportunities for promotion of cross-sectoral collaboration on DRR in ASEAN)
Projects/Activities
48. S upport the
development of
ASEAN Safe Schools
Initiative (ASSI) under
the auspices of
ACDM
CROSS SECTORAL

Performance
Indicators
Safe Schools models
established in most
at-risk districts and
communities in some
ASEAN Member States to
field test and
disseminate policies and
tools.

Expected Outputs
ASSI policies and tools
field-tested and
disseminated in some
ASEAN Member States

Lead
Country

Potential
Partners

Philippines

AACDM,
AADMER
Partnership
Group,
Australia,
New
Zealand

Timelines (2016-2020)
2016 2017 2018 2019 2020
x

x
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เป้าหมายย่อยที่ ๖: เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการอุดมศึกษาด้วยการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ภารกิจสำคัญ ๖.๑: พัฒนากลไกประกันคุณภาพในบริบทอาเซียนให้เป็นเอกภาพในอาเซียน
(ตัวชี้วัด: จำนวนข้อริเริ่มและโอกาสในการพัฒนาระบบ/กลไกประกันคุณภาพในอาเซียนให้มีเอกภาพที่เพิ่มขึ้น)
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดหวัง

- ก รอบงานด้านการอุดมศึกษา - มีระบบประกันคุณภาพและ
ระบบคุณวุฒิที่แข็งแกร่งเพื่อ
อาเซียนได้รับการพัฒนาและ
สร้างความเชื่อมั่นระหว่าง
ยกระดับจนสามารถเชื่อมโยง
ประเทศในอาเซียนที่จะเอื้อ
ผู้คนในภูมิภาคได้จริง
ต่อการเคลือ่ นย้ายนักศึกษา
ผ่านการเคลือ่ นย้ายนักศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา
- มีการจัดทำร่างกรอบ
๕๐. ดำเนินการภายใต้
ของอาเซียน
ของการดำเนินการด้านการ
EU-SHARE เพื่อส่งเสริม
อุดมศึกษาที่ครอบคลุม
กรอบการดำเนินงาน
ของอาเซียน ข้อเริ่ม
ด้านการอุดมศึกษา
กลไกต่าง ๆ และพันธมิตร
ของอาเซียนให้แข็งแกร่งขึ้น

๔๙. ด ำเนินการในเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ในระดับภูมิภาค รวมทั้ง
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน

ประเทศ
เจ้าภาพ

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

AQAN, AUN,
SHARE

x

x

x

ประเทศ
สมาชิก
อาเซียน/
สำนัก
เลขาธิการ
อาเซียน

EU

x

x

x

- ม ีการจัดเวทีเชิงนโยบาย
๑๐ ครั้งเพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา
กรอบการดำเนินงาน
การถ่ายโอนหน่วยกิต และ
การเคลื่อนย้ายนักศึกษา
ในอาเซียนและในยุโรป

๕๒. พ ัฒนาเวทีและกลไก
การดำเนินงานทีส่ อดคล้องกัน
เพื่อแบ่งปันและจัดการ
ข้อมูลด้านการเคลื่อนย้าย
เข่น ศูนย์ข้อมูล (ข้อเสนอ
ตามปฏิญญา
กรุงกัวลาลัมเปอร์ว่าด้วย
การอุดมศึกษา)

- ม ีการจัดสรรทุนการศึกษา
จำนวน ๕๐๐ ทุน
เพื่อสนับสนุนการศึกษา
ในแต่ละประเทศ
ภายในภูมิภาคอาเซียน

๕๓. เสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ของการประกันคุณภาพ
การอุดมศึกษาของอาเซียน
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ระดับ
ปริญญา) สำหรับนักศึกษา
และนักวิชาการ

- ค ุณภาพการสอน การวิจัย
และการให้บริการ
ของสถาบันอุดมศึกษา
ได้รับการยกระดับ

๕๔. พ ัฒนากลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับ
ภูมิภาคในอาเซียน
โดยการใช้ประโยชน์จาก
การประกันคุณภาพของ
เครือข่ายมหาวิทยาลัย
อาเซียน (AUN-QA)

- ม ีการรับรองและใช้ AUN-QA ประเทศ
จริงในระดับสถาบันการศึกษา สมาชิก
อาเซียน/
สำนัก
เลขาธิการ
อาเซียน
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กรอบระยะเวลา (๒๕๕๙-๒๕๖๓)

มาเลเซีย
ไทย

๕๑. ส ร้างแนวความคิด
เรื่องทุนการศึกษาอาเซียน
ที่มีเอกภาพภายใน
กรอบงานเดียวกัน
ให้ลุล่วง ภายในปี ๒๕๖๘
(ข้อเสนอตามปฏิญญา
กรุงกัวลาลัมเปอร์ว่าด้วย
การอุดมศึกษา)
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ประเทศ/

หน่วยงานสนับสนุน

มาเลเซีย
ไทย

EU

x

EU

x

x

EU, AUN,
ศูนย์ซีมีโอ
RIHED

x

x

EU, AUN,
ศูนย์ซีมีโอ
RIHED

x

x

x

SUB-GOAL 6: Strengthen the higher education sector through the implementation of robust quality assurance mechanisms
PRIORITY AREA 6.1: Developing harmonised quality assurance mechanisms within the context of ASEAN
(Performance Indicator: Increased number of initiatives and opportunities to develop and harmonise
quality assurance systems/mechanisms in ASEAN)
Projects/Activities
49. Implement the ASEAN
Regional Quality
Assurance and its
established
information linkages
50. Implement the EU
Support to Higher
Education in ASEAN
Region (SHARE) for
strengthening
the ASEAN higher
education framework

Performance
Indicators

Expected Outputs

Lead
Country

Potential
Partners

The ASEAN higher
education frameworks are
developed and
strengthened where
student mobility among
higher education
institutions in ASEAN
to strengthen
people-to-people
connectivity is
implemented

Robust quality assurance
and qualifications systems
are established to build
zone of trust among AMS
to facilitate mobility of
students

Malaysia and AQAN, AUN,
Thailand
SHARE

A comprehensive mapping
of regional higher
education initiatives,
mechanisms and partners
in higher education under
the ASEAN framework is
drafted

ASEAN
Member
States c/o
ASEAN
Secretariat

EU

51. C onceptualise a single
ASEAN brand
scholarship by 2025
(Recommendation in
support of the Kuala
Lumpur Declaration
on Higher education)

Ten policy dialogues are
conducted to facilitate the
exchange of information
on the existing QA, QF, CTS
and Student Mobility
initiatives in ASEAN and
Europe

EU

52. D evelop a commonly
agreed platform and
operating mechanisms
for sharing and
managing data on
mobility e.g. data
centre
(Recommendation in
support of the Kuala
Lumpur Declaration
on Higher education)

500 scholarships to support
study abroad within ASEAN
region are provided

EU

53. S trengthen existing
regional QA on HE
(degree-based) for
students and academic
staff
54. D evelop regional
quality assurance
mechanism at
institutional level in
ASEAN by utilising the
AUN-QA

Adoption and
implementation of the
AUN-QA at institutional
level.

Timelines (2016-2020)
2016 2017 2018 2019 2020
x

x

x

x

x

x

x

x

x

Malaysia and EU, AUN,
The quality of teaching,
Thailand
SEAMEO
research and service of
RIHED
higher education institutions
are strengthened

x

x

EU, AUN,
SEAMEO
RIHED

x

x

ASEAN
Member
States c/o
ASEC
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ภารกิจสำคัญ ๖.๑: พัฒนากลไกประกันคุณภาพในบริบทอาเซียนให้เป็นเอกภาพในอาเซียน (ต่อ)
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดหวัง

ประเทศ
เจ้าภาพ

ประเทศ/

หน่วยงานสนับสนุน

กรอบระยะเวลา (๒๕๕๙-๒๕๖๓)
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

๕๕. จัดทำกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ (National
Qualifications
Frameworks : NQF)
ให้แล้วเสร็จ จากนั้นเริ่ม
จัดกิจกรรมส่งเสริม
การประกันคุณภาพ
ในระดับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา
(ASEAN IAI & NDG
Work Plan)

- ค ุณภาพของการศึกษา
ระดับเทคนิค
และอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาที่สูงขึ้น

- ก ารพัฒนากรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติให้สำเร็จลุล่วง
ในประเทศสมาชิกอาเซียน
จำนวนหนึ่ง
- มีข้อริเริ่มในการจัด
กิจกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา

สำนัก
เลขาธิการ
อาเซียน

x

x

x

x

๕๖. เทียบเคียงกรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติ
ของประเทศสมาชิก
กับกรอบคุณวุฒิอ้างอิง
อาเซียน (ASEAN
Qualifications
Reference
Framework: AQRF)
(ASEAN Services
and Investment
Plan)

- จ ำนวนประเทศสมาชิก
- ประเทศสมาชิกอาเซียน
อาเซียนที่นำกรอบคุณวุฒิ
ได้นำกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ
แห่งชาติไปเทียบเคียง
ไปเทียบเคียงกับ
กับกรอบคุณวุฒิอ้างอิง
กรอบคุณวุฒิอ้างอิง
อาเซียนแล้ว
อาเซียนแล้ว

สำนัก
เลขาธิการ
อาเซียน

x

x

x

x

๕๗. ประสานและสนับสนุน
ร่างโครงสร้าง
การดำเนินงาน
และการบริหาร สำหรับ
การขับเคลื่อน
กรอบคุณวุฒิ อ้างอิง
อาเซียน (ในระดับชาติ
และระดับภูมิภาค)
(ASEAN Services
and Investment
Plan)

- S OM-ED/ASED
ให้การรับรอง
กรอบคุณวุฒิอ้างอิง
อาเซียน

สำนัก
เลขาธิการ
อาเซียน
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- S OM-ED/ASED ให้การ
รับรองและยอมรับ
กรอบคุณวุฒิอ้างอิง
อาเซียน

- S OM-ED/ASED สนับสนุน
การดำเนินการในระดับชาติ
และร่วมกับสาขาอื่น ๆ

ASEAN Work Plan on Education 2016 - 2020

(EYSD and
IAI & NDG
Division) +
ประธาน
SOM-ED

(EYSD and
SID) +
ประธาน
SOM-ED

(EYSD and
SID) +
ประธาน
SOM-ED

x

x

PRIORITY AREA 6.1: Developing harmonised quality assurance mechanisms within the context of ASEAN (continuation)
Projects/Activities
55. C omplete the
development of
National
Qualifications
Frameworks, and
begin undertaking
quality assurance
activities in TVET and
higher education
(ASEAN IAI & NDG
Work Plan)

Performance
Indicators

Expected Outputs

Improvement of the
quality of technical and
vocational education
and training, and higher
education

Development of National
Qualifications
Frameworks in some
AMS completed
Quality assurance
activities in TVET and
higher education initiated

Lead
Country

2016 2017 2018 2019 2020
x

x

x

x

x

x

x

x

AMS NQFs referenced
with AQRF

ASEAN
Secretariat
(EYSD and
SID) +
SOM-ED
Chair

57. C oordination and
support (national
and regional levels)
to the proposed
AQRF Governance
and Structure
(ASEAN Services
and Investment
Plan)

AQRF endorsed and
approved by SOM-ED/
ASED

ASEAN
Secretariat
(EYSD and
SID) +
SOM-ED
Chair

SOM-ED/ASED support/
coordination of AQRF at
national level and with
other sectors

Timelines (2016-2020)

