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คำนำ
การดาเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐใน
ส่วนภูมิภาค” ครั้งนี้เป็น การดาเนิน งานที่ อยู่ภ ายใต้โ ครงการพัฒ นาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้
เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนามาจากความต้องการร่วม
(Common Needs) ของ 31 จังหวัดชายแดนที่มีพื้นที่ติดกับประเทศในอาเซียน ได้ออกแบบการพัฒนา
หลักสูตรในลักษณะการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ตามกระบวนการวิจัย โดยเริ่ม
จากกระบวนการวิจั ย เชิ งส ารวจเพื่อ ค้นหาปัญหาและความต้องการจาเป็ นด้ว ยวิธี แบบคู่ขนานทั้งใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม การสัมภาษณ์กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและการวิเคราะห์เอกสารยุทธศาสตร์ เพื่อนามาสร้างเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับ
อาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค จานวน 7 หลักสูตร ที่ผ่านการวิพากษ์จาก ผู้เชี่ยวชาญ
นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และผู้ปฏิบัติงานด้านอาเซียน พร้อมทั้งได้นาหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นทั้ง 7 หลักสูตร
ไปทดลองใช้จัดฝึกอบรมจริงในพื้นที่ 9 ครั้ง ตามกลุ่มจังหวัด 9 กลุ่มที่มีพื้นที่ติดชายแดนประเทศอาเซียน
ที่ต่างกัน เป็ น เวลาครั้งละ 3 วัน ในช่ว งเดือนสิ งหาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่ านมา โดยมีผู้ เข้าฝึกอบรมเป็น
บุคลากรภาครัฐ ระดับชานาญการถึงเชี่ยวชาญไม่ต่ากว่า 120 คนต่อครั้ง และรวม 9 ครั้งมีผู้เข้าฝึกอบรม
ทั้งสิ้น 1,277 คน พร้อมกันนี้ ได้มีการติดตามประเมินผลภายหลังสิ้นสุดการฝึกอบรม 1 เดือน เกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ดีต่ออาเซียนและพฤติกรรมการทางานด้านอาเซียนร่วมด้วย
การจั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การจั ด ฝึ ก อบรมดั ง กล่ า วในครั้ ง นี้ ก็ เ พื่ อ เป็ น การสรุ ป ผล
การดาเนินงานและข้อเสนอแนะที่ได้จากการจัดฝึกอบรม อันจะเป็นประโยชน์สาหรับผู้ที่จะนาหลักสูตร
การฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคนี้ ไปประยุกต์ใช้หรือขยายผลใน
การจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐในจังหวัดให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป
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รายงานผลการดาเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
ตามที่ สานักงาน ก.พ. ได้ มอบหมายให้ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดาเนินการจัดทาโครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557 และในการดาเนินโครงการดังกล่าว มีกระบวนการทางาน
3 ขั้นตอนหลักได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 สร้างหลักสูตรด้วยการวิจัย เชิงสารวจโดยพิจารณาจากค่าดัชนีความต้องการ
จาเป็น (Priority Needs Index) ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในงานอาเซียนร่วมกับการวิเคราะห์
เอกสารยุทธศาสตร์เพื่อค้นหาความต้องการจาเป็นในการฝึกอบรม และวิพากษ์หลักสูตรเพื่อปรับปรุงแก้ไข ขั้นตอนที่ 2
ดาเนิ น การจั ดฝึ กอบรมในพื้น ที่ จั ง หวัด ตามหลั กสู ต รที่ ส ร้า งขึ้ น 7 หลั กสู ตร จานวน 9 ครั้ ง และขั้น ตอนที่ 3
ประเมิน ผลการใช้ห ลักสูตรโดยการจั ดทารายงานผลการดาเนินการจัดฝึ กอบรม และในการดาเนิน การครั้ง นี้
อยู่ในขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งได้ดาเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
ในส่วนภูมิภาค ในช่วงวันที่ 4 - 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง ๆ ละ 3 วัน
พร้อมทั้งได้ดาเนินการประเมินติดตามผลภายหลังการจัดฝึกอบรมไปแล้ว 1 เดือน โดยแบ่งการจัดฝึกอบรมเป็น 9 กลุ่ม
จาแนกตามกลุ่มจังหวัดที่มีชายแดนติดประเทศอาเซียนได้ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 การฝึ ก อบรมความรู้ เ กี่ ย วกั บ อาเซี ย นสาหรั บ บุ ค ลากรภาครั ฐ ใน 4 จั ง หวั ด ชายแดน
ภาคเหนือ (เชียงราย เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน) ระหว่างวันที่ 13 – 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมเวียงอินทร์
อ.เมือง จ.เชียงราย มีจานวนผู้เข้าฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 143 คน
กลุม่ ที่ 2 การฝึ ก อบรมความรู้ เ กี่ ย วกั บ อาเซี ย นสาหรั บ บุ ค ลากรภาครั ฐ ใน 3 จั ง หวั ด ชายแดน
ภาคตะวันตก (กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี) ระหว่างวันที่ 27 – 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมลองบีช ถนนเลียบ
ชายหาดชะอา จ.เพชรบุรี มีจานวนผู้เข้าฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 131 คน
กลุ่มที่ 3 การฝึ ก อบรมความรู้ เ กี่ ย วกั บ อาเซี ย นสาหรั บ บุ ค ลากรภาครั ฐ ใน 3 จั ง หวั ด ชายแดน
ภาคตะวันตก (ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ชุมพร) ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมปัตตาเวีย
รีสอร์ทแอนด์ สปา อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีจานวนผู้เข้าฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 147 คน
กลุ่มที่ 4 การฝึ ก อบรมความรู้ เ กี่ ย วกั บ อาเซี ย นสาหรั บ บุ ค ลากรภาครั ฐ ใน 3 จั ง หวั ด ชายแดน
ภาคเหนือตอนล่าง (น่าน พะเยา อุตรดิตถ์) ระหว่างวันที่ 13 -15 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมสีหราช 163 ถนนบรมอาสน์
ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ มีจานวนผู้เข้าฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 120 คน
กลุ่มที่ 5 การฝึ ก อบรมความรู้ เ กี่ ย วกั บ อาเซี ย นของบุ ค ลากรภาครั ฐ ใน 3 จั ง หวั ด ชายแดน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (หนองคาย เลย บึงกาฬ) ระหว่างวันที่ 27 – 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรม
อัศวรรณ อ.เมือง จ.หนองคาย มีจานวนผู้เข้าฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 131 คน
โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
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กลุ่มที่ 6 การฝึ ก อบรมความรู้ เ กี่ ย วกั บ อาเซี ย นสาหรั บ บุ ค ลากรภาครั ฐ ใน 4 จั ง หวั ด ชายแดน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครพนม มุกดาหาร อานาจเจริญ อุบลราชธานี) ระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี มีจานวนผู้เข้า
ฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 197 คน
กลุ่มที่ 7 การฝึ ก อบรมความรู้ เ กี่ ย วกั บ อาเซี ย นสาหรั บ บุ ค ลากรภาครั ฐ ใน 3 จั ง หวั ด ชายแดน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์) ระหว่างวันที่ 4 - 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ณ โรงแรมศรีลาดวน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ มีจานวนผู้เข้าฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 120 คน
กลุ่มที่ 8 การฝึ ก อบรมความรู้ เ กี่ ย วกั บ อาเซี ย นสาหรั บ บุ ค ลากรภาครั ฐ ใน 3 จั ง หวั ด ชายแดน
ภาคตะวันออก (ตราด จันทบุรี สระแก้ว) ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม พ.ศ.2557 ณ โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท
อ.เมือง จ.จันทบุรี มีจานวนผู้เข้าฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 121 คน
กลุ่มที่ 9 การฝึก อบรมความรู้เ กี่ย วกับ อาเซีย นของบุค ลากรภาครัฐ ใน 5 จัง หวัด ภาคใต้ช ายแดน
(สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี) ระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมบีพีสมิหลาบีชรีสอร์ท
ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา มีจานวนผู้เข้าฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 167 คน
ทั้งนี้ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค”
ทั้ง 9 กลุ่ม มีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม
1) มีความรู้และทักษะที่จาเป็นเกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคที่สอดคล้องกับ
ภารกิจตามพื้นที่จังหวัดชายแดน
2) มีทัศนคติเชิงบวกต่อการปฏิบัติงานราชการด้านอาเซียนและเพื่อนบ้านอาเซียน
3) มีส่วนร่วมวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนโครงการเพื่อพัฒนาทรัพยากรในพื้นที่รองรับอาเซียนตาม
แนวความคิดในระดับสากล (Global Mindset) และสอดคล้องกับสภาพปัญหาของภูมิภาคชายแดน
4) มีเครือข่ายทางสังคมเพื่อการปฏิบัติงานราชการด้านอาเซียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าฝึกอบรม คือ บุคลากรภาครัฐที่ปฎิบัติงานในส่วนงานของสานักงานระดับจังหวัดหรือ
ท้องถิ่นใน 31 จังหวัดที่มีชายแดนติดประเทศเพื่อนบ้าน และมีภารกิจที่เกี่ยวข้องในงานด้านอาเชียน หรือด้านการ
พัฒนาบุคลากร และเป็นบุคลากรภาครัฐที่ ดารงตาแหน่งระดับชานาญการ ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือ
เทียบเท่าระดับซี 6-8 โดยการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มาเข้าอบรมผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด โดยต้องมีผู้เข้าอบรม
แต่ละกลุ่มจังหวัดไม่น้อยกว่า 120 คน เมื่อรวม 9 กลุ่ม มีบุคลากรภาครัฐที่เข้าฝึกอบรมครบ 3 วันรวมทั้งสิ้น
1,277 คน โดยมีรายละเอียดในการประเมินและติดตามผลการจัดฝึ กอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของ
บุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค ทั้ง 9 กลุ่ม โดยนาเสนอผลการประเมินติดตามผลเป็นข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จาก
เครื่องมือประเมินผลการอบรมที่เป็นแบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐานด้านอาเซียน แบบประเมินระหว่างการฝึกอบรม
ทั้งด้านวิทยากรและด้านการบริหารจัดการ แบบติดตามผลการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ดีต่ออาเซียนและพฤติกรรม
2
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การทางานที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน เและข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสะท้อนผลการเรียนรู้ในการทากิจกรรมกลุ่ม
ของผู้เข้าฝึกอบรมในท้ายชั่วโมงของการจัดฝึกอบรม
ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว จึงนาเสนอผลการดาเนินการ
จัดฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค ออกเป็น 7 ตอน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าฝึกอบรม
ตอนที่ 2 ผลการประเมินความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนของผู้เข้าฝึกอบรม
ตอนที่ 3 ผลการประเมินการบริหารจัดการโครงการฝึกอบรม
ตอนที่ 4 ผลการประเมินวิทยากรตามหัวข้อวิชาของการฝึกอบรม
ตอนที่ 5 ผลการประเมินปฏิกิริยาการเรียนรู้และพฤติกรรมของผู้เข้าฝึกอบรม
ตอนที่ 6 ผลการประเมินการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ดีต่ออาเซียนและพฤติกรรมการทางานด้านอาเซียน
ตอนที่ 7 สะท้อนผลการเรียนรู้จากการฝึกอบรมหลักสูตร
โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค รวม 9 ครั้งๆ ละ
3 วัน ได้ดาเนิ น การเสร็จ เรี ย บร้ อยแล้ ว โดยมีจานวนผู้ เข้า ฝึ กอบรมจาแนกตามตาแหน่งงานและกลุ่ มจังหวัด
ดังรายละเอียดตามตาราง 1
ตาราง 1 จานวนและร้อยละของผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ จาแนกตาม
ตาแหน่งงานและกลุ่มจังหวัด
กลุ่ม

1

2

จังหวัด

เชียงใหม่
เชียงราย
แม่ฮ่องสอน
ตาก
รวม
กาญจนบุรี
ราชบุรี
เพชรบุรี
รวม

ชานาญการ
จานวน ร้อยละ

27
51
17
16
111
27
42
42
111

24.3
46.0
15.3
14.4
100.0
24.4
37.8
37.8
100.0

ตาแหน่ง
ชานาญการพิเศษ
จานวน ร้อยละ

4
15
4
5
28
5
3
12
20

14.3
53.6
14.3
17.8
100.0
25.0
15.0
60.0
100.0

เชี่ยวชาญ
จานวน ร้อยละ

1
2
1
4
-

25.0
50.0
25.0
100.0
-
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รวม
จานวน

ร้อยละ

32
68
21
22
143
32
45
54
131

22.4
47.6
14.6
15.4
100.0
24.4
34.4
41.2
100.0

3
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กลุ่ม

จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์
ระนอง
ชุมพร
รวม
น่าน
พะเยา
อุตรดิตถ์
รวม
หนองคาย
เลย
บึงกาฬ
รวม
นครพนม
มุกดาหาร
อานาจเจริญ
อุบลราชธานี
รวม
สุรินทร์
บุรีรัมย์
ศรีสะเกษ
รวม
ตราด
จันทบุรี
สระแก้ว
รวม

3

4

5

6

7

8

4

ชานาญการ
จานวน ร้อยละ

77
19
36
132
19
20
50
89
56
30
30
116
21
28
30
95
174
19
18
51
88
42
35
22
99

58.3
14.4
27.3
100.0
21.3
22.5
56.2
100.0
48.2
25.9
25.9
100.0
11.9
15.9
17.0
55.1
100.0
21.6
20.4
58.0
100.0
42.4
35.4
22.2
100.0

ตาแหน่ง
ชานาญการพิเศษ
จานวน ร้อยละ

9
1
4
14
12
8
11
31
4
8
1
13
4
3
6
10
23
3
5
22
30
3
13
5
21

64.3
7.1
28.6
100.0
10.0
6.7
9.2
25.8
30.8
61.5
7.7
100.0
17.4
13.0
26.1
43.5
100.0
10.0
16.7
73.3
100.0
14.3
61.9
23.8
100

เชี่ยวชาญ
จานวน ร้อยละ

1
1
2
2
1
1
2
1
1

100.0
100.0
100.0
100.0
50.0
50.0
100.0
100
100

รวม
จานวน

ร้อยละ

86
21
40
147
31
28
61
120
62
38
31
131
25
31
36
105
197
23
24
73
120
45
49
27
121

58.5
14.3
27.2
100.0
25.8
23.4
50.8
100.0
47.3
29.0
23.7
100.0
12.5
15.6
18.1
53.8
100.0
19.2
20.0
60.8
100.0
37.2
40.5
22.3
100.0
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กลุ่ม

จังหวัด

สงขลา
นราธิวาส
ยะลา
9
สตูล
ปัตตานี
รวม
จานวนรวมทั้งหมด

ชานาญการ
จานวน ร้อยละ

ตาแหน่ง
ชานาญการพิเศษ
จานวน ร้อยละ

เชี่ยวชาญ
จานวน ร้อยละ

รวม
จานวน

ร้อยละ

31

19.5

1

12.5

-

-

32

19.2

29
29
31
39
159
1,079

18.2
18.2
19.5
24.6
100.0
84.5

1
3
2
1
8
188

12.5
37.5
25.0
12.5
100.0
14.7

10

0.8

30
32
33
40
167
1,277

17.9
19.2
19.8
23.9
100.0
100.00

จากตาราง 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วน
ภูมิภาค พบว่า มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม รวมทั้งหมด 1,277 คน ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรภาครัฐระดับชานาญการ ร้อยละ
84.5 รองลงมาเป็นระดับชานาญการพิเศษ และ ระดับเชี่ยวชาญ ร้อยละ 14.7 และ 0.8 ตามลาดับ

ตอนที่ 2 ผลการประเมินความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนของผู้เข้าฝึกอบรม
ผลการประเมิน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซีย นของผู้เข้าฝึกอบรม ก่อนและหลังการฝึกอบรม พบว่า
เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความรู้ เกี่ยวกับอาเซียนระหว่าง ก่อนและหลัง การเข้า ฝึกอบรม
หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐส่วนภูมิภาค พบว่า
มีจานวนผู้เข้าอบรมที่ส่งแบบทดสอบที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งก่อนและหลังฝึกอบรม จานวน 1,241 คน
คิดเป็นร้อยละ 97.2 ของจานวนผู้เข้าฝึกอบรมทั้งหมด และพบว่าในกลุ่มรวมทั้ง 9 กลุ่มมีคะแนนความรู้เพิ่มขึ้น
เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 89.8 ผู้เข้าฝึกอบรมมีคะแนนความรู้เท่าเดิมร้อยละ 5.4 และมีคะแนนความรู้ลดลง
ร้อยละ 4.8 โดยมีคะแนนคะแนนความรู้เกี่ยวกับอาเซียนก่อนฝึกอบรมอยู่ในช่วง 2 - 16 คะแนน และหลังการ
อบรมมีคะแนนอยู่ในช่วง 5 - 20 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน
และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการเพิ่มขึ้นของคะแนนความรู้ภายหลังการฝึกอบรมกับก่อนการฝึกอบรม
ด้วยการทดสอบทางสถิติค่าที ในกลุ่มรวมพบว่า ภายหลังการฝึกอบรม ผู้เข้าฝึกอบรม มีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับ
อาเซียน สูงกว่าก่อนการฝึกอบรม (  =13.40 >  =8.22) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ค่า t = 42.87)
เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มย่อยทั้ง 9 กลุ่มแล้ว พบเช่นเดียวกันคือ หลังการฝึกอบรม ผู้เข้าฝึกอบรม มีคะแนนเฉลี่ย
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน สูงกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ค่า t อยู่ระหว่าง 8.02* 23.45*) รายละเอียดดังตาราง 2 และ 3
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ตาราง 2 จานวนและร้อยละของผู้เข้าฝึกอบรบที่มีคะแนนความรู้เกี่ยวกับอาเซียนภายหลังการฝึกอบรม เพิ่มขึ้น
เท่าเดิม และลดลง จากก่อนการฝึกอบรม
การเปลี่ยนแปลงของความรู้เกี่ยวกับอาเซียนระหว่าง ก่อนและหลังฝึกอบรม

กลุม่

คะแนนเพิ่มขึ้น

จานวน (คน)
1 เชียงราย เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน
136
2 กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี
115
3 ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ชุมพร
120
4 น่าน พะเยา อุตรดิตถ์
116
5 หนองคาย เลย บึงกาฬ
125
6 นครพนม มุกดาหาร อานาจเจริญ
175
อุบลราชธานี
7 สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์

8 ตราด จันทบุรี สระแก้ว
9 สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล
ปัตตานี

กลุ่มรวม

คะแนนที่เท่าเดิม

คะแนนที่ลดลง

ร้อยละ
100.0
89.8
85.7
96.6
96.2

จานวน (คน)
7
11
2
4

ร้อยละ
5.5
7.9
1.7
3.0

จานวน (คน)
6
9
2
1

ร้อยละ
4.7
6.4
1.7
0.8

94.6

3

1.6

7

3.8

98
114

81.7
94.2

12
1

10.0
0.8

10
6

8.3
5.0

116

72.0

26

16.2

19

11.8

1115

89.8

66

5.4

60

4.8

ตาราง 3 ผลการเปรี ยบเทีย บความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ ย ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนระหว่าง ก่อนและหลั ง
ฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยทั้ง
9 กลุ่ม
กลุ่ม
1 เชียงราย เชียงใหม่
ตาก แม่ฮ่องสอน

2 กาญจนบุรี ราชบุรี
เพชรบุรี

3 ประจวบคีรีขันธ์
ระนอง ชุมพร

4 น่าน พะเยา
อุตรดิตถ์

5 หนองคาย เลย
บึงกาฬ

6

ระยะการฝึกอบรม
ก่อนฝึกอบรม
หลังฝึกอบรม
ก่อนฝึกอบรม
หลังฝึกอบรม
ก่อนฝึกอบรม
หลังฝึกอบรม
ก่อนฝึกอบรม
หลังฝึกอบรม
ก่อนฝึกอบรม
หลังฝึกอบรม

คะแนนต่าสุด คะแนนสูงสุด
4 - 13
9 - 20
3 – 14
6 – 18
3 – 15
7 – 19
2– 14
6 – 19
2 – 14
7 – 19

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
()
(S.D.)
8.13
2.28
16.44
2.67
8.32
2.31
12.58
2.58
9.40
2.43
12.92
2.71
7.45
3.39
14.16
3.07
7.87
2.53
13.40
2.30

สถิติ
ค่า t
23.49*
13.11*
13.74*
16.11*
21.36*
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กลุ่ม
6 นครพนม มุกดาหาร
อานาจเจริญอุบลราชธานี

7 สุรินทร์ ศรีสะเกษ
บุรีรัมย์

8 ตราด จันทบุรี
สระแก้ว

9 สงขลา นราธิวาส ยะลา
สตูล ปัตตานี

กลุ่มรวม

ระยะการฝึกอบรม
ก่อนฝึกอบรม
หลังฝึกอบรม
ก่อนฝึกอบรม
หลังฝึกอบรม
ก่อนฝึกอบรม
หลังฝึกอบรม
ก่อนฝึกอบรม
หลังฝึกอบรม
ก่อนฝึกอบรม
หลังฝึกอบรม

คะแนนต่าสุด คะแนนสูงสุด
2 - 14
7 - 19
3 - 16
8 - 20
2 - 14
5 - 20
3 - 15
6 - 20
2 - 16
5 - 20

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
()
(S.D.)
7.96
2.13
13.26
2.69
8.60
2.90
12.81
3.36
6.63
3.49
14.22
3.12
9.40
2.42
11.32
2.46
8.22
2.79
13.40
3.05

สถิติ
ค่า t
19.07*
11.05*
19.71*
8.02*
42.87*

*P< .05

ตอนที่ 3 ผลการประเมินการบริหารจัดการโครงการฝึกอบรม
ในการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้ส่งแบบประเมินกลับคืนหลังสิ้นสุดการฝึกอบรมทันที
จานวน 1,241 คน คิดเป็นร้อยละ 97.2 ของจานวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด และได้ทาการประเมินผลการบริหารจัดการ
โครงการฝึกอบรม ด้วยแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ ที่ประเมินโดยผู้เข้าฝึกอบรม โดยแบ่งเกณฑ์
คะแนนการประเมินตามแนวคิดของ เบสส์ (Best, 1977) มีเกณฑ์การประเมินเป็น 3 ระดับ คือ ระดับดี หมายถึง
มีคะแนนประสิทธิภาพการบริหารจัดการ อยู่ระหว่าง 3.01 - 4.00 คะแนน ระดับพอใช้ หมายถึง มีคะแนน
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ อยู่ระหว่าง 2.01 - 3.00 คะแนน และ ระดับไม่ดี หมายถึง มีคะแนนประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ อยู่ระหว่าง 1.00 - 2.00 คะแนน พบว่า ผลการประเมินโดยรวม มีประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการอยู่ในระดับดี (  = 3.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับดีทุกด้าน โดยด้านธุรการมีประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการสูงกว่าด้านอื่นๆ มากที่สุด (  = 3.33) รองลงมาคือ ด้านวิชาการ (  = 3.21) ด้านการจัด
การศึกษาดูงาน (  = 3.17) และ ด้านเอกสารประกอบการฝึกอบรม (  = 3.03) ทั้งนี้เมื่อจาแนกรายละเอียด
ปรากฏผลดังนี้
1. ผลการประเมินด้านวิชาการ ของผู้จัดอบรมทั้ง 5 ประเด็นได้แก่ 1) มีกากับเวลาให้การฝึกอบรม
เป็นไปตามตารางเวลาการฝึกอบรม 2) มีกิจกรรมสัมพันธ์นอกเวลาการอบรม 3) มีเจ้าหน้าที่ดูแล หรือมีพี่เลี้ยง
ประจาต่อผู้เข้าอบรมที่เพียงพอ 4) มีการประสานงานอานวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น
ระหว่างอบรม ของเจ้าหน้าที่ประจาห้องอบรม และ 5) มีการแจ้งเกณฑ์ที่ชัดเจนในการผ่านการอบรมฯ ให้ผู้เข้า
อบรมทราบ พบว่าอยู่ในระดับดีทั้งหมด (  = 3.14 – 3.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ประเด็ นที่ 4
มีคะแนนสูงที่สุด และประเด็นที่ 2 มีคะแนนต่าที่สุด
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2. ผลการประเมินด้านธุรการ ของผู้จัดอบรม ทั้ง 8 ประเด็นได้แก่ 1) เจ้าหน้าที่ให้การทักทายและต้อนรับ
ผู้เข้าอบรมด้วยมิตรไมตรี 2) ความสะดวกในการลงทะเบียนก่อนเข้าอบรมและในการรับเอกสาร 3) มีเจ้าหน้าที่คอยให้
คาแนะนาและอานวยความสะดวกระหว่างการฝึกอบรม 4) แจ้งการเปลี่ยนแปลงกาหนดการให้ผู้เข้าอบรมทราบ
ล่วงหน้า 5) การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม 6) ที่พักและสิ่งอานวยความสะดวกของสถานที่จัดอบรม 7) มีการ
อานวยความสะดวกเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล และ 8) ขนาด พื้นที่ และความเหมาะสมของ
ห้องประชุมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีทั้งหมด (  = 3.09 – 3.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า
ประเด็นที่ 1 มีคะแนนสูงที่สุด และประเด็นที่ 7 มีคะแนนต่าที่สุด
3. ผลการประเมินด้านวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ทั้ง 3 ประเด็นได้แก่ 1) มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ
ครบถ้วนและสอดคล้องกับรูปแบบกิจกรรมการอบรม 2) มีโสตทัศนูปกรณ์ เช่น โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ จอรับภาพ
เอื้อต่อการเรียนรู้ และ 3) เจ้าหน้าที่โสตฯ ที่ให้คาแนะนาและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้โสตต่างๆ ได้ทันอยู่ในระดับดี
ทั้งหมด (  = 3.20 – 3.35) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ประเด็น 2 มีคะแนนสูงที่สุด และประเด็นที่ 3
มีคะแนนต่าที่สุด
4. ผลการประเมินด้านเอกสารประกอบการฝึกอบรม ทั้ง 2 ประเด็นได้แก่ 1) มีเอกสารประกอบการ
ฝึกอบรมครบถ้วน เนื้อหาอ่านเข้าใจได้ด้วยตนเอง และ 2) จัดทาไว้เป็นรูปเล่มหรือแฟ้มที่สะดวกต่อการอ่านและ
ศึกษาเพิ่มเติมภายหลัง อยู่ในระดับดีทั้งหมด (  = 3.01 และ 3.06) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ประเด็น
ที่ 2 มีคะแนนสูงที่สุด และประเด็นที่ 1 มีคะแนนต่าที่สุด
5. ผลการประเมินด้านการจัดการศึกษาดูงาน ทั้ง 9 ประเด็นได้แก่ 1) กาหนดการ และระยะเวลา
ในการจัดศึกษาดูงานในครั้งนี้ 2) ประโยชน์/ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน 3) การนาความรู้และข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาดูงานมาปรับใช้ในงาน 4) การนาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานไปถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้ 5) การให้ความ
ต้อนรับและข้อมูลจากบุคลากรที่เข้าศึกษาดูงาน 6) ความเหมาะสมของสถานที่ศึกษาดูงาน 7) ความเหมาะสมของ
ยานพาหนะ 8) การได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรประจาสถานที่ที่เข้าไปศึกษา
ดูงาน และ 9) โดยภาพรวมของการจัดโครงการ/กิจกรรม อยู่ในระดับดีทั้งหมด (  = 3.04 และ 3.34) เมื่อพิจารณา
เป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นที่ 7 มีคะแนนสูงที่สุด และประเด็นที่ 1 มีคะแนนต่าที่สุด
รายละเอียดผลการประเมินทั้งในภาพรวม และ 9 กลุ่มย่อย ดังตาราง 4
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ตอนที่ 4 ผลการประเมินวิทยากรตามหัวข้อวิชาของการฝึกอบรม
การประเมิ น วิ ท ยากรตามหั ว ข้ อ วิ ช าของการฝึ ก อบรม ท าการประเมิ น โดยผู้ เ ข้ า ฝึ ก อบรม โดยใช้
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ โดยแบ่งเกณฑ์คะแนนการประเมินตามแนวคิดของ เบสส์
(Best, 1977) โดยมีเกณฑ์การประเมิน คือ ระดับดี หมายถึง มีคะแนนประสิทธิภาพการบริหารจัดการ อยู่ระหว่าง
3.01 - 4.00 คะแนน ระดับพอใช้ หมายถึง มีคะแนนประสิทธิภาพการบริหารจัดการ อยู่ระหว่าง 2.01 - 3.00
คะแนน และ ระดับไม่ดี หมายถึง มีคะแนนประสิทธิภาพการบริหารจัดการ อยู่ระหว่าง 1.00 - 2.00 คะแนน
พบว่า ผลการประเมินโดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดับดี (  = 3.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับดี
ทุกด้าน โดยด้านบุคลิกภาพที่เหมาะสมของวิทยากร มีคะแนนสูงกว่าด้านอื่นๆ มากที่สุด (  = 3.68) รองลงมาคือ
ด้านความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร (  = 3.55) และด้านเทคนิคการสอนที่ดี (  =
3.47) ทั้งนี้เมื่อจาแนกผลการประเมินรายด้าน ปรากฎผลดังนี้
1. ผลการประเมินด้านความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน ทั้ง 3 ประเด็น ได้แก่ 1) มีความรู้และเชี่ยวชาญใน
วิชาที่สอนอย่างแท้จริง 2) มีความชัดเจนในการถ่ายทอดความรู้สามารถอธิบายเพิ่มเติมให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น และ
3) มีการเตรียมการสอนมาเป็นอย่างดี อยู่ในระดับดีทั้งหมด (  = 3.52 – 3.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น
พบว่า ประเด็นที่ 1 มีคะแนนสูงที่สุด และประเด็นที่ 3 มีคะแนนต่าที่สุด
2. ผลการประเมินด้านบุคลิกภาพที่เหมาะสมของวิทยากร ทั้ง 3 ประเด็น ได้แก่ 1) การแต่งกายเหมาะสม
กับรูปแบบการอบรมเป็นที่น่าเชื่อถือ 2) ยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ขันมีมนุษยสัมพันธ์ควบคุมอารมณ์ได้ดี และ 3) ใช้ภาษา
สุภาพสามารถดึงดูดผู้เข้าอบรมอยู่ในระดับดีทั้งหมด (  = 3.64 – 3.70) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า
ประเด็นที่ 1 มีคะแนนสูงที่สุด และประเด็นที่ 3 มีคะแนนต่าที่สุด
3. ผลการประเมินด้านเทคนิคการสอนที่ดี ทั้ง 8 ประเด็น ได้แก่ 1) มีการนาเข้าสู่บทเรียนชี้แจงวัตถุประสงค์
ของหัวข้อบรรยายอย่างชัดเจน 2) จัดลาดับความสัมพันธ์ของเนื้อหาวิชาได้อย่างเหมาะสมเช่นจากง่ายไปยาก
3) มีวิธีการถ่ายทอดที่เหมาะสมกับเนื้อหาและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 4) มีการแทรกหรือเปลี่ยนวิธีการสอน
เมื่อมีผู้เข้าอบรมง่วงเบื่อ 5) สอนเนื้อหาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และคาอธิบายรายวิชา 6) เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมได้ ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 7) มีสรุปสาระสาคัญ พร้อมยินดีให้ข้อมูลให้คาปรึกษา
ภายหลังการฝึกอบรม และ 8) มีการเสริมแรงทางบวกให้ผู้เข้าอบรมพร้อมให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เข้าอบรม อยู่ใน
ระดับดีทั้งหมด (  = 3.40 – 3.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ประเด็นที่ 7 มีคะแนนสูงที่สุด และ
ประเด็นที่ 4 มีคะแนนต่าที่สุด
4. ผลการประเมินด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร ทั้ง 3 ประเด็น ได้แก่ 1) มีทัศนคติที่ดีต่องาน
ราชการ 2) ควบคุมชั้นเรียนและรักษาเวลาได้ดี และ 3) ความพึงพอใจต่อวิทยากรโดยรวมอยู่ในระดับดีทั้งหมด
(  = 3.51 – 3.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ประเด็นที่ 3 มีคะแนนสูงที่สุด และประเด็นที่ 2 มีคะแนน
ต่าที่สุดรายละเอียดผลการประเมินทั้งในกลุ่มรวม และ 9 กลุ่มย่อยดังตาราง 5
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ตอนที่ 5 ผลการประเมินปฏิกิริยาการเรียนรู้และพฤติกรรมของผู้เข้าฝึกอบรม
การประเมินปฏิกิริยาการเรียนรู้และพฤติกรรมของผู้เข้า ฝึกอบรม ทาการประเมินโดยผู้จัดฝึกอบรมโดย
การสังเกตให้คะแนนพฤติกรรม กาหนดคะแนนเป็น 4 ระดับ ในพฤติกรรมแต่ละด้าน โดยแบ่งเกณฑ์คะแนนการ
ประเมินตามแนวคิดของ เบสส์ (Best, 1977) โดยมีเกณฑ์การประเมิน คือ ระดับดี หมายถึง มีคะแนนปฏิกิริยา
การเรียนรู้และพฤติกรรม อยู่ระหว่าง 3.01 - 4.00 คะแนน ระดับพอใช้ หมายถึง มีคะแนนปฏิกิริยาการเรียนรู้
และพฤติกรรม อยู่ระหว่าง 2.01 - 3.00 คะแนน และ ระดับไม่ดี หมายถึง มีคะแนนปฏิกิริยาการเรียนรู้และ
พฤติกรรม อยู่ระหว่าง 1.00 - 2.00 คะแนน พบว่า ผลการประเมินโดยรวม มีคะแนนอยู่ในระดับดี (  = 3.07)
เมื่อพิจ ารณาเป็ น รายด้านพบว่า ด้านที่มีผ ลการประเมินในระดับดีคือ ด้านสั มพันธภาพต่อผู้ จัดอบรมและต่อ
วิทยากร ที่มีคะแนนการประเมินสูงกว่าด้านอื่นๆ (  = 3.36) รองลงมาคือ ด้านวินัยในระหว่างการอบรม (  =
3.17) และด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการฝึกอบรม (  = 3.09) ด้านที่มีผลการประเมินในระดับพอใช้ คือด้าน
ความตั้งใจในการเรียนรู้ (  = 2.80) ทั้งนี้เมื่อจาแนกรายละเอียดรายด้าน ปรากฎผลดังนี้
1. ผลการประเมินด้านวินัยในระหว่างการฝึกอบรม ทั้ง 4 ประเด็น ได้แก่ 1) การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
2) เข้าห้องอบรมตรงเวลา 3) ไม่เดินเข้า-ออกห้องอบรมขณะที่วิทยากรบรรยายหรือดาเนินกิจกรรม และ 4) ไม่พูดคุย
กันขณะวิทยากรบรรยายหรือดาเนินกิจกรรม อยู่ในระดับดี และพอใช้ (  = 2.90 – 3.46) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ประเด็นพบว่า ประเด็นที่ 1 มีคะแนนสูงที่สุด และประเด็นที่ 3 มีคะแนนต่าที่สุด
2. ผลการประเมินด้านสัมพันธภาพต่อผู้จัดอบรมและต่อวิทยากร ทั้ง 4 ประเด็น ได้แก่ 1) ผู้เข้าอบรมมี
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 2) มีสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้จัด 3) มีสัมพันธภาพที่ดีต่อวิทยากร และ 4) ใบหน้ายิ้มแย้มในขณะ
รับการอบรม อยู่ในระดับดีทั้งหมด (  = 3.27 – 3.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ประเด็นที่ 2 มีคะแนน
สูงที่สุด และประเด็นที่ 3 มีคะแนนต่าที่สุด
3. ผลการประเมินด้านความตั้งใจในการเรียนรู้ ทั้ง 6 ประเด็น ได้แก่ 1) แสดงความสนใจขณะที่
วิทยากรบรรยายหรือดาเนินกิจกรรม 2) พยักหน้าเข้าใจตามที่วิทยากรบรรยายหรือดาเนินกิจกรรม 3) จดบันทึก
สิ่งที่วิทยากรบรรยาย 4) เปิดเอกสารประกอบคาบรรยายหรือตั้งใจศึกษาสื่อประกอบการอบรม 5) ซักถามวิทยากร
เพิ่มเติมในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้อง 6) ไม่เหม่อลอย/สัปหงก/หลับขณะมีการบรรยายหรือดาเนินกิจกรรม อยู่ใน
ระดับดี และพอใช้ (  = 2.76 – 3.37) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ประเด็นที่ 1 มีคะแนนสูงที่สุด และ
ประเด็นที่ 5 มีคะแนนต่าที่สุด
4. ผลการประเมินด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการฝึกอบรม ทั้ง 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ตอบคาถามที่
วิทยากรซักถาม และ 2) มีส่วนร่วมในกิจกรรมการฝึกอบรมอย่างกระตือรือร้น อยู่ในระดับดี และพอใช้ (  = 2.83
– 3.34) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ประเด็นที่ 2 มีคะแนนสูงที่สุด และประเด็นที่ 1 มีคะแนนต่าที่สุด
รายละเอียดผลการประเมินทั้งในกลุ่มรวม และ 9 กลุ่มย่อย ดังตาราง 6
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ตอนที่ 6 ผลการประเมินการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ดีต่ออาเซียนและพฤติกรรมการทางานด้านอาเซียน
หลังการฝึกอบรม 1 เดือน ผู้เข้าอบรมได้ทาการประเมินการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ดีต่ออาเซียนและ
พฤติกรรมการทางานด้า นอาเซียน โดยส่งกลับคืนมาครบถ้วนสมบูรณ์ จานวน 1009 คน คิดเป็นร้อยละ 79.0
ของจานวนผู้เข้าฝึกอบรมทั้งหมด
จากผลการประเมินในด้านทัศนคติที่ดีต่ออาเซียน พบว่า ผู้เข้าฝึกอบรมในกลุ่มรวมทั้ง 9 กลุ่ม ส่วนใหญ่
มีทัศนคติที่ดีต่ออาเซียนเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 87.5 ผู้เข้าฝึกอบรมมีทัศนคติที่ดีต่ออาเซียนเท่าเดิม ร้อยละ 8.5
และมีทัศนคติที่ดีต่ออาเซียนลดลง ร้อยละ 4.0 โดยมีคะแนนการประเมินการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ดีต่ออาเซียน
ก่อนฝึกอบรมอยู่ในช่วง 25 – 79 และหลังสิ้นสุดการฝึกอบรม 1 เดือน มีคะแนนการประเมินอยู่ในช่วง 38 – 80
จากคะแนนเต็ม 80 คะแนน นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับทัศนคติที่ดีต่ออาเซียนระหว่าง
ก่อน กับ หลังการฝึกอบรม 1 เดือน พบว่า ในกลุ่มรวม (n = 1009) หลังการเข้าฝึกอบรม ผู้เข้าฝึกอบรม มีคะแนน
เฉลี่ยของทัศนคติที่ดีต่ออาเซียน สูงกว่าก่อนการเข้าร่วมประชุมฯ (  =3.34 >  =2.69) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 (t = 34.31) เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มย่อยทั้ง 9 กลุ่มแล้ว พบเช่นเดียวกัน คือ หลังการฝึกอบรม 1 เดือน
ผู้เข้าฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยของทัศนคติที่ดีต่ออาเซียน สูงกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(t อยู่ระหว่าง 7.94* - 13.24*) รายละเอียดดังตาราง 7 และตาราง 8
ในด้ า นพฤติ ก รรมการท างานด้ า นอาเซี ย น พบว่ า ผู้ เ ข้ า ฝึ ก อบรมในกลุ่ ม รวมทั้ ง 9 กลุ่ ม ส่ ว นใหญ่
มีพฤติกรรมการทางานด้านอาเซีย นดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 88.8 ผู้ เข้าฝึ กอบรมมีทัศนคติที่ดีต่ออาเซียนเท่ าเดิม
ร้อยละ 8.0 และมีทัศนคติที่ดีต่ออาเซียนลดลง ร้อยละ 3.2 โดยคะแนนการประเมินพฤติกรรมการทางานก่อน
ฝึกอบรมอยู่ในช่วง 21 - 80 และหลังสิ้นสุดการฝึกอบรม 1 เดือน มีคะแนนการประเมินอยู่ในช่วง 28 – 80 จาก
คะแนนเต็ม 80 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนพฤติกรรมการทางานด้านอาเซียน ระหว่าง
ก่อน กับ หลังการฝึกอบรม 1 เดือน พบว่า ในกลุ่มรวม (n = 1009) หลังการฝึกอบรม ผู้เข้าฝึกอบรม มีคะแนน
เฉลี่ยพฤติกรรมการทางานด้านอาเซียน สูงกว่าก่อนการเข้า ฝึกอบรม(  =2.52 >  =2.48) อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 (t = 33.02) เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มย่อยทั้ง 9 กลุ่มแล้ว พบเช่นเดียวกันว่า หลังการฝึกอบรม
1 เดือน ผู้เข้าฝึกอบรมมีคะแนนพฤติกรรมการทางานด้านอาเซียนสูง กว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (t อยู่ระหว่าง 5.58* - 16.52*) รายละเอียดดังตาราง 9 และตาราง 10
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ตาราง 7 จานวนและร้อยละของผู้เข้าฝึกอบรบที่มี การเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ดีต่ออาเซียน ภายหลังการฝึกอบรม
เพิ่มขึ้น เท่าเดิม และลดลง จากก่อนการฝึกอบรม
การเปลี่ยนแปลงของทัศนคติที่ดีต่ออาเซียน ก่อนและหลังฝึกอบรม
กลุม่
คะแนนเพิ่มขึ้น
คะแนนเท่าเดิม
คะแนนลดลง
จานวน (คน)
1 เชียงราย เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน
127
2 กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี
114
3 ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ชุมพร
119
4 น่าน พะเยา อุตรดิตถ์
87
5 หนองคาย เลย บึงกาฬ
97
6 นครพนม มุกดาหาร อานาจเจริญ
111
อุบลราชธานี
7 สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์

