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CHARTER OF THE ASEAN UNIVERSITY NETWORK๑ 

พันธกรณี 
(ระบุข้อและสาระส าคัญ) 

ไม่แก้กฎหมาย แก้กฎหมาย 
รายละเอียด 

(ระบุมาตราและสาระส าคัญของกฎหมาย/เนื้อหาที่
ต้องแก้ไข)๒ 

หมายเหตุ 

ARTICLE 1 ORGANIZATION OF THE AUN 
There shall be established the ASEAN 

University Network (AUN) to be composed of the 
leading universities and colleges in ASEAN 
Member Countries, which shall be known as the 
Participating Universities. 

✓   ข้อบทที่ ๑ การก่อตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน   
ให้ก่อตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ต่อไปนี้

เรียกว่า “AUN”) ขึ้ น  ประกอบด้วยมหาวิทยาลัย      
แล ะวิทยาลั ย ช้ันน า ในป ระ เทศสมาชิกอา เซี ยน           
ซึ่งเรียกว่า “มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม” 

กรณีดังกล่าวไม่ต้องแก้ไขกฎหมาย เนื่องจาก
สามารถด าเนินมาตรการในทางบริหารได้           

 

ARTICLE 2 OBJECTIVES 
The general objective of the AUN is to 

strengthen the existing network of cooperation 
among universities in ASEAN by promoting 
collaborative study and research programmes on 
the priority areas identified by ASEAN.  

The specific objectives are to promote 
cooperation and solidarity among scientists and 
scholars in the ASEAN Member Countries; to 
develop academic and professional human 
resources in the region; and to produce and 
transmit scientific and scholarly knowledge and 

✓  ข้อบทที่ ๒ วัตถุประสงค ์
วัตถุประสงค์ทั่วไปของ AUN คือ เพื่อเสริมสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในอาเซียน 
โด ย ก า รส่ ง เส ริ ม ค ว าม ร่ ว ม มื อ ด้ าน ก า ร ศึ ก ษ า            
และโครงการด้านการศึกษาค้นคว้าในขอบเขตที่ส าคัญ
ซึ่งก าหนดขึ้นโดยอาเซียน 

วัตถุประสงค์เฉพาะของ AUN คือ เพื่อส่งเสริม
ค ว าม ร่ ว ม มื อ แ ล ะ ค ว าม เป็ น ปึ ก แ ผ่ น ร ะ ห ว่ า ง
นักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการในประเทศสมาชิก
อาเซียน เพื่อพัฒนาสถาบันการศึกษาและทรัพยากร

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง       
กฎบัตรนี้  สอดคล้องกับ
ความมุ่งหมายและหลักการ
ข อ ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ก า ร ศึ ก ษ า แ ห่ ง ช า ติ       
พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ก าหนดไว้ใน
มาตรา ๖ – มาตรา ๙   

                                                           
๑ http://agreement.asean.org/media/download/20140422153629.pdf 
๒

 ***ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ, อรพรรณ แซ่เอี้ยว, บุคลากรส าหรับวิเคราะห์และจัดท าข้อมลูฎหมายอาเซียน, ฝ่ายอาเซียนและกิจการต่างประเทศ, ส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา, ๒๕๖๑.           
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information to achieve ASEAN goals. บุคคลผู้เชี่ยวชาญในภูมิภาค และเพื่อสร้างและถ่ายทอด
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และทางวิชาการ  และข้อมูล
ข่าวสาร เพื่อบรรลุเป้าหมายของอาเซียน 

กรณีดังกล่าวไม่ต้องแก้ไขกฎหมาย เนื่องจาก          
เป็ น ก า ร ก า ห น ด วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ข อ ง ก ฎ บั ต ร ฯ              
โดยยังไม่ได้มีการก าหนดรายละเอียดของพันธกรณี      
ทีป่ระเทศสมาชิกอาเซียนต้องปฏิบัติตาม 

ARTICLE 3 STRUCTURE OF THE AUN 
The ASEAN University Network shall be 

composed of a Board of Trustees, Participating 
Universities and a Secretariat. 