ASEAN
Secretariat
(EYSD and
IAI & NDG
Division) +
SOM-ED
Chair

56. C ontinuous
Number of AMS whose
referencing of
NQFs are referenced
National
with AQRF
Qualifications
Frameworks (NQFs)
of ASEAN Member
States with the
ASEAN Qualifications
Reference
Framework (AQRF)
(ASEAN Services
and Investment
Plan)
SOM-ED/ASED
endorsement/
approval of AQRF

Potential
Partners

x

x
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ภารกิจสำคัญ ๖.๒: สนับสนุนการสร้างขีดความสามารถให้แก่สถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนากลไกการประกันคุณภาพที่มีเอกภาพภายในบริบทอาเซียน
(Recommendation in support of the Kuala Lumpur Declaration on Higher education)
(ตัวชี้วัด: ขีดความสามารถของประเทศสมาชิกและอาเซียนในการพัฒนาระบบ/กลไกประกันคุณภาพที่มีเอกภาพในอาเซียนที่สูงขึ้น)
โครงการ/กิจกรรม
๕๘. จัดตั้งคณะทำงาน
เพื่อหารือกับ SOM-ED
ในประเด็นที่เกี่ยวกับ
การอุดมศึกษา
ของอาเซียน

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดหวัง

ประเทศ
เจ้าภาพ

ประเทศ/

หน่วยงานสนับสนุน

กรอบระยะเวลา (๒๕๕๙-๒๕๖๓)
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

- จ ำนวนครั้งของ
- มีการจัดตั้งและมีการ
มาเลเซีย
การจัดประชุม/
ดำเนินการของคณะทำงาน
การหารือระหว่าง
เพื่อหารือกับ SOM-ED
คณะทำงานกับ SOM-ED
ในประเด็นที่เกี่ยวกับ
- ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย
ด้านการอุดมศึกษา
ในการดำเนินการ
ของอาเซียน
ด้านการอุดมศึกษา
ของอาเซียน

x

๕๙. จัดตั้งคณะทำงาน
- จำนวนครั้งของการจัด
- มีการจัดตั้งและ
มาเลเซีย
เพื่อประสานดำเนิน
ประชุม/การหารือระหว่าง
ดำเนินงานของคณะทำงาน
กิจกรรมการเคลื่อนย้าย
คณะทำงาน
เพื่อประสานดำเนินการ
ให้สอดรับกับการถ่ายโอน - ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย
จัดกิจกรรมเคลื่อนย้าย
หน่วยกิตและการประกัน
ในการดำเนินการด้านการ
ที่สอดรับกับเรื่อง
คุณภาพการศึกษา
เคลื่อนย้ายการถ่ายโอน
การถ่ายโอนหน่วยกิต
ในอาเซียน
หน่วยกิตและการประกัน
และการประกัน
คุณภาพการศึกษา
คุณภาพการศึกษา
ในภูมิภาคอาเซียน

x

๖๐. จัดโครงการพัฒนาภาวะ - จำนวนโครงการ
- มีโครงการพัฒนาภาวะ
ผู้นำสำหรับผู้นำ
พัฒนาภาวะผู้นำ
ผู้นำสำหรับผู้นำ
การอุดมศึกษาในอาเซียน - จำนวนผู้นำการอุดมศึกษา
การอุดมศึกษาอาเซียน
อาเซียนที่ได้รับประโยชน์
จากโครงการดังกล่าว

มาเลเซีย

x

x

๖๑. ร่วมมือกันในการสร้าง
ขีดความสามารถให้แก่
บุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแล
แผนงานด้านการ
เคลื่อนย้ายในระดับ
อุดมศึกษาของอาเซียน

มาเลเซีย

x

x
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- จ ำนวนโครงการเสริมสร้าง - มีการร่วมกันสร้าง
ขีดความสามารถ
ขีดความสามารถให้แก่
- จำนวนเจ้าหน้าที่/
บุคลากรที่ดูแลกิจกรรม
บุคลากรอาเซียน
เกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย
ที่ได้รับประโยชน์
ระดับอุดมศึกษา
จากโครงการดังกล่าว
ของอาเซียน
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x

x

PRIORITY AREA 6.2: Supporting institutional capacity in developing harmonised quality assurance mechanisms within the context of ASEAN
(Recommendation in support of the Kuala Lumpur Declaration on Higher education)
(Performance Indicator: Improved capacity of AMS and ASEAN in developing and harmonising quality assurance systems/mechanisms in ASEAN)
Projects/Activities

Performance
Indicators

Expected Outputs

Lead
Country

Potential
Partners

Timelines (2016-2020)
2016 2017 2018 2019 2020

58. E stablish a working
group to consult the
SOM-ED on matters
related to higher
education in ASEAN

Number of
consultations/meetings
of working group with
SOM-ED

A working group to
consult the SOM-ED
on matters related to
higher education in
ASEAN established and
Policy recommendations operational
on higher education in
ASEAN

Malaysia

x

59. E stablish a working
group to harmonise
mobility activities
with respect to credit
transfer and quality
assurance in ASEAN

Number of
consultations/meetings
of working group

Malaysia

x

60. O ffer leadership
development
programmes for
ASEAN higher
education leaders

Number of leadership
development
programmes

Leadership development Malaysia
programmes for ASEAN
higher education
leaders made available
Number of ASEAN higher and accessed by
education leaders
education leaders in
benefitted
ASEAN

x

x

61. C oordinate
capacity building
for staff involved
in managing higher
education mobility
programmes
in ASEAN

Number of capacity
building programmes

x

x

A working group to
harmonise mobility
activities with respect
to credit transfer and
Policy recommendations quality assurance in
on mobility, credit
ASEAN established and
transfer, quality
operational
assurance in ASEAN

Number of ASEAN staff/
personnel benefitted

Capacity building for staff Malaysia
involved in managing
higher education
mobility programmes in
ASEAN cooridnated
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x

เป้าหมายย่อยที่ ๗: ส่งเสริมบทบาทของการอุดมศึกษาให้เข้มแข็งด้วยการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการกับมหาวิทยาลัย
ภารกิจสำคัญ ๗.๑: พัฒนาเครือข่ายความเชื่อมโยงที่มั่นคงระหว่างมหาวิทยาลัย อุตสาหกรรมสาขาต่าง ๆ และชุมชน
[ตัวชี้วัด: จำนวนข้อริเริ่มและโอกาสในการเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาและการเคลื่อนย้ายนักศึกษาผ่านการดำเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในอาเซียน
(Public-Private Partnership: PPP) ที่เพิ่มขึ้น]
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดหวัง

๖๒. ขยายแผนงาน
การดำเนินการ
จัดการศึกษา
ข้ามพรมแดน
โดยมีภาคเอกชน
ให้การสนับสนุน

- จ ำนวนโครงการ
ความร่วมมือ
ของมหาวิทยาลัยภาคอุตสาหกรรม และ
ความร่วมมือระหว่าง
รัฐบาลและเอกชน

- ม ีการจัดทำและดำเนิน
โครงการการศึกษา
ข้ามพรมแดนผ่าน
ความร่วมมือระหว่าง
รัฐบาลและเอกชน

๖๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคอุตสาหกรรม
ในการพัฒนาหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย
รวมทั้งโครงการ
ฝึกงานใน
สถานประกอบการ
ของมูลนิธิอาเซียน

- จ ำนวนนักศึกษา
และสถานประกอบการ
ที่เข้าร่วมโครงการ

- ม ีนักศึกษาจากประเทศ
สมาชิกอาเซียน
เข้ารับการฝึกงาน
ในสถานประกอบการ
ที่หลากหลายสาขา
และเป็นสาขา
ที่มีความสำคัญ
ในลำดับต้นของอาเซียน

๖๔. ยกระดับความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยภาคอุตสาหกรรม
ผ่านโครงการ AUN/
SEED-NET และ
โครงการใหม่ของ
เครือข่ายมหาวิทยาลัย
อาเซียนกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
(AUN-AEC)
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- ม กี ารยกระดับความร่วมมือ
ด้านการวิจัยและกิจกรรม
ร่วมอื่น ๆ ที่มุ่งเน้น
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
มหาวิทยาลัย
กับภาคอุตสาหกรรม
ทั้งในเชิงคุณภาพ
และปริมาณ
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ประเทศ
เจ้าภาพ

ประเทศ/

หน่วยงานสนับสนุน

ประเทศ
ศูนย์ซีมีโอ
สมาชิก
RIHED
อาเซียน /
มูลนิธอิ าเซียน

ประเทศ
AUN
สมาชิก
อาเซียน /
เครือข่าย
มหาวิทยาลัย
อาเซียน

กรอบระยะเวลา (๒๕๕๙-๒๕๖๓)
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SUB-GOAL 7: Foster the role of higher education in the area of socio-economic development through University-Industry Partnership.
PRIORITY AREA 7.1: Developing stronger linkages between universities, industries, and communities
(Performance Indicator: Increased number of initiatives and opportunities to develop and implement higher education development and student
mobility through PPP in ASEAN)
Projects/Activities

Performance
Indicators

Expected Outputs

62. Increase cross-border Number of
education
University-Industry/
programmes with
PPP programmes
support of the
private sector

Cross-border education
programmes through
PPP are developed and
implemented

63. Increase industry
Number of students and
involvement in
corporations participating
university
curriculum
development,
including ASEAN
Foundation Business
Internship
Programme

Students from ASEAN
Member States
undertake internship in
corporations from
different industries that
are priority sectors of
ASEAN

64. E nhance universityindustry collaboration
through the existing
AUN/SEED-Net
Programme and the
new initiative of the
AUN-ASEAN
Economic Community
(AUNAEC) Network

Increased quality and
number of research
collaboration and other
joint activities to
strengthen
universities-industry
linkages.

