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ตอนที่ 29 สภาครูอาเซียน 
(ASEAN Council of Teachers) 

 
  ส ำนกังำนเลขำธิกำรครุุสภำ ได้เข้ำร่วมเป็นภำคีองค์กรสมำชิกสภำครูอำเซียน โดยร่วมกับ

องค์กรครูในกลุ่มอำเซียน 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มำเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และประเทศไทย ก่อตัง้
ขึน้ในปี พ.ศ. 2521 ปัจจุบนัมีภำคีสมำชิก 23 องค์กร จำก 9 ประเทศ 

 

ความเป็นมา 
  ในระหว่ำงกำรประชุมสมำพันธ์องค์กรวิชำชีพครูแห่งโลก (World Confederation of 

Organizations of the Teaching Profession หรือ WCOTP) และกำรประชุมของสภำองค์กำรครูเสรี
ระหว่ำงประเทศ (International Federation of Free Teachers Union หรือ IFFTU) ระหว่ำงปี พ.ศ. 
2519-2521 ผู้น ำองค์กรครู จำกประเทศอินโดนีเซีย มำเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ได้ประชมุและหำรือ
ร่วมกนัในเร่ืองของกำรจดัให้มีเวทีส ำหรับกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นร่วมกนัขององค์กรครูของประเทศในกลุ่ม

อำเซียนขึน้ และได้มีมติให้จดัตัง้องค์กำรครูแห่งอำเซียนอย่ำงเป็นทำงกำรขึน้มำ โดยให้ใช้ชื่อว่ำ ASEAN 
Council of Teachers (ACT) หรือ สภาครูอาเซียน โดยเป็นองค์กรที่รวมตัวกันแบบหลวมและ
คอ่นข้ำงเป็นอิสระ โดยมีจดุมุง่หมำยเพ่ือ 

1. ร่วมมือกันในกำรท ำงำนเพื่อก่อให้เกิดควำมรู้และควำมเข้ำใจร่วมกัน ในเร่ืองปรัชญำ 
กิจกรรม วัฒนธรรม และจิตใจของชนชำวอำเซียน  

   2. ส่งเสริมและให้ร่วมมือกับประชำคมอำเซียนในกำรด ำเนินโครงกำรและแผนงำนที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกนัในด้ำนวิชำชีพครู กำรศกึษำ วิทยำศำสตร์ และวฒันธรรม  

        3. ช ่วยเหลือสมำชิกในกำรพ ัฒนำกิจกรรมทำงกำรศึกษำที่มุ ่ ง เ น้นสนับสนุนส่ง เสริม
จุดมุ่งหมำย และอุดมกำรณ์ของอำเซียน  

 

กจิกรรมของสภาครูอาเซียนในช่วงเร่ิมต้น 

  กิจกรรมของสภำครูอำเซียนในช่วงเร่ิมต้น จะประกอบด้วย กำรเย่ียมเยือนกระชบัควำมสมัพนัธ์

ไมตรี กิจกรรมด้ำนกีฬำ กำรประชุม กำรสัมมนำ และกิจกรรมด้ำนวัฒนธรรม โดยให้ผู้ น ำองค์กรครูและผู้

ประกอบวิชำชีพครูในประเทศกลุ่มอำเซียน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมตำ่งๆ ท่ีสภำครูอำเซียนจดัขึน้  ทัง้นีอ้งค์กรครู
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ท่ีเข้ำร่วมกิจกรรมดงักลำ่ว ต้องรับผิดชอบคำ่ใช้จำ่ยในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเอง 

  ในกำรด ำเนินกิจกรรม เช่น กำรจัดประชุมสภำครูอำเซียน  องค์กรครูในแต่ละประเทศจะ

ผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกัน ท ำหน้ำท่ีเลขำธิกำรของสภำครูอำเซียน ครำวละ 1 ปี ซึ่งสหภำพครูสิงคโปร์ได้รับ

มอบหมำยให้เป็นประธำนและท ำหน้ำท่ีฝ่ำยเลขำธิกำรสภำครูอำเซียนในช่วงปี พ.ศ. 2521-2522 ในโอกำสกำร

จดักำรประชุมสภำครูอำเซียนครัง้แรกท่ี กรุงเทพมหำนคร ประเทศไทย เป็นระยะเวลำ 4 วนั โดยครุุสภำเป็น

เจ้ำภำพและคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจดักำรประชมุ 

  ประเทศบรูไน ดำรุสซำลำม ได้เข้ำเป็นสมำชิกประเทศท่ี 6 ในเดือนธันวำคม พ.ศ. 2528 (ค.ศ. 