8 ตราด จันทบุรี สระแก้ว
9 สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล
ปัตตานี

กลุ่มรวม

ร้อยละ
92.7
90.5
86.2
87.0
83.6

จานวน (คน)
8
7
11
9
11

ร้อยละ
5.8
5.5
8.0
9.0
9.5

จานวน (คน)
2
5
8
4
8

ร้อยละ
1.5
4.0
5.8
4.0
6.9

88.1

12

9.5

3

2.4

71
66

81.6
84.6

11
10

12.7
12.8

5
2

5.7
2.6

91

90.1

7

6.9

3

3.0

883

87.5

86

8.5

40

4.0

ตาราง 8 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยทัศนคติที่ดีต่ออาเซียน ก่อนและหลังการฝึกอบรม
หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาคในกลุ่มรวม (n = 1,009) และราย
กลุ่มย่อยทั้ง 9 กลุ่ม
กลุ่ม
1 เชียงราย เชียงใหม่

ระยะการฝึกอบรม

คะแนนต่าสุด คะแนนสูงสุด
33 - 68
55 - 79
27 - 77
40 - 80
25 - 65
40 - 80
32 - 75
62 - 80
40 -79
59 - 80

ค่าเฉลี่ย
()
2.71
3.37
2.54
3.21
2.48
3.16
2.65
3.51
2.82
3.49

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
.36
.22
.45
.37
.45
.40
.47
.15
.41
.27

สถิติ
ค่า t
13.24*

บึงกาฬ

ก่อนฝึกอบรม
หลังฝึกอบรม
ก่อนฝึกอบรม
หลังฝึกอบรม
ก่อนฝึกอบรม
หลังฝึกอบรม
ก่อนฝึกอบรม
หลังฝึกอบรม
ก่อนฝึกอบรม
หลังฝึกอบรม
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ตาก แม่ฮ่องสอน

2 กาญจนบุรี ราชบุรี
เพชรบุรี

3 ประจวบคีรีขันธ์
ระนอง ชุมพร

4 น่าน พะเยา
อุตรดิตถ์

5 หนองคาย เลย

12.11*
11.12*
9.51*
17.69*
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กลุ่ม
6 นครพนม มุกดาหาร
อานาจเจริญ อุบลราชธานี

7 สุรินทร์ ศรีสะเกษ
บุรีรัมย์

8 ตราด จันทบุรี
สระแก้ว

9 สงขลา นราธิวาส ยะลา
สตูล ปัตตานี

กลุ่มรวม

ระยะการฝึกอบรม
ก่อนฝึกอบรม
หลังฝึกอบรม
ก่อนฝึกอบรม
หลังฝึกอบรม
ก่อนฝึกอบรม
หลังฝึกอบรม
ก่อนฝึกอบรม
หลังฝึกอบรม
ก่อนฝึกอบรม
หลังฝึกอบรม

คะแนนต่าสุด คะแนนสูงสุด
30 - 75
38 - 80
28 - 66
50 - 80
32 - 79
51 - 79
33 - 74
44 - 77
25 - 79
38 - 80

ค่าเฉลี่ย
()
2.85
3.37
2.51
3.30
2.47
3.25
2.63
3.25
2.69
3.34

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
.43
.38
.44
.29
.48
.31
.51
.34
.46
.34

สถิติ
ค่า t
13.34*
7.942*
10.64*
10.30*
34.31*

(*P< .05)
ตาราง 9 จานวนและร้อยละของผู้เข้าฝึกอบรบที่มี การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทางานด้านอาเซียน ภายหลัง
การฝึกอบรม เพิ่มขึ้น เท่าเดิม และลดลง จากก่อนการฝึกอบรม
การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการทางานต่ออาเซียน ก่อนและหลังฝึกอบรม
กลุม่
คะแนนเพิ่มขึ้น
คะแนนที่เท่าเดิม
คะแนนที่ลดลง
จานวน (คน)
1 เชียงราย เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน
125
2 กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี
113
3 ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ชุมพร
129
4 น่าน พะเยา อุตรดิตถ์
91
5 หนองคาย เลย บึงกาฬ
101
6 นครพนม มุกดาหาร อานาจเจริญ
108
อุบลราชธานี
7 สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์

8 ตราด จันทบุรี สระแก้ว
9 สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล
ปัตตานี

กลุ่มรวม

ร้อยละ
91.2
89.7
93.5
91.0
87.0

จานวน (คน)
9
11
6
8
9

ร้อยละ
6.6
8.7
4.3
8.0
7.8

จานวน (คน)
3
2
3
1
6

ร้อยละ
2.2
1.6
2.2
1.0
5.2

85.7

11

8.7

7

5.6

74
62

85.1
79.5

9
12

10.3
15.4

4
4

4.6
5.1

93

92.1

6

5.9

2

2.0

896

88.8

81

8.0

32
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ตาราง 10 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการทางานด้านอาเซียน ก่อนและหลัง
การฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค ในกลุ่มรวม
(n = 1,009) และรายกลุ่มย่อยทั้ง 9 กลุ่ม
กลุ่ม
1 เชียงราย เชียงใหม่
ตาก แม่ฮ่องสอน

2 กาญจนบุรี ราชบุรี
เพชรบุรี

3 ประจวบคีรีขันธ์
ระนอง ชุมพร

4 น่าน พะเยา
อุตรดิตถ์

5 หนองคาย เลย
บึงกาฬ

6 นครพนม มุกดาหาร
อานาจเจริญ อุบลราชธานี

7 สุรินทร์ ศรีสะเกษ
บุรีรัมย์

8 ตราด จันทบุรี
สระแก้ว

9 สงขลา นราธิวาส ยะลา
สตูล ปัตตานี

กลุ่มรวม

ระยะการฝึกอบรม
ก่อนฝึกอบรม
หลังฝึกอบรม
ก่อนฝึกอบรม
หลังฝึกอบรม
ก่อนฝึกอบรม
หลังฝึกอบรม
ก่อนฝึกอบรม
หลังฝึกอบรม
ก่อนฝึกอบรม
หลังฝึกอบรม
ก่อนฝึกอบรม
หลังฝึกอบรม
ก่อนฝึกอบรม
หลังฝึกอบรม
ก่อนฝึกอบรม
หลังฝึกอบรม
ก่อนฝึกอบรม
หลังฝึกอบรม
ก่อนฝึกอบรม
หลังฝึกอบรม

คะแนนต่าสุด คะแนนสูงสุด

ค่าเฉลี่ย
()

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)

สถิติ
ค่า t

23 - 64

2.49

.47

13.80*

44 - 79
23 - 71
28 - 80
23 - 77
38 - 80
24 - 69
55 - 80
34 – 80
50 -80
28 - 75
32 - 80
21 - 64
44- 80
24 - 79
51 - 80
22 - 75
36 - 75
21 - 80
28 – 80

2.54
2.22
2.26
2.18
2.23
2.29
2.34
2.72
2.77
2.69
2.75
2.22
2.25
2.29
2.33
2.31
2.35
2.48
2.52

.45
.59
.58
.58
.56
.64
.62
.55
.54
.47
.46
.60
.59
.57
.56
.61
.60
.58
.57

7.19*
8.26*
7.77*
16.52*
20.5*
5.58*
8.18*
8.18*
33.02*

(*P< .05)
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ตอนที่ 7 สะท้อนผลการเรียนรู้จากการฝึกอบรม
เป็นการนาเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสะท้อนผลการเรียนรู้ในการทากิจกรรมกลุ่มของผู้เข้า
ฝึกอบรมในท้ายชั่วโมงของการจัดฝึกอบรม สามารถสรุปความคิดเห็นของผู้เข้าฝึกอบรมเป็นภาพรวมได้ดังนี้

กลุ่มที่ 1 จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน
1. ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม
1.1 ด้านเศรษฐกิจ: ทาให้ทราบถึงสถานการณ์และศักยภาพของประเทศสมาชิกอาเซียน จุดเด่น จุดด้อย
และผลกระทบทางด้านการค้าการลงทุนชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะประเทศเมียนมา การนาทรัพยากร
ที่มีในท้องถิ่นมาสร้างคุณค่าเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน การเคลื่อนย้ายแรงงานและเงินทุนในภูมิภาคอาเซียน
ตลอดจนความรู้ทางด้านการท่องเที่ยวในอนุภาคลุ่มแม่น้าโขงและอินโดจีน ในด้านเอกลักษณ์ ของแหล่งท่องเที่ยว
แต่ละประเทศ
1.2 ด้านสังคมและวัฒนธรรม: ทาให้ทราบความเป็นมาของแต่ละประเทศ มีความรู้และความเข้าใจ
ในด้านความเหมือน ความแตกต่างกันทางด้านภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ชาติ พันธุ์ และความเชื่อในลัทธิ ศาสนา
ต่าง ๆ ของประชาชนอาเซียน ซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นที่ต้องเรียนรู้และทาความเข้าใจเพื่อปรับตัวอยู่ร่วมกัน
1.3 ด้านการเมืองและความมั่นคง: ทาให้ทราบเกี่ยวกับความรู้ทางด้านการเมือง ความมั่นคง กฎหมาย
และหลักธรรมาภิบาลในการทางานของข้าราชการที่จะต้องเกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน เช่น กฎหมายสากล
กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายทางด้านการค้า กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ข้อห้าม ข้อควรระมัดระวังในการ
ติ ด ต่ อ ประสานงาน หรื อ ท างานร่ ว มกั บ ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น ปั ญ หาในเรื่ อ งยาเสพติ ด การป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการค้ามนุษย์
2. การประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
2.1 ด้านเศรษฐกิจ: นาความรู้ที่ได้ไปปรับและประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มคุณค่าเพื่อให้มี
ความสามารถทางการแข่งขันกับประเทศในอาเซียนโดยอาศัยการวิจัยมาเป็นส่วนช่วยในการต่อยอด และนาความรู้
ที่ได้เป็นฐานข้อมูลในการกาหนดนโยบายและแนวทางด้านเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับสภาพและสถานการณ์ของ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดต่อกัน
2.2 ด้านสังคมและวัฒนธรรม: นาความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับประชาชนโดยทั่วไปได้ทราบโดยทั่วกัน
ไม่ว่าจะเป็นการวางตัวเป็นเป็นเจ้าบ้านที่ดี หรือเป็นเพื่อนบ้ านที่ดี จัดตั้งศูนย์ศึกษาเฉพาะด้าน และมีการจัดทา
ข้อมูลต่าง ๆ ทางด้านภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ชาติพันธุ์ของประชาชนอาเซียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจในวิถีชีวิต
และใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเป็นสุข และพยายามกระตุ้นให้ประชาชนเกิดจิตวิญาณแห่งอาเซียนร่วมกัน
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2.3 ด้านการเมืองและความมั่นคง: มุ่งส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตบุคคล ครอบครัว ชุมชน และ
สมาชิกอาเซียน โดยสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพื้นฐานทางด้านการเมือง ความมั่นคง มุ่งสร้าง
ความปรองดอง ไว้เนื้อเชื่อใจ สร้างความจริงใจ ก่อให้เกิดมิตรภาพที่ดีแก่กันในสังคมอาเซียน ลดความขัดแย้งและ
ช่องว่างทางชาติพันธุ์ ถิ่นกาเนิด ตลอดจนการนาความรู้ที่ได้ด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ไปเผยแพร่
ให้ข้าราชการในสานักงานได้ทราบโดยทั่วกันเพื่อจะได้นาไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

กลุ่มที่ 2 จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี
1. ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม
1.1 ด้านเศรษฐกิจ: ทาให้ทราบแนวทางการดาเนินงานของภาครัฐกับพื้นที่ชายแดนในการรองรับการ
เปิดการค้าระหว่างประเทศ ความสาเร็จในการบริหารจัดการธุรกิจและการบริการของประเทศไทยและประเทศ
เพื่อนบ้าน ตลอดจนวิธีการติดต่อทางการค้า แนวทางการส่งเสริ มการเกษตร รวมทั้งการนาข้อจากัด ในการเข้าสู่
อาเซียนไปจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด เพื่อให้เกิดการพัฒนาหลายด้าน เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านบุคลากร
รองรับอาเซียน ด้านการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เป็นต้น
1.2 ด้านสังคมและวัฒ นธรรม: ทาให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของแต่ ล ะประเทศในประชาคม
อาเซียน ซึ่งมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ในขณะเดียวกันยังมีวัฒนธรรม วิถีความเป็นอยู่ที่คล้ายคลึงด้วยเช่นกัน
รวมถึงทาให้รู้เท่าทันต่อค่านิยมและความเชื่อ เพื่อปรับทัศนคติให้เป็นบวกต่อประเทศตนเองและประเทศเพื่อนบ้าน
1.3 ด้านการเมืองและความมั่นคง: ได้รับความรู้ความเข้าใจพื้นฐานตามกฎหมายหรือข้อตกลงระหว่าง
อาเซียน และสิ่งจาเป็นที่บุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนควรทราบและควรปฏิบัติตาม ตลอดจนการ
ใช้จิตวิทยาเพื่อบริหารความขัดแย้งของประชาคมอาเซียน
2. การประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
2.1 ด้านเศรษฐกิจ: สนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจและศึกษาแนวทางการพัฒนาของ
จังหวัด/กลุ่ มจั งหวัด และนาไปปรับแผนงานเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายเกี่ยวกับอาเซียน โดยเสนอ
ให้มีการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อร่วมกันพิจารณา ร่วมกันจัดทาโครงการในการสนับสนุนเศรษฐกิจ
ของจังหวัด โดยมีแนวทาง คือ การเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) ผู้แทนธนาคารในจังหวัด เช่น ธนาคาร SME
ในการให้สินเชื่อในการลงทุน 2) เชิญผู้แทนหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด 3) ผู้ประกอบการ เช่น ผู้ที่
ผลิตสินค้า OTOP เป็นต้น มาประชุมร่วมกันแล้วหาทางผลักดันให้มสี ินค้าเพื่อการส่งออกของจังหวัดต่อไป
2.2 ด้านสังคมและวัฒนธรรม: การส่งเสริมและสร้างความร่วมมือกับองค์กร ทั้งองค์กรที่ทาธุรกิจในไทย
และในประเทศอาเซียน ดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น การสนับสนุนส่งเสริมการทางานของนักเรียน นักศึกษาไทย
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ส่ ง เสริ ม การใช้ ทัก ษะภาษาอาเซีย นเพื่อ การท างาน ส่ ง เสริม การช่ว ยเหลื อประชากรอาเซีย นที่ป ระสบภาวะ
ยากลาบากในประเทศอาเซียน และส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางสังคมด้านอัตลักษณ์อาเซียน เป็นต้น
2.3 ด้านการเมืองและความมั่นคง: การให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรและผู้นาชุมชน องค์กรเครือข่าย
นาหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการทางาน โดยยึดหลักการเท่าเทียมกัน ความเสมอภาค หลักความโปร่งใส
การทางานที่ถูกต้องตามหลักกฎระเบียบและการตอบสนองความต้องการของประชาชน

กลุ่มที่ 3 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ชุมพร
1. ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม
1.1 ด้านเศรษฐกิจ: ทาให้ทราบถึงความสาคัญของการค้าการลงทุนของประชาชนในท้องถิ่นตามแนว
ชายแดนของทั้งสองประเทศ ที่ทาให้มีการกระจายรายได้ของประชาชนในพื้นที่ และทราบว่าประเทศเมียนมา ยังมี
ทรัพยากรอีกหลากหลายที่สามารถเข้าไปลงทุน โดยเราต้องเข้าใจในบริบทของประเทศ ตลอดจนการพึ่งพาอาศัย
ซึง่ กันและกันในการดาเนินการการค้าการลงทุนของประเทศ
1.2 ด้านสังคมและวัฒนธรรม: ทาให้ทราบถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ที่แตกต่างกันของ
แต่ละประเทศ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการอยู่ร่วมและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จากการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะมุมมองต่อประเทศสมาชิก ตลอดจนการประยุกต์แนวคิดแบบไทยไปปรับใช้เพื่อนาสู่
การอยู่ร่วมกันของอาเซียน และการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อใช้เป็นแบบอย่างในการทางาน
1.3 ด้านการเมืองและความมั่นคง: ได้รับความรู้ความเข้าใจในกฎหมายหรือข้อตกลงระหว่างอาเซียน
และสิ่ งจาเป็ น ที่บุ คลากรภาครัฐ ที่ป ฏิบัติงานในพื้นที่ติดแนวชายแดนสหภาพเมียนมาควรรู้ เพื่อคุ้มครองสิ ทธิ
ประโยชน์ รวมทั้งความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการค้า
มนุษย์ และปัญหายาเสพติด เป็นต้น
2. การประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
2.1 ด้านเศรษฐกิจ: ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเพื่อให้เกิดธุรกิจต่อเนื่องตามแนวทางเส้นทาง
การเชื่ อมต่ อ และเรี ยนรู้ ประสบการณ์ เชิงเศรษฐกิ จระหว่ างประเทศ รวมถึงการบริ หารจัดการธุ รกิ จและบริ การ
โดยคานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น ส่งเสริมกลุ่ม OTOP ในเขตจังหวัดและพัฒนาอาชีพต่าง ๆ เพื่อสร้างรายได้
2.2 ด้านสังคมและวัฒนธรรม: การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรของจังหวัดและสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับบริบทในการทางานของชายแดนไทยและเพื่อนบ้าน โดยจัดกิจกรรมสาธารณร่วมกัน โดยให้ภาคประชาชน
มี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรม เริ่ ม จากเพื่ อ นบ้ า นที่ มี อ าณาเขตติ ด ต่ อ กั น เช่ น จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การกี ฬ า
จัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ หรือจัดกิจกรรมทางศาสนา เป็นต้น
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2.3 ด้านการเมืองและความมั่นคง: นาความรู้ความเข้าใจที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทางาน บริหารความ
ขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งภายในและภายนอกได้ นาเอาหลักกฎหมายซึ่งเป็นของเพื่อนบ้านไปเผยแพร่ทาความ
เข้าใจให้ชาวบ้านในจังหวัดได้ทราบ เพื่อจะได้ไม่ละเมิดของกฎหมายของแต่ละฝ่าย รวมทั้งนามาวางแผนจัดทา
โครงการเกี่ยวกับการป้องกันการค้ามนุษย์ในเรื่องแรงงานต่างด้าว

กลุ่มที่ 4 จังหวัดน่าน พะเยา อุตรดิตถ์
1. ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม
1.1 ความรู้ด้านความมั่นคง: ความรู้เบื้องต้นของ ความเป็นมาของ AEC และความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ บทบาทของข้าราชการไทยและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเมื่อเข้าร่วมกลุ่มประเทศอาเซียน
จุดแข็งและจุ ดอ่อนของประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสมาชิกอาเซียน สถานการณ์ปัจจุบันและการ
เสริมสร้างวิสัยทัศน์ในการพัฒนา เพื่อก้าวสู่อาเซียนในอนาคต
1.2 ความรู้ด้านเศรษฐกิจ: ความรู้เรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาชายแดน
ในการเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน เส้นทางการขนส่งสินค้า ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเมื่อเปิดอาเซียน การเคลื่อนย้าย
แรงงาน หรือสาขาวิชาชีพที่เป็นที่ต้องการของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
1.3 ความรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรม: ความรู้เกี่ยวกับความเชื่อ ค่านิยมของกลุ่มประเทศอาเซียน สิ่งที่
ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติต่อประเทศสมาชิก เรียนรู้พฤติกรรมการเป็นพลเมืองอาเซียนที่ดี ทัศนคติเชิงบวกและ
หลักจิตวิทยาในการทางานร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน ความรู้เบื้องต้นด้านภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
2. การประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
2.1 ความรู้ด้านความมั่นคง: ส่งเสริมให้บุคลากรและประชาชนในพื้นที่มี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของประชาคมอาเซียนให้มากขึ้น ให้ความรู้ชุ มชนและผู้นาท้องถิ่นในเรื่องของ
แรงงานข้ามชาติ อาชญากรรมข้ามชาติ ยาเสพติด โรคภัยต่างๆ
2.2 ความรู้ด้านเศรษฐกิจ : เตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับการลงทุนชายแดน การผลิ ต
การท่องเที่ยว ในหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุนในประเทศอาเซียน รวมทั้งให้ความรู้การพัฒนาธุรกิจ SME เพื่อให้สามารถแข่งขัน
กับประเทศเพื่อนบ้านได้
2.3 ความรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรม: เน้นการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เข้มแข็ง และสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีต่อประเทศเพื่อนบ้านโดยการร่วมกิจกรรม ประเพณีท้องถิ่นซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างทัศนคติ เชิงบวกต่อกัน
ก่อให้เกิดความปรองดองและสมานฉันท์เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมในพื้ นที่ ก่อให้เกิดความสุขขึ้นในกลุ่ ม
ประเทศเพื่อนบ้าน
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กลุ่มที่ 5 จังหวัดหนองคาย เลย บึงกาฬ
1. ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม
1.1 ด้านเศรษฐกิจ: ทาให้ทราบถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศในอาเซียน การรวมตัวและ
วัตถุประสงค์ของการรวมตัว รวมถึงการทราบความต้องการของกลุ่มประเทศต่าง ๆ ในด้านเศรษฐกิจเมื่อมีการ
รวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน อีกทั้งทาความเข้าใจในการพัฒนาการค้าและการลงทุนเพื่อเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย รวมถึงรับรู้ถึงการให้ความสาคัญกับบทบาทของหน่วยงานราชการที่ต้องเป็นผู้ประสาน และ
ปฏิบัติหน้าที่โดยตรงได้ด้วยความเข้าใจตรงกันในการรวมกลุ่มอาเซียน
1.2 ด้านสังคมและวัฒนธรรม: ทาให้ทราบถึงความแตกต่างของวัฒนธรรมในแต่ละประเทศ เพื่อการ
เตรียมความพร้อมในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การทาความ
เข้าใจในแนวคิด ทัศนคติของกลุ่มคนในประชาคมอาเซียนถึงพื้นฐานความต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ
มีทัศนคติที่ดีต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมากขึ้น
1.3 ด้านการเมืองและความมั่นคง: ทาให้ทราบถึงข้อแตกต่างในทางกฎหมายของแต่ละประเทศ เพื่อให้
เกิดความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติ กฎระเบียบ และข้อตกลงร่วมกันระหว่างอาเซียน เกิดความเข้าใจถึงความหมาย
ของสันติภาพ และการสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในประชาคมอาเซียน
2. การประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
2.1 ด้านเศรษฐกิจ: สามารถนาความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการค้า การลงทุน
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ และเพื่อการกาหนดแผนปฏิบัติงานในอนาคต รวมถึงการพัฒนาเพื่อลดข้อเสียเปรียบ
ทางด้านการเกษตร เช่น พัฒนาการผลิตกาแฟ ชา และปาล์ม โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพของสินค้า
2.2 ด้านสังคมและวัฒนธรรม: ความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมทาให้การปฏิบัติงานด้านที่
เกี่ยวข้องกับอาเซียนสามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะได้รับทราบและเรียนรู้ถึงหน้าที่ของบุคลากร
ในพื้นทีช่ ายแดนจนนามาปฏิบัติได้ รวมทั้งการนาสิ่งที่แต่ละประเทศมีความคล้ายคลึงกัน เช่น ทุกศาสนาสอนให้คน
ทาความดี โดยนาหลักดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูล การเสียสละให้แก่กัน
2.3 ด้านการเมืองและความมั่นคง: การเริ่มจากการสร้างสายสัมพันธ์ สร้างคุณค่าของการทางานใน
องค์กรเพือ่ ให้เกิดมิตรภาพขึ้นในบริบทภายในก่อน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการสนับสนุน ให้ความร่วมมือ ในการเข้าร่วม
ประชาคมอาเซียนในบริบทภายนอกต่อไป และที่สาคัญคือการยึดมั่นและปฏิ บัติตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างประเทศ
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กลุ่มที่ 6 จังหวัดนครพนม มุกดาหาร อานาจเจริญ อุบลราชธานี
1. ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม
1.1 ด้านเศรษฐกิจ: ทาให้ทราบถึงเส้นทางการค้าสู่ประตูอาเซียน คู่แข่งในฐานการผลิตในประเทศ
สมาชิก และสถานการณ์เศรษฐกิจในอาเซียนที่ต้องปรับตัวในการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และมีการเชื่อมโยง
ด้านคมนาคมและสารสนเทศ และการรวมตัวด้านประชาคมเศรษฐกิจภายในอาเซียน และได้รับทราบถึง
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจในแต่ละประเทศและภูมิภาค อันเป็นผลกระทบมาจากด้านการเมือง
แรงงาน และภัยธรรมชาติ แนวทางการส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชน การอานวยความสะดวกและการบริการ
ส่งเสริมการค้าและการลงทุน ตลอดจนสนับสนุนเพื่อให้กลไกขับเคลื่อนไปได้จากระดับจุลภาคไปสู่ระดับมหภาค
1.2 ด้านสังคมและวัฒนธรรม: ทาให้ทราบถึงความรู้ในด้านประเพณี วิถีชีวิต ความเป็นอยู่และวัฒนธรรม
ของสมาชิกอาเซียน ตลอดจนขั้นตอนและวิธีการแก้ปัญหาในสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีความเข้าใจถึง
วัฒนธรรมของอาเซียน และการวิจัยท้องถิ่นโดยใช้รูปแบบของการวิจัยแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
ในท้องถิ่น ได้ทราบถึงกระบวนการวิจัยที่มีคุณภาพ ที่เป็นหลักการพัฒนาชุมชนโดยใช้การวิจัยที่ให้ความสาคัญของ
ปัญหาในชุมชนคานึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดต่อชุมชน และเป็นวิจัยที่สอดคล้องกับฐานพหุวัฒนธรรม
1.3 ด้านการเมืองและความมั่นคง: ได้รับทราบแนวทางในการสร้างความมั่นคงในอาซียน กฎหมายของ
ประเทศเพื่อนบ้านและสิ่งจาเป็นที่บุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ติดแนวชายแดนต้องเรียนรู้ กล่าวคือ แต่ละ
ประเทศนั้นจะมีกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติที่แตกต่างกัน และยังคงต้องทาความตกลงกันด้านกฎหมายใน
เชิงพื้นที่อีกมาก และในอนาคตจะต้องมีการปรับให้เป็นไปในแนวทางเดียว เพื่อความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
2. การประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
2.1 ด้านเศรษฐกิจ: ส่งเสริมชุมชนให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจอาเซียน ส่งเสริมอาชีพในชุมชน ส่งเสริมการ
คมนาคมและสารสนเทศ รวมถึงการจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ชุมชน ตลอดจนปฏิบัติตนและหน้าที่โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล เช่น ส่งเสริมการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแนะนาประชาชนในท้องถิ่น เพื่อเลือกที่จะผลิตสินค้าหรือ
ปลูกพืชที่เหมาะสม เพื่อเป็นการเอื้ออานวยกับผู้ประกอบการในการทาธุรกิจระหว่างประเทศ
2.2 ด้านสังคมและวัฒนธรรม: นาความรู้ที่ได้รับไปเป็นตัวอย่างในการทาวิจัยและจัดทารายงานโครงการ
ในการพัฒนาจังหวัดเพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพในการทางานของแต่ละหน่วยงาน
เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร และนาหลักคิดจากชุมชนเข้าสู่กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใน
ท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ถูกจุด ตลอดจนส่งเสริมการวิจัยในการพัฒนาชุมชนให้เข้ากับบริบทอาเซียน
2.3 ด้านการเมืองและความมั่นคง: นาความรู้ความเข้าใจที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน และให้มีการนาข้อกฎหมายของประเทศสมาชิกไปเจรจาต่อรองเพื่อปรับปรุงเป็น
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กฎหมายระหว่างประเทศตามแนวชายแดนร่วมกัน และเผยแพร่ความรู้แก่บุคลากรที่ต้องรับทราบกฎระเบียบต่าง ๆ
ของการทาธุรกิจในแต่ละประเทศ เพื่อที่จะได้อานวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจในการทาธุ รกิจกับ
ต่างประเทศ