Lead
Country

Potential
Partners

ASEAN
SEAMEO
Member
RIHED
States c/o
ASEAN
Foundation

ASEAN
Member
States c/o
AUN

AUN

Timelines (2016-2020)
2016 2017 2018 2019 2020
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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ภารกิจสำคัญ ๗.๒: เพิ่มจำนวนนักศึกษาต่างชาติที่เคลื่อนย้ายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน (แผนงานความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ปี ๒๐๒๕)
(ตัวชี้วัด: จำนวนนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่เคลื่อนย้ายระหว่างประเทศสมาชิกภายในอาเซียนเพิ่มขึ้น)
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๖๕. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน - จำนวนนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาใน
ที่เคลื่อนย้ายภายใน
ภูมิภาค
ประเทศสมาชิกอาเซียน
ก) จัดทำข้อมูล
เพิม่ ขึ้น
การเคลื่อนย้ายนักศึกษา
ของประเทศสมาชิก
อาเซียนที่ครอบคลุม
การถ่ายโอนหน่วยกิต
และประเภทของหลักสูตร
(ปริญญาหรือไม่ใช่ปริญญา)
ข) แสวงหาโอกาสในการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ
และเผยแพร่
ผ่านช่องทางต่าง ๆ
รวมทัง้ ในโซเชียลมีเดียด้วย
ค) กำหนดความต้องการ
ด้านทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ
ง) วิเคราะห์กฎระเบียบ
และรูปแบบ
การตรวจลงตรา
และการเคลื่อนย้าย
ทางการศึกษา
ของประเทศสมาชิก
อาเซียน
จ) สำรวจโอกาสในการ
อำนวยความสะดวก
ด้านการตรวจลงตรา
และสนับสนุนการ
เคลื่อนย้ายนักศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา
ที่เพิ่มมากขึ้น
ฉ) วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการเคลื่อนย้าย
นักศึกษา
ช) พัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่า
เพื่อให้นักศึกษาได้ปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะทูต
ของโครงการนี้
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ผลที่คาดหวัง
- ก ารตรวจลงตรา
เพื่อรองรับการเคลื่อนย้าย
นักศึกษาในประเทศ
สมาชิกอาเซียน
ทำได้ง่ายขึ้น
- มฐี านข้อมูลการเคลือ่ นย้าย
นักศึกษามหาวิทยาลัย
ภายในอาเซียนทีค่ รอบคลุม
ถึงประเภทของปริญญา
- มีโครงการ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์
และการแต่งตั้งนักศึกษา
เพื่อเป็นทูตของโครงการ
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ประเทศ
เจ้าภาพ
สำนัก
เลขาธิการ
อาเซียน
(EYSD and
Connectivity
Division) +
ประธาน
SOM-ED

ประเทศ/

หน่วยงานสนับสนุน

กรอบระยะเวลา (๒๕๕๙-๒๕๖๓)
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

AUN,
DGICM,
SLOM,
SOMY,
AHSOM

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

PRIORITY AREA 7.2: Increasing the number of intra-ASEAN international students (ASEAN Connectivity 2025 Plan)
(Performance Indicator: Increased number of intra-ASEAN mobility of international university students)
Projects/Activities
65. S upport higher
education exchange
across ASEAN
a. Establish data
on cross-ASEAN
university student
mobility, including
creditbased, degreebased and nondegree based
b. Explore opportunities
to raise awareness of
programme,
including social
media
c. Identify English
language
requirements
d. Analyse current state
of visa regulations
for different ASEAN
Member States and
different types of
education mobility
e. Explore
opportunities to
enhance visa access
to support higher
education student
mobility
f. Analyse data to
identify opportunities
to enhance mobility
g. Develop alumni
network that allows
students to act as
ambassadors for
programme

Performance
Indicators
Increased number of
intra-ASEAN mobility of
international university
students

Expected Outputs
Access to visas to
support ASEAN university
student mobility made
available
Database with flows of
ASEAN university
students by ASEAN
Member States and
degree type developed
and made available
Alumni and student
ambassador programme
developed and
implemented

Lead
Country
ASEAN
Secretariat
(EYSD and
Connectivity
Division) +
SOM-ED
Chair

Potential
Partners

Timelines (2016-2020)
2016 2017 2018 2019 2020

AUN,
DGICM,
SLOM,
SOMY,
AHSOM

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
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เป้าหมายย่อยที่ ๘: ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ภารกิจสำคัญ ๘.๑: ส่งเสริมสัปดาห์แห่งการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนและการทำงานร่วมกันอย่างรอบด้านและหลากหลายระดับ
(ตัวชี้วัด: จำนวนข้อริเริ่มและโอกาสในการแลกเปลี่ยนและร่วมมือกันในหลากหลายระดับทางด้านการศึกษาภายในประเทศสมาชิกอาเซียนที่เพิ่มขึ้น)
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดหวัง

ประเทศ
เจ้าภาพ

๖๖. เสริมสร้างความแข็งแกร่ง - จำนวนการประชุม/
- มกี ารจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้ มาเลเซีย
ของโครงการสัปดาห์
สัมมนา/ การประชุม
๑) สัปดาห์ความร่วมมือ
แลกเปลี่ยน เพื่อกระตุ้น
เชิงปฏิบัติการ/งาน
ด้านการศึกษาประจำปี
ให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ที่เครือข่ายจัดในระดับ
ระหว่างจีนกับประเทศ
และการทำงานร่วมกัน
ภูมภิ าคว่าด้วยความร่วมมือ
สมาชิกอาเซียน
อย่างรอบด้าน
ระหว่างประเทศ
๒) การประชุมโต๊ะกลม
และหลากหลายระดับ
ด้านวิชาการ การวิจัย
กลุ่มย่อย (Round
และกิจกรรมพัฒนาชุมชน
Table Meeting:
RTM)
๓) การประชุมประจำปี
ของผู้อำนวยการ
โรงเรียน ในภาคพื้น
เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (SEASPF)
๔) การประชุมประจำปี
ว่าด้วยแนวปฏิบัติ
ที่ดีที่สุดของ SEASPF
๕) บุคลากรสถาบัน
อุดมศึกษาของประเทศ
สมาชิก มีเวทีประชุม
ร่วมกัน
เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น เข้าร่วม
การฝึกอบรมวิชาชีพ
และกิจกรรม
สร้างเครือข่าย
เพื่อแสวงหาโอกาส
ในการผสาน
ความร่วมมือ
ระหว่างกัน
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ประเทศ/

หน่วยงานสนับสนุน

แผนปฎิบตั กิ าร
อาเซียน-จีน,
SEASPF
(major
partner),
Malaysia
UTM,
UNICEF,
สำนักงาน
เลขาธิการ
ซีมีโอ
และศูนย์
ซีมีโอ RIHED

กรอบระยะเวลา (๒๕๕๙-๒๕๖๓)
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

x

x

x

x

SUB-GOAL 8: Provide capacity-building programs for teachers, academics and other key stakeholders in the education community
PRIORITY AREA 8.1: Promoting Education Exchange Week to conduct comprehensive, multi-level, and wide-ranging
exchanges and cooperation.
(Performance Indicator: Increased number of initiatives and opportunities for multi-level exchanges and cooperation on education in ASEAN)
Projects/Activities
66. S trengthening
existing exchange
week programmes
to conduct
comprehensive,
multi-level, and
wide-ranging
exchanges and
cooperation

Performance
Indicators
Number of regional-level
seminars/colloquiums/
workshops/networking
events on international
cooperation in academic,
research and community
development activities

Expected Outputs

Lead
Country

Annual China-ASEAN
Malaysia
Education Cooperation
Week; Round Table
Meeting (RTM), Annual
South East Asia School
Principals Forum
(SEASPF) Conference;
Annual SEASPF Best
Practice Conference;
Staff at higher education
institutions in AMS meet
in a common platform
to exchange ideas,
attend professional
training sessions and
network to explore
collaboration
opportunities

Potential
Partners
ASEAN-China
PoA,
SEASPF
(major
partner),
Malaysia
UTM,
UNICEF,
SEAMEO
Secretariat
and
SEAMEO
RIHED

Timelines (2016-2020)
2016 2017 2018 2019 2020
x

x
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x

ภารกิจสำคัญ ๘.๒: เพิ่มขีดความสามารถด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ ให้แก่ครูอาจารย์
(ตัวชี้วัด: จำนวนครูอาจารย์และนักการศึกษาภายในประเทศสมาชิกอาเซียน ที่ได้รับการอบรมฝึกทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ ที่เพิ่มขึ้น)
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดหวัง

ประเทศ
เจ้าภาพ

x

สำนัก
เลขาธิการ
อาเซียน
(EYSD and
IAI & NDG
Division) +
ประธาน
SOM-ED

x

x

x

สำนัก
เลขาธิการ
อาเซียน
(EYSD and
APSC) +
ประธาน
SOM-ED

x

x

x

x

x

x

๖๘. พัฒนาโครงการฝึกอบรม - โอกาสในการเข้าถึงการสอน - มกี ารจัดทำและเปิดหลักสูตร
ฝ ึกอบรมสำหรับ
ภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ
ครูระดับประถมศึกษา
ครูประถมศึกษา
ในระดับการศึกษา
ด้านการสอนภาษาอังกฤษ
ด้านการสอนภาษาอังกฤษ
ขั้นพื้นฐาน
(IAI & NDG Work
- จำนวนหลักสูตรที่จัดทำ
Plan)
และเปิดสอน
- จำนวนครูที่ได้รับประโยชน์
จากโครงการดังกล่าว

๗๐. ส่งเสริมให้ครูมีความรู้
เกี่ยวกับอาเซียน
ผ่านการฝึกอบรม
(APSC Action Line)

- จ ำนวนครูอาจารย์ที่ผ่าน
การฝึกอบรม
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๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

x

อินโดนีเซีย
กัมพูชา

- จ ำนวนผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับ - มีการจัดตั้งและฝึกอบรม
กลุ่มหรือเครือข่าย
การพัฒนา
ผู้เชีย่ วชาญ
- จำนวนกิจกรรมทีม่ งุ่ ส่งเสริม
ความรู้ ความเข้าใจ
และความซาบซึ้ง
ในความหลากหลาย
ของประเทศสมาชิกอาเซียน

กรอบระยะเวลา (๒๕๕๙-๒๕๖๓)
x

- มีการจัดทำและเปิดสอน
- จำนวนหลักสูตรที่จัดทำ
๖๗. จัดทำ/เปิดหลักสูตร
หลักสูตรสำหรับครู
และเปิดสอน
การพัฒนาวิชาชีพ
และนักวิชาการเพื่อพัฒนา
สำหรับครู และนักวิชาการ - จำนวนครูที่ได้รับประโยชน์
ทักษะทีจ่ ำเป็นสำหรับ
จากโครงการดังกล่าว
ในศตวรรษที่ ๒๑ อาทิ
ศตวรรษที่ ๒๑
ทักษะการติดต่อสื่อสาร
(ภาษาอังกฤษและภาษาอืน่
ของอาเซียน) การคิด
วิเคราะห์ การแก้ปัญหา
และการตัดสินใจ
การสร้างสรรค์
และนวัตกรรมความร่วมมือ
และความเชื่อมโยง
ข้ามวัฒนธรรม และการ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับโลก

๖๙. พัฒนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ
และความซาบซึ้ง
ในความหลากหลาย
ของประเทศสมาชิก
อาเซียน
(APSC Action Line)

ประเทศ/

หน่วยงานสนับสนุน

สำนักงาน
เลขาธิการ
ซีมีโอ และ
ศูนย์ระดับ
ภูมิภาคของ
ซีมีโอ

x

x

PRIORITY AREA 8.2: Enhancing teachers’ competencies for 21st century skills
(Performance Indicator: Increased number of ASEAN teachers and educators trained on 21st Century skills)
Projects/Activities

Performance
Indicators

67. 	Develop/conduct
professional
development courses
for teachers and
academics on the 21st
Century Skills such as:
a. 	Communication skills
(English language
and other ASEAN
languages)
b. 	Critical thinking,
problem solving and
decision-making
c. 	Creativity and
innovation
d. 	Cross-cultural and
collaboration
e. Global awareness

Number of courses
developed and
implemented

68. 	Develop programmes
to train primary
school teachers in
English language
instruction (IAI & NDG
Work Plan)

Increased access to
quality English language
instruction in basic
education

Number of teachers
benefitted

Number of courses
developed and
implemented

Expected Outputs

Lead
Country

Potential
Partners

Timelines (2016-2020)

Courses for teachers and
academics on the 21st
Century Skills developed
and implemented

Indonesia
Cambodia

SEAMEO
Secretariat
and
SEAMEO
Regional
Centres

Programmes to train
primary school teachers
in English language
instruction developed
and implemented

ASEAN
Secretariat
(EYSD and
IAI & NDG
Division) +
SOM-ED
Chair

x

x

x

A pool or network of
experts established and
trained

ASEAN
Secretariat
(EYSD and
APSC) +
SOM-ED
Chair

x

x

x

x

x

x

2016 2017 2018 2019 2020
x
x
x
x

Number of teachers
benefitted
69. 	Develop a pool of
experts to promote
understanding,
knowledge and
appreciation of
diversity of ASEAN
Member States (APSC
Action Line)