1985) ตอ่มำเวียดนำม ลำว และกมัพชูำ เข้ำเป็นสมำชิกล ำดบัท่ี 7, 8, และ 9 ตำมล ำดบั ในปี พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 

1999)  

  ในกำรประชุมสภำครูอำเซียน ครัง้ท่ี 11 ระหว่ำงวนัท่ี 18-23 พฤศจิกำยน 2532 ณ ประเทศ

สิงคโปร์ ผู้ แทนองค์กำรครูในกลุ่มประเทศอำเซียน ได้ลงนำมร่วมกันในธรรมนูญสภำครูอำเซียน (The 

Constitution of the ASEAN Council of Teachers) เพ่ือแสดงถึงควำมยินยอมพร้อมกนัท่ีจะยึดถือและปฏิบตั ิ

และเพ่ือแสดงถึงเจตนำรมณ์ในกำรจดัตัง้สภำครูอำเซียน ในฐำนะเป็นองค์กรระหว่ำงประเทศท่ีมิใช่ของรัฐบำล 

ภำยใต้ส ำนกังำนเลขำธิกำรอำเซียน 

 กระทรวงกำรต่ำงประเทศได้มีหนังสือท่ี กต. 0905/55491 ลงวันท่ี 4 กรกฎำคม 2533 เร่ือง 

กำรขอเข้ำอยู่ในกลไกของอำเซียนในฐำนะองค์กรระหว่ำงประเทศท่ีมิใช่ของรัฐบำลของสภำครูอำเซียน 

ควำมว่ำ “ในกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำอำเซียน ปี ท่ี 23 ครัง้ท่ี 4 (The 4 th Meeting of the 23rd 

ASEAN Standing Committee) เมื่อวนัท่ี 19 – 21 มิถนุำยน 2533 ณ กรุงจำกำร์ตำ ประเทศอินโดนีเซีย นัน้ ท่ี

ประชุมฯ ได้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบต่อค ำขอเข้ำอยู่ในกลไกของอำเซียนในฐำนะองค์กรระหว่ำงประเทศท่ี

มิใช่ของรัฐบำลของสภำครูอำเซียน” 

  ในฐำนะที่สภำครูอำเซียนถือว่ำเป็นองค์กรระหว่ำงประเทศที่มิใช่ของรัฐบำล หรือที่ใน

ภำษำองักฤษเรียกว่ำ (Non–Governmental Organization) เรียกย่อว่ำ NGO ท ำให้สภำครูอำเซียนได้รับ

สิทธิตำ่งๆ เชน่เดียวกบั NGO อ่ืนๆ ท่ีอยูภ่ำยใต้กลไกของอำเซียน รวมทัง้ต้องมีหน้ำท่ีในฐำนะองคกร์สมำชิกด้วย 

 

สิทธิในการเข้าเป็น NGO ภายใต้กลไกของอาเซียน 

1. สภำครูอำเซียนสำมำรถใช้ช่ือ ASEAN และตรำของอำเซียนในกำรติดตอ่กำรประชมุได้ หำก

มิใชก่ระท ำในเชิงพำณิชย์ 

2. สภำครูอำเซียนอำจย่ืนมติ ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น เก่ียวกบันโยบำยหรือเหตกุำรณ์ส ำคญัใน
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ภมูิภำคหรือสว่นท่ีเก่ียวกบันำนำชำต ิตอ่คณะกรรมกำรอำเซียนได้ โดยผำ่นส ำนกังำนเลขำธิกำรอำเซียน 