กลุ่มที่ 7 จังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์
1. ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม
1.1 ความรู้ด้านความมั่นคง: การปรับตัวของข้าราชการ ทัศนคติในการทางาน และปรับวิธีการทางานให้มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งกฏระเบียบ ข้อตกลงของอาเซียน เช่น ประโยชน์ที่จะได้รับ ผลเสีย ประวัติของอาเซียน การใช้
หลักธรรมมาภิบาล การทางานเชิงรุก วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
1.2 ความรู้ด้านเศรษฐกิจ: ทิศทางของการพัฒนาเพื่อการค้า การลงทุน แรงงาน และภาคบริการ
จากการศึกษา ดูงานที่ช่องสะงาทาให้เห็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากขึ้น ได้รับความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่สามารถนาไปใช้ได้จริงในการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งด้ านการเกษตรกรรมของชุมชนท้องถิ่น ความรู้
เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ การเคลื่อนย้ายของ 7 วิชาชีพ ในระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียน
1.3 ความรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรม : ความรู้เรื่องการปรับตัวเพื่อการอยู่ร่วมกันของประเทศไทยกับ
กลุ่มสมาชิกอาเซียน ซึ่งต้องปรับทั้งวิธีคิดปฏิบัติงาน ปรับทัศนคติเชิงบวกให้เกิดขึ้นระหว่างไทยและประเทศเพื่อน
บ้ า น การเรี ย นรู้ ป ระเพณี วั ฒ นธรรม ความเชื่ อ ค่ า นิ ยมของไทยและประเทศเพื่อ นบ้า น การพัฒ นาความรู้
ด้านภาษากัมพูชาเบื้องต้น
2. การประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
2.1 ความรู้ด้านความมั่นคง: ข้าราชการต้องให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านกฎ กติกา ค่านิยมและบรรทัด
ฐานร่วมกัน ให้ความรู้ด้วยการเน้นหลักการรับผิดชอบร่วมกัน เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อประเทศเพื่อนบ้าน
เน้นการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับชุมชนตามแนวชายแดน
2.2 ความรู้ด้านเศรษฐกิจ : ข้าราชการในพื้นที่จะต้องมีการวางแผนในด้านเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีความศักยภาพในการประกอบธุรกิจและสามารถแข่งขันกับกลุ่มประเทศอาเซียนได้ รวมทั้ง
นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนา ส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน
2.3 ความรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรม: เน้นสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยการให้ความสาคัญกับ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น ข้าราชการต้องให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องของ
สังคมวัฒนธรรมของประเทศอาเซียน ทาแผนงาน โครงการแลกเปลี่ยนวั ฒนธรรมทั้งในไทยและระหว่างประเทศ
อาเซียน
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กลุ่มที่ 8 จังหวัดตราด จันทบุรี สระแก้ว
1. ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม
1.1 ความรู้ด้านความมั่นคง: ความรู้พื้นฐานในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน กฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับที่ควรรู้ หลักธรรมภิบาลในการปฏิบัติงาน ความรู้ในเรื่องของโอกาสและผลกระทบเมื่อประเทศไทยก้า ว
เข้าสู่การเปิดเวทีอาเซียน การปรับเปลี่ยนทัศนคติและวิธีการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมการเป็นข้าราชการที่ดีและมี
ประสิทธิภาพสอดรับกับวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศสู่เวทีอาเซียน
1.2 ความรู้ด้านเศรษฐกิจ : ความรู้เรื่องระบบด้านการบริหารงานอาเซียนที่เป็นเลิศ ยุทธศาสตร์ด้าน
เศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน การพัฒนาการค้าชายแดน การกาหนดโครงสร้างพื้นฐานของ
การค้าการลงทุน ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบเมื่อการเปิดเวที
เศรษฐกิจอาเซียน
1.3 ความรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรม : ความรู้ความเข้าใจในวิธีคิด วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในอาเซียน
การเตรียมความพร้อมและการปรับทัศนคติเมื่อก้าวเข้าสู่ การเป็นพลเมืองอาเซียน การรู้เขา รู้เรา ทั้งในเรื่องสังคม
และวัฒ นธรรม ข้อดี ข้อด้อยเพื่อการอยู่ ร่ ว มกันอย่างสันติ สร้างสั งคมอาเซียนแบบพึ่งพาอาศัยและเป็นหนึ่ง
เดียวกัน
2. การประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
2.1 ความรู้ด้านความมั่นคง: เตรียมความพร้อมให้แก่ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ในเรื่องของการ
เสริมสร้างความร่วมมือด้านการเมือง ความมั่นคงระหว่างพื้นที่ที่มีชายแดนติดกัน โดยการให้ความรู้ด้านกฎหมาย
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผลดีหรือผลกระทบเมื่อเปิดประเทศสู่อาเซียน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการเสริม
ความเข้มแข็งทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
2.2 ความรู้ด้านเศรษฐกิจ : ให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลกรที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมด้าน
เศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งชี้แจงให้เห็นถึงผลได้ ผลเสียเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเปรียบเทียบกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาธุรกิจ SME และ สินค้า OTOP เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในระดับ
ชุมชน
2.3 ความรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรม: ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีของประเทศเพื่อน
บ้าน เพื่อสร้างทัศ นคติเชิงบวก เน้นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ สร้างเครือข่ายการพัฒ นาร่วมกันระหว่างประเทศ
สร้างแนวทางการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันให้เกิดขึ้นตั้งแต่ระดับชุมชน
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กลุ่มที่ 9 จังหวัดสงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี
1. ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม
1.1 ด้านเศรษฐกิจ: ทาให้ทราบนโยบายความเข้มแข็งของจังหวัดภาคใต้ชายแดนที่เป็นจุดแข็งของ
แต่ละจังหวัด โดยความเข้มแข็งของจังหวัดชายแดนใต้มีในหลายด้าน โดยเฉพาะเป็นเมืองที่มีด่านสู่อาเซียนถึง
9 ด่าน มีความเข้มแข็งในทุกด่านและสามารถเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับมาเลเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 ด้านสังคมและวัฒนธรรม: มีจุดเด่นในเรื่องภาษา วัฒนธรรม ประเพณีที่สอดคล้องระหว่างไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน ความมีอัตลักษณ์ของการอยู่ร่วมกันของประชาชนต่างศาสนา โดยภาครัฐส่งเสริมกิจกรรม
การร่วมงานต่าง ๆ ระหว่างผู้คน โดยกลุ่มภาคใต้ชายแดนมีความรู้ด้านภาษามลายู ตลอดจนการมีขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสื่อสารและความร่วมมือในอาเซียน
1.3 ด้านการเมืองและความมั่นคง: ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันของประชาคมอาเซียนในเรื่องการเมือง
ความมั่นคง และได้รับความรู้ที่กว้างไกลในด้ านกฎหมายสากล ข้อตกลงต่างๆ ตลอดจนกฎหมายและหลักธรรม
มาภิบาลในการทางานของอาเซียนด้านการรับราชการ เช่น ข้อห้าม ข้อบังคับที่ประเทศเพื่อนบ้านไม่มี หรือห้าม
ต่างชาติเข้าไปทากิจกรรม เป็นต้น
2. การประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
2.1 ด้านเศรษฐกิจ: การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน SME ให้เป็นสินค้าผลิตภัณฑ์เข้าสู่อาเซียน เป็นการสร้าง
รายได้ให้กับชุมชนและส่งเสริมให้เป็นผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานส่งออกเข้าสู่อาเซียนได้อย่างแท้จริง รวมทั้งส่งเสริม
ให้องค์กรที่มีการจ้างแรงงานต่างชาติในอาเซียนทา CSR กับบุคลากรหรือลูกจ้างของตนเอง คือ การจัดสวัสดิการ
ที่เหมาะสม ส่งเสริมศักยภาพเพื่อเป็นการตอบแทนการทางานปฏิบัติงานให้กับองค์กรที่ทางานอย่างตั้งใจ
2.2 ด้านสังคมและวัฒนธรรม: ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพแรงงาน ทั้งที่อยู่ในระบบและนอกระบบ
เพื่อรองรับการไหลตัวเข้ามาของแรงงานที่มากขึ้น และส่งเสริมการปรับตัวของแรงงาน/ชาวบ้านที่ต้องการทางาน
ในระบบและรับจ้างทั่วไปให้หันมาทางานหรือกิจการที่ตอบสนองความต้องการของแรงงานต่างชาติที่เข้ามาในไทย
รวมถึงการปรับตัวและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่อาเซียน เช่น การฝึกทักษะด้านภาษา การเรียนรู้วัฒนธรรมของ
แต่ละประเทศ สร้างความเข้มแข็งด้านวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ศิลปะ การแสดง รวมทั้ง
พัฒนาบุคลากรให้สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้
2.3 ด้านการเมืองและความมั่นคง: ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลเรื่องความปลอดภัย
การใช้ความรุนแรงในครอบครัว ส่งเสริมค่านิยมเรื่องครอบครัว ไม่ใช่เฉพาะคนในครอบครัวเท่านั้น แต่เป็นเรื่อง
ของสังคมและคนในครอบครัวมีผลกระทบต่อสังคม “ครอบครัวดี สังคมดี”
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การพัฒนาบุคลากรของประเทศไทยนั้นมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งพัฒนาให้มีทักษะการทางาน
ร่วมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน จากผลการศึกษาด้านอาเซียนของ สานักงาน ก.พ.
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สานักงาน ก.พ., 2555) พบว่า ประเทศไทยควรมีแนวทางการดาเนินงานที่
สาคัญ 2 ประการคือ 1) การบริหารกาลังคนภาครัฐให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจในปัจจุบันและเตรียมพร้ อม
สาหรับอนาคตและ 2) การพัฒนาทักษะทั่วไปและทักษะเฉพาะให้มีคุณลักษณะผู้นาการเปลี่ยนแปลงได้แก่
ความเป็นนานาชาติ เป็นผู้สนับสนุน มีความเป็นมืออาชีพ และการพัฒนาให้มีความรู้เกี่ยวกับอาเซียนตาม
ภารกิจที่เกี่ยวข้อง สานักงาน ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนของ
ประเทศไทย เพื่ อเตรี ยมพร้ อมสู่ ประชาคมอาเซี ยนของไทย ซึ่งมีบทบาทโดยตรงในเสาหลั กด้า นสั งคมและ
วัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) ตามแผน (Roadmap) สู่ประชาคมอาเซียนที่มหี น้าทีห่ ลัก
2 ประการคือ 1) การพัฒนามนุษย์ (Human Development) และ2) การเสริมสร้างขีดความสามารถของภาครัฐ
ในการให้บริการประชาชน (Building Civil Service Capability) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ
ยกระดับมาตรฐานการทางานของระบบราชการในกลุ่มประเทศอาเซียนให้ตอบสนองต่อภารกิจของรัฐและการ
ให้บริการประชาชน ตลอดจนปรับบทบาทและภารกิจของระบบราชการให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของ
โลก และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในด้านการพัฒนาระหว่างข้าราชการของกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อให้
กาลั งคนภาครั ฐ ของภูมิภ าคอาเซียน มีความรู้ความสามารถและมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล ตลอดจนเป็นผู้ ที่มี
ความสามารถต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ทั้งในหลักสูตรแกนกลางสาหรับผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาเซียนโดยตรง และในปีงบประมาณ 2557 นี้ สานักงาน ก.พ. ได้ดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนา
หลักสูตรและจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับความรู้ด้านอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคตามแนวชายแดน
ตามความต้องการจาเป็น เพื่อมากาหนดหัวข้อหลักสูตรฝึกอบรมในบริบทอาเซียนตามลักษณะพื้นที่ (Area Based) ของกลุ่มจังหวัดให้มีความเหมาะสม
สาหรับการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 4 จังหวัด
ชายแดนภาคเหนือ (เชียงราย เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน) ซึ่งเป็นหลักสูตรความต้องการร่วม (Common
needs) ที่สอดคล้องกับภารกิจตามพื้นที่ชายแดนภาคเหนือที่มีชายแดนติด ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา (Republic of the Union of Myanmar) ผลการสารวจความต้องการจาเป็นด้านอาเซียนของบุคลากร
ภาครัฐหลายสายงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 4 จังหวัด รวม 226 คนที่มาจากจังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ ตาก
และแม่ฮ่องสอน จานวน 57, 62, 52 และ 55 ตามลาดับ บุคลากรผู้ตอบแบบสารวจส่วนใหญ่ ดารงตาแหน่ง
ชานาญการคิดเป็น ร้อยละ 76.5 และปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดพลเรือนสามัญคิดเป็น ร้อยละ 57.1 พบว่า ร้อยละ 58.8
ไม่เคยเข้าอบรมด้านอาเซียนโดยตรงมาก่อน เมื่อพิจารณาจากผลการประเมินตนเองในสภาพปัจจุบันที่มีอยู่
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พบว่า ผู้ตอบแบบสารวจประเมินตนเองมีทัศนคติต่ออาเซียน ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน บรรยากาศการทางาน
ด้านอาเซียน และทักษะด้านอาเซียน ในระดับปานกลางถึงน้อยเท่ากับ 2.808, 2.488, 2.481 และ 2.360 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 ในขณะที่มีความต้องการในการพัฒนาตนเองมากที่สุดในด้านทักษะอาเซียน รองลงมาเป็น
บรรยากาศการทางานด้านอาเซียน ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน และทัศนคติต่อ อาเซียน โดยมีดัชนีความต้องการ
จาเป็นเท่ากับ 0.381, 0.353, 0.341 และ 0.283 ตามลาดับ จึงเห็นได้ว่าความต้องการจาเป็นในการฝึกอบรม
จะเน้นในขอบเขตเพื่อการพัฒนาด้านทักษะอาเซียนเป็นอันดับแรก รองลงมาด้านบรรยากาศการทางานด้าน
อาเซียน ด้านความรู้เกี่ยวกับอาเซียน และด้านทัศนคติต่ออาเซียน ตามลาดับ ประกอบกับการพิจารณากาหนด
หัวข้อวิชาได้มาจากการวิเคราะห์ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ด้านอาเซียนของ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ที่มีช ายแดนติ ดประเทศสหภาพเมี ย นมา กั บ ผลการสั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริห ารภาครั ฐ ผู้ ป ฏิบั ติง านอาเซี ยนและ
ผู้ประกอบการในพื้นที่ และผลการสารวจความต้องการจาเป็นในการฝึกอบรมดังกล่าวโดยนาผลการวิเคราะห์
ที่สอดคล้องกันของแหล่งข้อมูลในระดับต้นๆ มากาหนดรายละเอียดวิชาได้เป็น 3 หมวดวิชา 11 หัวข้อวิชา
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐ ควรมีหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
จั งหวั ดแนวชายแดนภาคเหนื อตอนบน ให้ มี ประสิ ทธิ ภาพโดยหลั กสู ตรนี้ ต้ องมี องค์ ประกอบที่ ส าคั ญได้ แก่
วัตถุ ประสงค์ ข องหลั กสู ต รฝึ ก อบรมครั้ ง นี้ ต้ องตอบสนองต่ อ ความต้อ งการจ าเป็ น ในการฝึ ก อบรมแท้ จ ริ ง
มีรายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์และสามารถบูรณาการความรู้เข้ากับบริบทของ
หน่วยงานภาครัฐได้และมีการบริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเวลา 3 วัน
โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรดังต่อไปนี้
ถป ะ

์
เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม
1. มีความรู้และทักษะที่จาเป็นเกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคที่สอดคล้องกับ
ภารกิจตามพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคเหนือ
2. มีทัศนคติเชิงบวกต่อการปฏิบัติงานราชการด้านอาเซียนและเพื่อนบ้านอาเซียน
3. มีส่วนร่วมวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนโครงการเพื่อพัฒนาทรัพยากรในพื้นที่รองรับอาเซียนตาม
แนวความคิดในระดับสากล (Global Mindset) และสอดคล้องกับสภาพปัญหาของภูมิภาคชายแดนภาคเหนือ
4. มีเครือข่ายทางสังคมเพื่อการปฏิบัติงานราชการด้านอาเซียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป
ณ
1. บุคลากรภาครัฐที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับงานด้านอาเซียนและ
2. ปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงต่าง ๆ หรือในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
3. มีระดับตาแหน่งตั้งแต่ชานาญการ ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญหรือพนักงานท้องถิ่นระดับ 6-8 และ
4. ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ตาก และแม่ฮ่องสอน
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ผู้เข้าฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 140 คน ที่มาจาก 4 จังหวัดชายแดนภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่
ตาก แม่ฮ่องสอน จังหวัดละ 35 คน
ช
การจัดอบรมมีระยะเวลา 3 วัน ในวันที่ 13 – 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ 893
ถนนพหลโยธิน อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053 711 533 โทรสาร 053-711877
www.wianginn.com
ปะ ณ ช
สานักงาน ก.พ. เป็นผู้รับผิดชอบค่าห้องพักห้องละ 2 คน ค่าอาหารกลางวัน อาหารเย็น และ
ค่าอาหารว่างในระหว่างวันจัดฝึกอบรมและค่าดาเนินการจัดฝึกอบรม
แต่ ส าหรั บ ค่า ใช้ จ่ า ยที่ เป็ น เบี้ ย เลี้ ย ง ค่า พาหนะและค่ าเดิ น ทางก่ อนและหลั งวั น จั ดอบรม และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของผู้เข้าฝึกอบรมนั้น สานักงาน ก.พ. มิได้ดาเนินการให้ ขอให้ผู้เข้าฝึกอบรมเบิกจ่ายจากต้นสังกัด
ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง
ะ

โ
โ

ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา 11 หัวข้อวิชา และคาอธิบาย ได้แก่
ช ท 1 การสร้างศักยภาพในงานราชการส่วนภูมิภาค (Capacity Building for Provincial
Public Service) รวมจานวน 5 ชั่วโมง ประกอบด้วย 3 หัวข้อวิชา
ธ
ช เป็นหมวดวิชา ทีเ่ น้นการสร้างความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
ราชการ พัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยวและวิถี
การผลิตการเกษตรยั่งยืน การเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ การค้า การลงทุน การค้าชายแดน ความรู้ ภูมิหลัง
รากเหง้าของประเทศเพื่อนบ้าน การบริการกับผู้รับบริการที่ต่างกัน ความรู้ที่นาไปสู่การทางานร่วมกันอย่าง
บรรลุเป้าหมายของการเปิดเสรีอาเซียนของพื้นที่ ได้แก่ กฎหมายอาเซียนสาหรับข้าราชการ เทคนิคเจรจา
ต่อรองกับผู้ปฏิบัติงานราชการในอาเซียน การประยุกต์แนวคิดทฤษฎีแบบไทยเพื่ อสร้างความมั่นคงและความ
อยู่รอดในระบบทุนนิยมอาเซียน ตลาดการศึกษาอาเซียนของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน หลักธรรมาภิบาลเพื่อ
การทางานกับประเทศเพื่อนบ้าน การพัฒนาการคิดอย่างไทยสู่การคิดอย่างอาเซียน ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น
งานด้านอาเซียนของไทยและประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน และความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยา ความมั่นคงจากการเปิด
เสรีอาเซียน
ช
1. สถานการณ์และแนวโน้มของอาเซียนที่กระทบต่อไทยและศักยภาพของประเทศเพื่อนบ้าน
ที่มีชายแดนติดกัน
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- ขอบเขตเนื้อหา เน้นด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community:
AEC) โดยมีสาระเกี่ยวข้องกับสถานการณ์และแนวโน้มของอาเซียนที่ เป็นปัจจุบัน ศักยภาพของประเทศเพื่อน
บ้านที่มีชายแดนติดกัน แนวทางการประสานการขับเคลื่อนนโยบาย การเป็น ศูนย์กลางการค้า การลงทุนและ
การบริการในงานราชการที่เน้นการบริการประชาชนอาเซียนบนฐานพหุวัฒนธรรม
- ปาฐกถาพิเศษหรือ บรรยายโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ ผู้ขับเคลื่อนงานด้านอาเซียน
ของภาครัฐหรือภาคเอกชนในพื้นที่
2. บทบาทของราชการไทยในการสร้างเอกลักษณ์เชื่อมโยงการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้า
โขงและอินโดจีน
- ขอบเขตเนื้อหา เน้นด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community:
AEC) โดยมีสาระเกี่ยวข้องกับแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายในการเป็น ศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน การเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ การค้า การลงทุนชายแดน
ลุ่มแม่น้าโขงและอินโดจีน
- บรรยายโดย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเทีย่ วอาเซียน ตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้จากส่วนกลาง
3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อควรระวังของข้าราชการในการทางานอาเซียน
- ขอบเขตเนื้อหา เน้นด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN PoliticalSecurity Community: APSC) โดยมีสาระเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของข้าราชการ สิ่งที่ควร
ทาและไม่ควรทา ข้อควรระวังด้านความมั่นคงพื้นที่ชายแดนภาคเหนือเกี่ยวกับยาเสพติด แรงงาน การค้า มนุษย์
และการเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน
- บรรยายโดย นั ก กฎหมายที่ เ ชี่ ย วชาญด้ า นกฎหมายอาเซี ย นของส่ ว นภู มิ ภ าคหรื อ
ส่วนกลาง
ช ท 2 จิตวิญญาณความเป็นอาเซียนและรู้เท่าทันอาเซียน (ASEAN Mind and Literacy)
รวมจานวน 5 ชั่วโมง ประกอบด้วย 3 หัวข้อวิชา
ธ
ช เป็นหมวดวิชา ทีเ่ น้นการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่ออาเซียน โดยมุ่งเน้นการ
ปรั บ วิ ธี คิ ด เชิ ง บวกต่ อ เพื่ อ นบ้ า นอาเซี ย นโดยไม่ ยึ ด ติ ด อดี ต การเรี ย นรู้ ค วามส าเร็ จ ที่ น่ า ยกย่ อ งจาก
ประวัติศาสตร์/บุคคลสาคัญของอาเซียน ความเข้าใจในความเชื่อและค่านิยมที่ต่างกัน การสร้างจิตสานึกร่วม
ความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองอาเซียน แนวความคิดในระดับสากล การยอมรับคุณค่าของสันติภาพเพื่อ
สร้ างความมั่น คงชายแดนภาคเหนื อ ความสาคัญของการพึ่ง พา การยอมรับคุณค่า การเคารพในสิทธิขั้น
พื้นฐานและสร้างสัมพันธภาพกับคนในประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนใกล้ ชิดติดกัน ความรู้สึกท้าทายกับการ
เรียนรู้สิ่งใหม่ในการทางานอาเซียน
ช
1. จิตวิญญาณอาเซียนและการคิดแบบอาเซียน
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- ขอบเขตเนื้อหา เน้นการบูรณาการทั้ง 3 เสาหลักโดยมีสาระเกี่ยวข้องกับ การประยุกต์
แนวคิ ด ทฤษฎี แ บบไทยเพื่ อ น ามาสู่ ก ารอยู่ ร่ ว มกั น ของอาเซี ย น การเรี ย นรู้ ค วามส าเร็ จ ที่ น่ า ยกย่ อ งจาก
ประวัติศาสตร์/บุคคลสาคัญของอาเซียน การสร้างจิตสานึกร่วม ความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองอาเซียน
- บรรยายโดย ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมอาเซียน หรื อนักวิชาการและผู้ปฏิบัติการเชิงจิตวิทยา
ในพื้นที่
2. เสวนาการรู้เท่าทันอาเซียน
- ขอบเขตเนื้อหาเป็นการบูรณาการทั้ง 3 เสาหลัก การเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของคน
จากประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกัน คุณค่าของสันติภาพเพื่อสร้างความมั่นคงชายแดนภาคเหนือ
- นาเสวนาโดย นักวิชาการหรือนักปฏิบัติการระหว่างประเทศในชาติอาเซียน
3. คุณค่าของความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างประชาชนอาเซียน
- ขอบเขตเนื้อหา เน้นด้านสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community- ASCC)
โดยมีสาระเกี่ยวข้องกับภูมิหลังของคนในประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนใกล้ชิดกัน ความอ่อนไหวทางความคิด
และความเชื่อที่ต่างกัน คุณค่าของความแตกต่างทางวัฒนธรรมเมื่อหลอมรวมเป็นประชาคมอาเซียน
- บรรยายโดย นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน
ช ท 3 ทักษะการขับเคลื่อนนโยบายสู่ประชาคมอาเซียน (Policy Driven Skill to
ASEAN) รวมจานวน 12 ชั่วโมง ประกอบด้วย 5 หัวข้อวิชา
ธ
ช เป็นการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ ทักษะการบริหารความ
เสี่ยงในการทางานอาเซียน ทักษะการสร้างเครือข่ายการทางานตามแนวชายแดน ทักษะการทาวิจัยชุมชนเพื่อ
สร้างความได้เปรียบคู่เจรจาการค้า/บริการ/การลงทุน/การใช้แรงงานกับเพื่อนบ้าน ทักษะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ในจังหวัดเพื่อพร้อมรับวิกฤตจากผลกระทบเชิงลบของการเปิดเสรีอาเซียน ทักษะภาวะผู้นาในบริบทอาเซียน
และบริบทนานาชาติ เทคนิคเชื่อมโยงงานอาเซียนกับความก้าวหน้าในงาน และทักษะการทางานแบบบูรณาการ
สหสาขาอาชีพของข้าราชการไทยและข้าราชการในประเทศอาเซียน
ช
1. การวิจัยชุมชนเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
- ขอบเขตเนื้อหา เน้นด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN PoliticalSecurity Community: APSC) โดยมีสาระเกี่ยวข้องกับการนาเสนอผลการวิจัยชุมชนเพื่อสร้างความสามารถใน
การพึ่งตนเองของชุมชน สร้างโอกาสในการเจรจาการค้า/บริการ/การลงทุน/การใช้แรงงานกับประเทศเพื่อน
บ้านและการฝึกคิดเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านอาเซียนมาสู่การกาหนดโจทย์วิจั ยเพื่อการพัฒนา
บุคคล หน่วยงานในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือให้เข้มแข็ง มีความมั่นคงในการดารงชีวิต
- บรรยายและฝึกการตั้งโจทย์วิจัยชุมชนเพื่อการพัฒนา นาโดยทีมวิทยากรนักวิจัยใน
พื้นที่
- นาการศึกษาดูงานและเยี่ยมชมต้นแบบด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น
เพื่อการส่งออกทั้งในและต่างประเทศของบ้านผลไม้ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
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2. การพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยวระหว่างประเทศใน
อาเซียน
เน้นการศึกษาดูงาน ด้านการพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงศูนย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศในอาเซียน และศึกษาวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของประชาชนชายแดน ณ จุดผ่านแดนถาวร
บริเวณสะพานข้ามแม่น้าแม่สายแห่งที่ 1 อ.แม่สาย จ.เชียงราย
- ขอบเขตเนื้อหา เน้นด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community:
AEC) ร่วมกับการบูรณาการอีก 2 เสาหลัก โดยเน้นการเรียนรู้ งานการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตร
ของชุมชนเพื่อมาตรฐานการส่งออก การพัฒนาเพื่อลดข้อจากัดและส่งเสริมการเชื่อมโยงศูนย์กลางเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศ การค้าและการลงทุนเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางหรือ
ประตูการพัฒนาภูมิภาคอินโดจีน การบริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคง และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทย
พื้นทีช่ ายแดนภาคเหนือ
- นาการศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโดย วิทยากรจากกรมศุลกากรในพื้นที่
3. นวัตกรรมการทางานของข้าราชการจังหวัดชายแดนภาคเหนือสู่อาเซียน
- ขอบเขตเนื้อหา เน้นการฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเองและการแบ่งปันความรู้ด้วยการทา
กิจกรรมกลุ่ม เพื่อฝึกการออกแบบกิจกรรมและโครงการในการพัฒนางานด้านอาเซียน 3 เสาหลัก พร้อมนาเสนอใน
แต่ละกลุ่มย่อย
- นาโดย ทีมวิทยากรนักวิจัยหรือนักปฏิบัติด้านการจัดการความรู้ ในพื้นที่ (Knowledge
Management – KM)
4. สะท้อนผลการเรียนรู้และประเมินผลโครงการ
- ขอบเขตเนื้ อ หา เน้ น กิ จ กรรมกลุ่ ม ด้ ว ยการระดมสมองเพื่ อ การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ประสบการณ์และความรู้ ทั้งหมดที่ได้จากการฝึกอบรม ด้วยการพร้อมนาเสนอผลที่ได้จากการฝึกอบรมและ
แนวโน้มที่จะนาประสบการณ์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานราชการในโอกาสต่อไป
- นาโดย ทีมวิทยากรนักวิจัยหรือนักปฏิบัติด้านการจัดการความรู้ ในพื้นที่ (Knowledge
Management – KM)
5. กิจกรรมสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติงานด้านอาเซียนในพื้นที่ภูมิภาคชายแดนภาคเหนือ
- ขอบเขตเนื้อหา เน้นการบูรณาการทั้ง 3 เสาหลัก โดยทากิจกรรมสังสรรค์เพื่อสร้าง
เครือข่ายทางสังคมในการปฏิบัติงานราชการด้านอาเซียนในพื้นที่ภูมิภาคชายแดนภาคเหนือ
- นาโดย ทีมวิทยากรนักวิจัยส่วนกลางและนักปฏิบัตินันทนาการในพื้นที่
ธ
บรรยาย อภิปราย เสวนา ระดมสมอง ปฏิบัติกลุ่ม ดูงาน ตอบข้อซักถามและนาเสนอผลประชุม
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ปะ
1. ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าฝึกอบรมที่มีต่อการบริหารจัดการโครงการ
2. ทดสอบความรู้พื้นฐานด้านอาเซียนก่อนและหลังการอบรมทันที
3. ติดตามผลการนาความรู้ไปใช้ในการทางานภายหลังการอบรม 1 เดือน จากแบบสอบถาม
ทัศนคติที่ดีต่ออาเซียนและพฤติกรรมการทางาน
4. ผู้เข้าฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และเข้าร่วมกิจกรรมประชุมระดมความ
คิดเห็นจะได้รับวุฒิบัตรรับรองผลการฝึกอบรมเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรม
5. สังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติของผู้เข้ารับการอบรม
ท

ะไ
1. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถนาความรู้และทักษะที่จาเป็นเกี่ยวกับอาเซียนไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีการปรับทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติราชการด้านอาเซียน และต่อเพื่อนบ้านใน
อาเซียน
3. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีการทางานในด้านอาเซียนร่วมกันกับข้าราชการในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงได้
อย่างคล่องตัวมากขึ้นจากเครือข่ายทางสังคม
4. หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานราชการด้านอาเซียนมากขึ้น
ช โ
สานักงาน ก.พ. ร่วมกับ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยมี ผศ. ดร. วิชุดา กิจธรธรรม หัวหน้าโครงการย่อย
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 089-1148288 โทรสาร 02-2620809
e-mail: kijtorntham@hotmail.com
นายขจรศักดิ์ เขียวน้อย นักวิจัยและเลขานุการโครงการ
โทรศัพท์ 089-6511691 โทรสาร 02-2620809
e-mail: KrooJAMES@gmail.com
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พ.ศ. 2557
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ช แ
)

--------------------------------------------------------พธ ท 13
09.00 – 09.30 น.
09.30 – 09.45 น.
09.45 – 10.00 น.
10.00 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

14.30 – 16.00 น.

2557
ลงทะเบียน
ทาแบบทดสอบก่อนฝึกอบรม
พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
โดย นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ถ
ณ์แ ะแ โ
ท ะท ไท แ ะศ
พ ป ะ ทศ
พื
ท ช แ
ปาฐกถาพิเศษและกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
โดย นายนิยม ไวยรัชพานิชย์
รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ประธานคณะกรรมการความร่วมมือเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
และ ดร. ณรงค์ ตนานุวัฒน์
อดีตรองประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ
หอการค้าไทย และอดีตประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
รับประทานอาหารกลางวัน
ท ท
ช ไท
ษณ์ ชื โ
ท ท
แ โ แ ะ โ
โดย นายสรรเสริญ เงารังสี
อดีตรองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ฎ
ท
แะ
ะ
ช
ท
โดย นายสมพงศ์ เย็นแก้ว
อัยการผู้เชี่ยวชาญ สานักงานอัยการคดีศาลสูงสุดภาค 5
รักษาการในตาแหน่งอัยการศาลสูงจังหวัดเชียงราย
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16.00 – 18.00 น.

18.00 – 19.00 น.
19.00 – 20.00 น.

พฤ
ท 14
07.00 – 07.30 น.
07.30 – 09.00 น.

09.00 – 11.00 น.

11.00 – 12.30 น.