Number of experts
Number of activities aim
towards promotion of
understanding, knowledge
and appreciation of
diversity of AMS

Number of teachers
70. 	Promote ASEAN to
trained
teachers through
training (APSC Action
Line)

Training/orientations
on ASEAN for teachers
conducted

x
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ปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอร์
ว่าด้วยการอุดมศึกษา
KUALA LUMPUR DECLARATION
ON HIGHER EDUCATION

ปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอร์
KUALA LUMPUR DECLARATION ON
ว่าด้วยการอุดมศึกษา (คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ) HIGHER EDUCATION
เรา ประมุขรัฐหรือหัวหน้ารัฐบาล ในนามของสมาคมประชาชาติ WE, the Heads of States or Governments representing
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งประกอบด้วย บรูไนดารุสซาลาม
ราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า สาธารณรั ฐ อิ น โดนี เซี ย สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา สาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย
และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในโอกาสการประชุมสุดยอด
อาเซียนครั้งที่ ๒๗ ค.ศ. ๒๐๑๕ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

ASEAN, consisting of Brunei Darussalam, the Kingdom of
Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People’s
Democratic Republic, Malaysia, the Republic of the Union
of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic
of Singapore, the Kingdom of Thailand, and the Socialist
Republic of Viet Nam, on the occasion of the 27th ASEAN
Summit 2015 in Kuala Lumpur:

ยืนยัน ปฏิญญาชะอำ-หัวหินว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือ REAFFIRMING the Cha-Am Hua Hin Declaration on

ด้านการศึกษาเพื่อบรรลุประชาคมอาเซียนที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน Strengthening Cooperation on Education to Achieve
รับรองทีช่ ะอำ-หัวหิน ประเทศไทย เมือ่ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๐๙ an ASEAN Caring and Sharing Community, adopted at
Cha-Am Hua Hin, Thailand on 24th October 2009;

ยอมรั บ

หลั ก การที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองในปฏิ ญ ญาว่ า ด้ ว ย ACKNOWLEDGING the principles adopted at the
ความร่วมมือในอาเซียน ฉบับที่ ๒ (ปฏิญญาบาหลี ฉบับที่ ๒) Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II) in Bali,
ณ เมืองบาหลี อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๐๓ Indonesia on 7th October 2003 to establish the ASEAN
Community by 2020;
เพื่อจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๐

ระลึกถึง ประเด็นสำคัญทั้ง ๔ ประการ และ ๒๐ แผนงานเฉพาะ RECALLING the four priority areas and 20 specific

ที่ ด ำเนิ น การภายใต้ แ ผน ๕ ปี ด้ า นการศึ ก ษาของอาเซี ย น programmes for implementation under the ASEAN
Five Year Work Plan on Education 2011-2015;
ค.ศ. ๒๐๑๑ – ๒๐๑๕

ระลึกถึง ปฏิญญาบันดาร์เสรีเบกาวันว่าด้วยการประกอบการ RECALLING the Bandar Seri Begawan Declaration on
เยาวชนและการจ้างงาน ซึง่ ได้รบั การรับรองเมือ่ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม Youth Entrepreneurship and Employment, adopted at
Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam on 22nd May 2013;
ค.ศ. ๒๐๑๓ ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน บรูไนดารุสซาลาม
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ภาพที่มา https://www.smu.edu.sg และ http://www.dusit.ac.th

ระลึกถึง ปฏิญญาเนปิดอว์ว่าด้วยวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน RECALLING the Nay Pyi Taw Declaration on the ASEAN
Community’s Post-2015 Vision;

ภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕

ระลึกถึง ๘ ประเด็นสำคัญด้านการศึกษา ซึ่งได้รับการรับรอง RECALLING

ในที่ ป ระชุ ม รั ฐ มนตรี ศึ ก ษาอาเซี ย น ครั้ ง ที่ ๘ ณ สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. ๒๐๑๔

the Eight Key Elements on Education
Adopted at the 8th ASEAN Education Ministers Meeting
(ASED) in Lao PDR, September 2014;

ยิ น ดี

WELCOMING the progress made in implementing

ชื่ น ชม

COMMENDING the on-going efforts in developing

กั บ ความก้ า วหน้ า ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในการปฏิ บั ติ ต ามแผนงาน
การจัดตั้งประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๐๙ - ๒๐๑๕ และมาตรการ
และข้อผูกพันอืน่ จากปฏิญญาอาเซียนและแผนปฏิบตั กิ ารฉบับต่าง ๆ

ต่ อ ความพยายามอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในการพั ฒ นา
แผนงานการศึกษาของอาเซียน ค.ศ. ๒๐๑๖ - ๒๐๒๐

the Roadmap for the ASEAN Community (2009-2015)
as well as other measures and commitment set out
in various ASEAN declarations and plans of action;

the ASEAN 5-Year Work Plan on Education 2016-2020;

เน้นย้ำ ความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก STRESSING the importance of cooperation among
ในการก่อตั้งประชาคมอาเซียน ซึ่งมีความเชื่อมโยงทางการเมือง
การบูรณาการทางเศรษฐกิจ และมีความรับผิดชอบทางสังคม
และ

ASEAN Member States towards formation of the ASEAN
Community that is politically cohesive, economically
integrated and socially responsible; and
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ตระหนัก ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม ความท้าทาย MINDFUL of the changes in societies, challenges in
ในการสร้างสันติภาพ ความมั่นคง และความมั่งคั่งของประชาคม
ในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ และความจำเป็ น ที่ จ ะต้ อ งพั ฒ นา
เพื่อพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคและโลก

building shared peace, security and prosperity across
communities in Southeast Asia, and the need for
transformation at regional and global levels,

จึงเห็นพ้องร่วมกัน ดังนี้:
๑. รับทราบว่าการอุดมศึกษาเป็นหนึง่ ในตัวเร่งของประเด็น
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมของภูมิภาค
๒. ยกระดับคุณภาพในการจัดการอุดมศึกษาของประเทศ
สมาชิกอย่างทั่วถึง
๓. ส่ ง เสริ ม บทบาทเชิ ง วิ ช าการของการอุ ด มศึ ก ษา
ของอาเซียนในชุมชนวิชาการระดับโลก
๔. ยอมรั บ ความหลากหลายและความเป็ น อั น หนึ่ ง
อันเดียวกันของประชาคมอาเซียนผ่านกลไกการเคลือ่ นย้ายนักเรียน
นักศึกษา และนักวิชาการภายในภูมิภาค
๕. มี บ ทบาทในการส่ ง เสริ ม สั น ติ ภ าพ ความมั่ ง คั่ ง
การปรับตัวได้ และการความมีชวี ติ ชีวาของอาเซียน ผ่านความร่วมมือ
ระหว่างภาควิชาการ ภาคอุตสาหกรรม รัฐบาล และชุมชน
๖. ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาและการเป็ น ผู้ ป ระกอบการ
ในชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น อย่ า งยั่ ง ยื น ผ่ า นการมี ส่ ว นร่ ว มของเยาวชน
คนทำงานและอาสาสมัคร
๗. สร้างประชาคมอาเซียนที่ขับเคลื่ อ นด้ ว ยนวั ต กรรม
ที่มีความสามารถและทักษะในการคิดเชิงวิพากษ์ โดยสถาบัน
อุ ด มศึ ก ษาในอาเซี ย นจะต้ อ งมี บ ทบาทในการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ของภู มิ ภ าค เช่ น การให้ โ อกาสการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต
การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา
การศึ ก ษาออนไลน์ แ ละการเรี ย นรู้ แ บบผสมผสาน การศึ ก ษา
หลังปริญญา การศึกษาข้ามพรมแดน และการเรียนรู้รูปแบบอื่น ๆ
ที่มีความยืดหยุ่น
๘. สนั บ สนุ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น โดยใช้
หลักสูตรและกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัย การพัฒนาชุมชน
และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๙. เพิ่ ม บทบาทเชิ ง ประจั ก ษ์ ข องอาเซี ย นในเวที โ ลก
ผ่านการเพิ่มบทบาทการเป็นผู้นำทางวิชาการระดับอุดมศึกษา
ในสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก

hereby agree to:
i. acknowledge higher education as one of the
catalysts in accelerating ASEAN’s economic, political
and sociocultural development agenda;
ii. uphold quality in the provision of higher
education across all member states;
iii. enhance academic contribution of ASEAN higher
education within the global academic community;
iv. embrace diversity and solidarity of the ASEAN
Community through enhanced intra-ASEAN mobility of
students and scholars;
v. contribute to the promotion of peace,
prosperity, resilience, and vibrancy of ASEAN through
synergised collaboration between the academia,
industry, government and community;
vi. foster sustainable local community development
through participation of youth, professionals and
volunteers in entrepreneurial endeavours;
vii. build an innovation-driven ASEAN Community
with critical thinking capability and skill through capacity
building offered by higher education institutions within
ASEAN, such as opportunities for lifelong learning, technical
and vocational education and training (TVET), online and
blended learning, postgraduate education, transnational
education and other flexible learning options;
viii. contribute to sustainable development through
academic programmes, research, community development
and stakeholder engagement;
ix. increase visibility of ASEAN globally through
increased thought leadership in various disciplines of
higher education at regional and international levels;
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เรา

ยอมรับและผูกมัดตามปณิธานข้างต้น และให้ถือว่าเอกสาร
ฉบั บ นี้ เ ป็ น หลั ก และแนวทางในการส่ ง เสริ ม อาเซี ย นที่ ยึ ด มั่ น
ในประโยชน์ของประชาชนและมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมด้วย
แผนการดำเนินการอื่น ๆ ที่ปรากฎในเอกสารประชาคมอาเซียน
ภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕

WE are committed on the above aspirations and this

document serves as the guiding principles in promoting
a people-oriented and people-centred ASEAN together
with the elements contained in the integral ASEAN
Community’s Post-2015 document.

เรา ขอมอบหมายให้ที่ประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนทำหน้าที่ WE task the ASEAN Ministerial Meeting on Education
ปฏิบัติตามปฏิญญาฉบับนี้ โดยใช้แนวทางของแผนปฏิบัติการ
ภายใต้ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการอุดมศึกษา
และรายงานต่อเราเป็นประจำผ่านคณะมนตรีประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียนเพื่อทราบถึงความคืบหน้าของการดำเนินการ

(ASED) to implement this Declaration, guided by
the Framework for Implementation of ASEAN Declaration
on Higher Education, and report to us regularly through
the ASEAN Socio-Cultural Community Council on
the progress of the implementation.