✓  ข้อบทที่ ๓ โครงสร้างของ AUN 
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนต้องประกอบด้วย 

คณะกรรมาธิการ มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม และส านัก
เลขาธิการ 

กรณีดังกล่าวไม่ต้องแก้ไขกฎหมาย เนื่องจากเป็น
การก าหนดองค์ประกอบของ AUN โดยไม่ได้มีการ
ก าหนดรายละเอียดของพันธกรณีที่ประเทศสมาชิก
อาเซียนต้องปฏิบัติตาม 

 

ARTICLE 4 FUNCTIONS OF THE BOARD OF 
TRUSTEES 

The AUN Board shall have the following 
functions: 

1. Formulate policies for the operation 
of the network; 

2. Approve proposals for projects, 
including budget allocation, work programmes 

✓  ข้อบทที ่๔ หน้าท่ีของคณะกรรมาธิการ 
ให้คณะกรรมการของ AUN มีหน้าที่ดังต่อไปนี ้
๑ . ก าห น ดน โยบ ายส าห รั บ ก ารป ฏิ บั ติ งาน          

ของเครือข่าย 
๒. อนุมัติข้อเสนอแนะส าหรับแผนงาน รวมถึง          

การจัดสรรงบประมาณ แผนงานท างาน และกิจกรรม
ต่าง ๆ  
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and implementation activities; 
3. Appoint the Executive Director and 

staff that will compose the AUN Secretariat; 
4. Conduct periodic review and 

evaluation of on-going projects and activities 
based on the recommendations and assessment 
of the Executive Director; and, 

5. Perform such other functions that 
may be necessary to carry out the objectives of 
the AUN. 

๓. แต่ งตั้ งผู้ อ านวยการบริห ารและเจ้าหน้ าที่        
เพื่อประกอบเป็นส านักเลขาธิการของ AUN  

๔ . ท าการทบทวนและประ เมิ นผลโครงการ         
และกิ จกรรมที่ ด า เนิ นการอยู่ เป็ น ระยะ  ๆ  ทั้ งนี้         
ตามค าแนะน าของผู้อ านวยการบริหารและ 

๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่จ าเป็นเพื่อด าเนินการ      
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ AUN 

กรณี ดั งกล่าวไม่ต้องแก้ ไขกฎหมาย เนื่ องจาก       
เป็นการก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการของ 
AUN โดยไม่มีการก าหนดพันธกรณีให้ประเทศสมาชิก
อาเซียนต้องปฏิบัติตาม 

ARTICLE 5 QUALIFICATIONS AND TERM OF THE 
BOARD OF TRUSTEES 

The Board of Trustees shall be composed 
of one representative from each of the ASEAN 
Member Countries, as designated by the 
respective governments, the Secretary-General of 
ASEAN and the Executive Director of the AUN, as 
ex-officio members. The representative of each 
Member Country shall preferably be the 
incumbent head of one of the Member 
Country’s institutions of higher learning. 

The regular members of the Board shall 

✓  ข้อบทที ่๕ คุณสมบัติและวาระของคณะกรรมาธิการ 
ให้คณะกรรมาธิการประกอบด้วย หนึ่ งผู้แทน       

จากแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน ที่ถูกก าหนดขึ้นโดย
รัฐบาลประเทศนั้น โดยผู้แทนของแต่ละประเทศสมาชิก
ต้ อ ง เป็ น ผู้ ด า ร ง ต า แ ห น่ ง หั ว ห น้ า ห รื อ ผู้ น า                
ของสถาบันการศึกษาระดับสูงของประเทศสมาชิก     
และให้เลขาธิการอาเซียนและผู้อ านวยการบริการของ 
AUN มีฐานะเป็นสมาชิกโดยต าแหน่ง  

สมาชิกสามัญของคณะกรรมาธิการต้องด ารงวาระ
ต าแหน่งเป็นเวลา ๓ ปี แต่ให้ด ารงต าแหน่งได้ไม่เกิน ๒ 
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serve a term of three years; in no case shall the 
regular members serve for more than two terms. 

The Board shall meet at least twice a year. 