12.30 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.
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ช ช พื
ะ
ณฑ์
ท
ษ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาลี หมวกกุล
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
และ นางนริชา กุลนานันท์
เจ้าของธุรกิจ “บ้านผลไม้” ผู้ประกอบการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรในท้องถิ่นเพื่อการส่งออก
รับประทานอาหารเย็น
ื
ช ช ปฏ
พื ท
ช แ
ื
2557
ลงทะเบียน
ญญ ณ
แ ะ
แ
โดย นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร
อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ทท
นาการเสวนาโดย ดร. ทรงสรรค์ อุดมศิลป์
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ร่วมกับ นายบุญธรรม ทิพย์ประสงค์
ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย
และ นักปฏิบัติการจาก สปป.ลาว
ณ
แ
ท ฒ ธ ะ ป ะช ช
โดย อาจารย์ทรงฤทธิ์ โพนเงิน
กรรมการบริหารศูนย์แม่น้าโขงศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานีผู้เชี่ยวชาญประเทศลุ่มแม่น้าโขง
รับประทานอาหารกลางวัน
ศึ ษ
พฒ พื ชื โ ศ ์
ศษ แ ะ ท ท
ระหว่างประเทศในอาเซียน
นาการศึกษาดูงานและเยี่ยมชม
โดย นายผจญศักดิ์ ครองชนม์
ศุลกากร จุดผ่านแดนถาวรบริเวณสะพานข้ามแม่น้าแม่สายแห่งที่ 1
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16.00 – 18.00 น.

18.00 – 19.00 น.
ศ ์ ท 15
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.00 น.
14.00 – 15.00 น.

ท
ช
ช แ
โดย ดร. ทรงสรรค์ อุดมศิลป์
คณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
และ วิทยากรส่วนกลาง
รับประทานอาหารเย็น

ื

2557
ลงทะเบียน
แ
ท
โดย ทีมวิทยากรส่วนกลางและผู้เข้าร่วมประชุม
รับประทานอาหารกลางวัน
ะท
แ ะป ะ
โ
โดย ทีมวิทยากรส่วนกลางและผู้เข้าร่วมประชุม
พิธีปิด และมอบวุฒิบัตร

หัวข้อและวิทยากรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
อาหารว่างเช้า เวลาประมาณ 10.30 น.
อาหารว่างบ่าย เวลาประมาณ 14.30 น.
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การพัฒนาบุคลากรของประเทศไทยนั้นมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งพัฒนาให้มีทักษะการทางาน
ร่วมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน จากผลการศึกษาด้านอาเซียนของ สานักงาน ก.พ.
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สานักงาน ก.พ., 2555) พบว่า ประเทศไทยควรมีแนวทางการดาเนินงานที่
สาคัญ 2 ประการคือ 1) การบริหารกาลังคนภาครัฐให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจในปัจจุบันและเตรียมพร้อม
สาหรับอนาคตและ 2) การพัฒนาทักษะทั่วไปและทักษะเฉพาะให้มีคุณลักษณะผู้นาการเปลี่ยนแปลงได้แก่
ความเป็นนานาชาติ เป็นผู้สนับสนุน มีความเป็นมืออาชีพ และการพัฒนาให้มีค วามรู้เกี่ยวกับอาเซียนตาม
ภารกิจที่เกี่ยวข้อง สานักงาน ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนของ
ประเทศไทย เพื่ อเตรี ยมพร้ อมสู่ ประชาคมอาเซี ยนของไทย ซึ่งมีบทบาทโดยตรงในเสาหลั กด้า นสั งคมและ
วัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) ตามแผน (Roadmap) สู่ประชาคมอาเซียนที่มหี น้าทีห่ ลัก
2 ประการคือ 1) การพัฒนามนุษย์ (Human Development) และ2) การเสริมสร้างขีดความสามารถของภาครัฐ
ในการให้บริการประชาชน (Building Civil Service Capability) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ
ยกระดับมาตรฐานการทางานของระบบราชการในกลุ่มประเทศอาเซียนให้ตอบสนองต่อภารกิจของรัฐและการ
ให้บริการประชาชน ตลอดจนปรับบทบาทและภารกิจของระบบราชการให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของ
โลก และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในด้านการพัฒนาระหว่างข้าราชการของกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อให้
กาลั ง คนภาครั ฐ ของภูมิภ าคอาเซียน มีความรู้ความสามารถและมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล ตลอดจนเป็นผู้ ที่มี
ความสามารถต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ทั้งในหลักสูตรแกนกลางสาหรับผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาเซียนโดยตรง และในปีงบประมาณ 2557 นี้ สานักงาน ก.พ. ได้ดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนา
หลักสูตรและจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับความรู้ด้านอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคตามแนวชายแดน
ตามความต้องการจาเป็น เพื่อมากาหนดหัวข้อหลักสูตรฝึกอบรมในบริบทอาเซียนตามลักษณะพื้นที่ (Area Based) ของกลุ่มจังหวัดให้มีความเหมาะสม
สาหรับการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐในจังหวัดภาค
ตะวันตก ซึ่งเป็นหลักสูตรความต้องการร่วม (Common needs) ที่สอดคล้องกับภารกิจตามพื้นที่ชายแดนติด
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (Republic of the Union of Myanmar) พบผลการสารวจความ
ต้องการจาเป็นด้านอาเซียนของบุคลากรภาครัฐหลายสายงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 6 จังหวัดรวม 349 คน ที่มา
จากจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง และชุมพร จานวน 66, 66, 50, 50, 57 และ
60 คน ตามลาดับ บุคลากรผู้ตอบแบบสารวจส่วนใหญ่ ดารงตาแหน่งชานาญการคิดเป็นร้อยละ 83.7 เป็นเพศหญิง
ร้อยละ 59.9 มีอายุอยู่ในช่วง 31 – 40 ปี ร้อยละ 36.6 จบปริญญาตรีร้อยละ 61.6 ทางานในสังกัดพลเรือนสามัญ
คิดเป็นร้อยละ 59.0 รองลงมา เป็นพนักงานเทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนตาบล ครู/บุคลากร
ทางการศึกษา กลาโหม สถาบันอุดมศึกษาอัยการ/ตุลาการ ตารวจ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ คิดเป็นร้อยละ
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15.5, 7.4, 6.9, 4.9, 2.6, 1.4, 1.1, 0.9 และ 0.3 ตามลาดับ ผู้ตอบแบบสารวจส่วนใหญ่ ไม่เคยเข้าอบรมด้าน
อาเซียนโดยตรงมาก่อนคิดเป็นร้อยละ 58.5 และเมื่อพิจารณาผลการประเมินตนเองในสภาพปัจจุบันที่มีอ ยู่
พบว่า ผู้ตอบมีคะแนนเฉลี่ยด้านทัศนคติต่ออาเซียน ด้านบรรยากาศการทางานอาเซียน ด้านความรู้เกี่ยวกับ
อาเซียน และทักษะด้านอาเซียนอยู่ในระดับต่าเท่ากับ 2.736, 2.464, 2.409 และ 2.331 จากคะแนนเต็ม 5.0
และเมื่อพิจารณาความคาดหวังต่ออาเซียนพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คาดหวังในด้านทัศนคติต่อ
อาเซียนสูงสุด รองลงมาคือ ด้านบรรยากาศการทางานอาเซียน ด้านทักษะ และด้านความรู้ด้านอาเซียนด้วย
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.843, 3.763, 3.728 และ 3.696 ตามลาดับ จึงเห็นได้ว่าความต้องการจาเป็นในการฝึกอบรม
จะเน้นในขอบเขตเพื่อ การพัฒนาด้านทัศนคติเป็ นลาดับแรก รองลงมาเป็นทักษะและความรู้ ดังนั้นในการ
พัฒนาหลักสูตรครั้งนี้ จึงให้ความสาคัญกับเวลาที่ใช้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างเสริมทัศนคติ
เชิงบวกต่ออาเซียน มากกว่าการให้ความรู้และทักษะ ประกอบกับการพิจารณากาหนดหัวข้อวิชาได้มาจากการ
วิเคราะห์ ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ด้านอาเซียนของ 6 จังหวัดชายแดนติดประเทศสหภาพเมียนมา
ผลการสัมภาษณ์ผู้ บริหารภาครัฐ ผู้ ปฏิบัติงานอาเซียนและผู้ประกอบการในพื้นที่และผลการส ารวจความ
ต้องการจาเป็นในการฝึกอบรมดังกล่าวโดยนาผลการวิเคราะห์ที่สอดคล้องกันของแหล่งข้อมูลในระดั บต้นๆ
มากาหนดรายละเอียดวิชาได้เป็น 3 หมวดวิชา 11 หัวข้อวิชา ดังนั้น จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐ ควรมี
หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรภาครั ฐในส่ วนภู มิ ภาคจั งหวั ดแนวชายแดนภาคตะวั นตก ให้ มี
ประสิ ทธิภาพโดยหลักสูตรนี้ ต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญได้แก่ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรมครั้งนี้ต้อง
ตอบสนองต่อความต้องการจาเป็นในการฝึกอบรมแท้จริง มีรายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรมเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และสามารถบูร ณาการความรู้เข้ากับบริบทของหน่ว ยงานภาครัฐได้และมีการบริหารจัดการ
หลักสูตรฝึกอบรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเวลา 3 วัน โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรดังต่อไปนี้
ถป ะ

์
เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม
1. มีความรู้และทักษะที่จาเป็นเกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคที่สอดคล้องกับ
ภารกิจตามพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคตะวันตกติดสหภาพเมียนมา
2. มีทศั นคติเชิงบวกต่อการปฏิบัติราชการด้านอาเซียนและเพื่อนบ้านอาเซียน
3. มีส่วนร่วมวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนโครงการเพื่อพัฒนาทรัพยากรในพื้นที่รองรับอาเซียนตาม
แนวความคิดในระดับสากล (Global Mindset) และสอดคล้องกับสภาพปัญหาของภูมิภาคชายแดน
4. มีเครือข่ายทางสังคมเพื่อการปฏิบัติงานราชการด้านอาเซียนให้มีประสิทธิภาพ
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ณ
1.
2.
3.
4.

คลากรภาครัฐที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับงานด้านอาเซียน และ
ปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงต่าง ๆ หรือในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
มีระดับตาแหน่งตั้งแต่ชานาญการ ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญหรือพนักงานท้องถิ่นระดับ 6-8 และ
ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง

และชุมพร

ครั้งที่ 1 รวมทั้งสิ้น 135 คน ที่มาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระนอง และชุมพร จังหวัดละ 45 คน
ครั้งที่ 2 รวมทั้งสิ้น 135 คน ที่มาจากจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรีและเพชรบุรี จังหวัดละ 45 คน
ช
ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 18 - 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมปัตตาเวีย รีสอร์ทแอนด์สปา 9/21
ปากน้าปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220 โทร. 032-570304 ถึง 8
http://www.pattawiahotel.com/
ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 27–29 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมลองบีช 225/75 ถ.เลียบชายหาดชะอา
จ.เพชรบุรี 76120 โทร.032-472-444, 081-402-6644 http://www.longbeach-chaam.com
ปะ ณ ช
สานักงาน ก.พ. เป็นผู้รับผิดชอบค่า ห้องพักห้องละ 2 คน ค่าอาหารกลางวัน อาหารเย็นและ
ค่าอาหารว่างในระหว่างวันจัดฝึกอบรมและค่าดาเนินการจัดฝึกอบรม
แต่ ส าหรั บ ค่า ใช้ จ่ า ยที่ เป็ น เบี้ ย เลี้ ย ง ค่า พาหนะและค่ าเดิ น ทางก่ อนและหลั งวั น จั ดอบรม และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของผู้เข้าฝึกอบรมนั้น สานักงาน ก.พ. มิได้ดาเนินการให้ ขอให้ผู้เข้าฝึกอบรมเบิกจ่ายจากต้นสังกัด
ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง
ะ
โ

โ

ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา 11 หัวข้อวิชาและคาอธิบาย ได้แก่
ช ท 1 การสร้างศักยภาพในงานราชการส่วนภูมิภาค (Capacity Building for Provincial
Public Service) รวมจานวน 4 ชั่วโมง 30 นาที ประกอบด้วย 4 หัวข้อวิชา
ธ
ช เป็นหมวดวิชาที่เน้น การสร้างความรู้ โดยมุ่งที่การให้ความรู้ และสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับบริบทในการทางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานราชการกับผู้เกี่ยวข้องได้แก่ ประชาชน
ผู้ประกอบการ ผู้มาเยือนทั้งชาวไทยและเพื่อนบ้าน ในขอบเขตของภารกิจที่ต้องเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวข้องกับ
การสื่อสารกับบุคคลผู้รับบริการที่ต่างกัน เพื่อนาไปสู่การทางานร่วมกันอย่างบรรลุเป้าหมายของการเปิดเสรี
อาเซียน มีความรู้ความเข้าใจในด้านการเจรจาต่อรองกับคู่ร่วม จิตวิทยาเพื่อบริหารความขัดแย้ งของประชาชน
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อาเซียนด้วยวิธีคิดอย่างอาเซียน การรู้จักกฎหมายและหลักธรรมาภิบาลด้านอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐ
สามารถประยุกต์แนวคิดทฤษฎีแบบไทยเพื่อสร้างความมั่นคงและความอยู่รอดในระบบทุนนิยมอาเซียน
ช
1. นโยบายอาเซียนและแนวทางปฏิบัติที่ดีสาหรับข้าราชการส่วนภูมิภาค
- ขอบเขตเนื้อหา เน้นด้านสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC)
โดยมีสาระเกี่ยวข้องแผนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลของจังหวัด และสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับบริบทในการทางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานราชการในบริบทอาเซียน
- บรรยายโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทน
2. โอกาสและผลกระทบต่อเส้นทางการค้าการลงทุนกับสหภาพเมียนมา
- ขอบเขตเนื้อหา เน้น ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community:
AEC) โดยมีสาระเกี่ยวข้องกับเรื่องข้อมูลในงานด้านอาเซียนของไทยและประเทศเพื่อ นบ้านอาเซียน กรอบ
ความร่วมมือและข้อตกลงระหว่างจังหวัดกับเมืองในประเทศเพื่อนบ้านชายแดน ข้อมูลที่สาคัญในงานด้าน
อาเซียนของไทยและประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน รวมทั้งสภาพพื้นที่และจุดผ่านแดนรวมถึงรอยต่อระหว่าง
ประเทศไทยและสหภาพเมียนมา
- บรรยายโดย ประธานหอการค้าจังหวัดหรือผู้แทน
3. กฎหมายและหลักบริหารความขัดแย้งของประชาชนอาเซียน
- ขอบเขตเนื้อหา เน้น ด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN PoliticalSecurity Community: APSC) โดยมีสาระเกี่ยวข้องกับความรู้ความเข้าใจในกฎหมายหรือข้อตกลงระหว่าง
อาเซียน รวมถึงกฎหมายของสหภาพเมียนมาที่เกี่ยวข้อง สิ่งจาเป็นที่บุคลากรภาครัฐ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ติด
แนวชายแดนสหภาพเมียนมา ควรรู้เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สภาพปัญหาในการทางานของบุคลากรภาครัฐ
ตามแนวชายแดนที่เกี่ยวข้องและพึ่งพาทางกฎหมาย แนวทางการเยี่ยวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนตาม
แนวชายแดน รวมทั้งให้บุคลากรภาครัฐมีความรู้ความเข้าใจในด้านการเจรจาต่อรองกับคู่ร่วมเจรจา รู้จักใช้
หลักจิตวิทยาเพื่อบริหารความขัดแย้งของประชาชนอาเซียน
- บรรยายโดย ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายระหว่างประเทศอาเซียน
4. ระบบโลจิสติกส์สู่เศรษฐกิจเมียนมากับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัด
- ขอบเขตเนื้อหา เน้น ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community:
AEC) โดยมีสาระเกี่ยวข้องกับสิ่งที่บุคลากรภาครัฐควรรู้ถึงสภาพปัจจุบันและโอกาสในอนาคตตามแนวทาง
ของระบบการเดินทาง การขนส่งสินค้าและบริการ รวมถึงสภาพพื้นที่และจุดผ่ านแดนในปัจจุบันและอนาคต
ของเศรษฐกิจชุมชนสู่สหภาพเมียนมา เส้นทางหลักการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ สู่ประเทศอาเซียน เส้นทาง
พัฒ นาเศรษฐกิจ ท้องถิ่น ไทยสู่เพื่อนบ้านอาเซียน เพื่อสร้างความมั่นคงและความอยู่รอดในระบบทุนนิยม
อาเซียน และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนไทยในจังหวัด อันนาไปสู่การทางานร่วมกันอย่างบรรลุเป้าหมาย
ของการเปิดเสรีอาเซียน
- บรรยายโดย นักวิชาการด้านระบบโลจิสติกส์ในเส้นทางสู่สหภาพเมียนมา
โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
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ช ท 2 จิตวิญญาณความเป็นอาเซียนและรู้เท่าทันอาเซียน (ASEAN Mind and Literacy)
รวมจานวน 10 ชั่วโมง ประกอบด้วย 5 หัวข้อวิชา
ธ
ช เป็นหมวดวิชาที่เน้นการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่ออาเซียน โดยมุ่งเน้นการปรับ
วิ ธี คิ ด เชิ ง บวกที่ มี ต่ อ เพื่ อ นบ้ า นอาเซี ย นโดยไม่ ยึ ด ติ ด อดี ต เน้ น การเรี ย นรู้ ค วามส าเร็ จ ที่ น่ า ยกย่ อ งจาก
ประวัติศาสตร์ บุคคลสาคัญของประเทศเพื่อนบ้านมากกว่าการดูหมิ่น มี ความเข้าใจในความเชื่อและค่านิยม
ที่ต่างกันระหว่างคนไทยกับคนในประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะสหภาพเมียนมา
ช
1. ทัศนคติที่ดีต่ออาเซียน
- ขอบเขตเนื้อหา เน้นด้านสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC)
โดยมีสาระเกี่ยวข้องกับ การประยุกต์แนวคิดทฤษฎีแบบไทยเพื่อนามาสู่ การอยู่ร่วมกันของอาเซียน การได้
เรียนรู้ความสาเร็จที่น่ายกย่องจากประวัติศาสตร์ /บุคคลสาคัญของประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นแบบอย่างในการ
ทางานราชการได้ และการคิดเชิงบวกที่มีต่อการเป็นอาเซียนบนฐานแนวความคิดที่รู้ว่าอะไรควรจะทาและ
อะไรไม่ควรจะทา และเห็นคุณค่าด้านวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของไทยและสหภาพเมียนมา
- ร่วมเสวนาเรื่อง จิตวิญญาณความเป็นอาเซียนและรู้เท่าทันเศรษฐกิจอาเซียน โดย นักวิชาการ
วัฒนธรรมสหภาพเมียนมา
2. การรู้เท่าทันเศรษฐกิจอาเซียน
- ขอบเขตเนื้อหา เน้น ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community:
AEC)โดยมีสาระเกี่ยวข้องและเรียนรู้ความสาเร็จในการบริหารจัดการธุรกิจและบริการที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน
ของประเทศเพื่อนบ้าน ในบริบทการทางานร่วมกันระหว่างบุคลากรภาครัฐกับ ประเทศเพื่อนบ้าน ในมุมมอง
ของการพึ่งพาซึ่งกันและกัน และการสร้างสัมพันธภาพระหว่างคนไทยกับคนในประเทศเพื่อนบ้าน มิใช่การเอา
เปรียบและควรรู้ว่าการทาธุรกิจกับประเทศเพื่อนบ้านนั้นอะไรควรจะทาและไม่ควรจะทารวมถึง Demand and
Supply ของประเทศสหภาพเมียนมา
- ร่วมเสวนาเรื่อง จิตวิญญาณความเป็นอาเซียนและรู้เท่าทันเศรษฐกิจอาเซียน โดยนักบริหาร
องค์กรส่วนท้องถิ่นและผู้มีประสบการณ์ในเชิงปฏิบัติในพื้นที่
3. จิตวิญญาณความเป็นอาเซียน
- ขอบเขตเนื้อหา เน้นด้านสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC)
โดยมีสาระเกี่ยวข้องกับการสร้างความเข้าใจในความเชื่อและค่านิยมที่แตกต่างระหว่างประชาชนอาเซียน
ให้การยอมรับคุณค่า คานึงถึงสิทธิมนุษยชนอาเซียน มีจิตสานึกร่วมความรับผิดชอบของประชาชนไทยในฐานะ
พลเมืองอาเซียน การยอมรับคุณค่าของสันติภาพเพื่อสร้างความมั่นคงของประชาชนในชายแดนกับ สหภาพ
เมียนมา เพื่อลดปัญหาในด้านการลักลอบเข้าเมืองและยาเสพติด และมีความคิดเท่าทันแนวความคิดของสากลโลก
พร้อมรับความท้าทายกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ในการทางานอาเซียนจากฐานคิดในระดับสากล (Global Mindset)
- ร่วมเสวนาเรื่อง จิตวิญญาณความเป็นอาเซียนและรู้เท่าทันเศรษฐกิจอาเซียน โดยนักวิชาการ
และผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง
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4. กิจกรรมสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติงานด้านอาเซียนในพื้นที่ภูมิภาคชายแดน
- ขอบเขตเนื้อหา เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกิจกรรมภาษาอาเซียน ทักษะการสร้างเครือข่าย
การทางานตามแนวชายแดน แนวทางปฏิบัติที่ดีในการทางานอาเซียนของข้าราชการส่วนภูมิภาคและสร้าง
เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติด้านอาเซียนของจังหวัดชายแดนสหภาพเมียนมา
- เป็นกิจกรรมนอกชั้นเรียน โดย นักนันทนาการและบุคลากรภาครัฐที่เป็นแบบอย่างการทางาน
อาเซียน
5. การศึกษาดูงาน
ดูงานแหล่งเศรษฐกิจระหว่างประเทศในอาเซียน ณ ด่านสิงขร ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
และศึกษาวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ ของประชาชนชายแดนและดูงานเรื่อง การทากิจการให้ เหมาะสมกับ
พื้นที่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ที่วิสาหกิจชุมชนกล้วยอบน้าผึ้ง ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ สาหรับ
การฝึกอบรมใน 3 จังหวัดได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง และชุมพร
ดูงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา ณ โรงงานผลิตงานเซรามิคแห่งแรกของไทย
เถ้าฮ่งไถ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี และดูงานหลักการกากับกิจการที่ดี ณ โรงไฟฟ้าราชบุรี สาหรับการฝึกอบรมใน 3
จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี
- ขอบเขตเนื้อหา เน้นการบูรณาการทั้ง 3 เสาหลัก มุ่งเน้นด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community: AEC) เป็นการศึกษาเรียนรู้นอกชั้นเรียน ที่มุ่งเน้นการเห็นแบบอย่างของสถาน
ประกอบการและชุมชนโดยรอบที่ป ระสบความส าเร็จในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระหว่างประเทศในชาติ
อาเซียน รวมถึงการบริหารจัดการธุรกิจที่ดีโดยคานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
ช ท 3 ทักษะการขับเคลื่อนนโยบายสู่ประชาคมอาเซียน (Policy Driven Skill to ASEAN)
รวมจานวน 5 ชั่วโมง ประกอบด้วย 2 หัวข้อวิชา
ธ
ช เป็ นการฝึกตามกระบวนการฝึ กทักษะการเป็นผู้นาการเปลี่ ยนแปลง เพื่อ
รองรับยุทธศาสตร์ด้านอาเซียนของกลุ่มจังหวัดที่มีชายแดนติดสหภาพเมียนมา โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์
การทางานกลุ่มในและนอกห้องสัมมนา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีในการทางานอาเซียนของ
บุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค ในด้านเทคนิคบริหารความเสี่ยงในการทางานอาเซียน เทคนิคการทางานข้าม
วัฒนธรรมและท่ามกลางความหลากหลายวัฒนธรรมอาเซียนอย่างสันติ เทคนิคการประสานงานกับบุคคลากร
ของหน่วยงานในประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนใกล้กับจังหวัด ทักษะการทาวิจัยชุมชน เทคนิคเชื่อมโยงงาน
อาเซียนกับความก้าวหน้าในงาน พร้อมทั้งการสร้างเครือข่ายการทางานตามแนวชายแดน
ช
1. การขับเคลื่อนนโยบายสู่ประชาคมอาเซียนด้วยกระบวนการวิจัยชุมชน
- ขอบเขตเนื้อหา เน้นด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN PoliticalSecurity Community: APSC) โดยมีสาระเกี่ยวข้องกับการนาเสนอผลการวิจัยชุมชนเพื่อสร้างความได้เปรียบ
คู่เจรจาการค้า/บริการ/การลงทุน/การใช้แรงงานกับประเทศเพื่อนบ้าน และการฝึกคิดการเชื่อมโยงนโยบาย
และยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นอาเซี ย นมาสู่ ก ารก าหนดโจทย์ วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาบุ ค คล หน่ ว ยงาน สั ง คมและ
ประเทศชาติต่อไป
โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
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- บรรยายและฝึกการตั้งโจทย์วิจัยชุมชนเพื่อการพัฒนา นาโดย นักวิจัยคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอาเซียนสู่นวัตกรรมการทางานของบุคลากรภาครัฐและนาเสนอผลการ
ปฏิบัติงานกลุ่ม
- ขอบเขตเนื้อหา เน้นการฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเอง การทางานเป็นทีม และการแบ่งปันความรู้
ด้วยการทากิจกรรมกลุ่ม ฝึกออกแบบกิจกรรมและโครงการเพื่อการพัฒนาตนเองและงานด้านอาเซียน พร้อม
นาเสนอ
- นากิจกรรมโดยนักวิชาการด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
ธ
บรรยาย อภิปราย เสวนา ระดมสมอง ปฏิบัติงานกลุ่ม ดูงาน ตอบข้อซักถามและนาเสนอผลประชุม
ปะ
1. ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าฝึกอบรมที่มีต่อการบริหารจัดการโครงการวิทยากร
2. ทดสอบความรู้พื้นฐาน ประเมินทัศนคติเชิงบวกต่ออาเซียน
3. ติดตามผลการนาความรู้ไปใช้ในการทางานภายหลังการอบรม 1 เดือน จากแบบสอบถาม
ทัศนคติที่ดีต่ออาเซียนและพฤติกรรมการทางาน
4. ผู้เข้าฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และเข้าร่วมกิจกรรมประชุมระดมความ
คิดเห็นจะได้รับวุฒิบัตรรับรองผลการฝึกอบรมเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรม
5. สังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติของผู้เข้ารับการอบรม
ท

ะไ
1. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถน าความรู้และทักษะที่จาเป็นเกี่ยวกับอาเซียนไประยุกต์ใช้ ในการ
ปฏิบัติงานราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีการปรับทัศนคติที่ดี ต่อการปฏิบัติราชการด้านอาเซียนและต่อเพื่อนบ้าน
อาเซียน
3. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีการทางานในด้านอาเซียนร่วมกันกับบุคลากรภาครัฐในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง
ได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นจากเครือข่ายทางสังคม
4. หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานราชการด้านอาเซียนมากยิ่งขึ้น
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ช โ
สานักงาน ก.พ. ร่วมกับ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยมี รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกาแหง หัวหน้าโครงการ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขที่114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร.089-1653520 โทรสาร.02-2620809 e-mail: ungsinun@gmail.com
น.ส.นัชชิมา บาเกาะ เลขานุการโครงการ
โทร.081-6081347 e-mail:taqwa_mah@hotmail.com
น.ส.พิชชาดา สุทธิแป้น เจ้าหน้าที่โครงการ
โทร.086-915-5355 e-mail: sutipan.p@gmail.com
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ช ปฏ
ื

ณ โ แ ปั

3
ช แ
ะ
(ป ะ
ธ์ ะ ช พ )
ท 18 – 20
พ.ศ.2557
ท์ แ ์ ป .ป ณ .ป ะ
ธ์

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ท ์ท 18
พ.ศ.2557
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 9.30 น. พิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง
โ
แ ะแ ท ปฏ ท
ช
โดย นายสมมิตร ศิลป์ประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
09.30 - 10.30 น. โ
แ ะ
ะท
ท
ท
พ
โดย นายโชติ โชติชยากร รองประธานหอการค้า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
10.30 - 12.00 น. ฎ
แ ะ
แ
ป ะช ช
โดย นายกอบชัย สุปรินายก อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
สานักคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น.
ื
ญญ ณ
ป็
แ ะ ทท ศษ
โดย นายณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์
นักวิชาการภาษาและประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเมียนมา
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ นายอติคม ธนบัตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
นายธนากร คัยนันท์ ผู้อานวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ
สานักยุทธศาสตร์ สานักงาน ป.ป.ส.
ผู้ดาเนินรายการโดย ผศ.ดร.วิริณธิ์ กิตติพิชัย
อาจารย์ประจาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
16.00 - 17.30 น.
ื
ช ช ปฏ
พื ท
ช แ
โดย ทีมงานวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ ดร.อภิรัตน์ อุดมทรัพย์ และ
อ.ทิพย์วรรณ จุลิรัชนีกร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
18.00 - 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
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ท 19
พ.ศ.2557
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 11.00 น.
ื โ
ป ะช
ะ
ช ช
โดย รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
11.00 - 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
12.00 - 17.30 น. ศึ ษ
ื
ป
แ
ท ฒ ธ
ป็
ณ ด่านสิงขร ต. คลองวาฬ อ. เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
ศึ ษ
ื
ท
ะ
พื ท แ ะ ศ ษ ช
์
ณ วิสาหกิจชุมชนกล้วยอบน้าผึ้ง ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
18.00 - 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
พธท 20
พ.ศ.2557
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 10.30 น. ะ โ
์ ศษ
ณ พช
ป ะช ช
โดย ผศ.ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น. ปฏ
ื ทธศ
์ พฒ
ท
ช
กลุ่ม 1 แนวทางการทางานด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
กลุ่ม 2 แนวทางการทางานด้านสังคมและวัฒนธรรม (ASCC)
กลุ่ม 3 แนวทางการทางานด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC)
โดย รศ.ดร.อังศินันท์อินทรกาแหง และคณะทางาน
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 15.30 น. การนาเสนอผลการปฏิบัติการกลุ่ม
15.30 - 16.00 น. พิธีปิด มอบวุฒิบัตรและประเมินผลโครงการ
หัวข้อและวิทยากรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
อาหารว่างเช้า เวลาประมาณ 10.30 น. อาหารว่างบ่าย เวลาประมาณ 14.30 น.
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ช ปฏ
ื
ะ
ณ โ แ