รับรอง ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน
ค.ศ. ๒๐๑๕

Adopted in Kuala Lumpur, Malaysia on the Twenty
First Day of November in the Year Two Thousand and
Fifteen.
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ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งด้านการศึกษา
ให้แก่เด็กและเยาวชนที่ตกหล่น
ASEAN DECLARATION ON
STRENGTHENING EDUCATION FOR
OUT-OF-SCHOOL CHILDREN AND YOUTH
(OOSCY)

ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งด้านการศึกษา
ให้แก่เด็กและเยาวชนที่ตกหล่น

ASEAN DECLARATION ON
STRENGTHENING EDUCATION FOR
OUT-OF-SCHOOL CHILDREN AND
YOUTH (OOSCY)

เรา

ประมุ ข แห่ ง รั ฐ /หั ว หน้ า รั ฐ บาลของภาคี ส มาชิ ก สมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า
“อาเซียน”) ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนามในโอกาสการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๘
ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว

WE,

the Heads of State and Government of
the Association of Southeast Asian Nations (hereinafter
referred to as “ASEAN”), namely Brunei Darussalam,
the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia,
the Lao People’s Democratic Republic (Lao PDR), Malaysia,
the Republic of the Union of Myanmar, the Republic of
the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom
of Thailand and the Socialist Republic of Viet Nam,
gathering hereby at the 28th ASEAN Summit in Vientiane,
Lao PDR;

ยื น ยั น

พั น ธกรณี ที่ มี ต่ อ ประชาคมอาเซี ย นที่ ป ระกอบด้ ว ย
๓ เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน ซึ่งถือกำเนิดจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๒
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๐

REAFFIRMING

ยื น ยั น ว่ า

REAFFIRMING

(คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ)

หนึ่ ง ในวั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ที่ ก ล่ า วในหมวดที่ ๑
วรรคที่ ๑๐ ของกฎบัตรอาเซียน คือ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โดยผ่ า นความร่ ว มมื อ ที่ ใ กล้ ชิ ด ยิ่ ง ขึ้ น ในด้ า นการศึ ก ษาและ
การเรียนรูต้ ลอดชีวติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ่ เสริมสร้าง
พลังประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งแห่งประชาคมอาเซียน
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our commitment to the ASEAN
Community comprised of three pillars, namely ASEAN
Political Security Community, ASEAN Economic
Community and ASEAN Socio-Cultural Community,
as called for by our leaders at the 12th ASEAN Summit
on 13 January 2007;

that one of the key purposes of
ASEAN as stipulated in Article 1 paragraph 10 of the
ASEAN Charter is to develop human resources through
closer cooperation in education and lifelong learning,
and in science and technology, for the empowerment
of the peoples of ASEAN and for the strengthening of
the ASEAN Community;
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ยึ ด มั่ น

ในการให้ ค วามสำคั ญ กั บ การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ เด็ ก
และเยาวชนตามทีป่ รากฏในปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
หมวดที่ ๓๑ ที่กำหนดไว้ว่า
ก) บุคคลทุกคนมีสิทธิในการศึกษา
ข) การศึกษาระดับประถมศึกษาจะต้องเป็นการศึกษา
ภาคบั ง คั บ และจั ด ให้ ทุ ก คนแบบให้ เ ปล่ า การศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษาในรูปแบบต่างๆ จะต้องจัดให้มีขึ้น และให้ทุกคน
สามารถเข้าถึงได้ผา่ นทุกช่องทางทีเ่ หมาะสม การศึกษาด้านเทคนิค
และอาชีวศึกษาจะต้องจัดให้มีโดยทั่วไป ทุกคนจะต้องสามารถ
เข้ าถึ งการศึก ษาระดับอุดมศึก ษาได้อย่ างเท่ าเทีย มบนพื้น ฐาน
ของความสามารถ

the importance of
education for children and youth and Article 31 of the
ASEAN Human Rights Declaration which states that:
a) Every person has the right to education.
b) Primary education shall be compulsory and
made available free to all. Secondary education in its
different forms shall be available and accessible to
all through every appropriate means. Technical and
vocational education shall be made generally available.
Higher education shall be equally accessible to all on
the basis of merit.

ตระหนักว่า

RECOGNIZING that in parts of the ASEAN region,

ในอาเซียนยังมีเด็กและเยาวชนที่ตกหล่นอยู่เป็น
จำนวนมาก ดังนั้น จึงจำเป็นต้องพัฒนามาตรการที่มีประสิทธิผล
เพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้มีโอกาสที่เท่าเทียมในการเข้าถึง
และได้ รั บ ประโยชน์ จากการศึก ษาอย่างต่ อเนื่ อ ง (การเข้ า ถึ ง )
ได้เข้าเรียนและคงอยู่ในโรงเรียน (การคงอยู่ในระบบการศึกษา)
และสามารถเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษา (การสำเร็จการศึกษา)

REAFFIRMING FURTHER

there is a significant number of OOSCY thereby requiring
effective measures to enable them to have equal access
to education and to benefit from continuous education
(access), to remain and be retained in school (retention),
and to complete such education (completion);

ตระหนักว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับรองการเป็นภาคี COGNIZANT that all Member States of ASEAN

ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัด
การเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) และอนุสญ
ั ญาว่าด้วย
สิ ท ธิ ค นพิ ก าร (CRPD) ทั้ ง นี้ ในอนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ เ ด็ ก
ระบุคำจำกัดความของ “เด็ก” ว่าหมายถึงบุคคลทีม่ อี ายุตำ่ กว่า ๑๘ ปี
และให้คำนึงถึงหลักการสำคัญต่อการไม่เลือกปฏิบัติ สิทธิในการ
อยู่รอดการได้รับการพัฒนา ตลอดจนการรักษาประโยชน์สูงสุด
ของเด็กและการเคารพแนวคิดของเด็ก

are Parties to the Convention on the Rights of the
Child (CRC), the Convention on the Elimination of All
Forms of Discrimination against Women (CEDAW) and
the Convention on the Rights of Persons wıth Disabilities
(CRPD), and that the CRC defines a child as a person
under eighteen years of age and emphasizes
the principles of non-discrimination, the right to life,
survival, and development, the best interests of the child,
and respect for the child’s views.

เน้นย้ำว่า สิทธิในการได้รับการศึกษาซึ่งอยู่บนพื้นฐานหลักการ STRESSING
ไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ เ ป็ น สาระสำคั ญ ในอนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ เ ด็ ก
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ทั้งนี้ข้อ ๒๘ ของอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิเด็กระบุว่า “รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กที่จะได้รับ
การศึกษา และเพือ่ ทีจ่ ะให้สทิ ธินบี้ งั เกิดผลตามลำดับ และบนพืน้ ฐาน
ของโอกาสที่เท่าเทียมกัน รัฐภาคีจะ :

that the right to education based on
non-discrımınatıon is underlined by the CRC, the CEDAW
and the CRPD and that by Article 28 of the CRC:
“States Parties recognize the right of the child to
education, and with a view to achieving this right
progressively and on the basis of equal opportunity,
they shall, in particular:
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ก) จัดการศึกษาระดับประถมเป็นภาคบังคับที่เด็กทุกคน
สามารถเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข) สนับสนุนการพัฒนาของการศึกษาระดับมัธยมในรูปแบบ
ต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ จัดการศึกษา
ให้แพร่หลายและเปิดกว้างแก่เด็กทุกคน และดำเนินมาตรการ
ที่ เ หมาะสม เช่ น การนำมาใช้ ซึ่ ง การศึ ก ษาแบบให้ เ ปล่ า
และการเสนอให้ความช่วยเหลือทางการเงินในกรณีที่จำเป็น
ค) ทำให้ ก ารศึ ก ษาในระดั บ สู ง เปิ ด กว้ า งแก่ ทุ ก คน
บนพื้นฐานของความสามารถโดยทุกวิธีการที่เหมาะสม
ง) ทำให้ข้อมูลข่าวสารและการแนะนำทางการศึ ก ษา
และอาชีพเป็นที่แพร่หลายและเปิดกว้างแก่เด็กทุกคน
จ) ดำเนิ น มาตรการเพื่ อ สนั บ สนุ น การเข้ า เรี ย น
อย่างสม่ำเสมอและลดอัตราการออกจากโรงเรียนกลางคัน

a) Make primary education compulsory and
available free to all;
b) Encourage the development of different forms
of secondary education, including general and vocational
education, make them available and accessible to every
child, and take appropriate measures such as
the introduction of free education and offering financial
assistance in case of need;
c) Make higher education accessible to all on the
basis of capacity by every appropriate means;
d) Make educational and vocational information
and guidance available and accessible to all children;
e) Take measures to encourage regular attendance
at schools and the reduction of drop-out rates;

ระลึ ก ถึ ง

RECALLING

พั น ธะสั ญ ญาของทุ ก ประเทศในการดำเนิ น การ
ตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development
Goals: MDGs) และมุ่งสู่วาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี ๒๕๗๓
(2030 Agenda for Sustainable Development) ที่กำหนด
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้จำนวน ๑๗ ข้อ (Sustainable
Development Goals: SDGs) ซึง่ ได้รบั การรับรอง ณ นครนิวยอร์ก
สหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๘ โดยเป้าหมายข้อที่ ๑
มุ่งเน้น “การขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกแห่งหน” และ
เป้าหมายข้อที่ ๔ มุง่ เน้น “การสร้างหลักประกันในการจัดการศึกษา
ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมการสร้าง
โอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับทุกคน” ภายในปี ๒๕๗๓
โดยมีเป้าหมายย่อยหลัก ๆ คือ “๔.๑) สร้างหลักประกันให้เด็ก
ทุกคนทั้งชายและหญิงได้รับการศึกษาทั้งในระดับประถมและ
มัธยมที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรู้ ที่ เ หมาะสมและมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ภ า ย ใ น ปี ๒ ๕ ๗ ๓ ” แ ล ะ เ ป้ า ห ม า ย ย่ อ ย
“๔.๒) สร้างหลักประกันให้เด็กทุกคนทั้งชายและหญิงสามารถ
เข้ า ถึ ง การพั ฒ นา การดู แ ล และการจั ด การศึ ก ษาระดั บ
ก่อนประถมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในปี ๒๕๗๓
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา”
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the commitment by all States to
implement the Millennium Development Goals (MDGs),
advanced further by the 2030 Agenda for Sustainable
Development, with its 17 Sustainable Development
Goals (SDGs), adopted in New York, USA, in September
2015 of which Goal 1 is to “End poverty in all its forms
everywhere” and Goal 4 is to “Ensure inclusive and
equitable quality education and promote lifelong
learning opportunities for all” by the year 2030 of
which, among others, a key target is “4.1) By 2030,
ensure that all girls and boys complete free, equitable
and quality primary and secondary education leading to
relevant and effective learning outcomes” and another
target is “4.2) By 2030, ensure that all girls and boys
have access to quality early childhood development,
care and pre-primary education so that they are ready
for primary education”;
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เน้นย้ำว่า

การพัฒนาเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี
ในระดั บ ต่ า ง ๆ ซึ่ ง รวมถึ ง ปฏิ ญ ญาอิ น ชอนว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๗๓ : สูก่ ารจัดการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพอย่างเท่าเทียมและทัว่ ถึง
รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม โอกาสการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต สำหรั บ ทุ ก คน
(Incheon Declaration on Education 2030 :
Towards Inclusive and Equitable Quality Education
and Lifelong Learning for All) ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจาก
ที่ ป ระชุ ม เวที ก ารศึ ก ษาโลก (World Education Forum)
ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘
และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา ๒๕๗๓ ที่ได้รับการรับรองจาก
ที่ประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ ๓๘ (38th Session of
the General Conference of the UNESCO) ณ กรุงปารีส
สาธารณรัฐฝรั่งเศส เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘

EMPHASIZING that these developments have been

supported strongly at other levels, including the Incheon
Declaration on Education 2030: Towards Inclusive and
Equitable Quality Education and Lifelong Learning for
All adopted by the World Education Forum in Incheon,
the Republic of Korea, in May 2015 and the Education
2030 Framework for Action adopted by
the 38 th United Nations Educational, Scientific,
and Cultural Organization (UNESCO) General Conference
in Paris in November 2015;