วาระ  
ใหค้ณะกรรมการประชุมกันอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง  
กรณี ดั งกล่าวไม่ต้องแก้ ไขกฎหมาย เนื่ องจาก       

ส า ม า ร ถ ด า เนิ น ม า ต ร ก า ร ใน ท า งบ ริ ห า ร ไ ด้                  
ตาม 

๑. พระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 
๒ ๕ ๔ ๒  ม า ต ร า  ๕  ที่ ก า ห น ด ให้  รั ฐ ม น ต รี
กระทรวงศึกษาธิการ มีอ านาจออกกฎกระทรวง 
ร ะ เบี ย บ  แ ล ะ ป ร ะ ก า ศ  เพื่ อ ป ฏิ บั ติ ก า ร ต า ม
พระราชบัญญัตินี้ได้  

๒. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ .ศ .  ๒ ๕ ๔ ๕  ม า ต ร า  ๔ ๐  ที่ ก า ห น ด ใ ห้
กระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจหน้าที่ ในการส่งเสริม     
และก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท 
ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา 
สนับสนุนทรัพยากรเพื่ อการศึกษา ส่งเสริม และ
ประสานงาน ... รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ฯลฯ   

ARTICLE 6 ROLE OF THE PARTICIPATING 
UNIVERSITIES 

The Participating Universities shall 
implement the programmes and activities of the 

✓  ข้อบทที ่๖ บทบาทของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม 
มหาวิทยาลัยที่ เข้าร่วมจะต้องด าเนินโครงการ     

และกิจกรรมของ AUN  
กรณี ดั งกล่าวไม่ต้องแก้ ไขกฎหมาย เนื่ องจาก
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AUN. สามารถด าเนินมาตรการในทางบริหารได้ 
ARTICLE 7 FUNCTIONS OF THE SECRETARIAT 

The Secretariat shall have the following 
functions: 

1. Plan and organize programmes, projects 
and activities of the AUN; 

2. Coordinate, monitor and evaluate 
programmes, projects and activities of the AUN; 

3. Propose and develop ideas, innovations 
or mechanisms for sourcing and generating funds 
for the operationalization of a self-reliant and 
self-sustaining AUN; and, 

4. Assess and review periodically the 
accomplishments of the AUN. 

The Secretariat shall be headed by an 
Executive Director. 

✓  ข้อบทที ่๗ หน้าท่ีของส านักเลขาธิการ 
ให้ส านักเลขาธิการมีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
๑ . วางแผน และก าห น ด โค รงการ  แผน งาน           

และกิจกรรมต่าง ๆ ของ AUN 
๒. ประสานงาน ตรวจสอบ และประเมินผล

โครงการ แผนงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ของ AUN  
๓. เสนอและพัฒนาแนวความคิด  นวัตกรรม      

หรือกลไกส าหรับการจัดหาและการก่อให้เกิดเงินทุน     
ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน เพื่อให้ AUN สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ 

๔. ประเมินและทบทวนความส าเร็จ AUN เป็นระยะ 
ทั้งนี้  ให้ผู้อ านวยการบริหารควบคุมดูแลส านัก

เลขาธิการ 
กรณี ดั งกล่าวไม่ต้องแก้ ไขกฎหมาย เนื่ องจาก       

เป็นการก าหนดบทบาทหน้าที่ของส านักเลขาธิการ     
และของผู้อ านวยการบริหาร โดยไม่มีการก าหนด
พันธกรณีให้ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องปฏิบัติตาม 

 

ARTICLE 8 QUALIFICATIONS AND TERM OF THE 
EXECUTIVE DIRECTOR 

The Executive Director must have an 
outstanding record in managing or directing 

✓  ข้อบทที่ ๘ คุณสมบัติและวาระของผู้อ านวยการ 
บริหาร 

ผู้อ านวยการบริหารจะต้องมีประวัติที่ โดดเด่น        
ในเรื่องของการจัดการหรือควบคุมโครงการระดับ
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international programmes and cooperation 
projects which are recognised in the region. 
He/she shall be appointed by the AUN Board for 
a fixed term of 4 (four) years, renewable for 
another term. 