( ญ
ท 27 – 29
ช ถ. ช

3
ช แ
ช พช )
พ.ศ. 2557
ชะ . พช

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พธท 27
พ.ศ.2557
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน และทาแบบทดสอบก่อนเรียน
09.00 - 09.30 น. พิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง
โ
แ ะแ ท ปฏ ท
ช
โดย นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ หัวหน้าสานักงานจังหวัดเพชรบุรี
09.30 – 10.30 น. โ
แ ะ
ะท
ท
ท
พ
โดย นายจานงค์ ตันติรัตนโอภาส ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
10.30 - 12.00 น. ฎ
แ ะ
แ
ป ะช ช
โดย นายประทีป ทองพูนกิจ
อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น.
ื
ญญ ณ
ป็
แ ะ ทท ศษ
โดย นายณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์ นักวิชาการภาษาและประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมเมียนมา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ นายสมภพ ธีระสานต์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
นายธนากร คัยนันท์ ผู้อานวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ
สานักยุทธศาสตร์ สานักงาน ป.ป.ส.
ดาเนินการเสวนาโดย ผศ.ดร.วิริณธิ์ กิตติพิชัย มหาวิทยาลัยมหิดล
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
พฤษ
ท 28
พ.ศ.2557
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 11.00 น.
ื โ
ป ะช
ะ
ช ช
โดย รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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11.00 – 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
12.00 - 17.30 น. ศึ ษ
แ ะ ช แ ศษ
์ ท พ ์ ท ปัญญ แ ะ
แ
ท
ดูงานหลักการกากับกิจการที่ดี ณ โรงไฟฟ้าราชบุรี บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จากัด
ดูงานโรงงานผลิตงานเซรามิคแห่งแรกของไทย โรงงานเถ้าฮง ไถ่
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
ศ ์ท 29
พ.ศ.2557
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น. ะ โ
์ ศษ
ณ พช
ป ะช ช
โดย ผศ.ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. ปฏ
ื ทธศ
์ พฒ
ท
ช
กลุ่ม 1 แนวทางการทางานด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
กลุ่ม 2 แนวทางการทางานด้านสังคมและวัฒนธรรม (ASCC)
กลุ่ม 3 แนวทางการทางานด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC)
โดย รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกาแหง และคณะทางาน
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 15.30 น. การนาเสนอผลการปฏิบัติการกลุ่ม
15.30 - 16.00 น. พิธีปิด มอบวุฒิบัตรและประเมินผลโครงการ
อาหารว่างเช้า เวลาประมาณ 10.30 น.
อาหารว่างบ่าย เวลาประมาณ 14.30 น.
หัวข้อและวิทยากรอาจเปลี่ยนแปลงได้บ้างตามความเหมาะสม
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การพัฒนาบุ คลากรของประเทศไทยนั้นมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งพัฒนาให้มีทักษะการทางาน
ร่วมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน จากผลการศึกษาด้านอาเซียนของ สานักงาน ก.พ.
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สานักงาน ก.พ., 2555) พบว่า ประเทศไทยควรมีแนวทางการดาเนินงานที่
สาคัญ 2 ประการคือ 1) การบริหารกาลังคนภาครัฐให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจในปัจจุบันและเตรียมพร้อม
สาหรับอนาคตและ 2) การพัฒนาทักษะทั่วไปและทักษะเฉพาะให้มีคุณลักษณะผู้นาการเปลี่ยนแปลงได้แก่
ความเป็นนานาชาติ เป็นผู้สนับสนุน มีความเป็นมืออาชีพ และการพัฒนาให้มีความรู้เกี่ยวกับอาเซียนตาม
ภารกิจที่เกี่ยวข้อง สานักงาน ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนของ
ประเทศไทย เพื่ อเตรี ยมพร้ อมสู่ ประชาคมอาเซี ยนของไทย ซึ่งมีบทบาทโดยตรงในเสาหลั กด้า นสั งคมและ
วัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) ตามแผน (Roadmap) สู่ประชาคมอาเซียนที่มหี น้าทีห่ ลัก
2 ประการคือ 1) การพัฒนามนุษย์ (Human Development) และ2) การเสริมสร้างขีดความสามารถของภาครัฐ
ในการให้บริการประชาชน (Building Civil Service Capability) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ
ยกระดับมาตรฐานการทางานของระบบราชการในกลุ่มประเทศอาเซียนให้ตอบสนองต่อภารกิจของรัฐและการ
ให้บริการประชาชน ตลอดจนปรับบทบาทและภารกิจของระบบราชการให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของ
โลก และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในด้านการพัฒนาระหว่างข้าราชการของกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อให้
กาลั งคนภาครั ฐ ของภูมิภ าคอาเซียน มีความรู้ความสามารถและมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล ตลอดจนเป็นผู้ ที่มี
ความสามารถต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ทั้งในหลักสูตรแกนกลางสาหรับผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาเซียนโดยตรง และในปีงบประมาณ 2557 นี้ สานักงาน ก.พ. ได้ดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนา
หลักสูตรและจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับความรู้ด้านอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคตามแนวชายแดน
ตามความต้องการจาเป็น เพื่อมากาหนดหัวข้อหลักสูตรฝึกอบรมในบริบทอาเซียนตามลักษณะพื้นที่ (Area Based) ของกลุ่มจังหวัดให้มีความเหมาะสม
สาหรับการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐ ใน 3 จังหวัดที่มี
พื้นที่ติด สปป.ลาว รวม 187 คน โดยมาจากจังหวัดน่าน พะเยา และอุตรดิตถ์ มีจานวน 61, 53 และ 73 คน
ตามลาดับ บุคลากรผู้ตอบแบบสารวจส่วนใหญ่ ดารงตาแหน่งชานาญการ คิดเป็นร้อยละ 81.8 เป็นเพศหญิง
ร้อยละ 51.9 เป็นเพศชาย ร้อยละ 48.1 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 41–50 ปี ร้อยละ 43.9 สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 56.7 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ 42.8 ทางานในสังกัดพลรือนสามัญ
คิดเป็น ร้อยละ 78.6 รองลงมา เป็นพนักงานเทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด กลาโหม ครู/บุคลากรทางการ
ศึกษาอัยการ/ตุลาการ สถาบันอุดมศึกษา องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ตารวจและพนักงานส่วนตาบลคิดเป็น
ร้อยละ 4.3, 3.7, 3.2, 2.7, 2.7, 2.0, 1.6, 0.5 และ 0.5 ตามลาดับ ผู้ตอบแบบสารวจส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าอบรม
ด้านอาเซียนโดยตรงมาก่อนคิดเป็น 57.8 และเมื่อพิจารณาผลการประเมินตนเอง ในสภาพปัจจุบันที่มีอยู่ พบว่า
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ผู้ตอบมีคะแนนเฉลี่ย ด้านความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ด้านทัศนคติต่ออาเซียน ทักษะด้านอาเซียน และบรรยากาศ
การทางานด้านอาเซียนอยู่ในระดับต่าเท่ากับ 2.4, 2.4, 2.5 และ 2.8 จากคะแนนเต็ม 5.0 และเมื่อพิจารณา
ความคาดหวังต่ออาเซียนพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คาดหวังในด้านทัศนคติสูงสุด รองลงมาคือด้าน
บรรยากาศการทางานอาเซียน ด้านทักษะ และด้านความรู้ ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.953, 3.933, 3.888 และ
3.808 ตามลาดับ จึงเห็นได้ว่า ความต้องการจาเป็นในการฝึกอบรม เน้นในขอบเขตเพื่อการพัฒนาด้านทัศนคติ
เป็นลาดับแรก รองลงมาเป็นทักษะและความรู้ ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้ จึงให้ความสาคัญกับจานวน
ชั่วโมง และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกต่ออาเซียน มากกว่าการให้ความรู้
และทักษะ ประกอบกับการพิจารณากาหนดหัวข้อวิชา ได้มาจากการวิเคราะห์ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์
ด้านอาเซียนของ 3 จังหวัดชายแดนติด สปป.ลาว ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารภาครัฐ ผู้ปฏิบัติงานอาเซียนและ
ผู้ประกอบการในพื้นที่ และผลการสารวจความต้องการจาเป็นในการฝึกอบรม เกี่ยวกับความรู้ด้านอาเซียนจาก
บุคลากรภาครัฐระดับชานาญการถึงระดับเชี่ ยวชาญหรือเทียบเท่า พบผลการวิเคราะห์ที่สอดคล้องกันของ
แหล่งข้อมูลในระดับต้น ๆ เพื่อกาหนดรายละเอียดวิชาได้เป็น 3 หมวดวิชา 10 หัวข้อวิชา ดังนั้น จึงมีความ
จาเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐ ควรมีหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคจังหวัดแนวชายแดน
ภาคเหนือตอนล่าง ให้มีประสิทธิภาพโดยหลักสูตรนี้ ต้องมีองค์ประกอบที่สาคัญได้แก่ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ฝึกอบรมครั้ งนี้ ต้องตอบสนองต่อความต้องการจาเป็ นในการฝึกอบรมแท้จริง มี รายละเอียดของหลั กสู ตร
ฝึกอบรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์และสามารถบูรณาการความรู้เข้ากับบริบทของหน่วยงานภาครัฐได้และมีการ
บริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเวลา 3 วัน โดยมีรายละเอียดของหลักสูตร
ดังต่อไปนี้
ถป ะ

์
เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม
1. มีความรู้และทักษะที่จาเป็นเกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคที่สอดคล้องกับ
ภารกิจตามพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคเหนือตอนล่างที่มีพื้นที่ติด สปป.ลาว
2. มีทัศนคติเชิงบวกต่อการปฏิบัติราชการด้านอาเซียนและเพื่อนบ้านอาเซียน
3. มีส่วนร่วมวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนโครงการเพื่อพัฒนาทรัพยากรในพื้นที่รองรับอาเซียนตาม
แนวความคิดในระดับสากล (Global Mindset) และสอดคล้องกับสภาพปัญหาของภูมิภาคชายแดน
4. มีเครือข่ายทางสังคมเพื่อการปฏิบัติงานราชการด้านอาเซียนให้มีประสิทธิภาพ
ณ
1. บุคลากรภาครัฐที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐทีม่ ีภารกิจเกี่ยวข้องกับงานด้านอาเซียน และ
2. ปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงต่าง ๆ หรือในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
3. มีระดับตาแหน่งตั้งแต่ชานาญการ ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญหรือพนักงานท้องถิ่นระดับ 6-8 และ
4. ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคเหนือตอนล่าง 3 จังหวัด ได้แก่ น่าน พะเยา และอุตรดิตถ์
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รวมจานวนทั้งสิ้น จานวน 135 คน จาก 3 จังหวัดชายแดนภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ น่าน พะเยา
และอุตรดิตถ์ จังหวัดละ 45 คน
ช
ใช้ระยะเวลา 3 วัน ในช่วงวันที่ 13 -15 สิงหาคม พ.ศ. 2557 สาหรับบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานใน
3 จังหวัด ได้แก่ น่าน พะเยา และอุตรดิตถ์ ณ โรงแรมสีหราช 163 ถ. บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
โทรศัพท์: (0)55 832790-7 โทรสาร (0)55 832790 เว็บไซต์: http://www.seeharajhotel.com อีเมล์ :
info@seeharajhotel.com
ปะ ณ ช
สานักงาน ก.พ. เป็นผู้รับผิดชอบค่าห้องพักห้องละ 2 คน ค่าอาหารกลางวัน อาหารเย็นและ
ค่าอาหารว่างในระหว่างวันจัดฝึกอบรมและค่าดาเนินการจัดฝึกอบรม
แต่ ส าหรั บ ค่า ใช้ จ่ า ยที่ เป็ น เบี้ ย เลี้ ย ง ค่า พาหนะและค่ าเดิ น ทางก่ อนและหลั งวั น จั ดอบรม และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของผู้เข้าฝึกอบรมนั้น สานักงาน ก.พ. มิได้ดาเนินการให้ ขอให้ผู้เข้าฝึกอบรมเบิกจ่ายจากต้นสังกัด
ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง
ะ
โ

โ

ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา 10 หัวข้อวิชา และคาอธิบาย ได้แก่
ช ท 1 การสร้างศักยภาพในงานราชการส่วนภูมิภาค (ASEAN Capacity Building for Provincial
Public Service) รวมจานวน 4 ชั่วโมง 30 นาที ประกอบด้วย 3 หัวข้อวิชา
ธ
ช เป็นหมวดวิชาด้านความรู้ที่เน้นให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทใน
การท างาน เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานราชการ ที่ มีส่ ว นเกี่ ยวข้ อ งกั บผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเ สี ย ได้ แ ก่
ประชาชน ผู้ ป ระกอบการ ผู้ มาเยือนทั้งชาวไทยและเพื่อนบ้าน เพื่อนาไปสู่การทางานร่วมกันอย่างบรรลุ
เป้ า หมายของการเปิ ดเสรี อาเซี ย น บริ บ ทในการทางานในที่นี้ จะคลอบคลุ มเนื้อ หาด้า นเศรษฐกิจ ( AEC)
การเมืองและความมั่นคง (APSC) และสังคมและวัฒนธรรม (ASCC)
ช
1. ข้าราชการไทยกับการเตรียมความพร้อมในเวทีอาเซียน
- ขอบเขตเนื้อหาเน้นด้านสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC)
โดยมีสาระเกี่ยวข้องแผนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลของจังหวัด และสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับบริบทในการทางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานราชการในบริบทอาเซียน
- บรรยายโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทน
2. ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในเวทีอาเซียน: ผลจากการประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ของประเทศเพื่อนบ้าน
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- ขอบเขตเนื้อหาเน้นด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
โดยมีสาระเกี่ยวข้องกับ การรู้เท่าทันยุทธศาสตร์ตามระเบียงเศรษฐกิจชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านใน
อาเซียนโดยเฉพาะใน 3 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างที่มีชายแดนติด สปป.ลาว ความรู้เกี่ยวกับ Roadmap
ในการแก้ปัญหา และเส้นทางการค้าที่ผิดกฎหมายตามแนวชายแดนที่ส่ง ผลต่อวิถีชีวิตท้องถิ่น ระบบโลจิสติกส์
อาเซียนสู่โอกาสทางเศรษฐกิจกับคุณภาพชีวิตของคนไทยในจังหวัด และระหว่างประเทศใกล้เคีย ง รวมทั้ง
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีผลต่อการดาเนินกิจการต่าง ๆ
ของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคเหนือตอนล่างประเทศไทย
- บรรยายโดย ประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์หรือ ผู้ขับเคลื่อนงานด้านอาเซียนของภาครัฐ
หรือภาคเอกชนในพื้นที่
3. กฎหมายอาเซียนสาหรับข้าราชการและหลักธรรมาภิบาลเพื่อการทางานกับประเทศเพื่อนบ้าน
- ขอบเขตเนื้อหาเน้น ด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN PoliticalSecurity Community: APSC) โดยมีสาระเกี่ยวข้องกับความรู้ความเข้าใจในกฎหมายหรือข้อตกลงระหว่าง
อาเซียน สิ่งจาเป็นที่ข้าราชการไทยที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ติดแนวชายแดนควรรู้ เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์
สภาพปัญหาในการทางานของข้าราชการตามแนวชายแดนที่เกี่ยวข้อง และการพึ่งพาทางกฎหมาย แนวทาง
การเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนตามแนวชายแดน การสร้างจิตสานึกร่วมความรับผิดชอบของ
ข้าราชการไทยในฐานะพลเมืองอาเซียนด้วยหลักธรรมาภิบาล
- บรรยายโดย หัวหน้าศูนย์อินโดจีนศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
ช ท 2 จิตวิญญาณความเป็นอาเซียนและรู้เท่าทันอาเซียน (ASEAN Mind and Literacy)
รวมจานวน 11 ชั่วโมง 30 นาที ประกอบด้วย 4 หัวข้อวิชา
ธ
ช เป็นหมวดวิชาที่เน้นการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่ออาเซียนโดยเน้น ความเข้าใจใน
ความเชื่อและค่านิยมที่ต่างกันระหว่างคนไทยกับคนในประเทศเพื่อนบ้าน แนวความคิดในระดับสากล (Global
Mindset) เน้นการเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกต่ออาเซียน โดยมุ่งเน้นการปรับวิธีคิดเชิงบวกต่อเพื่อนบ้านอาเซียน
โดยไม่ยึดติดอดีต และคิดเชิงบวกที่มีต่อการเป็นอาเซียนเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน
ช
1. จิตวิทยาการทางานอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐที่ทางานในพื้นที่ติดกับชายแดน
- ขอบเขตเนื้อหา เน้นด้านสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC)
โดยมีสาระเกี่ยวข้องกับ ความเข้าใจในความเชื่อและค่านิยมที่ต่างกันระหว่างคนไทยกับคนในประเทศเพื่อน
บ้านที่ใกล้กับ 3 จังหวัดชายแดนภาคเหนือตอนล่างที่มีพื้นที่ติด สปป.ลาว การเจรจาต่อรองในการทางานกับคู่ร่วม
การใช้ภาษาเดียวกันกับอาเซียนในการสื่อสารเพื่อการประสานงานได้อย่างราบรื่น และใช้หลักบริหารความ
ขัดแย้งของประชาชนอาเซียนด้วยวิธีคิดอย่างอาเซียน
- บรรยายโดย วิทยากรจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หรือผู้ปฎิบัติ
การเชิงจิตวิทยาในพื้นที่
2. จิตวิญญาณความเป็นอาเซียนและรู้เท่าทันอาเซียน
โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค

59

- ขอบเขตเนื้อหา เป็นการบูรณาการทั้ง 3 เสาหลักโดยมีสาระเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ความสาเร็จ
ที่น่ายกย่องจากประวัติศาสตร์ /บุคคลส าคัญของประเทศเพื่อนบ้าน และเรียนรู้ความส าเร็จในการบริหาร
จัดการที่เกี่ย วข้องกับ อาเซียนของประเทศเพื่อนบ้าน และการคิดเชิงบวกที่มีต่อการเป็นอาเซียน มีส าระ
เกี่ยวข้องกับการสร้างความเข้าใจในความเชื่อและค่านิยมที่แตกต่างระหว่างประชาชนอาเซียน ให้การยอมรับ
คุณค่าคานึงถึงสิทธิมนุษยชนอาเซียน การเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของคนจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดน
ใกล้ชิดติดกัน มีจิตสานึกร่วมความรับผิดชอบของประชาชนไทยในฐานะพลเมืองอาเซียน การยอมรับคุณค่า
ของสันติภาพเพื่อสร้างความมั่นคงของประชาชนในชายแดนกับประเทศอาเซียน
- บรรยายโดย วิทยากรจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หรือผู้ปฎิบัติ
การ เชิงจิตวิทยาในพื้นที่
3. จากวิถีไทยสู่วิถีอาเซียน: การเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน
- ขอบเขตเนื้อหา เป็นการบูรณาการทั้ง 3 เสาหลักโดยเน้นการเรียนรู้เกี่ยวกั บโครงสร้างและ
ระบบการทางานของบุคคลากรในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเน้นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์การทางานและเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงานจริง
- บรรยายโดย หัวหน้าศูนย์อินโดจีนศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
4. การศึกษาดูงาน ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนของ
ชุมชน ณ เทศบาลตาบลศรีพนมมาศ ต.ศรีพนมมาศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
- ศึกษาดูงานและพาเยี่ยมชมงานด้านอาเซียน ณ เทศบาลตาบลศรีพนมมาศ ต.ศรีพนมมาศ อ.ลับ
แล จ.อุตรดิตถ์ โดยนายกเทศมนตรี
ช ท 3 ทักษะการขับเคลื่อนนโยบายสู่ประชาคมอาเซียน (Policy Driven Skill to ASEAN)
รวมจานวน 5 ชั่วโมง ประกอบด้วย 3 หัวข้อวิชา
ธ
ช เป็นหมวดวิชาที่เป็นพื้นฐานสาหรับพัฒนาและเสริมสร้างทักษะต่าง ๆ ที่จาเป็น
ในการทางานด้านอาเซี ย น ได้แ ก่ ทัก ษะด้ านภาษา (การใช้ภาษาลาวในการทางาน) ทั กษะการท างานและ
การบริหารงาน (การเจรจาต่อรอง และ เทคนิคการลดข้อขัดแย้งระหว่างประสานงาน) และทักษะด้านภาวะผู้นา
(การเสริมสร้างศักยภาพผู้นาเพื่อทางานอาเซียน)
ช
1. แนวทางปฏิบัติที่ดีในการทางานอาเซียนของข้าราชการในส่วนภูมิภาค
- ขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมเรื่องสิ่งที่ควรปฏิบัติและสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในการทางานอาเซียนของ
ข้าราชการในส่วนภูมิภาค
- บรรยายโดย วิทยากรจากส่วนกลางหรือจากมหาวิทยาลัยนเรศวร
2. ฐานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะที่จาเป็นสู่ประชาคมอาเซียน
- ฝึกปฏิบัติตามฐานการเรียนรู้ 3 เรื่อง ได้แก่ ฐานการพัฒนาทักษะภาษาลาว ฐานการพัฒนา
ทักษะการทางานและการบริหารงาน และฐานการพัฒนาทักษะภาวะผู้นา
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- วิทยากรประจาฐานโดยผู้ทรงคุณวุฒิจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
และจากสานักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
3. กิจกรรมสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติงานด้านอาเซียนในพื้นที่ภูมิภาค
- กิจกรรมกลุ่ม เพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการทางานด้านอาเซียนของผู้เข้าร่วมการ
อบรมแต่ละท่านตลอดทั้งความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับในระยะเวลาของการอบรมในหลักสูตร
- วิทยากรกระบวนการโดยทีมงานจากสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ธ
บรรยาย อภิปราย เสวนา ระดมสมอง ปฏิบัติงานกลุ่มดูงาน ตอบข้อซักถามและนาเสนอผลประชุม
ปะ
1. ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าฝึกอบรมที่มีต่อการบริหารจัดการโครงการวิทยากร
2. ทดสอบความรู้พื้นฐาน ประเมินทัศนคติต่ออาเซียน
3. ติดตามผลการนาความรู้ไปใช้ในการทางานภายหลังการอบรม 1 เดือน จากแบบสอบถาม
ทัศนคติที่ดีต่ออาเซียนและพฤติกรรมการทางาน
4. ผู้เข้าฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และเข้าร่วมกิจกรรมประชุมระดมความ
คิดเห็นจะได้รับวุฒิบัตรรับรองผลการฝึกอบรมเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรม
5. สังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติของผู้เข้ารับการอบรม
ท

ะไ
1. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถน าความรู้และทักษะที่จาเป็นเกี่ยวกับอาเซียนไประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีการปรับทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติราชการด้านอาเซียนและต่อเพื่อนบ้าน
อาเซียน
3. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีการทางานในด้านอาเซียนร่วมกันกับข้าราชการในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงได้
อย่างคล่องตัวมากขึ้นจากเครือข่ายทางสังคม
4. หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจต่อการปฎิบัติงานราชการด้านอาเซียนมากยิ่งขึ้น
ช โ
สานักงาน ก.พ. ร่วมกับสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยมี อาจารย์ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ นักวิจัยร่วมประจาโครงการ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขที่114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร 083-540-9799 โทรสาร 02-258-4482 Email: thasukbsri@gmail.com
น.ส. ณภัทรรัตน์ ไชยอัครกัลป์ เจ้าหน้าที่โครงการ
โทร.086-012-4666 โทรสาร 02-258-4482 Email: bnnbsri@gmail.com
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ประธานกรรมการหอการค้า จังหวัดอุตรดิตถ์
รับประทานอาหารกลางวัน
ฎ
ช แ ะ ธ
พื ท
ป ะ ทศ พื
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรุติ สกุลรัตน์ หัวหน้าศูนย์อินโดจีนศึกษา
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
ท
ท
ทท
พื ท
ช แ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กันต์ อินทุวงศ์
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รับประทานอาหารเย็น
ญญ ณ
ป็
แ ะ ทท
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กันต์ อินทุวงศ์
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
พักผ่อนตามอัธยาศัย
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10.00-12.00 น.

12.00-13.00 น.
13.00-15.00 น.

15.00-17.00 น.

17.00-18.00 น.
18.00-20.00 น.

พฤ

ท 14

8.30 – 11.30 น.

11.30-17.00 น.

17.00-18.00 น.
18:00-20:00 น.
20.00 น.เป็นต้นไป

ศ ์ท 15
09.00-11.00 น.

11.00-12:00 น.

12.00-13.00 น.
13.00-16.00 น.

2557
พ ศษ

ศึ ษ
“ ถไท ถ
:
พ
ป็ พ ื
”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรุติ สกุลรัตน์ หัวหน้าศูนย์อินโดจีนศึกษา
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
ศึ ษ
แ ะ ช
“ ทศ
ศพ
ศ”
ศพ
ศ
แ
ถ์
โดย นายเจษฎา ศรุติสุด นายกเทศมนตรีตาบลศรีพนมมาศ
อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
รับประทานอาหารเย็น
ื
ช ช ปฏ
พื ท
โดย ทีมงานวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ซึ่งเป็นนักปฏิบัติการเชิงจิตวิทยาในพื้นที่
พักผ่อนตามอัธยาศัย

2557
แ ปฏ ท
ท
ช
โดย อาจารย์ปริญญา ปานทอง
รองอธิการบดี ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยนเรศวร
พื พฒ ท ษะท ป็ ป ะช
ฐานที่ 1 ทักษะด้านภาษา
โดย อาจารย์ภาณุรังษี เดือนโฮ้ง
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ฐานที่ 2 ทักษะการทางานและการบริหารงาน
โดย นายปรัชญา เสริฐลือชา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
หัวหน้าประสานกิจการชายแดนและต่างประเทศ
จังหวัดอุตรดิตถ์
ฐานที่ 3 ทักษะด้านภาวะผู้นา
โดย อาจารย์ปริญญา ปานทอง
รองอธิการบดี ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยนเรศวร
พักรับประทานอาหารกลางวัน
“
พื พฒ ท ษะท ป็ ป ะช
”( )
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16.00-16.30 น.
16.30-17.00 น.

สะท้อนผลการเรียนรู้
ปิดการประชุม และมอบวุฒิบัตร

: หัวข้อบรรยาย การศึกษาดูงานและวิทยากรประจา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
อาหารว่างเช้า เวลาประมาณ 10.30 น.
อาหารว่างบ่าย เวลาประมาณ 14.30 น.
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การพัฒนาบุคลากรของประเทศไทยนั้นมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งพัฒนาให้มีทักษะการทางาน
ร่วมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน จากผลการศึกษาด้านอาเซียนของ สานักงาน ก.พ.
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สานักงาน ก.พ., 2555) พบว่า ประเทศไทยควรมีแนวทางการดาเนินงานที่
สาคัญ 2 ประการคือ 1) การบริหารกาลังคนภาครัฐให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจในปัจจุบันและเตรียมพร้อม
สาหรับอนาคตและ 2) การพัฒนาทักษะทั่วไปและทักษะเฉพาะให้มีคุณลักษณะผู้นาการเปลี่ยนแปลงได้แก่
ความเป็นนานาชาติ เป็นผู้สนับสนุน มีความเป็นมืออาชีพ และการพัฒนาให้มีความรู้ เกี่ยวกับอาเซียนตาม
ภารกิจที่เกี่ยวข้อง สานักงาน ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนของ
ประเทศไทย เพื่ อเตรี ยมพร้ อมสู่ ประชาคมอาเซี ยนของไทย ซึ่งมีบทบาทโดยตรงในเสาหลั กด้า นสั งคมและ
วัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) ตามแผน (Roadmap) สู่ประชาคมอาเซียนที่มหี น้าทีห่ ลัก
2 ประการคือ 1) การพัฒนามนุษย์ (Human Development) และ2) การเสริมสร้างขีดความสามารถของภาครัฐ
ในการให้บริการประชาชน (Building Civil Service Capability) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ
ยกระดับมาตรฐานการทางานของระบบราชการในกลุ่มประเทศอาเซียนให้ตอบสนองต่อภารกิจของรัฐและการ
ให้บริการประชาชน ตลอดจนปรับบทบาทและภารกิจของระบบราชการให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของ
โลก และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในด้านการพัฒนาระหว่างข้าราชการของกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อให้
กาลั งคนภาครั ฐ ของภูมิภ าคอาเซียน มีความรู้ความสามารถและมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล ตลอดจนเป็นผู้ ที่มี
ความสามารถต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ทั้งในหลักสูตรแกนกลางสาหรับผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาเซียนโดยตรง และในปีงบประมาณ 2557 นี้ สานักงาน ก.พ. ได้ดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนา
หลักสูตรและจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับความรู้ด้านอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคตามแนวชายแดน
ตามความต้องการจาเป็น เพื่อมากาหนดหัวข้อหลักสูตรฝึกอบรมในบริบทอาเซียนตามลักษณะพื้นที่ (Area Based) ของกลุ่มจังหวัดให้มีความเหมาะสม
สาหรับการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ซึ่งเป็นหลักสูตรความต้องการร่วม (Common needs) ที่สอดคล้องกับ
ภารกิจตามพื้นที่ชายแดนติดประเทศ สปป.ลาว จากผลการสารวจความต้องการจาเป็นด้านอาเซียนของบุคลากร
ภาครัฐหลายสายงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัด รวม 158 คน ที่มาจากจังหวัดหนองคาย เลย และบึงกาฬ
มีจานวน 50, 50 และ 58 ตามลาดับ ส่วนใหญ่ดารงตาแหน่งชานาญการรคิดเป็น ร้อยละ 78.5 และปฏิบัติ
หน้าที่ในสังกัดพลเรือนสามัญ คิดเป็น ร้อยละ 34.2 และยังพบว่า ร้อยละ 76.6 ไม่เคยเข้าอบรมด้านอาเซียน
โดยตรงมาก่อนและเมื่อพิจารณาจากผลการประเมินตนเองในสภาพปัจจุบันที่มีอยู่ พบว่า ผู้ตอบแบบสารวจ
ประเมินตนเองมีทัศนคติต่ออาเซียน บรรยากาศการทางานด้านอาเซียน ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน และทักษะ
ด้านอาเซียนในระดับปานกลางเท่ากับ 2.945, 2.724, 2.675 และ 2.645 ตามลาดับ จากคะแนนเต็ม 5.0
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ในขณะที่มีความต้องการในการพัฒนาตนเองมากที่สุดในด้านทักษะอาเซียน รองลงมาเป็นความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
บรรยากาศการทางานด้านอาเซียน และทัศนคติต่อ อาเซียน โดยมีดัชนี ความต้องการจาเป็นเท่ากับ 0.320,
0.300, 0.292 และ 0.249 ตามลาดับ จึงเห็นได้ว่าความต้องการจาเป็นในการฝึกอบรมจะเน้นในขอบเขตเพื่อ
การพัฒนาทักษะอาเซียน เป็นอันดับแรก ด้านความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ด้านบรรยากาศการทางานด้านอาเซียน
และด้านทัศนคติต่ออาเซียน รองลงมาตามลาดับ ประกอบกับการพิจารณากาหนดหัวข้อวิชาได้มาจากการ
วิเคราะห์ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ด้านอาเซียนของ 3 จังหวัดชายแดนติดประเทศ สปป.ลาว ผลการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารภาครัฐ ผู้ปฏิบัติงานอาเซียนและผู้ประกอบการในพื้นที่และผลการสารวจความต้องการ
จาเป็นในการฝึกอบรมดังกล่าวโดยนาผลการวิเคราะห์ที่สอดคล้องกันของแหล่งข้อมูลในระดับ ต้นๆ มากาหนด
รายละเอียดวิชาได้เป็น 3 หมวดวิชา 12 หัวข้อวิชา ดังนั้น จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐ ควรมีหลักสูตร
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคจังหวัดแนวชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ให้มีประสิทธิภาพโดยหลักสูตรนี้ ต้องมีองค์ประกอบที่สาคัญได้แก่ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรมครั้งนี้ต้อง
ตอบสนองต่อความต้ องการจาเป็นในการฝึกอบรมแท้จริง มีรายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรมเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และสามารถบูร ณาการความรู้เข้ากับบริบทของหน่ว ยงานภาครัฐได้และมีการบริหารจัดการ
หลักสูตรฝึกอบรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นเวลา 3 วัน โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรดังต่อไปนี้
ถป ะ

์
เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม
1. มีความรู้และทักษะที่จาเป็นเกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคที่สอดคล้องกับ
ภารกิจตามพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
2. มีทัศนคติเชิงบวกต่อการปฏิบัติราชการด้านอาเซียนและเพื่อนบ้านอาเซียน
3. มีส่วนร่วมวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนโครงการเพื่อพัฒนาทรัพยากรในพื้นที่รองรับอาเซีย นตาม
แนวความคิดในระดับสากล (Global Mindset) และสอดคล้องกับสภาพปัญหาของภูมิภาคชายแดนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4. มีเครือข่ายทางสังคมเพื่อการปฏิบัติงานราชการด้านอาเซียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป
ณ
1.
2.
3.
4.
และบึงกาฬ
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บุคลากรภาครัฐที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับงานด้านอาเซียน และ
ปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงต่างๆ หรือในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
มีระดับตาแหน่งตั้งแต่ชานาญการ ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือพนักงานท้องถิ่นระดับ 6-8 และ
ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ได้แก่ จังหวัดหนองคาย เลย
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ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 135 คน จาก 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แก่
หนองคาย เลย และบึงกาฬ จังหวัดละ 45 คน
ช
การจัดฝึกอบรม มีระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมอัศวรรณ
เลขที่ 9 หมู่ 10 ตาบลโพธิ์ชัย อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 โทรศัพท์ 042-464514-66 โทรสาร 042423099 http://www.asawannhotel.com/
ปะ ณ ช
สานักงาน ก.พ. เป็นผู้รับผิดชอบค่าห้องพักห้องละ 2 คน ค่าอาหารกลางวัน อาหารเย็น และ
ค่าอาหารว่างในระหว่างวันจัดฝึกอบรมและค่าดาเนินการจัดฝึกอบรม
แต่ ส าหรั บ ค่า ใช้ จ่ า ยที่ เป็ น เบี้ ย เลี้ ย ง ค่า พาหนะและค่ าเดิ น ทางก่ อนและหลั งวั น จั ดอบรม และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของผู้เข้าฝึกอบรมนั้น สานักงาน ก.พ. มิได้ดาเนินการให้ ขอให้ผู้เข้าฝึกอบรมเบิกจ่ายจากต้นสังกัด
ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง
ะ