ระลึกถึง ปฏิญญาชะอำ-หัวหินว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือ RECALLING the Cha-Am Hua Hin Declaration on

ด้านการศึกษาเพือ่ บรรลุประชาคมอาเซียนทีเ่ อือ้ อาทรและแบ่งปัน
ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รอง ณ ชะอำ หั ว หิ น ประเทศไทย เมื่ อ วั น ที่
๒๔ ตุ ล าคม ๒๕๕๒ และปฏิ ญ ญากรุ ง กั ว ลาลั ม เปอร์ ว่ า ด้ ว ย
การอุ ด มศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รอง ณ กรุ ง กั ว ลาลั ม เปอร์
ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

Strengthening Cooperation on Education to Achieve
an ASEAN Caring and Sharing Community, adopted at
Cha-Am Hua Hin, Thailand on 24 th October 2009,
and the Kuala Lumpur Declaration on Higher Education,
adopted at Kuala Lumpur, Malaysia on 21st November 2015;

ระลึกด้วยว่า ประเด็นการศึกษาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ RECALLING also that the issue of education is an
ในแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ทีม่ งุ่ ดำเนินการ
ภายในปี ๒๕๖๘ และแผนงานการศึ ก ษาของอาเซี ย น
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) โดยได้บรู ณาการอนุสญั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC)
กรอบงานการศึกษาปี ๒๕๗๓ และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
(SDGs) เข้าไว้ในการดำเนินการระดับภูมิภาคอาเซียนด้วย

essential component of the ASEAN Socio-Cultural
Community Blueprint targeted for implementation by 2025,
advanced further by the ASEAN Work Plan on
Education 2016-2020, with additional opportunities to
integrate the CRC, the Education 2030 Framework for
Action and SDGs into the ASEAN region;
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ในการนี้ จึงตกลงดังนี้
มิติต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชนที่ตกหล่น
๑. คำว่า “เด็กและเยาวชนที่ตกหล่น” (Out-Of-School
Children and Youth: OOSCY) หมายถึง เด็กและเยาวชนที่อยู่
ภายใต้สถานการณ์ซงึ่ ครอบคลุมหนึง่ หรือมากกว่าหนึง่ ใน ๔ ประเภท
ต่อไปนี้คือ
		 ก) เด็ ก และเยาวชนที่ ไ ม่ มี โ อกาสเข้ า ถึ ง โรงเรี ย น
ในชุมชนของตน
		 ข) เด็กและเยาวชนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าเรียน
แม้โรงเรียนจะมีความพร้อมในการรับเข้าศึกษา
		 ค) เด็ ก และเยาวชนที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นแล้ ว
แต่ไม่เข้าเรียน หรือเสี่ยงต่อการออกจากโรงเรียนกลางคัน
		 ง) เด็กและเยาวชนที่ออกจากโรงเรียนกลางคัน

DO HEREBY AGREE AS FOLLOWS:
DIMENSIONS OF OOSCY
1. The term “Out-of-School Children and
Youth” (OOSCY) encompasses children and youth in
one or more of the following four key situations:
		 a) Children and youth who do not have
access to a school in their community;
		 b) Children and youth who do not yet enroll
at a school, despite the availability of a school;
		 c) Children and youth who have enrolled
but do not attend school or are at risk of dropping out;
		 d) Children and youth who drop out of the
education system.

สถานการณ์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นการเคลื่อนย้ายของประชากร These situations also reflect population flows and ethnic
diversity.
และความหลากหลายทางชาติพันธุ์
หลักการสำคัญ
๒. เรามุ่งมั่นที่จะนำหลักการต่อไปนี้ไปปฏิบัติใช้ให้เป็นไป
ในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ กฎหมายภายในประเทศและนโยบาย
ของประเทศสมาชิกอาเซียนโดยประยุกต์ให้เข้ากับบริบททีแ่ ตกต่างกัน
ของประเทศสมาชิกอาเซียน อีกทั้งสอดคล้องตามมาตรฐานสากล
และพั น ธกิ จ ซึ่ ง ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากปฏิ ญ ญาอิ น ชอน
ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๗๓ และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๗๓ ดังนี้
		 ก) ความครอบคลุม : การศึกษาเป็นสิทธิมนุษยชน
ประการหนึง่ เด็กและเยาวชนทุกคนซึง่ รวมเด็กและเยาวชนทีต่ กหล่น
มีสิทธิ์ในการเข้าถึงการศึกษาบนพื้นฐานของการไม่เลือกปฏิบัติ
และการได้รับโอกาสที่เท่าเทียมโดยถ้วนหน้า
		 ข) ความเสมอภาค : จำเป็นต้องมีเจตจำนงอันมั่นคง
และให้การสนับสนุนและจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นในด้านต่าง ๆ
เพื่อขจัดการกีดกัน และการเบียดเบียนในทุกรูปแบบ ตลอดจน
ความเหลื่อมล้ำและความไม่เท่าเทียมในด้านการเข้าถึงการศึกษา
การมีส่วนร่วมและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
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Key Principles
2. We strive to ensure implementation of the
following principles in accordance with the domestic
laws and policies of ASEAN Member States and
adapted to the different contexts of ASEAN Member
States, and in conformity with international standards
and obligations, strengthened by the aforesaid Incheon
Declaration : Education 2030 and the Education 2030
Framework for Action:
a) Inclusivity : Education is a human rights and
every child and youth, including OOSCY, is entitled to
have access to education premised on non-discrimination
and equal opportunities for all;
b) Equity : Strong commitment and specific
support and resources are required to address all forms
of exclusion and marginalization, disparities and
inequalities in access to education, participation and
learning outcomes;
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ค) การเข้าถึง : การเข้าถึงการศึกษาเป็นภารกิจสำคัญ
เร่งด่วนเพื่อยังประโยชน์ได้สูงสุดสำหรับเด็กและเยาวชนทุกคน
โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างทางเพศสภาพ สัญชาติ ชาติพันธุ์
ความทุพพลภาพ ถิ่นฐาน ศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรม ต้นกำเนิด
ทางสังคม และต้นกำเนิดทางด้านอื่น ๆ
		 ง) ความต่อเนือ่ ง : จำเป็นต้องสร้างหลักประกันในการ
จั ด การศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งให้ แ ก่ เ ด็ ก และเยาวชน โดยเฉพาะ
การสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา การรักษาและคงไว้ซง่ึ สถานภาพ
นั ก เรี ย นในโรงเรี ย นโดยไม่ อ อกกลางคั น รวมทั้ ง การลดอั ต รา
การซ้ำชั้นตลอดจนการเรียนจนจบ (ไม่ต่ำกว่า) หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
		 จ) คุณภาพ : การศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพเป็นเรือ่ งสำคัญยิง่
ซึง่ เกีย่ วพันกับหลากหลายปัจจัย ได้แก่ ครูทมี่ ปี ระสิทธิผล หลักสูตร
หลั ก การวิ ธี ก ารสอน สื่ อ การเรี ย นการสอน การประเมิ น ผล
การอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของเด็ก
ที่ผสานความร่วมมือกับครอบครัวและชุมชน
ฉ) ความยื ด หยุ่ น : การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต และ
การเสริมสร้างสมรรถนะให้แก่ปจั เจกบุคคลจำเป็นต้องมียทุ ธศาสตร์
การเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่นและมีแนวทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย
สำหรับเด็กและเยาวชนที่ตกหล่น ทั้งในระบบและนอกระบบ
ทางด้านวิชาการและทักษะอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคน
ด้อยโอกาสหรือกลุ่มคนชายขอบ
		 จ) ความยัง่ ยืน : การเข้าถึงการศึกษาจำเป็นต้องเป็นไป
อย่างยั่งยืนเพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
จนกลายเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของพลวั ต ตลอดชี วิ ต เป็ น รากฐานของ
การพัฒนามนุษย์ มีความเคารพต่อโลก และมีการแสวงหาความเจริญ
รุ่งเรือง สันติภาพ และภาคีหุ้นส่วนในภาคส่วนต่าง ๆ

		 c) Accessibility : Access to education is a
priority to ensure optimal benefits for all children and
youth irrespective of gender, nationality, ethnicity,
disability, geographic location, religion, belief, culture,
social origin and other origins;
		 d) Continuity : Continuous education,
particularly to enable children and youth to access
school, remain and be retained in school without
dropping out, reduce repetition rates, and complete
(not less than) a full course of primary education,
needs to be guaranteed;
		 e) Quality : Quality education is paramount
and this involves a variety of factors, including effective
teachers, curriculum, methodology, pedagogy, educational
materials, evaluation, facilitation, and child and
youth participation in cooperation with families and
communities;
		 f) Flexibility : Lifelong learning and individual
empowerment call for flexible learning strategies and
different pathways of learning for OOSCY, both formal and
non-formal, academic and vocational skills, especially for
those who are disadvantaged or marginalized;
		 g) Sustainability : Access to education needs
to be sustained so that the children and youth are able to
enjoy education in a continuum and as part of a lifelong
dynamic, a cornerstone for human development, respect
for the planet, and the quest for prosperity, peace and
partnership.

กฎหมายและนโยบาย
๓. เพื่อยืนยันว่าภารกิจแรกของรัฐบาลประเทศสมาชิก
อาเซี ย นทุ ก ประเทศ คื อ การนำสิ ท ธิ ใ นการได้ รั บ การศึ ก ษา
ลงสูภ่ าคปฏิบตั จิ ริง เราจึงมุง่ มัน่ จะใช้มาตรการรอบด้านซึง่ ครอบคลุม
กฎระเบียบ นโยบาย และแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

LEGISLATION AND POLICIES
3. In affirming that it is the primary responsibility
of the Government of every ASEAN Member State to
implement the rights to education, we strive to adopt
comprehensive measures, including, among others,
legislation, policies and related action plans to ensure
the following:
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		 ก) จั ด การศึ ก ษาบนพื้ น ฐานการครอบคลุ ม ผู้ เรี ย น
ทุกกลุม่ (การศึกษาแบบเรียนรวม) ทีส่ อดคล้องกับอนุสญ
ั ญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก (CRC) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อ
สตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
(CRPD) ซึ่งเสริมด้วยเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๗๓ และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริม
ความเข้มแข็งให้ระบบการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนทีค่ รอบคลุม
เด็กและเยาวชนที่ตกหล่น โดยคำนึงถึงปัญหาท้าทาย ทั้งในเรื่อง
เพศสภาพ ถิ่นฐาน ชาติพันธุ์ ความหลากหลาย ความยากจน
การอพยพย้ายถิ่น สถานภาพและความไร้รัฐ ภาษา การกีดกัน
ความทุพพลภาพ การอยู่ในภาวะฉุกเฉิน (อาทิ ความขัดแย้งและ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ) และภาวะด้อยโอกาส
		 ข) สร้างระบบการศึกษาที่เด็กและเยาวชนเข้าถึงได้
รวมทั้งดูแลให้ยังคงอยู่ในระบบการศึกษาจวบจนสำเร็จการศึกษา
โดยมีเป้าหมายให้สามารถต่อยอดไปสู่ระดับที่สูงขึ้นได้บนพื้นฐาน
ของหลักการสำคัญที่กล่าวมาแล้ว
		 ค) จั ด ทำและนำแนวทางพร้ อ มแผนปฏิ บั ติ ก าร
เพือ่ ไปปรับใช้ในการพัฒนาการศึกษา รวมทัง้ ส่งเสริมความตระหนัก
ในความเป็ น อาเซี ย นในสถานะชุ ม ชนที่ เ อื้ อ อาทรและแบ่ ง ปั น
และสถานะภูมภิ าคทีม่ คี นเป็นศูนย์กลางเพือ่ ประโยชน์ของประชาชน
เป็นหลัก

		 a) Education based on inclusivity (inclusive
education) in accordance with the CRC, the CEDAW
and the CRPD, complemented by realization of the
goals set by the Education 2030 Framework for Action
and SDGs, to strengthen the educational system for
children and youth, including OOSCY, bearing in mind
the challenges of gender, geography, ethnicity, diversity,
poverty, migration, status and statelessness, language,
marginalization, disability, emergency (such as conflict
and natural disaster) and vulnerability;
		 b) Accessibility to the educational system
and access by children and youth to education,
their retention in education, and their completion of
education, with view of advancing their education at
other levels, based on key principles stated;
		 c) Development and implementation of
operational guidelines and action plans, including the
promotion of awareness of ASEAN as a caring and sharing
community and as a people-centred and people-oriented
region.

