ร่ างปฏิญญาอาเซียนว่ าด้ วยการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ สาหรั บโลกที่
เปลี่ยนแปลงไปของงาน

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้ วยก ารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาหรับ
โลกที่เปลี่ยนแปลงไปของงาน (ASEAN Declaration on Human Resources Development
for The Changing World of Work) กรณีที่มีความจาเป็ นต้ องแก้ ไขปรับปรุงร่างเอกสารในส่วน
ที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรื อไม่ขดั ต่อผลประโยชน์ของไทย และไม่ขดั กับหลักการที่คณะรัฐมนตรี ได้ มี
มติอนุมตั ิหรื อให้ ความเห็นชอบไปแล้ ว ให้ กระทรวงแรงงานสามารถดาเนินการได้ โดยให้
นาเสนอรัฐมนตรี ทราบภายหลัง พร้ อมทังชี
้ ้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้ รับจากการ
ปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่

30 มิถนุ ายน 2558 และอนุมตั ิให้

รัฐมน ตรี ว่าการกระทรวงแรงงานหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย และรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย รับรองร่างปฏิญญาอาเซียน ตามที่กระทรวง
แรงงานเสนอ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี ้

ร่างปฏิญญาอาเซียน ฯ เป็ นการประกาศเจตนารมณ์ทางการเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียน
โดยใ ห้ ความสาคัญของผลกระทบที่เกิดขึ ้นกับโลกของงานอันมีสาเหตุจากการปฏิวตั ิ
อุตสาหกรรม ครัง้ ที่ 4 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างประชากรเข้ าสู่สงั คมผู้สงู อายุและกระแสการ
ส่งเสริมงานที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมโดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ มีศกั ยภาพ รองรับการ
เปลี่ยนแปลงซึง่ จะเป็ นโอกาสอันดีต่อกาลังแรงงานให้ สามารถใช้ ประโยชน์จากการ
เปลี่ยนแปลงของอนาคตของงานได้ ซึง่ มาตรการสาคัญสรุปได้ ดังนี ้

การพัฒนาและยกระดับฝี มือแรงงาน
1) การส่งเสริมการเรี ยนรู้ตลอดช่วงวัย บ่มเพาะวัฒนธรรมการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
และสร้ างความตระหนักแก่แรงงานเยาวชนและนายจ้ างถึงความสาคัญของการลงทุนเกี่ยวกับ
การพัฒนาทักษะฝี มือ เพื่อปรับตัวต่อโลกแห่งการทางานที่กาลังเปลี่ยนแปลง รวมถึงการศึกษา
และการฝึ กอบรม
2) การเพิม่ โอกาสการเข้ าถึงการพัฒนาทักษะฝี มือแรงงานและโอกาสการจ้ างงาน
สาหรับทุกคน โดยเฉพาะสตรี คนพิการ และผู้สงู อายุ ปรับปรุงการศึกษาและการจ้ างงานที่
ครอบคลุมสาหรับทุกคน โดยเฉพาะการปรับปรุงการเข้ าถึงและคุณภาพของการฝึ กอบรมทักษะ
ฝี มือ ตลอดจนโอกาสในการมีงานทาสาหรับทุกคน โดยเฉพาะผู้หญิง ผู้พกิ าร ผู้สงู อายุ ผู้อยู่ใน
พื ้นที่ห่างไกล และลูกจ้ างในสถานประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้ างความพยายามที่จะมีกรอบแผนงานเชิง
นโยบายที่ชดั เจนในระดับชาติ และ /หรื อแผนด้ า นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อมุ่งสู่การ
ปรับปรุงนโยบายที่มีความสอดคล้ อง และให้ เกิดความตระหนักในประเด็นด้ านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่คาบเกี่ยวกับนโยบายทางการศึกษา การฝึ กอบรม และตลาดแรงงาน รวมถึง
การพัฒนาอุตสาหกรรม
4) การเพิม่ บทบาทของภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษา ในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านการพัฒนาทักษะฝี มือแรงงานและการฝึ กงาน เพื่อมุ่งสู่โอกาสใน
การมีงานทาที่ดีกว่า ความสามารถในการทางาน รายได้ ที่สงู ขึ ้น ความมัน่ คงในการทางาน
คุณภาพของงาน และความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการที่เกี่ ยวข้ องและอยู่
ภายใต้ กรอบแผนงานของแต่ละประเทศสมาชิก
5) การส่งเสริมนโยบายและข้ อริเริ่มเพื่อการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตที่รวมขันตอนหลั
้
ก
ของการศึกษาและการฝึ กอบรมไว้ ด้วยกัน [เช่น การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน การอาชีวศึกษาและการ

ฝึ กอบรม (Technical Vocational Education and Training: TVET) อุดมศึกษา] และการ
พัฒนาทักษะฝี มือในองค์กรต่างๆ เพื่อให้ มีทกั ษะฝี มือที่จาเป็ นในปั จจุบนั และในอนาคต และมี
การเคลื่อนย้ ายด้ านอาชีพและการพัฒนาสายงานอาชีพ
6)