โ
โ

ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา 12 หัวข้อวิชา และคาอธิบาย ได้แก่
ช ท 1 การสร้างศักยภาพในงานราชการส่วนภูมิภาค (Capacity Building for Provincial
Public Service) รวมจานวน 5 ชั่วโมง ประกอบด้วย 4 หัวข้อวิชา
ธ
ช เป็นหมวดวิชาที่เน้นการยกระดับคุณภาพบุคลากร โดยการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและหลักธรรมาภิบาลเพื่อการทางานกับประเทศเพื่อนบ้าน การสร้างนวัตกรรม
สินค้าบริการ และการลงทุนแรงงานระดับจังหวัดเพื่อความเข้มแข็งของไทยในเวทีอาเซียนระบบโลจิสติก ส์
อาเซียนสู่โอกาสทางเศรษฐกิจกับคุณภาพชีวิตของคนไทย อาชีพที่ต้องเร่งพัฒนาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดจังหวัดเพื่อ
รองรับการขยายฐานเศรษฐกิจอาเซียน เทคนิคเจรจาต่อรองกับผู้ปฏิบัติงานราชการในอาเซียน ความพร้อมใน
การทางานด้ านอาเซี ย นของประเทศไทยเมื่ อเที ยบเคีย งกับ ประเทศสมาชิ ก อาเซีย น การรู้ เ ท่า ทั นปั ญ หา
สาธารณสุขไทยกับการเปิดเสรีอาเซียน ความอ่อนไหวทางการเมืองในประเทศเพื่อนบ้าน ตลาดการศึกษา
อาเซียนของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน การประยุกต์แนวคิดทฤษฎีแบบไทยเพื่อสร้างความมั่นคงและความอยู่
รอดในระบบทุนนิยมอาเซียน
1. สถานการณ์และแนวโน้มของอาเซียน อาเซียน+3 ผลกระทบ และความพร้อมของราชการไทย
- ขอบเขตเนื้อหา เน้นด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community:
AEC) โดยมีสาระเกี่ยวข้องกับ นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นไทยสู่เพื่อนบ้านอาเซียน ความพร้อมในการ
ทางานด้านอาเซียนของประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซี ยนและอาเซียน+3 ศักยภาพและโอกาสในความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศไทยกับ สปป.ลาว เวียดนามและจีนตอนใต้ อาชีพ/งานที่ต้องเร่งพัฒนาในพื้นที่
เพื่อรองรับการขยายฐานเศรษฐกิจอาเซียน และการส่งเสริมการตลาดด้านการศึกษา
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- ปาฐกถาพิเศษหรือ บรรยายโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ขับเคลื่อนงานด้านอาเซียนของ
ภาครัฐหรือเอกชนในพื้นที่
2. กฎระเบียบด้านการค้าและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจชายแดน
- ขอบเขตเนื้อหาเน้นด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community:
AEC) โดยมีสาระเกี่ยวข้องกับนโยบาย และกฎระเบียบด้านการค้าและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจชายแดนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ การส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจชายแดนไทยกับ สปป.ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้
- บรรยายโดย ประธานหอการค้า สานักงานการค้าต่างประเทศหรือ ภาคเอกชนในพื้นที่
3. บทบาทของราชการในการพัฒนาการค้าและการลงทุนเพื่อเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจของไทย
- ขอบเขตเนื้อหา เน้นด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community:
AEC) บทบาทของราชการในการพัฒนานวัตกรรมสินค้า/บริการ/ลงทุน/แรงงานระดับจังหวัดเพื่อความเข้มแข็ง
ของไทยในเวทีอาเซียน การเชื่อมโยงกับระบบโลจิสติกส์อาเซียนสู่โอกาสทางเศรษฐกิจกับคุณภาพชีวิตของคนไทย
- บรรยายโดย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยวอาเซียนตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้จากส่วนกลาง
4. กฎหมายและหลักธรรมาภิบาลในการทางานอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐ
- ขอบเขตเนื้อหาเน้นด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN PoliticalSecurity Community: APSC) โดยมีสาระเกี่ยวข้องกับ ข้อควรระวัง สิ่งที่ควรทาและไม่ควรทา ประเด็น
อ่อนไหวที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างกัน และประเด็นอ่อนไหวด้านความมั่นคง เช่น ยาเสพติด แรงงานผิด
กฎหมาย การค้ามนุษย์ และปัญหาทางสาธารณสุข
- บรรยายโดย นักกฎหมายที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอาเซียนของส่วนภูมิภาคหรือกลาง
ช ท 2 จิตวิญญาณความเป็นอาเซียนและรู้เท่าทันอาเซียน (ASEAN Mind and Literacy)
รวมจานวน 5 ชั่วโมง ประกอบด้วย 3 หัวข้อวิชา
ธ
ช เป็นหมวดวิชาที่เน้นการเสริมสร้างแนวคิดอาเซียนและสากล (Global
Mindset) ความรู้สึกท้าทายกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ในการทางานอาเซียน การยอมรับคุณค่า คานึงถึงสิทธิ
มนุษยชนอาเซียน คุณค่าของสันติภาพและความมั่นคงในพื้นทีช่ ายแดน การเรียนรู้ความสาเร็จที่น่ายกย่องจาก
ประวัติศาสตร์ /บุคคลสาคัญของประเทศเพื่อนบ้าน ความสาคัญของการพึ่งพาซึ่งกันและกัน และการสร้าง
สัมพันธภาพ ความเข้าใจในความเชื่อและค่านิยมที่ แตกต่างกัน ความคิดเชิงบวกต่อเพื่อนบ้านอาเซียนโดย
ไม่ยึดติดอดีต การเห็นคุณค่าด้านวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของไทย และประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิด และการ
สร้างจิตสานึกร่วมความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองอาเซียน
ช
1. ทัศนคติต่ออาเซียนและแนวคิดอาเซียน
- ขอบเขตเนื้อหาเป็นการบูรณาการทั้ง 3 เสาหลัก โดยมีสาระเกี่ยวข้องกับความรู้สึกท้าทาย
กับ การเรี ย นรู้ สิ่ งใหม่ในการทางานอาเซีย น การยอมรับคุณค่าของสั นติภ าพเพื่อสร้างความมั่นคงชายแดน
ความสาเร็จที่น่ายกย่องจากประวัติศาสตร์บุคคลสาคัญของประเทศเพื่อนบ้าน
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- บรรยายโดย กรมอาเซียนหรือผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน
2. เสวนา การรู้เท่าทันอาเซียน
- ขอบเขตเนื้อหาเป็นการบูรณาการทั้ง 3 เสาหลักโดยมีสาระเกี่ยวข้องกับ ความท้าทายใน
การเรียนรู้สิ่งใหม่ในการทางานอาเซียน การคานึงถึงสิทธิมนุษยชนอาเซียนปัญหารูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม
ข้ามชาติ การต่อต้านการก่อการร้ายสากล การค้ามนุษย์ ยาเสพติด และความสาคัญของการพึ่งพาซึ่งกันและกัน
และการสร้างสัมพันธภาพระหว่างคนไทยกับคนในประเทศเพื่อนบ้านแนวตะเข็บชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1
- นาการเสวนาโดย นักวิชาการและนักปฏิบัติการระหว่างประเทศในชาติอาเซียน
3. คุณค่าของความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างประชาชนอาเซียน
- ขอบเขตเนื้อหาเน้นด้านสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community- ASCC)
โดยมีส าระเกี่ย วข้องกับ ความเข้าใจในความเชื่อและค่านิยมที่ แตกต่างกันระหว่างคนไทยกับคนในประเทศ
เพื่อนบ้านที่ใกล้ชิด และการสร้างจิตสานึกร่วมความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองอาเซียน
- บรรยายโดย นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียนในลุ่มแม่น้าโขง
ช ท 3 ทักษะการขับเคลื่อนนโยบายสู่ประชาคมอาเซียน (Policy Driven Skill to
ASEAN) รวมจานวน 10 ชั่วโมง ประกอบด้วย 5 หัวข้อวิชา
ธ
ช เป็นการเสริมสร้างทักษะอาเซียนเพื่อการยกระดับ ขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านการลงทุน ความร่วมมือด้านการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศระหว่างภาคเอกชนสอง
ประเทศ โดยมุ่งเน้น การออกแบบกิจกรรมโครงการเพื่อแก้ปัญหาในการทางานอาเซียน การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง เป็นผู้อานวยความสะดวกในการลดข้อจากัดและส่งเสริม การสร้างเครือข่ายการทางานตามแนว
ชายแดน ความเป็นมืออาชีพในงาน การส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรท้องถิ่น การทาวิจัยชุมชนเพื่อสร้างศักยภาพ
ในการเจรจาการค้า บริ การ การลงทุน การใช้แรงงานกับเพื่อนบ้ าน การให้ บริ การราชการอิเล็ กทรอนิ กส์
ออนไลน์ร่วมกับออฟไลน์อย่างมีมาตรฐาน และทักษะภาษาอังกฤษในการทางานอาเซียนของข้าราชการ
ช
1. การวิจัยชุมชนเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และกรณีศึกษาการเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเพื่อการส่งออก
- ขอบเขตเนื้อหา เน้นการบูรณาการทั้ง 3 เสาหลัก โดยมีสาระเกี่ยวข้องกับการนาเสนอ
ผลการวิจัยชุมชนเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในด้านการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเพื่อการส่งออก และการ
ฝึกคิดเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านอาเซียนมาสู่การกาหนดโจทย์วิจัยเพื่อการพัฒนาบุคคล หน่วยงาน
และพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
- บรรยายและฝึกการตั้งโจทย์วิจัยชุมชนเพื่อการพัฒนา นาโดยทีมวิทยากรนักวิจัยในพื้นที่
1. การพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยวระหว่างประเทศใน
อาเซียน
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เน้นการศึกษาดูงาน ด้านการพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงศูนย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศในอาเซียน และศึกษาวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของประชาชนชายแดน ณ จุดผ่านแดนถาวร
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จ. หนองคาย
- ขอบเขตเนื้อหา เน้นด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community:
AEC) ร่วมกับการบูรณาการอีก 2 เสาหลัก โดยเน้นการศึกษากรณีตัวอย่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาตรฐานการ
ส่งออกจากชุมชน การเรียนรู้งานการคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศเพื่ออานวยความสะดวกและพัฒนาประเทศ
ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนอาเซียน และการบริหารความเสี่ยงในการทางานอาเซียน
- นาการศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโดย วิทยากรจากกรมศุลกากรในพื้นที่
3. นวัตกรรมการทางานของข้าราชการจังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 สู่อาเซียน
- ขอบเขตเนื้อหา เน้นการฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเองและการแบ่งปั นความรู้ด้วยการทา
กิจกรรมกลุ่ม เพื่อฝึกการออกแบบกิจกรรมและโครงการในการพัฒนางานด้านอาเซียน 3 เสาหลัก พร้อมนาเสนอใน
แต่ละกลุ่มย่อย
- นาโดย ทีมวิทยากรนักวิจัยหรือนักปฏิบัติด้านการจัดการความรู้ ในพื้นที่ (Knowledge
Management – KM)
4. สะท้อนผลการเรียนรู้และประเมินผลโครงการ
- ขอบเขตเนื้ อ หา เน้ น กิ จ กรรมกลุ่ ม ด้ ว ยการระดมสมองเพื่ อ การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ประสบการณ์และความรู้ ทั้งหมดที่ได้จากการฝึกอบรม ด้วยการพร้อมนาเสนอผลที่ได้จากการฝึกอบรมและ
แนวโน้มที่จะนาประสบการณ์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานราชการในโอกาสต่อไป
- นาโดย ทีมวิทยากรนักวิจัยหรือนักปฏิบัติด้านการจัดการความรู้ ในพื้นที่ (Knowledge
Management – KM)
5. กิจกรรมสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติงานด้านอาเซียนในพื้นที่ภูมิภ าคชายแดนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
- ขอบเขตเนื้อหา เน้นการบูรณาการทั้ง 3 เสาหลัก โดยทากิจกรรมสังสรรค์เพื่อสร้าง
เครือข่ายทางสังคมในการปฏิบัติงานราชการด้านอาเซียนในพื้นที่ภูมิภาคชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1
- นาโดย ทีมวิทยากรนักวิจัยส่วนกลางและนักปฏิบัตินันทนาการในพื้นที่
ธ
บรรยาย อภิปราย ระดมสมอง ปฏิบัติกลุ่มดูงาน ตอบข้อซักถาม และนาเสนอผลประชุม
ปะ
1. ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าฝึกอบรมที่มีต่อการบริหารจัดการโครงการวิทยากร
2. ทดสอบความรู้พื้นฐาน ประเมินทัศนคติเชิงบวกต่ออาเซียน
3. ติดตามผลการนาความรู้ไปใช้ในการทางานภายหลังการอบรม 1 เดือน จากแบบสอบถาม
ทัศนคติที่ดตี ่ออาเซียนและพฤติกรรมการทางาน
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4. ผู้เข้าฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และเข้าร่วมกิจกรรมประชุมระดมความ
คิดเห็นจะได้รับวุฒิบัตรรับรองผลการฝึกอบรมเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรม
5. สังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติของผู้เข้ารับการอบรม
ท

ะไ
1. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถนาความรู้และทักษะที่จาเป็นเกี่ยวกับอาเซียนไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. ผู้เข้าร่ว มฝึกอบรมมีการปรับทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติราชการด้านอาเซียนและต่อเพื่อนบ้าน
อาเซียน
3. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีการทางานในด้านอาเซียนร่วมกั นกับข้าราชการในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงได้
อย่างคล่องตัวมากขึ้นจากเครือข่ายทางสังคม
4. หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานราชการด้านอาเซียนมากขึ้น
ช โ
สานักงาน ก.พ. ร่วมกับ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยมี ผศ. ดร. วิชุดา กิจธรธรรม หัวหน้าโครงการย่อย
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 089-1148288 โทรสาร 02-2620809 email: kijtorntham@hotmail.com
นายขจรศักดิ์ เขียวน้อย นักวิจัยและเลขานุการโครงการ
โทรศัพท์ 089-6511691 โทรสาร 02-2620809 email: KrooJAMES@gmail.com
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โ
ื
ะ

ฉ

ื
1(
ท 27 – 29
ณ โ แ ศ ณ
ื

ช ปฏ
3
ช แ
แ ะ ึ ฬ)
พ.ศ. 2557

-----------------------------------------------

พธ ท 27
09.00 – 09.30 น.
09.30 – 10.00 น.

10.00 – 11.00 น.

11.00 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

14.30 – 16.30 น.
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พ.ศ. 2557
ลงทะเบียน
ทาแบบทดสอบก่อนฝึกอบรม
พิธีเปิดการประชุม
โดย นายสุชาติ นพวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
ถ
ณ์แ ะแ โ
+3
ะท แ ะ
พ
ช ไท
ปาฐกถาพิเศษและสร้างความสัมพันธ์
โดย ดร. นคร วิชัยผิน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ฎะ
แ ะ
ท
ศษ ช แ
โดย นายชูวงศ์ กาญจนมยูร
ผู้อานวยการสานักงานการค้าต่างประเทศ เขต 5 (หนองคาย)
รับประทานอาหารกลางวัน
ท ท
ช
พฒ
ท แ ะ ท ท พื พ
โ
ท ศษ
ไท
โดย นายสรรเสริญ เงารังษี
อดีตรองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ทท
นาการเสวนาโดย อาจารย์สุภาวรรณ ฤๅกาลัง มหาวิทยาลัยนครพนม
ร่วมกับ อาจารย์ฤทธิชัย ด่าววัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยนครพนม
และ อาจารย์นุตตา สมสนิด
National University of Laos (NUOL)
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16.30 – 18.30 น.

18.30 – 19.30 น.

พฤ

ท 28

07.30 – 08.00 น.
08.00 – 09.30 น.

09.30 – 11.00 น.

11.00 – 12.30 น.

12.30 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.

16.00 – 17.00 น.

17.00 – 18.00 น.

Mr. Chumnor Lek (Cambodia)
Ph.D. Candidated Sisaket Rajabhat University
ช ช พื
ะ
ถ
แ
แ ะ ณศึ ษ
พ
ณฑ์
ช ช พื
โดย ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. แก้วเวียง นานาผล
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
นายไพฑูรย์ ศรแก้ว
เจ้าของธุรกิจการผลิตกระเป๋าผ้า ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน “เก้าภพ”
รับประทานอาหารเย็น

พ.ศ. 2557
ลงทะเบียน
ทศ
แ ะแ
โดย นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร
อธิบดีกรมอาเซียน
ฎ
แ ะ ธ
ท
ช
โดย นายกริชรัตน์ ก้อนเทียน
ผู้อานวยการใหญ่สานักกฎหมายแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ณ
แ
ท ฒ ธ ะ ป ะช ช
โดย อาจารย์ทรงฤทธิ์ โพนเงิน
กรรมการบริหารศูนย์แม่น้าโขงศึกษา ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
ผู้เชี่ยวชาญประเทศลุ่มแม่น้าโขง
รับประทานอาหารกลางวัน
พฒ พื ชื โ ศ ์
ศ ษ แ ะ ท ท ะ ป ะ ทศ
ณ
แ ถ
ณ ะพ
พแ ท 1
นาการศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโดย นายชัยวิทย์ วรคุณพินิจ
ด่านศุลกากรหนองคาย
ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1
ื
ช ช ปฏ
พื ท
ช แ
ะ
ฉ
ื
1
โดย ทีมวิทยากรส่วนกลาง และ ผู้เข้าร่วมประชุม
รับประทานอาหารเย็น
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ศ ์ ท 29

พ.ศ.2557

08.30 – 09.00 น.
09.00 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.00 น.
14.00 – 15.00 น.

ลงทะเบียน
ท
ช
ช แ
ะ
แะ
แ
ท
โดย ทีมวิทยากรส่วนกลาง และ ผู้เข้าร่วมประชุม
รับประทานอาหารกลางวัน
ะท
แ ะป ะ
โ
โดย ทีมวิทยากรส่วนกลาง และ ผู้เข้าร่วมประชุม
ทดสอบหลังการฝึกอบรม พิธีปิด และมอบวุฒิบัตร

ฉ

ื

หัวข้อและวิทยากรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
อาหารว่างเช้า เวลาประมาณ 10.30 น.
อาหารว่างบ่าย เวลาประมาณ 14.30 น.

74

โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค

1

5.
ะ

ฉ

ื (

พ

4
ญ

ช แ
ชธ )

ท แ ะ

ญ
การพัฒนาบุคลากรของประเทศไทยนั้นมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งพัฒนาให้มีทักษะการทางาน
ร่วมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน จากผลการศึกษาด้านอาเซียนของ สานักงาน ก.พ.
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สานักงาน ก.พ., 2555) พบว่า ประเทศไทยควรมีแนวทางการดาเนินงานที่
สาคัญ 2 ประการคือ 1) การบริหารกาลังคนภาครัฐให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจในปัจจุบันและเตรียมพร้อม
สาหรับอนาคตและ 2) การพัฒนาทักษะทั่วไปและทักษะเฉพาะให้มีคุณลักษณะผู้นาการเปลี่ยนแปลงได้แก่
ความเป็นนานาชาติ เป็นผู้สนับสนุน มีความเป็นมืออาชีพ และการพัฒนาให้มีความรู้เกี่ยวกับอาเซียนตาม
ภารกิจที่เกี่ยวข้อง สานักงาน ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนของ
ประเทศไทย เพื่ อเตรี ยมพร้ อมสู่ ประชาคมอาเซี ยนของไทย ซึ่งมีบทบาทโดยตรงในเสาหลั กด้า นสั งคมและ
วัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) ตามแผน (Roadmap) สู่ประชาคมอาเซียนที่มหี น้าทีห่ ลัก
2 ประการคือ 1) การพัฒนามนุษย์ (Human Development) และ2) การเสริมสร้างขีดความสามารถของภาครัฐ
ในการให้บริการประชาชน (Building Civil Service Capability) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ
ยกระดับมาตรฐานการทางานของระบบราชการในกลุ่มประเทศอาเซียนให้ตอบสนองต่อภารกิจของรัฐและการ
ให้บริการประชาชน ตลอดจนปรับบทบาทและภารกิจของระบบราชการให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของ
โลก และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในด้านการพัฒนาระหว่างข้าราชการของกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อให้
กาลั งคนภาครั ฐ ของภูมิภ าคอาเซียน มีความรู้ความสามารถและมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล ตลอดจนเป็นผู้ ที่มี
ความสามารถต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ทั้งในหลักสูตรแกนกลางสาหรับผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาเซียนโดยตรง และในปีงบประมาณ 2557 นี้ สานักงาน ก.พ. ได้ดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนา
หลักสูตรและจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับความรู้ด้านอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคตามแนวชายแดน
ตามความต้องการจาเป็น เพื่อมากาหนดหัวข้อหลักสูตรฝึ กอบรมในบริบทอาเซียนตามลักษณะพื้นที่ (Area Based) ของกลุ่มจังหวัดให้มีความเหมาะสม
สาหรั บ การวิจั ย และพัฒ นาหลักสู ตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐ ใน 4 จังหวัด
ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นหลักสูตรความต้องการร่วม (Common needs) ที่สอดคล้องกับภารกิจ
ตามพื้นที่ชายแดนติดประเทศ สปป.ลาว พบผลการสารวจความต้องการจาเป็นด้านอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
หลายสายงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 4 จังหวัดรวม 210 คน ที่มาจากจังหวัดนครพนม มุกดาหาร อานาจเจริญ
และ อุบลราชธานี มีจานวน 56, 49, 49 และ 56 ตามลาดับ บุคลากรผู้ตอบแบบสารวจส่วนใหญ่ ดารงตาแหน่ง
ชานาญการคิดเป็น ร้อยละ 75.2 ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดพลเรือนสามัญมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 41.0 และยัง
พบว่า ร้อยละ 76.7 ไม่เคยเข้าอบรมด้านอาเซียนโดยตรงมาก่อนและเมื่อพิจารณาจากผลการประเมินตนเองใน
สภาพปั จจุ บั นที่ มี อยู่ พบว่ า ผู้ ตอบแบบส ารวจประเมินตนเองมี ทัศนคติ ต่ ออาเซี ยน ความรู้เกี่ ยวกั บอาเซี ยน
บรรยากาศการทางานด้านอาเซียน และทักษะด้านอาเซียน อยู่ในระดับปานกลางเท่ากับ 3.194, 2.973, 2.943 และ
โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
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2.888 จากคะแนนเต็ม 5.0 ในขณะที่มีความต้องการในการพัฒ นาตนเองมากที่สุ ดในด้านทักษะอาเซียน
รองลงมาเป็น ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน บรรยากาศการทางานด้านอาเซียนและทัศนคติต่ออาเซียน โดยมีค่าดัชนี
ความต้องการจาเป็นเท่ากับ 0.261, 0.254, 0.243, และ0.192 ตามลาดับ จึงเห็นได้ว่าความต้องการจาเป็นในการ
ฝึกอบรมจะเน้นในขอบเขตเพื่อการพัฒนาด้านทักษะอาเซียนเป็นอันดับแรก รองลงมา คือ ด้านความรู้เกี่ยวกับ
อาเซียน ด้านบรรยากาศการทางานด้านอาเซียน และด้านทัศนคติต่ออาเซียน ตามลาดับประกอบกับการ
พิจารณากาหนดหัวข้อวิชา ได้มาจากการวิเคราะห์ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ด้านอาเซียนของ 4 จังหวัด
ชายแดนติด สปป.ลาว ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารภาครัฐ ผู้ปฏิบัติ งานอาเซียนและผู้ประกอบการในพื้นที และ
ผลการสารวจความต้องการจาเป็นในการฝึกอบรม เกี่ยวกับความรู้ด้านอาเซียนจากบุคลากรภาครัฐระดับชานาญการ
ถึงระดับเชี่ยวชาญหรือเทียบเท่า พบผลการวิเคราะห์ที่สอดคล้องกันของแหล่งข้อมูลในระดับต้น ๆ เพื่อกาหนด
รายละเอียดวิชาได้เป็น 3 หมวดวิชา 11 หัวข้อวิชา ดังนั้น จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐ ควรมีหลักสูตร
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคจังหวัดแนวชายแดนภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพโดยหลั กสู ตรนี้ ต้ องมี องค์ ประกอบที่ ส าคั ญได้ แก่ วั ตถุ ประสงค์ ข องหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมครั้ ง นี้
ต้องตอบสนองต่อความต้องการจาเป็นในการฝึกอบรมแท้จริง มีรายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรมเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และสามารถบูร ณาการความรู้เข้ากับบริบทของหน่ว ยงานภาครัฐได้และมีการบริหารจัดการ
หลักสูตรฝึกอบรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเวลา 3 วัน โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรดังต่อไปนี้
ถป ะ

์
เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม
1. มีความรู้และทักษะที่จาเป็นเกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคที่สอดคล้อง
กับภารกิจตามพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. มีทัศนคติเชิงบวกต่อการปฏิบัติราชการด้านอาเซียนและเพื่อนบ้านอาเซียน
3. มีส่วนร่วมวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนโครงการเพื่อพัฒนาทรัพยากรในพื้นที่รองรับอาเซียนตาม
แนวความคิดในระดับสากล (Global Mindset) และสอดคล้องกับสภาพปัญหาของภูมิภาคชายแดนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
4. มีเครือข่ายทางสังคมเพื่อการปฏิบัติงานราชการด้านอาเซียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป
ณ
1. บุคลากรภาครัฐที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับงานด้านอาเซียน และ
2. ปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงต่างๆหรือในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
3. มีระดับตาแหน่งตั้งแต่ชานาญการ ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญหรือพนักงานท้องถิ่นระดับ 6-8 และ
4. ปฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ได้ แ ก่ นครพนม มุ ก ดาหา
อานาจเจริญ และอุบลราชธานี
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ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 140 คน จาก 4 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่
จังหวัดนครพนม มุกดาหาร อานาจเจริญ และอุบลราชธานี จังหวัดละ 35 คน
ช
การจัดฝึกอบรม มีระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ถนนแจ้งสนิท อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ปะ ณ

ช
สานักงาน ก.พ. เป็นผู้รับผิดชอบค่าห้องพักห้องละ 2 คน ค่าอาหารกลางวัน อาหารเย็น และ
ค่าอาหารว่างในระหว่างวันจัดฝึกอบรมและค่าดาเนินการจัดฝึกอบรม
แต่ ส าหรั บ ค่า ใช้ จ่ า ยที่ เป็ น เบี้ ย เลี้ ย ง ค่า พาหนะและค่ าเดิ น ทางก่ อนและหลั งวั น จั ดอบรม และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของผู้เข้าฝึกอบรมนั้น สานักงาน ก.พ. มิได้ดาเนินการให้ ขอให้ผู้เข้าฝึกอบรมเบิกจ่ายจากต้นสังกัด
ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง
ะ

โ
โ

ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา 11 หัวข้อวิชา และคาอธิบาย ได้แก่
ช ท 1 การสร้างศักยภาพในงานราชการส่วนภูมิภาค (Capacity Building for Provincial
Public Service) รวมจานวน 5 ชั่วโมง ประกอบด้วย 3 หัวข้อวิชา
ธ
ช เป็นหมวดวิชาที่เน้นการสร้างความรู้ โดยมุ่งที่การให้ความรู้และสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับบริบทในการทางานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทางานราชการกับผู้เกี่ยวข้องได้แก่ กฎหมายด้าน
อาเซียนสาหรับข้าราชการ ตลาดการศึกษาอาเซียน ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นงานด้านอาเซียน การพัฒนาการ
คิดอย่ างอาเซีย น การเผชิญปั ญหา และการปรับตัว ของการบริห ารงานจังหวัดและท้องถิ่นไทยให้ เท่าทัน
อาเซียน ยุทธศาสตร์ตามระเบียงเศรษฐกิจชายแดนของเพื่อนบ้านในอาเซียน งานสาธารณสุขไทยและอาเซียน
การค้า/การบริการ/การลงทุน/การเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียน และเส้นทางพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นไทยสู่
อาเซียน
ช
1. สถานการณ์และแนวโน้มของอาเซียนที่กระทบต่อเศรษฐกิจในภูมิภาค
- ขอบเขตเนื้อหา เน้นด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community:
AEC) โดยมีสาระเกี่ยวข้องกับ นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นไทยสู่เพื่อนบ้านอาเซียนสถานการณ์และ
แนวโน้มของอาเซียนที่กระทบต่อราชการไทย ยุทธศาสตร์ตามระเบียงเศรษฐกิจชายแดนของประเทศเพื่อนบ้าน
การค้า/การบริการ/การศึกษา/การลงทุน/การเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียนและเส้นทางพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น
ไทยสู่อาเซียน
- ปาฐกถาพิเศษหรือ บรรยายโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ขับเคลื่อนงานด้านอาเซียนของ
ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่
โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
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2. บทบาทของราชการในการพัฒนาการค้าและการลงทุนเพื่อเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจของไทย
- ขอบเขตเนื้อหาด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community:
AEC) โดยมีส าระเกี่ย วข้องกับ บทบาทของราชการชายแดนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 และ
ตอนล่าง 2 ในการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางการค้า/การบริการ/การลงทุน/การเคลื่อนย้ายแรงงานของ
จังหวัดสู่ประเทศอาเซียน และเส้นทางพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นไทยสู่เพื่อนบ้านอาเซีย น การเผชิญปัญหาและ
การปรับตัวของการบริหารงานจังหวัดและท้องถิ่นไทยให้เท่าทันอาเซียน
- บรรยายโดย ผู้ทรงคุณวุฒิดา้ นการท่องเที่ยวอาเซียนตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้
3. กฎหมายและข้อควรปฏิบัติในการทางานของราชการ
- ขอบเขตเนื้อหา เน้นด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN PoliticalSecurity Community: APSC) เกี่ยวข้องกับกฎหมาย หลักธรรมาภิบาลในการทางานอาเซียนสาหรับข้าราชการที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นอ่อนไหวด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน ข้อควรระวัง สิ่งที่ควรทา และไม่ควรทา
- บรรยายโดยนักกฎหมายที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอาเซียนของส่วนภูมิภาคหรือส่วนกลาง
ช ท 2 จิตวิญญาณความเป็นอาเซียนและรู้เท่าทันอาเซียน (ASEAN Mind and Literacy)
รวมจานวน 6 ชั่วโมง ประกอบด้วย 3 หัวข้อวิชา
ธ
ช เป็นหมวดวิชาที่เน้นการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่ออาเซียนโดยไม่ยึดติดอดีต
เสริมสร้างพันธมิตรเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน การรู้เท่าทันปัญหารูปแบบใหม่ในภูมิภาค
จากเสรีอาเซียน โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ความสาเร็จที่น่ายกย่องจากประวัติศาสตร์/บุคคลสาคัญของประเทศเพื่อน
บ้าน ความเข้าใจในความเชื่อและค่านิยมที่ต่างกันคุณค่าของสันติภาพเพื่อสร้างความมั่นคงชายแดนการเคารพ
ในสิทธิขั้นพื้นฐานของคนจากประเทศเพื่อนบ้าน แนวคิดอาเซียน ความรู้สึกท้าทายกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ในการ
ทางานอาเซียน การสร้างจิตสานึกร่วมความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองอาเซียน
ช
1. ทัศนคติที่ดีต่อวิถีแห่งอาเซียนและแนวความคิดในระดับอาเซียน
- ขอบเขตเนื้อหา เป็นการบูรณาการทั้ง 3 เสาหลัก โดยมีสาระเกี่ยวข้องกับ การเสริมสร้าง
พันธมิตรเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน ไม่ยึดติดอดีต ความเข้าใจในความเชื่อและค่านิยม
ที่ต่างกัน คุณค่าของสันติภาพเพื่อสร้างความมั่นคงชายแดน การเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของคนจากประเทศ
เพื่อนบ้านแนวความคิดในระดับอาเซียนและสากล
- บรรยายโดย กรมอาเซียนหรือผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน
2. เสวนา คุณค่าของสันติภาพเพื่อสร้างความมั่นคงอาเซียน
- ขอบเขตเนื้อหา เป็นการบูรณาการทั้ง 3 เสาหลักโดยมีสาระเกี่ยวข้องกับความท้าทายใน
การเรียนรู้ความสาเร็จที่น่ายกย่องจากประวัติศาสตร์/บุคคลสาคัญของประเทศเพื่อนบ้าน การยอมรับคุณค่า
ของสันติภาพเพื่อสร้างความมั่นคงของประชาชนในชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน
- นาการเสวนาโดย นักปฏิบัติการระหว่างประเทศในชาติอาเซียน
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3. คุณค่าของประเพณีวิถีชีวิตของไทยและประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิด
- ขอบเขตเนื้อหา เน้นด้านสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC)
โดยมีสาระเกี่ยวข้องกับความเข้าใจในความเชื่อค่านิยม ประเพณี และวิถีชีวิตที่แตกต่างกันระหว่างคนไทยกับคน
ในประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิด และการสร้างจิตสานึกร่วมความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองอาเซียน
- บรรยายโดย นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน
ช ท 3 ทักษะการขับเคลื่อนนโยบายสู่ประชาคมอาเซียน (Policy Driven Skill to ASEAN)
รวมจานวน 12 ชั่วโมง ประกอบด้วย 5 หัวข้อวิชา
ธ
ช เป็นการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะอาชีพ/งานที่ต้องเร่ง
พัฒนา การเจรจาต่อรองที่ไม่เอาเปรียบ ทักษะการทางานแบบบูรณาการสหสาขาอาชีพของข้าราชการไทยและ
อาเซียน ทักษะการทาวิจัยชุ มชนเพื่อสร้างโอกาสในการเจรจาการค้า/บริการ/การลงทุน ทักษะภาวะผู้นาใน
บริบทอาเซียนเพื่อลดข้อจากัดและส่งเสริม ของการเปิดเสรีอาเซียน การพร้อมรับวิกฤตจากผลกระทบเชิงลบ
การบริหารจัดการข้อมูลของจังหวัดเพื่อดึงดูดการลงทุน /ท่องเที่ยวของชาติอาเซียน ทักษะบริการที่เน้นฐาน
พหุวัฒนธรรมและการสร้างพลังจูงใจเพื่อก่อเกิดชุมชนแห่งปัญญาในเวทีอาเซียน และความสาคัญของทักษะ
ภาษาอังกฤษในการทางานอาเซียนของข้าราชการ
ช
1. การวิจัยชุมชนเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และกรณีศึกษาการเพิ่มคุณค่า
ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเพื่อการส่งออก
- ขอบเขตเนื้อหา เป็นการบูรณาการทั้ง 3 เสาหลัก โดยมีสาระเกี่ยวข้องกับการวิ จัยชุมชน
เพื่อก่อให้เกิดชุมชนแห่งปัญญา เพิ่มขีดความสามารถในการเจรจาการค้า/บริการ/การลงทุน/การใช้แรงงานกับเพื่อน
บ้านสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมรับวิกฤตและการแข่งขันในเวทีอาเซียน ศึกษากรณีตัวอย่างการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการส่งออก
- บรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกการตั้งโจทย์วิจัยชุมชนเพื่อการพัฒนา นาโดยทีม
วิทยากรนักวิจัยปฏิบัติงานในพื้นที่
- กรณีศึกษาการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเพื่อการส่งออก
2. การพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยวระหว่างอาเซียน
- ขอบเขตเนื้อหา เน้นการศึกษาดูงาน ด้านการพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงศูนย์กลางเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยวระหว่างประเทศในอาเซียน และศึกษาวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของประชาชนชายแดน
ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
- ขอบเขตเนื้อหา เน้นด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community:
AEC) ร่วมกับการบูรณาการอีก 2 เสาหลัก โดยเน้นการเรียนรู้ งานการคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศเพื่อ
อานวยความสะดวก การลดข้อจากัด และส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวการค้าและ
การลงทุนอาเซียน และการบริหารความเสี่ยงในการทางานอาเซียน
- นาการศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโดย วิทยากรจากกรมศุลกากรในพื้นที่
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3. นวัตกรรมการทางานของข้าราชการจังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่อาเซียน และการ
นาเสนอผลการออกแบบนวัตกรรมการทางานสู่อาเซียน
- ขอบเขตเนื้อหา เป็นการบูรณาการทั้ง 3 เสาหลัก โดยเน้นการฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และการแบ่งปันความรู้ด้วยการทากิจกรรมกลุ่ม เพื่อฝึกการออกแบบกิจกรรมและโครงการในการพัฒนางาน
ด้านอาเซียน พร้อมนาเสนอในแต่ละกลุ่มย่อย
- นาโดย ทีมวิทยากรนักวิจัยและนักปฏิบัติในพื้นที่
4. กิ จ กรรมสร้ างเครื อ ข่ ายชุ มชนนัก ปฏิบั ติ ง านด้ านอาเซี ยนในพื้ น ที่ ภูมิ ภ าคชายแดนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
- ขอบเขตเนื้อหา เป็นการบูรณาการทั้ง 3 เสาหลัก โดยทากิจกรรมสังสรรค์เพื่อสร้าง
เครือข่ายทางสังคมในการปฏิบัติงานราชการด้านอาเซียนในพื้นที่ภูมิภาคชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2 และตอนล่าง 2
- นาโดย ทีมวิทยากรนักวิจัยส่วนกลาง หรือนักปฏิบัติในพื้นที่
5. สะท้อนผลการเรียนรู้
- ขอบเขตเนื้ อ หา เน้ น กิ จ กรรมกลุ่ ม ด้ ว ยการระดมสมองเพื่ อ การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ประสบการณ์และความรู้ ทั้งหมดที่ได้จากการฝึกอบรม ด้วยการพร้อมนาเสนอผลที่ได้จากการฝึกอบรมและ
แนวโน้มที่จะนาประสบการณ์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานราชการในโอกาสต่อไป
- นาโดย ทีมวิทยากรนักปฏิบัติด้านการจัดการความรู้ในพื้นที่ (Knowledge Management
– KM) และผู้เข้าร่วมอบรม
ธ
บรรยาย อภิปราย ระดมสมอง ปฏิบัติกลุ่มดูงาน ตอบข้อซักถาม และนาเสนอผลประชุม
ปะ
1. ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าฝึกอบรมที่มีต่อการบริหารจัดการโครงการวิทยากร
2. ทดสอบความรู้พื้นฐาน ประเมินทัศนคติเชิงบวกต่ออาเซียน
3. ติดตามผลการนาความรู้ไปใช้ในการทางานภายหลังการอบรม 1 เดือน จากแบบสอบถาม
ทัศนคติที่ดีต่ออาเซียน และพฤติกรรมการทางาน
4. ผู้เข้าฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และเข้าร่วมกิจกรรมประชุมระดมความ
คิดเห็นจะได้รับวุฒิบัตรรับรองผลการฝึกอบรมเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรม
5. สังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติของผู้เข้ารับการอบรม
ท

ะไ
1. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถนาความรู้และทักษะที่จาเป็นเกี่ยวกับอาเซียนไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีการปรับทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติราชการด้านอาเซียนและที่ดีต่อเพื่อนบ้านอาเซียน
80

โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค

3. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีการทางานในด้านอาเซียนร่วมกั นกับข้าราชการในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงได้
อย่างคล่องตัวมากขึ้นจากเครือข่ายทางสังคม
4. หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานราชการด้านอาเซียนมากขึ้น
ช โ
สานักงาน ก.พ. ร่วมกับ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยมี ผศ. ดร. วิชุดา กิจธรธรรม หัวหน้าโครงการย่อย
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 089-1148288 โทรสาร 02-2620809
email: kijtorntham@hotmail.com
นายขจรศักดิ์ เขียวน้อย นักวิจัยและเลขานุการโครงการ
โทรศัพท์ 089-6511691 โทรสาร 02-2620809
email: KrooJAMES@gmail.com
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พธ ท 20
08.30 – 09.00 น.
09.00– 10.00 น.