กิจกรรมและแนวปฏิบัติ
๔. เรามุ่ ง มั่ น จะจั ด กิ จ กรรมและแนวปฏิ บั ติ เ พื่ อ สร้ า ง
หลักประกันให้มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและ
ทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมโอกาสในการศึกษาตลอดชีวิต (แต่ไม่จำกัด)
ผ่านมาตรการดังต่อไปนี้
		 ก) ให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนพร้อมครอบครัว
เพื่อจัดการเรื่องผลกระทบของความยากจนที่มีต่อสิทธิที่จะได้รับ
การศึกษา โดยวางเป้าหมายในการขจัดความยากจน ซึ่งรวมถึง
ก า ร ว า ง ร ะ บ บ ช่ ว ย เ ห ลื อ ค น ย า ก จ น แ ล ะ ผู้ ด้ อ ย โ อ ก า ส
การลดค่าเล่าเรียนและรายจ่ายที่เกี่ยวข้องสำหรับเด็กเยาวชนและ
ครอบครัว การจัดสรรทุนการศึกษา และการให้ความช่วยเหลือ
ด้านการเงินตามความเหมาะสม

PROGRAMMES AND PRACTICES
4. We strive to establish programmes and
practices to ensure inclusive and equitable quality
education and promote lifelong learning opportunities
for all, through but not limited to the following
measures:
		 a) Assistance to children and youth and
their families to address the impact of poverty on the
right to education, targeting the eradication of poverty,
including social protection systems to help the poor and
the vulnerable, reduction of school fees and related
costs for children and youth and their families, grant of
scholarships and cash transfer to help those in need;
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		 ข) สร้างแรงจูงใจให้เด็กทัง้ ผูห้ ญิงและผูช้ ายได้มโี อกาส
เรียนจนจบการประถมศึกษา (เป็นอย่างต่ำ) และการมัธยมศึกษา
ที่ มี คุ ณ ภาพอย่ า งเท่ า เที ย มโดยไม่ เ สี ย ค่ า ใช้ จ่ า ย และนำมาซึ่ ง
ผลสัมฤทธิก์ ารเรียนรูท้ มี่ ปี ระสิทธิผลและเหมาะสม รวมทัง้ สามารถ
เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นได้
		 ค) จัดให้เด็กผูห้ ญิงและผูช้ ายมีโอกาสได้รบั การพัฒนา
การดู แ ล และการศึ ก ษาระดั บ ก่ อ นประถมศึ ก ษาสำหรั บ
เด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพื่อให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมเข้าเรียน
ในระดับประถมศึกษา
		 ง) กำหนดยุ ท ธศาสตร์ และกิ จ กรรมการเรี ย นรู้
ทีย่ ดื หยุน่ เพือ่ ให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสได้รบั การศึกษานอกโรงเรียน
และเชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างการศึกษาในระบบกับการศึกษา
นอกระบบ รวมทั้ ง ระหว่ า งโลกแห่ ง การทำงานกั บ การเรี ย นรู้
เพื่อป้องกันการใช้แรงงานเด็ก
		 จ) กำหนดกรอบการเที ย บเคี ย งระดั บ การศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค รวมทั้งการยอมรับ
การตรวจสอบ และการรับรอง ความรู้ ทักษะ คุณวุฒิ และสมรรถนะ
ของผู้เรียน ตลอดจนความเป็นไปได้ในการถ่ายโอนหน่วยการเรียน
ระหว่างสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับและระหว่างประเทศ
		 ฉ) จัดการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพอย่างทัว่ ถึงถ้วนหน้าให้ได้
มาตรฐานขัน้ ต่ำในด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ การจัดการเรียน
การสอน สื่อการเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
		 ช) จัดให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้รบั สิทธิในการศึกษา
อย่ า งเต็ ม ที่ ด้ ว ยการสามารถเข้ า ถึ ง มาตรฐานขั้ น ต่ ำ ในด้ า น
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สารสนเทศกับการสื่อสาร สิ่งอำนวย
ความสะดวกและการบริการอืน่ ๆ ในโรงเรียนและสถาบันการศึกษา
		 ซ) สนับสนุนการจัดกิจกรรมจิตอาสาและการทำงาน
ในพื้ น ที่ ธุ ร กั น ดารห่ า งไกลเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ กลุ่ ม ด้ อ ยโอกาสหรื อ
กลุม่ ชายขอบในอาเซียน และบ่มเพาะการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

		 b) Incentives to enable all girls and boys
to complete (not less than) free, equitable and quality
primary and secondary education leading to relevant
and effective learning outcomes and to advance to other
levels of education;
		 c) Provisions for all girls and boys to have
access to quality early childhood development, care and
pre-primary education so that they are ready for primary
education;
		 d) Flexible learning strategies and activities
to enable children and youth to have opportunities to
be educated out of school and bridge between formal
and non-formal education, and between the world of
work and learning, with safeguards against child labour;
		 e) Framework for equivalency arrangements
on basic education within the country and at the
regional level, including the recognition, validation and
accreditation of the knowledge, skills, qualifications and
competencies acquired, and possible credit transfers
between recognized educational institutions and countries;
		 f) Minimum standards of inclusive and quality
education provision in respect of learning environment,
teaching and learning, materials, and information and
communication technology (ICT) that is accessible to all;
		 g) Minimum standards of accessibility to
physical environment, to information and communications,
and to other facilities and services available in schools
and academic institutions, for all children and youth to
enjoy fully their right to education;
		 h) Encouragement of voluntary and outreach
work to help disadvantaged or marginalized groups in
ASEAN to foster inclusive education.
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กลไกการดำเนินงานและบุคลากร
๕. เรามุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนากลไกการดำเนินงานและบุคลากร
ให้ ส ามารถจั ด มอบสิ ท ธิ ใ นการได้ รั บ การศึ ก ษาผ่ า นมาตรการ
ดังต่อไปนี้
		 ก) จัดตั้งและสนับสนุนคณะทำงานระดับชาติ หรือ
ผูป้ ระสานงานหลักในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมและการศึกษา
สำหรับเด็กและเยาวชนทีต่ กหล่น เพือ่ ให้คำแนะนำในระดับประเทศ
และเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
		 ข) จั ด โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพสำหรั บ บุ ค ลากร
และครู อ าจารย์ เพื่ อ ให้ ส ามารถจั ด ทำและนำแผนปฏิ บั ติ ก าร
ที่ ต อบสนองความต้ อ งการของเด็ ก และเยาวชนที่ ต กหล่ น ไปสู่
การปฏิบตั ิ บ่มเพาะเจตคติเชิงบวกในกลุม่ ผูป้ ฏิบตั งิ าน ให้ความช่วยเหลือ
ครูอาจารย์ที่ดูแลเด็กและเยาวชนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
รวมทั้งช่วยเหลือบุคลากรที่ดูแลจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูล
		 ค) จัดกิจกรรมเพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนา
มาตรฐานครูในด้านคุณภาพ การฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนแบ่งปัน
ความรู้ สร้างเครือข่ายระหว่างครูในอาเซียน และการสนับสนุน
ในด้านอื่น ๆ ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

MECHANISMS AND PERSONNEL
5. We strive to improve mechanisms and
personnel to help implement the right to education,
including the following measures:
		 a) Identification and strengthening of national
coordination mechanism on inclusive education and
OOSCY to provide advice in each country and as a link
with ASEAN and relevant organs/organizations;
		 b) Capacity building programmes for
personnel and teachers to develop and implement
strategies which address the needs of OOSCY ;
to instill positive attitudes among them; to assist teachers
involved in helping children and youth with special needs;
and to help personnel in charge of data collection and
management;
		 c) Activities to strengthen and implement
standards on teacher quality, training, knowledge sharing,
exchange and networking of teachers within ASEAN and
other support to deliver inclusive education.

สารสนเทศและการติดตามผล
๖. เรามุ่ ง มั่ น ที่ จ ะพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง
ในการจัดทำสารสนเทศเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่ตกหล่น พัฒนา
ระบบติดตามผลและรายงานข่าวสาร สถิติและข้อมูล (จำแนก
ตามประเภทและมีความละเอียดอ่อนในเรื่องเพศสภาพ) เพื่อใช้
เป็นข้อมูลสำหรับติดตามเด็กและเยาวชนที่ตกหล่น พร้อมทั้ง
สนับสนุนการติดตามผลโครงการการศึกษาและการดำเนินการใด ๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การศึ ก ษาบนหลั ก การของคุ ณ ภาพและ
การเรี ย นรวม การดำเนิ น งานดั ง กล่ า วมี เ ป้ า หมายเพื่ อ จั ด ทำ
การประเมินที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

INFORMATION AND MONITORING
6. We strive to develop and strengthen
information on OOSCY; to establish a monitoring and
reporting system for information, statistics and data
(disaggregated and gender sensitive) in order to
accurately identify and track OOSCY ; and to support
the monitoring of education programmes and related
implementation based on inclusive and quality
education. This is inspired by the need for transparent
assessments and accountability.

ทรัพยากรสำหรับการดำเนินงาน
๗. เรามุง่ มัน่ ทีจ่ ะจัดเตรียมทรัพยากรให้เพียงพอในอันทีจ่ ะ
ทำให้ทุกคนมีสิทธิเข้าถึงการศึกษาและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยมี
วิธีการดังนี้

MATERIAL AND NON MATERIAL RESOURCES
7. We strive to provide adequate resources
to implement the rights to education and related
programmes, including the following means:
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		 ก) จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอย่างเสมอภาคทั้งใน
ระดับประเทศและระดับท้องถิ่น รวมทั้งทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกันความยั่งยืนของพันธกิจเพื่อเด็กและเยาวชนที่ตกหล่น
		 ข) ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ กั บ ภาคเอกชน/ธุ ร กิ จ
เพื่อให้การสนับสนุนอย่างสร้างสรรค์ และสร้างแรงจูงใจให้กับเด็ก
และเยาวชนที่ตกหล่น
		 ค) สนั บ สนุ น กิ จ กรรมที่ ไ ม่ ใ ช้ ท รั พ ยากร อาทิ
งานบริการเพื่อสาธารณชน การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน และ
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อช่วยเด็กและเยาวชน
		 ง) แสวงหาความช่ ว ยเหลื อ จากแหล่ ง สนั บ สนุ น
ที่หลากหลายทั้งในระดับนานาชาติและภูมิภาคด้วยการเสริมสร้าง
จิตวิญญาณการเป็นภาคีหุ้นส่วน

		 a) Increase equitable allocation of national
and sub national budgets and related resources to
ensure sustained commitment for the OOSCY;
		 b) Promotion of partnership with the private/
business sector for contribution through creative means
and related incentives intended for the OOSCY;
		 c) Promotion of non-material resources,
such as pro bono work, local participation and
a community of volunteers to help children and
youth;
		 d) Generation of development assistance
from a variety of sources, including international and
regional, through strong advocacy and in a spirit of
enhanced partnership.