3. สภำครูอำเซียนอำจเสนอโครงกำรเพ่ือขอทุนสนบัสนุนจำกท่ีใดก็ได้ โดยต้องผ่ำนส ำนกังำน

เลขำธิกำรอำเซียนไปยงัคณะกรรมกำรเพ่ือรับรอง 

4. สภำครูอำเซียนอำจริเร่ิมแผนกิจกรรมส ำหรับเสนอหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดกำรปฏิบตัิ

ท่ีเหมำะสม  

5. เม่ือประธำนของหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องพิจำรณำเร่ืองแล้ว สภำครูอำเซียนอำจจะส่งผู้แทนเข้ำ

ร่วมกำรประชมุของหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือปรึกษำหำรือเก่ียวกบัเร่ืองตำ่งๆ ซึ่งเก่ียวพนักบัองค์กำรท่ีไม่ใช่ของ

รัฐบำล 

 6. ในกำรท ำวิจยัโครงกำร สภำครูอำเซียนอำจได้รับอนุญำตให้เข้ำไปค้นคว้ำเอกสำรอำเซียน

ตำมท่ีได้หำรือกบัส ำนกังำนเลขำธิกำรอำเซียนและหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง 

7. ภำยใต้ข้อระเบียบและข้อบงัคบั สภำครูอำเซียนอำจได้รับอนุญำตให้ใช้เคร่ืองอ ำนวยควำม

สะดวกของส ำนกังำนเลขำธิกำรอำเซียน ส ำหรับกำรประชมุหรือกิจกรรมท่ีจดัขึน้อยำ่งเป็นทำงกำรในกรุงจำกำร์ตำ

ได้ 

8. สภำครูอำเซียนจะได้รับกำรสนับสนุนให้พึ่งตนเองได้ในเร่ืองของกำรมีวสัดตุ่ำงๆ เป็นของ

ตนเอง 

 

หน้าที่ของ NGO ภายใต้กลไกของอาเซียน 

1. สภำครูอำเซียนต้องรับรองในกำรเขียนสิ่งต่ำงๆ โดยยึดถือตำมนโยบำย แนวทำง ข้อแนะน ำ

และ กำรตดัสินใจเร่ืองตำ่งๆ ของอำเซียน 

2. สภำครูอำเซียนจะต้องรับผิดชอบในกำรกระท ำของตน โดยเฉพำะสิ่งท่ีจะเป็นเร่ืองเสียหำยตอ่ 

อำเซียนทัง้หมด 

3. สภำครูอำเซียนสำมำรถจะเชิญผู้ เข้ำร่วมประชมุท่ีเป็นข้ำรำชกำรของสมำชิกประเทศอำเซียน

ร่วมประชมุและร่วมกิจกรรมได้ 

4. สภำครูอำเซียนต้องส่งรำยงำนกิจกรรมประจ ำปีไปยังคณะกรรมกำรโดยผ่ำนส ำนักงำน

เลขำธิกำรอำเซียน 

5. สภำครูอำเซียนต้องแจ้งให้ส ำนกังำนเลขำธิกำรอำเซียนทรำบถึงกำรเปล่ียนแปลงเจ้ำหน้ำท่ี

และสมำชิก 
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วัตถุประสงค์ของสภาครูอาเซียน 

1. เพ่ือร่วมมือกันในภำรกิจแห่งกำรสร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจร่วมกัน ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ

หลัก ปรัชญำและกิจกรรมของอำเซียน รวมทัง้ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับจิตวิญญำณและวัฒนธรรมของชนชำติ

อำเซียน  

2. เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมและร่วมมือกันในโครงกำรควำมร่วมมือของประชำคมอำเซียนท่ี

เก่ียวข้องกบัผลประโยชน์ร่วมกนัของครู กำรศกึษำ วิทยำศำสตร์ และวฒันธรรม 

3. เพ่ือช่วยเหลือสมำชิกในกำรพัฒนำกิจกรรมทำงกำรศึกษำ ท่ีมุ่งเน้นสนับสนุนส่งเสริม

จดุมุง่หมำยและอดุมกำรณ์ของอำเซียน 

 

 

 
เอกสารอ้างอิง กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ ส านักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

 

 

 