ระหว่างประเทศ และโครงการความร่วมมือที่ได้รับ     
การยอมรับในภูมิภาค โดยจะต้องได้รับการแต่งตั้ ง     
จากคณะกรรมการของ AUN และใหม้ีก าหนดวาระด ารง
ต าแหน่งเป็นเวลา ๔ ปี  โดยสามารถต่ออายุได้อีก     
หนึ่งวาระ 

กรณี ดั งกล่าวไม่ต้องแก้ ไขกฎหมาย เนื่ องจาก       
เป็นการก าหนดคุณสมบัติและวาระการด ารงต าแหน่ง
ของผู้อ านวยการบริหาร โดยไม่มีการก าหนดพันธกรณี
ใหป้ระเทศสมาชิกอาเซียนต้องปฏิบัติตาม 

ARTICLE 9 FUNCTIONS OF THE EXECUTIVE 
DIRECTOR 

The Executive Director shall have the 
following functions: 

1. Manage the activities of the AUN 
Secretariat; 

2. Coordinate and monitor the 
programmes of the participating universities; and, 

3. Perform such other functions which 
may be assigned by the Board of Trustees from 
time to time.  

He/she shall be provided with 
professional staff who are knowledgeable in, 
among others, the fields of ASEAN Studies, 
science and technology, higher education, 

✓  ข้อบทที ่๙ หน้าท่ีของผู้อ านวยการบริหาร 
ใหผู้้อ านวยการบริหารมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
๑. บริหารจัดการกิจกรรมของส านักเลขาธิการ     

ของ AUN 
๒ . ป ระ ส าน งาน แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ โค ร งก า ร            

หรือแผนงานของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม และ 
๓. ปฏิบั ติหน้ าที่ อื่น  ๆ ที่ ได้ รับมอบหมายโดย

คณะกรรมาธิการเป็นครั้งคราว 
กรณี ดั งกล่าวไม่ต้องแก้ ไขกฎหมาย เนื่ องจาก      

เป็นการก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้อ านวยการบริหาร       
โดยไม่มีการก าหนดพันธกรณีให้ประเทศสมาชิกอาเซียน      
ต้องปฏิบัติตาม 
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ต้องแก้ไข)๒ 

หมายเหตุ 

economics, finance and law. 
ARTICLE 10 REPORTING SYSTEM AND 
ACCOUNTABILITY 

The Executive Director shall render an 
annual report of accomplishment of the projects 
and activities being coordinated and/ or 
implemented by the AUN to the Board of 
Trustees. Such report shall be furnished to 
appropriate ASEAN bodies and the governments 
of the Member Countries, including funding 
private institutions/individuals. 

✓  ข้อบทที ่๑๐ ระบบการรายงานและความรับผิดชอบ  
ผู้ อ านวยการบริหารต้ องยื่ นรายงานประจ าปี      

เกี่ ย วกับความส าเร็จของโครงการหรือแผนงาน        
แ ล ะ กิ จ ก ารต่ า ง  ๆ  ที่ ด า เนิ น ก ารอ ยู่  แ ล ะห รื อ             
ได้ ด า เนิ นการไป โดย AUN ต่ อคณ ะกรรมาธิการ         
และหากสมควรให้รายงานเช่นว่านั้นต่อหน่วยงาน      
ของอาเซียน และรัฐบาลของประเทศสมาชิก รวมถึง 
ปั จ เจกบุ คคลหรือสถาบั นด้ านการจั ดหาเงินทุ น         
ของเอกชนด้วยก็ได้ 

กรณี ดั งกล่าวไม่ต้องแก้ ไขกฎหมาย เนื่ องจาก      
เป็นการก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้อ านวยการบริหาร      
โดยไม่มีการก าหนดพันธกรณีให้ประเทศสมาชิกอาเซียน 
ต้องปฏิบัติตาม 

 

ARTICLE 11 BUDGET 
The AUN shall have a three-year plan and 

an annual budget which shall be approved by 
the Board of Trustees. 

✓  ข้อบทที ่๑๑ งบประมาณ 
AUN ต้องมีแผนสามปีและงบประมาณประจ าปี     

ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมาธิการ 
กรณี ดั งกล่าวไม่ต้องแก้ ไขกฎหมาย เนื่ องจาก

สามารถด าเนินมาตรการในทางบริหารได้ 

 

ARTICLE 12 FUND SOURCING COMMITTEE 
The Board of Trustees shall create a fund-

sourcing Committee which shall develop fund-

✓  ข้อบทที ่๑๒ คณะกรรมการด้านการจัดหาเงินทุน 
คณะกรรมาธิการต้องแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการ

จัดหาเงินทุน ซึ่งต้องพัฒนาโครงการที่ก่อให้เกิดเงินทุน
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generating projects for the AUN. ส าหรับ AUN 
กรณี ดั งกล่าวไม่ต้องแก้ ไขกฎหมาย เนื่ องจาก

สามารถด าเนินมาตรการในทางบริหารได้ 

ARTICLE 13 ACCOUNT AND AUDIT 
The funds of the AUN shall be deposited in 

a reputable bank in the account of the AUN 
hereinafter referred to as the AUN Account. 