การประสานงานและความร่วมมือ
๘. เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความร่วมมือที่เข้มแข็งระดับ
ภูมิภาคและการดำเนินกิจกรรมที่ยั่งยืนบนพื้นฐานความเข้าใจที่ว่า
การลงทุนทางการศึกษาที่เท่าเทียมในระยะยาวนี้ จะยังผลให้เกิด
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและด้านอื่นอย่างยั่งยืน ด้วยมาตรการ
ดังนี้
		 ก) เสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างรัฐมนตรีศึกษา
อาเซียนและรัฐมนตรีในกระทรวงที่เกี่ยวข้องให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
		 ข) จั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาศั ก ยภาพของข้ า ราชการ
นักการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาคประชาสังคม
เพือ่ ส่งเสริมการประสานงานและการดำเนินงานการให้ความช่วยเหลือ
เด็กและเยาวชนที่ตกหล่นอย่างมีประสิทธิผล
		 ค) สนั บ สนุ น ให้ ป ระเทศสมาชิ ก อาเซี ย นแบ่ ง ปั น
ทรัพยากรทางด้านวิชาการและงบประมาณร่วมกันในประเด็น
เด็กและเยาวชนที่ตกหล่น
		 ง) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในอาเซียน
เพื่อให้ได้รับสิทธิทางการศึกษาโดยถ้วนหน้า
		 จ) สนับสนุนการเข้าเป็นภาคีในพันธสัญญาระหว่าง
ประเทศซึ่งมุ่งส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพทั่วถึงและถ้วนหน้า

COORDINATION AND COOPERATION
8. We s t r i v e t o s t r e n g t h e n r e g i o n a l
cooperation and sustainability of actions anchored on
the understanding that long term equitable investment
in education yields economic and other benefits for
sustainable development, with the following measures:
		 a) Support for stronger links among and
between ASEAN Ministers of Education and other
relevant Ministers;
		 b) Activities to build the capacity of government
officials, educators, civil society organizations for effective
coordination and response to help OOSCY ;
		 c) Encouragement to ASEAN Member States
to share their technical and financial resources on the
issue of OOSCY;
		 d) Involvement of ASEAN sectoral bodies in
promoting the rights to education for all;
		 e) Possible accession to international
conventions related to the promotion of wider inclusive
quality education for all;
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		 ฉ) ขยายการประสานงานข้ามภาคส่วนผ่านแนวทาง
การมีสว่ นร่วมซึง่ ครอบคลุมผูใ้ ห้การสนับสนุนและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ได้แก่ เด็ก เยาวชน ครอบครัว ครูอาจารย์ และผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ภาคประชาสังคม ผูน้ ำระดับชาติและผูน้ ำชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน
องค์กรชุมชน ภาคธุรกิจ/เอกชน และสื่อ
		 ช) เสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิง่ ขึน้ ระหว่าง
ประเทศคู่เจรจาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง (ผ่านความ
ร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว กั บ ประเทศกำลั ง พั ฒ นา
(North – South) ความร่วมมือในกลุม่ ประเทศกำลังพัฒนา (South
– South) ความร่วมมือแบบไตรภาคี (triangular cooperation)
และความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก ารยู เ นสโก ยู นิ เซฟ ซี มี โ อ รวมทั้ ง
องค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ)
		 ซ) จัดทำภารกิจและกิจกรรมเร่งด่วนด้านเด็กและ
เยาวชนที่ ต กหล่ น ให้ ส อดคล้ อ งตามเป้ า หมายเพื่ อ การพั ฒ นา
อย่างยั่งยืน

		 f) Expansion of cross sectoral cooperation
through participatory approach involving a variety of
stakeholders and contributors including children,
youth and families, teachers and principals of educational
institutions, civil society, national and community
leaders, non-governmental organizations/community
based organizations, the private/business sector, and
media;
		 g) Deepening of cooperation with Dialogue
Partners and other stakeholders (including through
North-South, South-South and triangular cooperation,
and with United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organisation (UNESCO), United Nations
Children’s Fund (UNICEF), The Southeast Asian Ministers
of Education Organization (SEAMEO) and other
international organizations;
		 h) Alignment of SDGs with priorities and
programmes on OOSCY.

ข้อตกลงและพันธกรณี
๙. เราสัญญาว่าจะยึดมัน่ ตามพันธกรณีตอ่ ปฏิญญาฉบับนี้
เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายในการทำให้อาเซียน
เป็ น ประชาคมแห่ ง โอกาส ที่ มุ่ ง เน้ น ประโยชน์ ข องประชาชน
โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

RESOLVE AND COMMITMENT
9. We pledge our resolve and commitment to this
Declaration to ensure its effective implementation and
to realize an ASEAN Community of Opportunities
and a People-oriented and People-centered ASEAN
Community.

รับรอง ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว ในวันที่ ๖ กันยายน ADOPTED in Vientiane, Lao People’s Democratic

ค.ศ. ๒๐๑๖ โดยมีต้นฉบับเดียวเป็นภาษาอังกฤษ
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Republic, this 6th day of September in the Year Two
Thousand and Sixteen, in a single original copy, in the
English language.
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ACDM

ASOEN

ASEAN Committee on Disaster Management
คณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ
ACMW	ASEAN Committee on the Implementation of
the ASEAN Declaration on the Protection and
Promotion of the Rights of Migrant Workers
คณะร่างตราสารของอาเซียนเพื่อให้มีการปฏิบัติตาม
ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิ
ของแรงงานต่างด้าว
AEC
ASEAN Economic Community
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ADB
Asian Development Bank
ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย
APCEIU Asia-Pacific Centre of Education for International
Understanding
ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาเพื่ อ ความเข้ า ใจระหว่ า งประเทศ
แห่งเอเชียและแปซิฟิก
APSC
ASEAN Political-Security Community
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
AQAN ASEAN Quality Assurance Network
เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน
ASCC ASEAN Socio-Cultural Community
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ASEAN Foundation (AF)
มูลนิธิอาเซียน ก่อตั้งปี ๒๕๔๐ ระหว่างการเฉลิมฉลอง
ครบรอบ ๓๐ ปี เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การสร้ า งจิ ต สำนึ ก
ของความเป็นอาเซียนในหมู่ประชาชน และสนับสนุน
กิจกรรม/โครงการเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
รวมทั้ ง การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของสมาชิ ก
อาเซี ย นอย่ า งเท่ า เที ย ม ตั้ ง อยู่ ที่ ก รุ ง จาการ์ ต า
อินโดนีเซีย
ASEAN Secretariat
ส ำนั ก เลขาธิ ก ารอาเซี ย น ตั้ ง อยู่ ณ กรุ ง จาการ์ ต า
อินโดนีเซีย
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ASEAN Senior Officials on the Environment
เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม
ASEP
ASEAN Student Exchange Programme
โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนมัธยมศึกษาอาเซียน
AUN
ASEAN University Network
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน
AUN (SEED-NET)
	ASEAN University Network (Southeast Asia
Engineering Education Development Network)
โครงการความร่วมมือระหว่างญีป่ นุ่ กับประเทศในอาเซียน
เพือ่ เสริมสร้างความร่วมมือในระดับอุดมศึกษา (ดำเนิน
การภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน)
BC
British Council
บริติช เคาซิล
CLMV Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Vietnam
กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม
COCI
Committee on Culture and Information
คณะกรรมการว่าด้วยวัฒนธรรมและสนเทศ
Colombo Plan
แ ผนโคลั ม โบ เพื่ อ ร่ ว มมื อ พั ฒ นาความเข้ ม แข็ ง
ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมโดยมุ่ ง เน้ น การสนั บ สนุ น
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
DGICM	ASEAN Directors-General of Immigration
Departments and Heads of Consular Affairs
Divisions of the Ministries of Foreign Affairs
การประชุมผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
และหัวหน้าฝ่ายกงสุลอาเซียน
EYSD
Education, Youth and Sport Department
กลุม่ งานการศึกษา เยาวชน และกีฬาของสำนักเลขาธิการ
อาเซียน
GIZ	Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน

IAI

Initiative for ASEAN Integration
ค วามริ เริ่ ม การรวมกลุ่ ม เพื่ อ ลดช่ อ งว่ า งของระดั บ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และลดความยากจนในประเทศ
สมาชิ ก อาเซี ย น เริ่ ม ดำเนิ น การตั้ ง แต่ ปี ๒๕๔๑
โดยให้ความสำคัญในการขยายความร่วมมือ ๔ ด้านหลัก
ได้แก่ ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ขนส่งและ
สือ่ สาร)  ๒. การพัฒนาบุคลากร  ๓. เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร ๔. การรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจในระดับ
ภูมิภาค
ILO
International Labor Organization
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
MDGs Millennium Development Goals
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
SDGs
Sustainable Development Goals
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
SEAMEO RECSAM
	SEAMEO Regional Centre for Education in
Science and Mathematics
ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ของซีมีโอ
SEAMEO RIHED
	SEAMEO Regional Centre for Higher Education
and Development
ศนู ย์ระดับภูมภิ าคว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนา
ของซีมีโอ
SEAMEO SPAFA
	SEAMEO Regional Centre for Archaeology and
Fine Arts
ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์
ของซีมีโอ
SEAMEO VOCTECH
	SEAMEO Regional Centre for Vocational and
Technical Education and Training
ศู น ย์ ร ะดั บ ภู มิ ภ าคว่ า ด้ ว ยเทคนิ ค และอาชี ว ศึ ก ษา
ของซีมีโอ

SEAMEO Secretariat
	Southeast Asian Ministers of Education
Secretariat
ส ำนั ก งานเลขาธิ ก ารรั ฐ มนตรี ศึ ก ษาแห่ ง เอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้
SEASPF South East Asia School Principals Forum
การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้
SEOM Senior Economic officials Meeting
การประชุมเจ้าหน้าทีอ่ าวุโสด้านเศรษฐกิจของอาเซียน
EU-SHARE	European Union Support to Higher Education
in ASEAN Region
โครงการสนับสนุนการอุดมศึกษาเพื่อภูมิภาคอาเซียน
SLOM Senior Labor Officials Meeting
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแรงงานอาเซียน
SOM-ED Senior Official Meeting on Education
การประชุมเจ้าหน้าทีอ่ าวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน
SOM-ED+3
ASEAN Plus Three Senior Official Meeting on
Education
การประชุมเจ้าหน้าทีอ่ าวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน
บวกสาม
SOMY Senior Officials Meeting on Youth
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเยาวชนอาเซียน
TELSOM Telecommunications and IT Senior Officials
Meeting
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านโทรคมนาคมอาเซียน
UNICEF United Nations Children’s Fund
กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือยูนิเซฟ
UNICEF EAPRO
	United Nations Children’s Fund East Asia and
Pacific Regional Office
สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก
WAPD World Association of Persons with Disabilities
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