การเสริมสร้ างความเป็ นผู้นาของภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และ

สถาบันการศึกษาสนับสนุนความเป็ นหุ้นส่วนอย่างใกล้ ชิดระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน
สร้ างแรงจูงใจและยอมรับทรัพยากรที่เอกชนได้ ลงทุนไปในการฝึ กอบรมทักษะฝี มือ การฝึ กงาน
และการฝึ กหัดอาชีพ
7) การส่งเสริมการใช้ TVET อธิบายให้ เห็นถึงโอกาสที่ดีและการมีง านทา การ
เปลี่ยนผ่านจากโรงเรี ยนไปยังการทางาน ความก้ าวหน้ าในสายงานอาชีพของผู้สาเร็จ
การศึกษาด้ าน TVET ให้ การสนับสนุนผู้หญิง เด็กผู้หญิง และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสเพื่อการเข้ าสู่
สายงาน TVET ในรูปแบบใหม่ ส่งเสริมมาตรฐานสมรรถนะ TVET และการรับรองที่สอดคล้ อง
กันในประเทศสมาชิกอาเซียน
8) การส่งเสริมอุปสงค์ที่มีสมรรถนะและคุณลักษณะขับเคลื่อนใน TVET และ
อุดมศึกษา กาหนดหลักสูตรและการประเมิน และการจ้ างบุคลากรมีคณ
ุ ภาพด้ านการสอนโดย
มีงานวิจยั ที่ทนั สมัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ก้าวไกลที่จะตอบสนองความต้ องการด้ าน
ตลาดแร งงานซึง่ จะนาไปสู่การเสริมสร้ างความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาและการ
ฝึ กอบรมที่สอดคล้ องกับความต้ องการของภาคอุตสาหกรรม
9) การปรับปรุงคุณภาพข้ อมูลข่าวสารด้ านการตลาดแรงงานและการเข้ าถึงข้ อมูล
ดังกล่าวตามความเหมาะสม เพื่อมุ่งสู่ระบบข้ อมูลข่าวสาร ด้ านตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งและมี
การเชื่อมโยงกัน รวมถึงคาดการณ์ล่วงหน้ าในเรื่ องทักษะฝี มือเพื่อส่งเสริมความสามารถของ
รัฐบาล สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียอื่นๆ ในการส่งเสริมการศึกษาและ
การฝึ กอบรมที่สอดคล้ องกับความต้ องการของตลาดแรงงาน

10) การส่งเสริมการพัฒนาสาธารณูปโภค เพื่อสร้ างความมัน่ ใจในการเข้ าถึง
สาธารณูปโภคที่สาคัญต่างๆ เช่น อินเตอร์ เน็ต และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นต้ น ซึง่ จะ
ก่อให้ เกิดโอกาสจากการปฏิวตั ิอตุ สาหกรรม ครัง้ ที่ 4

การส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมและสร้ างเครื อข่ าย
11) การเสริมสร้ าง/จัดตังหน่
้ วยงานด้ านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างสาขา
การศึกษาการฝึ กอบรม การพัฒนาอุตสาหกรรม และการบริหารด้ านแรงงาน เพื่อมุ่งสู่การ
ปรับปรุงความสอดคล้ องทางนโยบายในเรื่ องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความคาบเกี่ยวกัน
12) การจัดตังคณะกรรมาธิ
้
การอาเซียน ว่าด้ วยการอาชีวศึกษา (ASEAN TVET
Council: ATC) เพื่อเป็ นเวทีสาหรับการประสานงาน ศึกษาวิจยั และการพัฒนาด้ านวัตกรรม
รวมถึงการติดตามแผนงานระดับภูมิภาคที่จะสนับสนุนความก้ าวหน้ าด้ าน TVET ในภูมิภาค
13) การสารวจจัดตังกองทุ
้
นรวมที่มาจากภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การระหว่าง
ประเทศ และหุ้นส่วนอื่นๆ เพื่อสนับสนุนสิ่งที่สาคัญและงานวิจยั เกี่ยวกับทักษะฝี มือที่จาเป็ นใน
อนาคต
14) การเสริมสร้ าง ร่วมมือ ประสานงานกับองค์กรอาเซียนเฉพาะสาขาอื่น
ภาคเอกชน นักวิชาการ หุ้นส่วนไตรภาคี และผู้มีส่วนได้ เสียอื่นๆ เพื่อสนับสนุนวิธีการที่
สอดคล้ องกันและครอบคลุมในเรื่ องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
15) การเสริมสร้ างความร่วมมือระหว่างอาเซียนและหุ้นส่วนนอกอาเซียน รวมถึง
องค์การระหว่างประเทศ เพื่อให้ มีการแลกเปลี่ยนต้ นแบบ แนวปฏิบตั ิที่ดี และประสบการณ์ที่
ทาให้ เกิดความก้ าวหน้ าเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในโลกการทางานที่กาลัง
เปลี่ยนแปลง

ๆ