10.00 – 10.30 น.

10.30 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

14.30 – 16.00 น.

16.00 – 18.00 น.

82

2557
ลงทะเบียน และทาแบบทดสอบก่อนฝึกอบรม
พิธีเปิดการประชุม
โดย นายเสริม ไชยณรงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
พ ธ์
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
โดย ดร.นิรมิต ชาวระนอง และ ดร.ไพวุฒิ ลังกา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ถ
ณ์แ ะแ โ
ท ะท ศ ษ
ปาฐกถาพิเศษ
โดย นายนิมิตร สิทธิไตรย์
ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี
รับประทานอาหารกลางวัน
ท ท
ช
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แะ
ท พื พ โ ท ศ ษ
ไท
โดย นายสรรเสริญ เงารังสี
อดีตรองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ฎ
แ ะแ ะ ธ
ท
ช
บรรยายโดย นายกริชรัตน์ ก้อนเทียน
ผู้อานวยการใหญ่สานักกฎหมายแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
พื พฒ ช ช
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ะ
ณฑ์
ท
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18.00 – 19.00 น.
19.00 – 20.30 น.

พฤ

ท 21

07.30 – 08.00 น.
08.00 – 09.30 น.

09.00 – 11.00 น.

11.00 – 12.30 น.

12.30 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.

โดย ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. อารี หลวงนา
รองอธิการบดีฝ่ายวัฒนธรรมและการศึกษานานาชาติ
ดร. ชวนคิด มะเสนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รับประทานอาหารเย็น
ื
ช ช ปฏ
พื ท
ะ
ฉ
ื
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2557
ลงทะเบียน
ทศ ท
ถแ
แ ะแ
ะ
โดย นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร
อธิบดีกรมอาเซียน
ณ
พ พื
นาการเสวนาโดย อาจารย์นภพา พันธุ์เพ็ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
และ Mr. Somxay THEPSOMBATH
Deputy Director, Pakse Teacher Training College, Lao PDR
Mr. Chumnor Lek (Cambodia)
Ph.D. Candidated Sisaket Rajabhat University
ณ
ป ะ พณ ถช
ไท แ ะป ะ ทศ พื
ท ช
โดย อาจารย์ทรงฤทธิ์ โพนเงิน
กรรมการบริหารศูนย์แม่น้าโขงศึกษา ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
ผู้เชี่ยวชาญประเทศลุ่มแม่น้าโขง
รับประทานอาหารกลางวัน
พฒ พื ชื โ ศ ์
ศ ษ แ ะ ท ท ะ ป ะ ทศ
ฒ ธ แะ
ป็
ป ะช ช ช แ
นาการศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโดย นายปกรณ์พันธุ์ บุปผาพรหม
ศุลกากร ด่านพรมแดนช่องเม็ก
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16.00 – 18.00 น.

ณ
ะ

ฉ

พฒ
ื แ ะ ณศึ ษ

ช
พ

ช แ
ณฑ์
ช ช

พื

18.00 – 19.00 น.

โดย ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. อารี หลวงนา
รองอธิการบดีฝ่ายวัฒนธรรมและการศึกษานานาชาติ
ดร. ชวนคิด มะเสนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
นายไพฑูรย์ ศรแก้ว
เจ้าของธุรกิจการผลิตกระเป๋าผ้า ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน “เก้าภพ”
รับประทานอาหารเย็น

ศ ์ ท 22

2557

08.30 – 09.00 น.
09.00 – 12.00 น.

ลงทะเบียน

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.00 น.
14.00 – 15.00 น.

แ
แ ะโ
โดย ทีมวิทยากรส่วนกลางและผู้เข้าร่วมประชุม
รับประทานอาหารกลางวัน
ปะ
โดย ทีมวิทยากรส่วนกลางและผู้เข้าร่วมประชุม
พิธีปิด มอบวุฒิบัตร และมอบรางวัลการออกแบบกิจกรรมและโครงการที่มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติของหน่วยงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
พื้นที่สูงสุด

หัวข้อและวิทยากรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
อาหารว่างเช้า เวลาประมาณ 10.30 น.
อาหารว่างบ่าย เวลาประมาณ 14.30 น.
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การพัฒนาบุคลากรของประเทศไทยนั้นมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งพัฒนาให้มีทักษะการทางาน
ร่วมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน จากผลการศึกษาด้านอาเซียนของ สานักงาน ก.พ.
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สานักงาน ก.พ., 2555) พบว่า ประเทศไทยควรมีแนวทางการดาเนินงานที่
สาคัญ 2 ประการคือ 1) การบริหารกาลังคนภาครัฐให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจในปัจจุบันและเตรียมพร้อม
สาหรับอนาคตและ 2) การพัฒนาทักษะทั่วไปและทักษะเฉพาะให้มีคุณลักษณะผู้นาการเปลี่ยนแปลงได้แก่
ความเป็นนานาชาติ เป็นผู้สนับสนุน มีความเป็นมืออาชีพ และการพัฒนาให้มีความรู้เกี่ยวกับอาเซียนตาม
ภารกิจที่เกี่ยวข้อง สานักงาน ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนของ
ประเทศไทย เพื่ อเตรี ยมพร้ อมสู่ ประชาคมอาเซี ยนของไทย ซึ่งมีบทบาทโดยตรงในเสาหลั กด้า นสั งคมและ
วัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) ตามแผน (Roadmap) สู่ประชาคมอาเซียนที่มหี น้าทีห่ ลัก
2 ประการคือ 1) การพัฒนามนุษย์ (Human Development) และ2) การเสริมสร้างขีดความสามารถของภาครัฐ
ในการให้บริการประชาชน (Building Civil Service Capability) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ
ยกระดับมาตรฐานการทางานของระบบราชการในกลุ่มประเทศอาเซียนให้ตอบสนองต่อภารกิจของรัฐและการ
ให้บริการประชาชน ตลอดจนปรับบทบาทและภารกิจของระบบราชการให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของ
โลก และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในด้านการพัฒนาระหว่างข้าราชการของกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อให้
กาลั งคนภาครั ฐ ของภูมิภ าคอาเซียน มีความรู้ความสามารถและมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล ตลอดจนเป็นผู้ ที่มี
ความสามารถต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ทั้งในหลักสูตรแกนกลางสาหรับผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาเซียนโดยตรง และในปีงบประมาณ 2557 นี้ สานักงาน ก.พ. ได้ดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนา
หลักสูตรและจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับความรู้ด้านอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคตามแนวชายแดน
ตามความต้องการจาเป็น เพื่อมากาหนดหัวข้อหลักสูตรฝึกอบรมในบริบทอาเซียนตามลักษณะพื้นที่ (Area Based) ของกลุ่มจังหวัดให้มีความเหมาะสม
สาหรับการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐในพื้นที่ 6 จังหวัดพิเศษ
ที่มีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา แบ่งออกเป็น 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
และ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออก โดยมีผู้ให้ข้อมูลจานวน 315 คน ที่มาจากจังหวัดจังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ
บุรีรัมย์ ตราด จันทบุรี และสระแก้ว มีจานวน 62, 52, 50, 50, 53 และ 48 คน ตามลาดับ บุคลากรผู้ตอบแบบ
สารวจส่วนใหญ่ ดารงตาแหน่งชานาญการ คิดเป็นร้อยละ 71.7 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 48.6 เป็นเพศชาย ร้อยละ
51.4 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 31 – 40 ปี ร้อยละ 32.1 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 62.2 สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ 36.8 ทางานในสังกัดพลรือนสามัญ คิดเป็น ร้อยละ 57.5 รองลงมา
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เป็นครู/บุคลากรทางการศึกษา พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด อัยการ/ตุลาการ
กลาโหม สถาบันอุดมศึกษา และตารวจ คิดเป็นร้อยละ 14.0, 9.5, 5.4, 5.1, 3.8, 2.9, 1.0, 1.0 และ 0.5
ตามลาดับ และ ผู้ตอบแบบสารวจส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าอบรมด้านอาเซียนโดยตรงมาก่อน และเมื่อพิจารณาผลการ
ประเมินตนเอง ในสภาพปัจจุบันที่มีอยู่ พบว่า ผู้ตอบมีคะแนนเฉลี่ยด้านทัศนคติต่ออาเซียน ด้านความรู้เกี่ยวกับ
อาเซียน ด้านบรรยากาศการทางานด้านอาเซียน และทักษะด้านอาเซียน อยู่ในระดับต่าเท่ากับ 2.907, 2.620,
2.528 และ 2.469 จากคะแนนเต็ม 5.0 และเมื่อพิจารณาความคาดหวังต่ออาเซียนพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ คาดหวังในด้านทัศนคติสูงสุด รองลงมาคือ ด้านทักษะ ด้านบรรยากาศการทางานอาเซียน และด้าน
ความรู้ ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.972, 3.851, 3.831 และ 3.828 ตามลาดับ จึงเห็นได้ว่า ความต้องการจาเป็นใน
การฝึกอบรม เน้ นในขอบเขตเพื่อการพัฒนาทักษะ เป็นล าดับแรก รองลงมา ด้านบรรยากาศการทางาน
ความรู้ และทัศนคติ ด้วยคะแนนค่าดัชนีความต้องการจาเป็นเท่ากับ 0.359, 0.340, 0.316 และ 0.268
ตามลาดับ ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้ จึงให้ความสาคัญกับจานวนชั่วโมง และการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นการสร้างเสริ มทักษะมากกว่าการให้ความรู้และทัศนคติ ประกอบกับการพิจารณากาหนดหัวข้อ
วิชา ได้มาจากการวิเคราะห์ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ด้านอาเซียนของ 6 จังหวัดชายแดนติดประเทศ
กัมพูชา ประกอบกับผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารภาครัฐ ผู้ปฏิบัติงานอาเซียนและผู้ประกอบการในพื้นที่ และ
ผลการสารวจความต้องการจาเป็นในการฝึกอบรม เกี่ยวกับความรู้ด้านอาเซียนจากบุคลากรภาครัฐระดับ
ชานาญการถึงระดับเชี่ยวชาญหรือเทียบเท่า พบผลการวิเคราะห์ที่สอดคล้องกันของแหล่งข้อมูลในระดับต้น ๆ
เพื่อกาหนดรายละเอียดวิชาได้เป็น 3 หมวดวิชา 9 หัวข้อวิชา ดังนั้น จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐ ควรมี
หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคจังหวัดแนวชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่ า งและชายแดนภาคะวั น ออก ให้ มี ประสิ ทธิ ภาพโดยหลั กสู ตรนี้ ต้ องมี องค์ ประกอบที่ ส าคั ญ ได้ แก่
วัตถุ ประสงค์ ข องหลั กสู ต รฝึ ก อบรมครั้ ง นี้ ต้ องตอบสนองต่ อ ความต้อ งการจ าเป็ น ในการฝึ ก อบรมแท้ จ ริ ง
มีรายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์และสามารถบูรณาการความรู้เข้ากับบริบทของ
หน่วยงานภาครัฐได้และมีการบริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเวลา 3 วัน
โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรดังต่อไปนี้
ถป ะ

์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
1. มีความรู้และทักษะที่จาเป็นเกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคที่สอดคล้องกับ
ภารกิจตามพื้นทีต่ ิดกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน
2. มีทัศนคติเชิงบวกต่อการปฏิบัติราชการด้านอาเซียนและเพื่อนบ้านอาเซียน
3. มีส่วนร่วมวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนโครงการเพื่อพัฒนาทรัพยากรในพื้นที่รองรับอาเซียนตาม
แนวความคิดในระดับสากล (Global Mindset) และสอดคล้องกับสภาพปัญหาของภูมิภาคชายแดน
4. มีเครือข่ายทางสังคมเพื่อการปฏิบัติงานราชการด้านอาเซียนให้มีประสิทธิภาพ
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ณ
1. บุคลากรภาครัฐที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับงานด้านอาเซียน
2. ปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงต่างๆ หรือในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. มีระดับตาแหน่งตั้งแต่ชานาญการ ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญหรือพนักงานท้องถิ่นระดับ 6-8 และ
4. ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา ได้แก่ สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์
ตราด จันทบุรี และสระแก้ว

ผู้เข้าฝึกอบรมในแต่ละรุ่น มีจานวนทั้งสิ้น 135 คน รุ่นที่ 1 จาก 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ได้แก่ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และบุรีรัมย์ จังหวัดละ 45 คน ส่วนรุ่นที่ 2 จาก 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออก
ได้แก่ ตราด จันทบุรี และสระแก้ว จังหวัดละ 45 คน
ะะ

แ ะถ ท
เป็นระยะเวลา 3 วัน แบ่งออกเป็น 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 สาหรับบุคลากรภาครัฐที่อยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ได้แก่ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และบุรีรัมย์ โ
ท
ศ ะ ษ ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2557 ณ
โรงแรม ศรี ล าดวน เลขที่ 155/5 หมู่ 8 ต. โพธิ์ อ.เมือ ง จ.ศรีส ะเกษ 33000 โทรศั พท์ 045-633-600
https://www.facebook.com/RongraemSriLadwn
ครั้งที่ 2 สาหรับบุคลากรภาครัฐที่อยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออก ได้แก่ ตราด จันทบุรี
และสระแก้ว โ
ท
ท ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท
เลขที่ 110 หมู่ 11 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 039-343-777 หรือ 039-328-888 มือถือ
081-311-2952 แฟกซ์ 039-344-123 http://www.maneechan.com
ปะ ณ ช
สานักงาน ก.พ. เป็นผู้รับผิดชอบค่าห้องพัก (ห้องละ 2 คน) ค่าอาหารกลางวัน อาหารเย็น และ
ค่าอาหารว่างในระหว่างวันจัดฝึกอบรม ตลอดจนค่าดาเนินการจัดฝึกอบรม
แต่ ส าหรั บ ค่า ใช้ จ่ า ยที่ เป็ น เบี้ ย เลี้ ย ง ค่า พาหนะและค่ าเดิ น ทางก่ อนและหลั งวั น จั ดอบรม และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของผู้เข้าฝึกอบรมนั้น สานักงาน ก.พ. มิได้ดาเนินการให้ ขอให้ผู้เข้าฝึกอบรมเบิกจ่ายจากต้นสังกัด
ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง
ะ
โ

โ

ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา 9 หัวข้อวิชา และคาอธิบาย ได้แก่
ช ท 1 การสร้างศักยภาพในงานราชการส่วนภูมิภาค (Capacity Building for Provincial
Public Service) รวมจานวน 4 ชั่วโมง 30 นาที ประกอบด้วย 2 หัวข้อวิชา
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ธ
ช เป็นหมวดวิชาด้านความรู้ที่เน้นให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบริบท
ในการทางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานราชการกับผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประชาชน ผู้ประกอบการ ผู้มาเยือน
ทั้งชาวไทยและเพื่อนบ้าน เพื่อนาไปสู่การทางานร่วมกันอย่างบรรลุเป้าหมายของการเปิดเสรีอาเซียน บริบทใน
การทางานในที่นี้จะคลอบคลุมเนื้อหาด้านเศรษฐกิจ (AEC) การเมืองและความมั่นคง (APSC) และสังคมและ
วัฒนธรรม (ASCC)
ช
1. เกร็ดความรู้เรื่องอาเซียน
- ขอบเขตเนื้อหา เน้นเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาเซียน ได้แก่ ความเป็นมาและพัฒนาการ
ของอาเซียน วัตถุประสงค์ของประชาคมอาเซียน สามเสาหลักของประชาคมอาเซียน ประโยชน์ที่ประเทศไทย
จะได้รับจากประชาคมอาเซียน และการเตรียมพร้อมเพื่อก้าวทันอาเซียน
- บรรยายโดย ผู้อานวยการกลุ่มงานอาเซียนและต่างประเทศ สานักงาน ก.พ. หรือกรรมการ
หอการค้าไทย และประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
2. ผลกระทบของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน: ข้าราชการไทยได้หรือเสียอะไร
- ขอบเขตเนื้อหา เน้นเรื่องสถานการณ์และแนวโน้มของประชาคมอาเซียน รวมทั้งผลกระทบของ
การเข้าสู่ประชุมอาเซียน 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง และสังคมและวัฒนธรรม
- ร่วมเสวนาโดย 1) ผู้แทนด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ รองประธานหอการค้าจังหวัด หรือนายกสมาคม
การค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย กัมพูชา และจันทบุรี 2) ผู้แทนด้านการเมืองและความมั่นคง ได้แก่
รองผู้บังคับการตารวจภูธร หรือเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และ 3) ผู้แทนด้านสังคมและ
วัฒนธรรม ได้แก่ นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในพื้นที่ หรือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดจันทบุรี
ช ท 2 จิตวิญญาณความเป็นอาเซียนและรู้เท่าทันอาเซียน (ASEAN Mind and Literacy)
รวมจานวน 10 ชั่วโมง 30 นาที ประกอบด้วย 3 หัวข้อวิชา
ธ
ช เป็นหมวดวิชาที่เน้นการเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกต่ออาเซียน โดยมุ่งเน้นการ
ปรั บ วิ ธี คิ ด เชิ ง บวกต่ อ เพื่ อ นบ้ า นอาเซี ย นโดยไม่ ยึ ด ติ ด อดี ต และคิ ด เชิ ง บวกที่ มี ต่ อ การเป็ น อาเซี ย นเพื่ อ
เตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน
ช
1. จากวิถีไทยสู่วิถีอาเซียน: การเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน
- ขอบเขตเนื้อหา เน้นเรื่องการทาความเข้าใจการดาเนินชีวิตท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย
ด้านวัฒนธรรม เชื้อชาติ ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ค่านิยม ประเพณี และภาษา เพื่อมุ่งสู่การเป็นหนึ่งเอกลักษณ์
และหนึ่งประชาคม
- บรรยายโดย หัวหน้าศูนย์อินโดจีนศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
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2. ทัศนคติเชิงบวกและการรู้เท่าทันอาเซียนสู่ความเป็นพลเมืองอาเซียน
- ขอบเขตเนื้อหา เน้นเรื่องแนวทางการเตรียมความพร้อมในการทางานด้านอาเซียน 3 ด้าน ได้แก่
ด้านภาษาเขมร ในประเด็น การใช้ภาษาเขมรในการทางาน ด้านการทางานและการบริห ารงาน ในประเด็น
หลักการและเทคนิคการเจรจาต่อรองในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ของประเทศ และเทคนิคการเจรจา
เพื่อลดข้อขัดแย้งและข้อพิพาทในการทางาน และด้านภาวะผู้นา ในประเด็นการเสริมสร้างศักยภาพผู้นาที่เป็น
เลิศเพื่อทางานอาเซียน
- ร่วมเสวนาโดย 1) ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเขมร 2) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการทางานและการบริหารงาน
และ 3) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาวะผู้นา
3. การศึกษาดูงานระบบการบริหารงานด้านอาเซียนที่เป็นเลิศ
- ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมหน่วยงานที่ประสบความสาเร็จ และเป็นตัวอย่างของการบริหารจัดการ
องค์กรในบริบทอาเซียน แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนและวัฒนธรรมสู่ประชาคม
อาเซียน และระบบโลจิสติกส์อาเซียนสู่การเป็นประตูการค้าและการท่องเที่ยว
- บรรยายโดย วิทยากรประจาหน่วยงานที่ศึกษาดูงาน
ช ท 3 ทักษะการขับเคลื่อนนโยบายสู่ประชาคมอาเซียน (Policy Driven Skill to ASEAN)
รวมจานวน 8 ชั่วโมง ประกอบด้วย 4 หัวข้อวิชา
ธ
ช เป็ น หมวดวิ ช าที่ พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ทั ก ษะต่ า งๆ ที่ จ าเป็ น ในการท างาน
ด้านอาเซียน ได้แก่ ทักษะด้านภาษาที่เน้นการใช้ภาษาเขมรในการทางาน ทักษะการทางานและการบริหารงาน
ที่เน้นหลักการและเทคนิคการเจรจาต่อรองในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ของประเทศ และเทคนิค
การเจรจาเพื่อลดข้อขัดแย้งและข้อพิพาทในการทางาน และทักษะด้านภาวะผู้นาที่เน้นการเสริมสร้างศักยภาพ
ผู้นาที่เป็นเลิศเพื่อทางานอาเซียน
ช
1. แนวทางปฏิบัติที่ดีในการทางานอาเซียนของข้าราชการในส่วนภูมิภาค
- ขอบเขตเนื้อหา เน้นเรื่องสถานการณ์และทิศทางการทางานของข้าราชการส่วนภูมิภาคภายใต้
บริบทอาเซียน รวมทั้งสิ่งที่ควรปฏิบัติและสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในการทางานอาเซียนของข้าราชการในส่วนภูมิภาค
- บรรยายโดย ผู้ว่าราชการจังหวัด
2. ฐานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะที่จาเป็นสู่ประชาคมอาเซียน
- ฝึกปฏิบัติและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ในห้องเรียน (3 ชั่วโมง) และนอกห้องเรียน
(4 ชั่วโมง) 3 เรื่อง ได้แก่ ฐานการพัฒนาทักษะภาษาเขมร (การใช้ภาษาเขมรในการทางาน) ฐานการพัฒนาทักษะ
การทางานและการบริหารงาน (หลักการและเทคนิคการเจรจาต่อรองในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อผลประโยชน์
ของประเทศ และเทคนิคการเจรจาเพื่อลดข้อขัดแย้งและข้อพิพาทในการทางาน) และฐานการพัฒนาทักษะ
ด้านภาวะผู้ น า (การเสริ มสร้ างศักยภาพผู้ นาที่เป็ นเลิ ศเพื่อทางานอาเซีย น) กิจ กรรมการเรียนรู้ มีลั กษณะ
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ทั้ งในห้ อ งเรี ย นและนอกห้ องเรี ย นตามใบงานที่ มอบหมาย โดยวิ ทยากรประจ าฐานอธิ บาย และ
ให้ข้อเสนอแนะในขณะฝึกปฏิบัติ
โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค

89

- วิทยากรประจาฐานโดย ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในพื้นที่ที่จัดฝึกอบรม
3. กิจ กรรมสร้ า งเครื อ ข่ายชุม ชนนั กปฏิ บัติ งานด้านอาเซีย นในพื้นที่ ภูมิ ภ าค และฝึ กปฏิ บัติทั กษะ
ที่จาเป็นสู่ประชาคมอาเซียน
- ขอบเขตเนื้ อหา เน้ นทากิจ กรรมการพบปะพุดคุยเพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการ
ทางานด้านอาเซียนที่ผ่านมาของผู้เข้าร่วมการอบรม และความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับในช่วงการอบรมใน
หลักสูตร
- วิทยากรกระบวนการโดย ทีมงานสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. กิจกรรมสะท้อนผลการเรียนรู้จากการศึกษาดูงาน
- ขอบเขตเนื้อหา เน้นทากิจกรรมกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
ทั้งหมด มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันและนาเสนอแนวทางการนาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทางานราชการต่อไปได้
อย่ า งไร ในประเด็ น ใด พร้ อ มให้ ข้ อ เสนอแนะในการจั ด ฝึ ก อบรมพั ฒ นาบุ ค ลกรภาครั ฐ ด้ า นอาเซี ย นให้ มี
ประสิทธิภาพต่อไป
- วิทยากรกระบวนการโดย ทีมงานสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ธ
บรรยาย อภิปราย เสวนา ระดมสมอง ฐานการเรียนรู้ ดูงาน ตอบข้อซักถาม และนาเสนอผลประชุม
ปะ
1. ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าฝึกอบรมที่มีต่อการบริหารจัดการโครงการ และวิทยากร
2. ทดสอบความรู้พื้นฐาน และประเมินทัศนคติเชิงบวกต่ออาเซียน
3. ติดตามผลการนาความรู้ไปใช้ในการทางานภายหลังการอบรม 1 เดือน จากแบบสอบถามทัศนคติที่
ดีต่ออาเซียนและพฤติกรรมการทางาน
4. ผู้เข้าฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และเข้าร่วมกิจกรรมประชุมระดมความ
คิดเห็นจะได้รับวุฒิบัตรรับรองผลการฝึกอบรมเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรม
5. สังเกตการณ์มีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติของผู้เข้ารับการอบรม
ท

ะไ
1. ผู้ เ ข้ า ร่ ว มอบรมสามารถน าความรู้ แ ละทั ก ษะที่ จ าเป็ น เกี่ ย วกั บ อาเซี ย นไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานราชการด้านอาเซียนและมีมุมมอง
ที่ดีต่อประเทศเพื่อนบ้าน
3. เกิดเครือข่ายความร่ว มมือ ทางสังคม ทาให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถทางานด้านอาเซียนร่วมกับ
ข้าราชการในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น
4. หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่รู้สึกพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานราชการด้านอาเซียนมากขึ้น
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ช โ
สานักงาน ก.พ. ร่วมกับ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยมี ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 081-3278672 โทรสาร 02-2584482
E-mail: narisarap24@gmail.com
นางสาวณภัทรรัตน์ ไชยอัครกัลป์ เลขานุการ
โทรศัพท์ 086-0124666 E-mail: bnnbsri@gmail.com
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โ

ช ปฏ

ื

3
ะ

ฉ

ื

ท 4-6
ณโ แ ศ

(

ท ์ศ ะ ษแ ะ
พ.ศ.2557
. ื .ศ ะ ษ

ช แ
์)

-------------------------------------------------------------------------ท ์ท 4
08.00-09.00 น.
09.00-09.30 น.
09.30-10.30 น.

10.30-12.30 น.

2557
ลงทะเบียน
ชี้แจงการเรียนรู้ตามหลักสูตรและทาแบบทดสอบก่อนการอบรม
พิธีเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษ “แ ปฏ ท
ท
ช
”
โดย นายสนิท ขาวสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
การเสวนาเรื่อง “ทศ ช
แ ะ
ทท
ป็ พ
”
ผู้ร่วมเสวนา:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ ศิลาบุตร
อาจารย์ประจา มรภ.ศรีสะเกษ
ื

อาจารย์ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ มร
อาจารย์พิเศษ มรภ.ศรีสะเกษ

12.30-13.30 น.
13.30-15.00 น.
13.30-16.30 น.
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Mr.Chumnor Lek
นักศึกษาทุนแลกเปลี่ยน มรภ.ศรีสะเกษ
ผู้ดาเนินรายการ: อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
รับประทานอาหารกลางวัน
็
ื
โดย ผู้อานวยการกลุ่มงานอาเซียนและต่างประเทศ สานักงาน ก.พ.
การเสวนาเรื่อง “
ะท
ป ะช
:
ช ไท
ไ ื
ะไ
ผู้ร่วมเสวนา:
นายชาญณรงค์ ทวีสาร
รองประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ
นายอภิศักดิ์ แซ่จึง
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
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16.30-18.00 น.
18.00-19.00 น.
19.00-21.00 น.

ท5
08.00-09.00 น.

09.00-10.30 น.
10.30-12.00 น.
12.00-13.30 น.
13.30-14.30 น.

14.30-15.30 น.
15.30-18.00 น.
18.00-19.00 น.
19.00-21.00 น.

พ.ต.อ. ฉัตรวรรษ แสงเพชร
รองผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ
ผู้ดาเนินรายการ: อ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น
ื
ช ช ปฏ
พื ท
ปฏ ท ษะท ป็ ป ะช
โดย ทีมงานวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์

แ ะ

2557
ื
ช ะ : ป
แ ะ แไ
โดย นายอดิศักดิ์ ทองจันทร์แก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่สถานที่ศึกษาดูงาน
ช โ
ศ ์พฒ
ษ
์ ื
พะ ช
โดย นายสวัสดิ์ สมสะอาด ผู้อานวยการโครงการฯ
รับประทานอาหารกลางวัน และออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ช่องสะงา
ศึ ษ
ะ
ท ป็ ศ “ ื
ช ะ :
ไท - พช ”
โดย นายอดิศักดิ์ ทองจันทร์แก้ว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ศึ ษ
ณ
ฒ ธ ะแ ์
เดินทางกลับที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น
ะท
ศึ ษ
แ ะ ปฏ ท ษะท ป็
ป ะช
โดย ทีมงานวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์
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พธท 6
08.30-09.00 น.
09.00-12.00 น.

12.00-13.00 น.
13.00-16.00 น.

16.00-16.30 น.

2557
ลงทะเบียน และชี้แจงการทากิจกรรมฐานการเรียนรู้
บรรยายพิเศษ “
ถไท ถ
:
พ
ป็ พ ื
”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรุติ สกุลรัตน์ หัวหน้าศูนย์อินโดจีนศึกษา
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
รับประทานอาหารกลางวัน
“
พื พฒ ท ษะท ป็ ป ะช
”
ฐานที่ 1 การพัฒนาทักษะด้านภาษาเขมร
โดย Mr.Chumnor Lek
ฐานที่ 2 การพัฒนาทักษะการทางานและการบริหารงาน
โดย ผศ.ดร.ประดิษฐ ศิลาบุตร
ฐานที่ 3 การพัฒนาทักษะด้านภาวะผู้นา
โดย อาจารย์ ดร.อรรถพล ศิริเวชพันธ์
ประเมินผลโครงการ พิธีปิดการประชุม และมอบวุฒิบัตร
หัวข้อและวิทยากรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
อาหารว่างเช้า เวลาประมาณ 10.30 น.
อาหารว่างบ่าย เวลาประมาณ 14.30 น.
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โ
ื
ะ

(
ท 27-29
ณ โ แ ณ ท์

ช ปฏ
3
ท แ ะ ะแ )
พ.ศ.2557
์ท . ื . ท

ช แ

-----------------------------------------------------------------------------------พธท 27
08.00-09.00 น.
09.00-09.30 น.
09.30-10.30 น.

10.30-12.30 น.

12.30-13.30 น.
13.30-15.00 น.
15.00-18.00 น.

2557
ลงทะเบียน
ชี้แจงการเรียนรู้ตามหลักสูตรและทาแบบทดสอบก่อนการอบรม
พิธีเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษ “แ ปฏ ท
ท
ช
”
โดย นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
การเสวนาเรื่อง “ทศ ช
แ ะ
ทท
ป็ พ ื
”
ผู้ร่วมเสวนา:
อาจารย์ กชกร มิ่มกระโทก
โรงเรียนศรียานุสรณ์
อาจารย์ ดร.นักรบ เถียรอ่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระวัฒน์ พัฒนกุลชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
ผู้ดาเนินรายการ: อาจารย์ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
รับประทานอาหารกลางวัน
็
ื
โดย คุณปราโมช ร่วมสุข ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
การเสวนาเรื่อง “
ะท
ป ะช
:
ช ไท
ไ ื
ะไ
:
ดร.อิสิวุฒิ ตั้งเกียรติ
นายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดน ไทย กัมพูชา จันทบุรี
พล.ร.ต. เธียรศิริ มนต์ไตรเวศย์
เสนาธิการกองกาลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
คุณรุ่งทิวา สุดแดน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี
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18.00-19.00 น.

ผู้ดาเนินรายการ: อาจารย์ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
รับประทานอาหารเย็น

19.00-21.00 น.

ื
ช ช ปฏ
ท ษะท ป็ ป ะช
โดย ทีมงานวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์

พฤ
ท 28
08.00-09.30 น.
09.30-12.30 น.

2557
ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่สถานที่ศึกษาดูงาน ณ อ.โป่งน้าร้อน จ.จันทบุรี
ศึ ษ
ะ
ท ป็ ศ “
แ :
แ
”
โดย ดร.อิสิวุฒิ ตั้งเกียรติ
นายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดน ไทย กัมพูชา จันทบุรี
รับประทานอาหารกลางวัน
ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่สถานที่ศึกษาดูงาน ณ อ.เมือง จ.จันทบุรี
ศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรม ณ “โ ถ์ แ พ ะปฏ ธ
ท ”
โดย บาทหลวงประสาน พงษ์ศิริพัฒน์
ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจ ณ “
ญ ณแ ะ ื ป ะ
ท ”
โดย นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี
เดินทางกลับที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น
ะท
ศึ ษ
แ ะ ท ษะท ป็
ป ะช
โดย ทีมงานวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์

12.30-13.30 น.
13.30-14.30 น.
14.30-15.30 น.
15.30-16.30 น.
16.30-18.00 น.
18.00-19.00 น.
19.00-21.00 น.

ศ ์ท 29
08.30-09.00 น.
09.00-12.00 น.

พื ท

แ ะ

12.00-13.00 น.
13.00-16.00 น.

2557
ลงทะเบียน และชี้แจงการทากิจกรรมฐานการเรียนรู้
บรรยายพิเศษ “
ถไท ถ
:
พ
ป็ พ ื
”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรุติ สกุลรัตน์ หัวหน้าศูนย์อินโดจีนศึกษา
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
รับประทานอาหารกลางวัน
“
พื พฒ ท ษะท ป็ ป ะช
”
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16.00-16.30 น.