The AUN Account shall be managed by the 
Executive Director in accordance with the 
approved budget and the three-year plan. 

The AUN Account shall be audited by a 
firm of auditors selected by the Board of 
Trustees. 

✓  ข้อบทที ่๑๓ บัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชี 
ให้ เก็บรักษาเงินทุนของ AUN ไว้ ในธนาคาร         

ที่มีช่ือเสียง ในช่ือบัญชี AUN (ต่อไปนี้เรียกว่า “บัญชี 
AUN”) 

ให้ผู้อ านวยการบริหารรับผิดชอบจัดการบัญชี 
AUN ให้ เป็ น ไป ต าม งบ ป ระม าณ ที่ ได้ รั บ อนุ มั ติ           
และแผนสามปี   

ให้มีการตรวจสอบบัญชี AUN โดยผู้ตรวจสอบ
บัญชีท่ีได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมาธิการ 

กรณีดังกล่าวไม่ต้องแก้ไขกฎหมาย เนื่องจาก    
เป็นการก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้อ านวยการบริหาร 
และผู้ตรวจสอบบัญชี โดยไม่ได้มีการก าหนดพันธกรณี
ใหป้ระเทศสมาชิกอาเซียนต้องปฏิบัติตาม 

 

ARTICLE 14 AMENDMENT 
The provisions of this Charter may be 

amended upon request of any member, which 
shall be submitted to the Board of Trustees 
through the Executive Director three months 
before the scheduled meeting of the Board.  

✓  ข้อบทที ่๑๔ การแก้ไขเพ่ิมเติม 
บทบัญญัติแห่งกฎบัตรนี้อาจถูกแก้ไขเพิ่มเติมได้ 

เมื่อสมาชิกใด ๆ ร้องขอ โดยต้องยื่นค าร้องขอไปยัง
คณะกรรมาธิการ ผ่านผู้อ านวยการบริหารล่วงหน้า    
เป็ น เว ล า  ๓  เดื อ น  ก่ อ น ก า ห น ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม
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Any amendment to this Charter shall be 
made by consensus of all the members of the 
Board, and shall come into force upon adoption 
by the Board. 

คณะกรรมการ 
การแก้ไขใด ๆ ต่อกฎบัตรนี้  จะต้องท าขึ้นโดย

ฉันทามติของสมาชิกคณะกรรมการทัง้หมด และจะมีผล
ใช้บังคับเมื่อคณะกรรมการให้การยอมรับ 

กรณีดังกล่าวไม่ต้องแก้ไขกฎหมาย เนื่องจาก
สามารถด าเนินมาตรการในทางบริหารได้ 

ARTICLE 15 DISPUTES OF INTERPRETATION 
Any question or dispute concerning the 

interpretations of any provision of this Charter 
shall be settled by the Board of Trustees. 

✓  ข้อบทที ่๑๕  ข้อพิพาทในการตีความ 
ปัญหาหรือข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับการตีความ

บทบัญญัติใด ๆ ของกฎบัตรนี้ จะต้องถูกระงับลงโดย
คณะกรรมาธิการ 

กรณีดังกล่าวไม่ต้องแก้ไขกฎหมาย เนื่องจาก
สามารถด าเนินมาตรการในทางบริหารได้ 

 

ARTICLE 16 ENTRY INTO FORCE 
This Charter shall come into force upon 

adoption by the Ministers responsible for Higher 
Education of the ASEAN Member Countries.   

✓  ข้อบทที ่๑๖ การมีผลใช้บังคับ 
กฎบัตรนี้จะมีใช้บังคับเมื่อรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ

งานด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศสมาชิก
อาเซียนให้การยอมรับ 

กรณีดังกล่าวไม่ต้องแก้ไขกฎหมาย เนื่องจาก
สามารถด าเนินมาตรการในทางบริหารได้ 

กฎบัตรนี้มีผลใช้บังคับ
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 
ค.ศ. ๑๙๙๕๓ 

 

                                                           
๓ http://agreement.asean.org/search.html?q=UNIVERSITY 