ฐานที่ 1 การพัฒนาทักษะด้านภาษาเขมร
โดย อาจารย์ กชกร มิ่มกระโทก
ฐานที่ 2 การพัฒนาทักษะการทางานและการบริหารงาน
โดย อาจารย์ ดร.นักรบ เถียรอ่า
ฐานที่ 3 การพัฒนาทักษะด้านภาวะผู้นา
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระวัฒน์ พัฒนกุลชัย
ประเมินผลโครงการ พิธีปิดการประชุม และมอบวุฒิบัตร
หัวข้อและวิทยากรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
อาหารว่างเช้า เวลาประมาณ 10.30 น.
อาหารว่างบ่าย เวลาประมาณ 14.30 น.
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7.

5
ช แ

(

ธ

ะ

แ ะปั

)

ท แ ะ

ญ
การพัฒนาบุคลากรของประเทศไทยนั้นมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งพัฒนาให้มีทักษะการทางาน
ร่วมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน จากผลการศึกษาด้านอาเซียนของ สานักงาน ก.พ.
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สานักงาน ก.พ., 2555) พบว่า ประเทศไทยควรมีแนวทางการดาเนินงานที่
สาคัญ 2 ประการคือ 1) การบริหารกาลังคนภาครัฐให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจในปัจจุบันและเตรียมพร้อม
สาหรับอนาคตและ 2) การพัฒนาทักษะทั่วไปและทักษะเฉพาะให้มีคุณลักษณะผู้นาการเปลี่ยนแปลงได้แก่
ความเป็นนานาชาติ เป็นผู้สนับสนุน มีความเป็นมืออาชีพ และการพัฒนาให้มีความรู้เกี่ยวกับอาเซี ยนตาม
ภารกิจที่เกี่ยวข้อง สานักงาน ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนของ
ประเทศไทย เพื่ อเตรี ยมพร้ อมสู่ ประชาคมอาเซี ยนของไทย ซึ่งมีบทบาทโดยตรงในเสาหลั กด้า นสั งคมและ
วัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) ตามแผน (Roadmap) สู่ประชาคมอาเซียนที่มหี น้าทีห่ ลัก
2 ประการคือ 1) การพัฒนามนุษย์ (Human Development) และ2) การเสริมสร้างขีดความสามารถของภาครัฐ
ในการให้บริการประชาชน (Building Civil Service Capability) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ
ยกระดับมาตรฐานการทางานของระบบราชการในกลุ่มประเทศอาเซียนให้ตอบสนองต่อภารกิจของรัฐและการ
ให้บริการประชาชน ตลอดจนปรับบทบาทและภารกิจของระบบราชการให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของ
โลก และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในด้านการพัฒนาระหว่างข้าราชการของกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อให้
กาลั งคนภาครั ฐ ของภูมิภ าคอาเซียน มีความรู้ความสามารถและมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล ตลอดจนเป็นผู้ ที่มี
ความสามารถต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ทั้งในหลักสูตรแกนกลางสาหรับผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาเซียนโดยตรง และในปีงบประมาณ 2557 นี้ สานักงาน ก.พ. ได้ดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนา
หลักสูตรและจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับความรู้ด้านอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคตามแนวชายแดน
ตามความต้องการจาเป็น เพื่อมากาหนดหัวข้อหลักสูตรฝึกอบรมในบริบทอาเซียนตามลักษณะพื้นที่ (Area Based) ของกลุ่มจังหวัดให้มีความเหมาะสม
สาหรับการวิจัยและพัฒนาหลักสู ตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 5 จังหวัด
ภาคใต้ชายแดนซึ่งเป็นหลักสูตรความต้องการร่วม (Common needs) ที่สอดคล้องกับภารกิจตามพื้นที่
ชายแดนติดประเทศมาเลเซีย ที่พัฒนามาจากผลการสารวจความต้องการจาเป็นด้านอาเซียนของบุคลากร
ภาครัฐหลายสายงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 5 จังหวัดรวม 301 คนมาจากจังหวัด สงขลา ปัตตานี นราธิวาส
ยะลา และสตูล มีจานวน 69, 68, 56, 56 และ 52 คน ตามลาดับ บุคลากรผู้ตอบแบบสารวจส่วนใหญ่ ดารง
ตาแหน่งชานาญการ คิดเป็นร้อยละ 76.4 เป็นเพศหญิงร้อยละ 59.5 มีอายุอยู่ในช่วง31 – 40 ปี ร้อยละ 35.8
จบปริญญาตรีร้อยละ 68.1 ทางานในสังกัดพลรือนสามัญคิดเป็นร้อยละ 38.5 รองลงมาเป็น ข้าราชการครู/
บุคลากรทางการศึกษา สถาบันอุดมศึกษา กลาโหม องค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนตาบล พนักงาน
เทศบาล ตารวจ อัยการ/ตุลาการ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ คิดเป็นร้อยละ 12.4, 11.4, 10.0, 6.4, 6.0,
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4.3, 4.0, 2.7 และ 0.7 ตามลาดับตอบแบบสารวจและพบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าอบรมด้านอาเซียนมาก่อน คิด
เป็น 73.8 และเมื่อพิจารณาผลการประเมินตนเองของบุคลากรภาครัฐในจังหวัดภาคใต้ที่มีพื้นที่ติดแนว
ชายแดนพบว่า มีสภาพพื้นฐานด้านอาเซียนที่เป็นอยู่ในปัจจุ บัน 4 ด้านได้แก่ ด้านบรรยากาศการทางาน
อาเซียน ด้านทัศนคติต่ออาเซียน ด้านทักษะอาเซียน และด้านความรู้เกี่ยวกับอาเซียน อยู่ในระดับต่าด้วยคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 2.711, 2.488, 2.451 และ 2.400 จากคะแนนเต็ม 5.0 และเมื่อพิจารณาความคาดหวังต่ออาเซียน
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คาดหวังในด้านทัศนคติ ด้านบรรยากาศการทางานอาเซียน ด้านความรู้
และด้านทักษะด้วยค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกันเท่ากับ 4.027, 4.006, 3.954 และ 3.852 จึงเห็นได้ว่า ความต้องการ
จาเป็นในการฝึกอบรมจะเน้นในขอบเขตเพื่อการพัฒนาด้านทัศนคติเป็นลาดับแรก รองลงมาเป็นทักษะและ
ความรู้ ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้ จึงให้ความสาคัญกับจานวนชั่วโมงและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นการสร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกต่ออาเซียนมากกว่าการให้ความรู้ ประกอบกับการพิจารณากาหนดหัวข้อ
วิชาได้มาจากการวิเคราะห์ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ด้านอาเซียนของ 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน ผลการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารภาครัฐผู้ปฏิบั ติงานอาเซียนและผู้ประกอบการในพื้นที่และผลการสารวจความต้องการ
จาเป็น ในการฝึ กอบรมพร้ อมน าผลการวิเคราะห์ ที่สอดคล้ องกันของแหล่ งข้อมูลในระดับต้นๆ มากาหนด
รายละเอียดวิชาได้เป็น 3 หมวดวิชา 10 หัวข้อวิชา ดังนั้น จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐ ควรมีหลักสูตร
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคจังหวัดแนวชายแดนภาคใต้ ให้มีประสิทธิภาพโดยหลักสูตรนี้
ต้องมีองค์ประกอบที่ สาคัญได้แก่ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึ กอบรมครั้งนี้ต้องตอบสนองต่อความต้ องการ
จาเป็นในการฝึกอบรมแท้จริง มีรายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์และสามารถบูรณา
การความรู้เข้ากับบริบทของหน่วยงานภาครัฐได้และมีการบริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรมให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นเวลา 3 วัน โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรดังต่อไปนี้
ถป ะ

์
เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม
1. มีความรู้และทักษะที่จาเป็นเกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคที่สอดคล้อง
กับภารกิจตามพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน
2. มีทัศนคติเชิงบวกต่อการปฏิบัติราชการด้านอาเซียนและที่มีต่อเพื่อนบ้านอาเซียน
3. มีส่วนร่วมวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนโครงการเพื่อพัฒนาทรัพยากรในพื้นที่รองรับอาเซียนตาม
แนวความคิดในระดับสากล (Global Mindset) และสอดคล้องกับสภาพปัญหาของภูมิภาคชายแดนใต้
4. มีเครือข่ายทางสังคมเพื่อการปฏิบัติงานราชการด้านอาเซียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป
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ณ
1.
2.
3.
4.

บุคลากรภาครัฐที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับงานด้านอาเซียน และ
ปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงต่างๆ หรือในองค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น และ
มีระดับตาแหน่งตั้งแต่ชานาญการ ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญหรือพนักงานท้องถิ่นระดับ 6-8 และ
ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดน 5 จังหวัดได้แก่ สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล และ

ปัตตานี

รวมจานวนทั้งสิ้น 150 คน ที่มาจาก 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดนติดประทศมาเลเซีย ได้แก่ สงขลา
นราธิวาส ยะลา สตูล และปัตตานี จังหวัดละ 30 คน
ช
เป็นวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมบีพีสมิหลาบีชรีสอร์ท ที่อยู่ ถ.ราชดาเนิน
ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร: 074-440222 โทรสาร: 074-40442 www.bphotelgroup.com
ปะ ณ ช
สานักงาน ก.พ. เป็นผู้รับผิดชอบค่าห้องพักห้องละ 2 คน ค่าอาหารกลางวัน อาหารเย็นและ
ค่าอาหารว่างในระหว่างวันจัดฝึกอบรมและค่าดาเนินการจัดฝึกอบรม
แต่ ส าหรั บ ค่า ใช้ จ่ า ยที่ เป็ น เบี้ ย เลี้ ย ง ค่า พาหนะและค่ าเดิ น ทางก่ อนและหลั งวั น จั ดอบรม และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของผู้เข้าฝึกอบรมนั้น สานักงาน ก.พ. มิได้ดาเนินการให้ ขอให้ผู้เข้าฝึกอบรมเบิกจ่ายจากต้นสังกัด
ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง
ะ
โ

โ

ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา 10 หัวข้อวิชา และคาอธิบาย ได้แก่
ช ท 1 การสร้างศักยภาพในงานราชการส่วนภู มิภาค (Capacity Building for Provincial
Public Service) รวมจานวน 4 ชั่วโมง 15 นาที ประกอบด้วย 3 หัวข้อวิชา
ธ
ช เป็นหมวดวิชาที่เน้น การสร้างความรู้ โดยมุ่งที่การให้ความรู้ และสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับบริบทในการทางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานราชการกับผู้เกี่ยวข้องได้แก่ ประชาชน
ผู้ประกอบการ ผู้มาเยือน ทั้งชาวไทยและเพื่อนบ้าน ในขอบเขตของภารกิจที่ต้องเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การสื่อสารกับผู้รับบริการที่ต่างกัน เพื่อนาไปสู่การทางานร่วมกันอย่างบรรลุเป้าหมายของการเปิดเสรีอาเซียน
โดยบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคใน 5 จังหวัดภาคใต้ที่มีชายแดนประเทศมาเลเซีย ให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
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ช
1. มรดกร่วมทางวัฒนธรรมอาเซียน
- ขอบเขตเนื้อหา เน้นด้านสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC)
โดยมี ส าระเกี่ ย วข้ อ งกั บ ความเข้ า ใจในความเชื่ อ และค่ า นิ ย มที่ ต่ า งกั น ระหว่ า งคนไทยกั บ คนในประเทศ
เพื่อนบ้านที่ใกล้กับจังหวัดภาคใต้ชายแดน การเจรจาต่อรองในการทางานกับคู่ร่วมเจรจา การใช้ภาษาเดียวกัน
กับอาเซียนในการสื่อสารเพื่อการประสานงานได้อย่างราบรื่น และใช้หลักบริหารความขัดแย้งของประชาชน
ด้วยวิธีคิดอย่างอาเซียน
- บรรยายโดย กงสุลใหญ่มาเลเซียประจาจังหวัดสงขลา หรือผู้ปฏิบัติการเชิงจิตวิทยาในพื้นที่
2. นโยบายและความเข้มแข็งของจังหวัดภาคใต้ชายแดนในเวทีอาเซียน
- ขอบเขตเนื้อหา เน้นด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community:
AEC) โดยมีสาระเกี่ยวข้องกับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นไทยสู่เพื่อนบ้านอาเซียน
การสร้างนวัตกรรมสินค้า/บริการ/ลงทุน/แรงงานระดับจังหวัด เพื่อความเข้มแข็งของไทยในเวทีอาเซียน และ
การบริการในงานราชการที่เน้นประชาชนอาเซียนเป็นศูนย์กลางบนฐานพหุวัฒนธรรมที่หลากหลาย
- บรรยายโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ ผู้ขับเคลื่อนงานด้านอาเซียนของภาครัฐหรือภาคเอกชน
ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดน
3. กฎหมายและหลักธรรมาภิบาลในการทางานอาเซียนสาหรับข้าราชการ
- ขอบเขตเนื้อหา เน้นด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN PoliticalSecurity Community: APSC) โดยมีสาระเกี่ยวข้องกับความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย หรือข้อตกลงระหว่าง
อาเซียนสิ่งจาเป็นที่ข้าราชการไทยที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ติดแนวชายแดนควรรู้เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สภาพ
ปัญหาในการทางานของข้าราชการตามแนวชายแดนที่เกี่ยวข้องและพึ่งพาทางกฎหมาย แนวทางการเยียวยา
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนตามแนวชายแดน การสร้างจิตสานึกร่วมความรับผิดชอบของข้าราชการไทย
ในฐานะพลเมืองอาเซียนด้วยหลักธรรมาภิบาล
- บรรยายโดย นักกฎหมายเชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศในอาเซียนจากส่วนกลาง
ช ท 2 จิตวิญญาณความเป็นอาเซียนและรู้เท่าทันอาเซียน (ASEAN Mind and Literacy)
รวมจานวน 10 ชั่วโมง ประกอบด้วย 4 หัวข้อวิชา
ธ
ช เป็นหมวดวิชาที่เน้นการสร้างทัศนคติเชิ งบวกต่ออาเซียน โดยมุ่งเน้นการปรับ
วิธีคิดเชิงบวกต่อเพื่อนบ้านอาเซียนโดยไม่ยึดติดอดีต พร้อมการเรียนรู้สิ่งใหม่จากประสบการณ์ของผู้ที่ทางาน
ด้านอาเซียนอย่างมีคุณภาพ
ช การรู้เท่าทันอาเซียนและคิดเชิงบวกต่อความเป็นอาเซียน
1. การรู้เท่าทันอาเซียน
- ขอบเขตเนื้อหา เป็นการบูรณาการทั้ง 3 เสาหลักโดยมีสาระเกี่ยวข้องกับ การประยุกต์แนวคิด
ทฤษฎีแบบไทยเพื่อนามาสู่การอยู่ร่วมกันของอาเซียน การได้เรียนรู้ความสาเร็จที่น่ายกย่องจากประวัติศาสตร์ /
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บุคคลสาคัญของประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นแบบอย่างในการทางานราชการได้ และการคิดเชิงบวกที่มีต่อการเป็น
อาเซียน การมีทัศนคติที่ดีต่อความเป็นอาเซียน เรียนรู้ความสาเร็จในการบริหารจัดการด้านอาเซียนของเพื่อนบ้าน
- บรรยายโดยนักวิชาการและผู้ปฏิบัติการเชิงจิตวิทยาในพื้นที่
2. ความคิดเชิงบวกต่อความเป็นอาเซียน
- ขอบเขตเนื้อหา เน้นด้านสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC)
โดยมีสาระเกี่ยวข้องกับการสร้างความเข้าใจในความเชื่อและค่านิยมที่แตกต่างระหว่างประชาชนอาเซียน
ให้การยอมรับคุณค่า คานึงถึงสิทธิมนุษยชนอาเซียน การเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของคนจากประเทศเพื่อน
บ้านที่มีชายแดนใกล้กับจัง หวัดภาคใต้ชายแดน มีจิตสานึกร่วมความรับผิดชอบของประชาชนไทยในฐานะ
พลเมืองอาเซียน การยอมรับคุณค่าของสันติภาพเพื่อสร้างความมั่นคงของประชาชนในชายแดนกับประเทศ
เพื่อนบ้าน
- บรรยายโดยนักวิชาการและผู้ปฏิบัติการเชิงจิตวิทยาในพื้นที่
3. กิจกรรมสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติด้านอาเซียนของจังหวัดภาคใต้ชายแดน
- ขอบเขตเนื้อหา เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยกิจกรรมภาษาอาเซียน การสร้างเครือข่ายการ
ทางานตามแนวชายแดน แนวทางปฏิบั ติที่ ดีในการทางานอาเซียนของข้าราชการส่ ว นภูมิ ภ าคและสร้า ง
เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติด้านอาเซียนของจังหวัดภาคใต้ชายแดน
- นากิจกรรมโดย นักนันทนาการและข้าราชการในส่วนภูมิภาคที่เป็นแบบอย่างการทางานอาเซียน
4. การศึกษาดูงาน ด่านศุลกากรกับการทางานอาเซียนและทัศนศึกษาในพื้นที่
- ขอบเขตเนื้อหา เน้นด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community:
AEC) โดยเน้นการเรียนรู้ยุทธศาสตร์หรือแนวนโยบายในการค้าและการลงทุน รวมถึงการพัฒนาของประเทศ
เพื่อนบ้านมาเลเซีย ระบบโลจิสติกส์อาเซียนสู่โอกาสทางเศรษฐกิจกับคุณภาพชีวิตของคนไทยในจังหวัด ภาคใต้
ชายแดน บทบาทที่ส าคัญในงานศุล กากรที่สนับสนุนงานอาเซียน และการเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชน
ชายแดนไทยมาเลเซีย
- การบรรยาย โดย นายด่านศุลกากรหรือผู้แทน
- ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม ณ แหล่งที่ประสบความสาเร็จในเชิงเศรษฐกิจระหว่างประเทศในอาเซียน
ได้แก่ ทัศนศึกษาในพื้นที่ชุมชนชายแดนมาเลเซียและเยี่ยมชม World Class Customs ณ ด่านศุลกากรสะเดา อ.
สะเดา จ. สงขลา และเยี่ยมชมการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งของ อบต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา
ช ท 3 ทักษะการขับเคลื่อนนโยบายสู่ประชาคมอาเซียน (Policy Driven Skill to ASEAN)
รวมจานวน 7 ชั่วโมง 30 นาที ประกอบด้วย 3 หัวข้อวิชา
ธ
ช เป็นการให้ความรู้สร้างความเข้าใจ และฝึกทักษะการสร้างหัวข้อวิจัยชุมชน
เพื่อสร้างโอกาสการเจรจาการค้า/บริการ/การลงทุน/การใช้แรงงานกับเพื่อนบ้าน ทักษะการทางานแบบบูรณา
การสหสาขาอาชีพของข้าราชการไทยและข้าราชการในประเทศอาเซียน และการทากิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้าง
ทักษะผู้นาการเปลี่ยนแปลงในจังหวัด เพื่อพร้อมรับวิกฤตจากผลกระทบเชิงลบของการเปิดเสรีอาเซียน ทักษะ
บริการในงานราชการที่เน้นประชาชนอาเซียนเป็นศูนย์กลางบนฐานพหุวัฒนธรรมที่หลากหลายเทคนิคการ
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บริหารจัดการข้อมูลของจังหวัดเพื่อนาเสนอทางเลือกที่ดึงดูดการลงทุน /ท่องเที่ยวของชาติอาเซียนเทคนิค
บริหารความเสี่ยงในการทางานอาเซียน
ช
1. อาเซียนกับการวิจัยชุมชน
- ขอบเขตเนื้อหาเน้น ด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political
Security Community: APSC) โดยมีสาระเกี่ยวข้องกับการนาเสนอผลการวิจัยชุมชนเพื่อสร้างความได้เปรียบ
คู่เจรจาการค้า/บริการ/การลงทุน/การใช้แรงงานกับประเทศเพื่อนบ้านและการฝึกคิดการเชื่อมโยงนโยบาย
และยุทธศาสตร์ด้านอาเซียนมาสู่การกาหนดโจทย์วิจัยเพื่อการพัฒนาบุคคล หน่วยงาน สังคมและประเทศชาติ
- บรรยายและฝึกการตั้งโจทย์วิจัยชุมชนเพื่อการพัฒนา นาโดย ทีมวิทยากรนักวิจัยคุณภาพ
2. เทคนิคการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในงานอาเซียน
- ขอบเขตเนื้อหา เน้นการให้องค์ความรู้ถึงเทคนิคการศึกษาวิเคราะห์แผนหรือนโยบาย เพื่อทา
ความเข้าใจในวัตถุประสงค์เป้าหมายและการวิเคราะห์ศักยภาพของทรัพยากรท้องถิ่นนั้นมาสู่การเชื่อมโยงแผน
นโยบายด้านงานอาเซียนของจังหวัดภาคใต้มาสู่การกาหนดแนวทางปฏิบัติในงานด้านอาเซียนของข้าราชการ
- บรรยายโดย นักวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์
3. การบูรณาการแผนการปฏิบัติการของจังหวัดภาคใต้ชายแดน
- ขอบเขตเนื้อหา เน้น การบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ด้านอาเซียนของจังหวัดมาสู่การกาหนด
แนวทางปฏิบัติในงานด้านอาเซียน ด้วยกระบวนการฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเอง การทางานเป็นทีม และการ
แบ่งปันความรู้ด้วยการทากิจกรรมกลุ่มเพื่อฝึกการออกแบบกิจกรรมและโครงการเพื่อการพัฒนาตนเองและ
งานด้านอาเซียน พร้อมนาเสนอในแต่ละกลุ่มย่อย
- นากิจกรรมโดย นักวิชาการทีม่ ีประสบการณ์ในการเป็นผู้อานวยการกลุ่มหรือ ทา KM (Knowledge
Management)
ธ
บรรยาย อภิปราย ระดมสมอง ปฏิบัติการกลุ่ม ดูงาน ตอบข้อซักถามและนาเสนอผลประชุม
ปะ
1. ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าฝึกอบรมที่มีต่อการบริหารจัดการโครงการวิทยากร
2. ทดสอบความรู้พื้นฐาน ประเมินทัศนคติต่ออาเซียน
3. ติดตามผลการนาความรู้ไปใช้ในการทางานภายหลังการอบรม 1 เดือน จากแบบสอบถาม
ทัศนคติที่ดีต่อเซียนและพฤติกรรมการทางาน
4. ผู้เข้าฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และเข้าร่วมกิจกรรมประชุมระดมความ
คิดเห็นจะได้รับวุฒิบัตรรับรองผลการฝึกอบรมเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรม
5. สังเกตการณ์มีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติของผู้เข้ารับการอบรม
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ท

ะไ
1. ผู้ เ ข้ า ฝึ ก อบรมสามารถน าความรู้ แ ละทั ก ษะที่ จ าเป็ น เกี่ ย วกั บ อาเซี ย นไประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. ผู้เข้าฝึ กอบรมมีการปรับ ทั ศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติราชการด้านอาเซียนและที่ดีต่อเพื่อนบ้าน
อาเซียน
3. ผู้เข้าฝึกอบรมมีการทางานในด้านอาเซียนร่วมกันกับข้าราชการในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงได้อย่าง
คล่องตัวมากขึ้นจากเครือข่ายทางสังคม
4. หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานราชการด้านอาเซียนมากยิ่งขึ้น
ช โ
สานักงาน ก.พ. ร่วมกับ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยมี รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกาแหง หัวหน้าโครงการ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร.089-1653520 โทรสาร.02-2620809 Email: ungsinun@gmail.com
น.ส.พิชชาดา สุทธิแป้น เจ้าหน้าที่โครงการ
โทร.086-915-5355 Email: sutipan.p@gmail.com
น.ส.นัชชิมา บาเกาะ เลขานุการโครงการ
โทร.081-6081347 Email:taqwa_mah@hotmail.com
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ท ์ท 4
พ.ศ.2557
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน และทาแบบทดสอบก่อนเรียน
09.00 - 09.10 น. - พิธีกรกล่าวต้อนรับ
- การแสดงของนักศึกษา ม.ทักษิณ
09.10 - 09.40 น. พิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง
โ
แ ะ
แ ็
ช แ
ท
โดย นายพิรสิญจ์ พันธุ์เพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
09.40 - 10.15 น.
ท ฒ ธ
(ASEAN Cultural Heritage)
โดย นายมูฮัมหมัดไฟซาล ราซาลี
กงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจาจังหวัดสงขลา
10.15 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 - 12.00 น.
ทท
แ ะ ช
ป็
โดย ผศ.สุพจน์ โกวิทยา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น. ฎ
แ ะ ธ
ท
ช
โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
16.00 - 17.30 น.
ื
ช ช ปฏ
ช แ
โดย อ.วีรพงษ์ พวงเล็ก และทีมงานวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์
จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
18.00 - 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
ท5
พ.ศ.2557
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 11.00 น.

ช ช
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11.00 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 18.30 น.

18.30 - 19.30 น.

โดย ดร.อุทัย ดุลยเกษม
อตีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และ
ดร.อัจฉรา วงศ์วัฒนามงคล
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ศ
ท
โดย นายชวลิต จิระชนากุล
รับประทานอาหารกลางวัน
ทศ ศึ ษ พื ทช ช ช แ
แ ะ ช World Class
Customs ณ ศ
ะ แ ะ ช
ช ช
ท แ ็
.ป . ะ
.
รับประทานอาหารเย็น

พธท 6
พ.ศ.2557
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 10.30 น. ท
ื โ
ปฏ
โดย ดร.อิศรัฏฐ์ รินไธสง
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น. ปฏ
ื
ณ แ ปฏ
ช แ
กลุ่ม 1 แนวทางการทางานด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
กลุ่ม 2 แนวทางการทางานด้านสังคมและวัฒนธรรม (ASCC)
กลุ่ม 3 แนวทางการทางานด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC)
โดย รศ.ดร.อังศินันท์ อินทรกาแหง รองผู้อานวยการฝ่ายวิจัย
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 15.30 น. การนาเสนอผลการปฏิบัติการกลุ่ม
15.30 - 16.00 น. พิธีปิด มอบวุฒิบัตรและประเมินผลโครงการ
หัวข้อและวิทยากรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
อาหารว่างเช้า เวลาประมาณ 10.30 น.
อาหารว่างบ่าย เวลาประมาณ 14.30 น.
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ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 2 กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี
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ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 3 ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ชุมพร
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
วันพุธที่ 18-20 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมปัตตาเวียร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ. ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์
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ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 3 ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ชุมพร
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
วันพุธที่ 18-20 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมปัตตาเวียร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ. ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์
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ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 3 ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ชุมพร
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ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 3 ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ชุมพร
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ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 4 น่าน พะเยา อุตรดิตถ์
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
วันที่ 13 – 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมสีหราช อ. เมือง จ. อุตรดิตถ์

ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 4 น่าน พะเยา อุตรดิตถ์
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
วันที่ 13 – 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมสีหราช อ. เมือง จ. อุตรดิตถ์
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ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 4 น่าน พะเยา อุตรดิตถ์
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
วันที่ 13 – 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมสีหราช อ. เมือง จ. อุตรดิตถ์

ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 4 น่าน พะเยา อุตรดิตถ์
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ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 4 น่าน พะเยา อุตรดิตถ์
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
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ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 4 น่าน พะเยา อุตรดิตถ์
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ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 5 หนองคาย เลย บึงกาฬ
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
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วันที่ 20 – 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ. อุบลราชธานี

ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 6 นครพนม มุกดาหาร อานาจเจริญ อุบลราชธานี
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
วันที่ 20 – 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ. อุบลราชธานี

201

202
ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 6 นครพนม มุกดาหาร อานาจเจริญ อุบลราชธานี
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
วันที่ 20 – 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ. อุบลราชธานี

ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 6 นครพนม มุกดาหาร อานาจเจริญ อุบลราชธานี
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
วันที่ 20 – 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ. อุบลราชธานี

203

204
ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 6 นครพนม มุกดาหาร อานาจเจริญ อุบลราชธานี
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
วันที่ 20 – 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ. อุบลราชธานี

ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 6 นครพนม มุกดาหาร อานาจเจริญ อุบลราชธานี
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
วันที่ 20 – 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ. อุบลราชธานี

205

206
ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 7 สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
วันที่ 4 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมศรีลาดวน อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ

ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 7 สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
วันที่ 4 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมศรีลาดวน อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ

207

208
ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 7 สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
วันที่ 4 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมศรีลาดวน อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ

ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 7 สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
วันที่ 4 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมศรีลาดวน อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ

209

210
ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 7 สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
วันที่ 4 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมศรีลาดวน อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ

ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 7 สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
วันที่ 4 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมศรีลาดวน อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ

211

212
ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 7 สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
วันที่ 4 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมศรีลาดวน อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ

ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 7 สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
วันที่ 4 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมศรีลาดวน อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ

213

214
ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 7 สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
วันที่ 4 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมศรีลาดวน อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ

ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 7 สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
วันที่ 4 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมศรีลาดวน อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ

215

216
ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 7 สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
วันที่ 4 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมศรีลาดวน อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ

ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 7 สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
วันที่ 4 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมศรีลาดวน อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ

217

218
ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 7 สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
วันที่ 4 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมศรีลาดวน อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ

ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 7 สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
วันที่ 4 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมศรีลาดวน อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ

219

220
ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 7 สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
วันที่ 4 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมศรีลาดวน อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ

ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 7 สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
วันที่ 4 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมศรีลาดวน อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ

221

222
ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 7 สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
วันที่ 4 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมศรีลาดวน อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ

ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 7 สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
วันที่ 4 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมศรีลาดวน อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ

223

224
ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 7 สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
วันที่ 4 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมศรีลาดวน อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ

ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 7 สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
วันที่ 4 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมศรีลาดวน อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ

225

226
ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 7 สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
วันที่ 4 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมศรีลาดวน อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ

ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 8 ตราด จันทบุรี สระแก้ว
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
วันที่ 27 – 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมมณีจันทร์ รีสอร์ท อ. เมือง จ. จันทบุรี

227

228
ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 8 ตราด จันทบุรี สระแก้ว
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
วันที่ 27 – 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมมณีจันทร์ รีสอร์ท อ. เมือง จ. จันทบุรี

ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 8 ตราด จันทบุรี สระแก้ว
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
วันที่ 27 – 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมมณีจันทร์ รีสอร์ท อ. เมือง จ. จันทบุรี

229

230
ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 8 ตราด จันทบุรี สระแก้ว
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
วันที่ 27 – 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมมณีจันทร์ รีสอร์ท อ. เมือง จ. จันทบุรี

ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 8 ตราด จันทบุรี สระแก้ว
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
วันที่ 27 – 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมมณีจันทร์ รีสอร์ท อ. เมือง จ. จันทบุรี

231

232
ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 8 ตราด จันทบุรี สระแก้ว
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
วันที่ 27 – 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมมณีจันทร์ รีสอร์ท อ. เมือง จ. จันทบุรี

ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 8 ตราด จันทบุรี สระแก้ว
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
วันที่ 27 – 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมมณีจันทร์ รีสอร์ท อ. เมือง จ. จันทบุรี
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234
ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 8 ตราด จันทบุรี สระแก้ว
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
วันที่ 27 – 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมมณีจันทร์ รีสอร์ท อ. เมือง จ. จันทบุรี

ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 8 ตราด จันทบุรี สระแก้ว
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
วันที่ 27 – 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมมณีจันทร์ รีสอร์ท อ. เมือง จ. จันทบุรี
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236
ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 8 ตราด จันทบุรี สระแก้ว
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
วันที่ 27 – 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมมณีจันทร์ รีสอร์ท อ. เมือง จ. จันทบุรี

ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 8 ตราด จันทบุรี สระแก้ว
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
วันที่ 27 – 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมมณีจันทร์ รีสอร์ท อ. เมือง จ. จันทบุรี

237

238
ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 8 ตราด จันทบุรี สระแก้ว
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
วันที่ 27 – 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมมณีจันทร์ รีสอร์ท อ. เมือง จ. จันทบุรี

ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 8 ตราด จันทบุรี สระแก้ว
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
วันที่ 27 – 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมมณีจันทร์ รีสอร์ท อ. เมือง จ. จันทบุรี
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240
ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 8 ตราด จันทบุรี สระแก้ว
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
วันที่ 27 – 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมมณีจันทร์ รีสอร์ท อ. เมือง จ. จันทบุรี

ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 8 ตราด จันทบุรี สระแก้ว
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
วันที่ 27 – 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมมณีจันทร์ รีสอร์ท อ. เมือง จ. จันทบุรี
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242
ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 8 ตราด จันทบุรี สระแก้ว
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
วันที่ 27 – 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมมณีจันทร์ รีสอร์ท อ. เมือง จ. จันทบุรี

ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 8 ตราด จันทบุรี สระแก้ว
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
วันที่ 27 – 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมมณีจันทร์ รีสอร์ท อ. เมือง จ. จันทบุรี

243

244
ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 8 ตราด จันทบุรี สระแก้ว
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
วันที่ 27 – 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมมณีจันทร์ รีสอร์ท อ. เมือง จ. จันทบุรี

ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 9 สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
วันที่ 4 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมบีพีสมิหลาบัช รีสอร์ท จ. สงขลา

245

246
ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 9 สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
วันที่ 4 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมบีพีสมิหลาบัช รีสอร์ท จ. สงขลา

ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 9 สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
วันที่ 4 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมบีพีสมิหลาบัช รีสอร์ท จ. สงขลา

247

248
ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 9 สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
วันที่ 4 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมบีพีสมิหลาบัช รีสอร์ท จ. สงขลา

ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 9 สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
วันที่ 4 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมบีพีสมิหลาบัช รีสอร์ท จ. สงขลา

249

250
ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 9 สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
วันที่ 4 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมบีพีสมิหลาบัช รีสอร์ท จ. สงขลา

ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 9 สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
วันที่ 4 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมบีพีสมิหลาบัช รีสอร์ท จ. สงขลา

251

252
ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 9 สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
วันที่ 4 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมบีพีสมิหลาบัช รีสอร์ท จ. สงขลา

ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 9 สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
วันที่ 4 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมบีพีสมิหลาบัช รีสอร์ท จ. สงขลา

253

254
ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 9 สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
วันที่ 4 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมบีพีสมิหลาบัช รีสอร์ท จ. สงขลา

ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 9 สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
วันที่ 4 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมบีพีสมิหลาบัช รีสอร์ท จ. สงขลา

255

256
ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 9 สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
วันที่ 4 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมบีพีสมิหลาบัช รีสอร์ท จ. สงขลา

ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 9 สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
วันที่ 4 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมบีพีสมิหลาบัช รีสอร์ท จ. สงขลา

257

258
ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 9 สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
วันที่ 4 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมบีพีสมิหลาบัช รีสอร์ท จ. สงขลา

ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 9 สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
วันที่ 4 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมบีพีสมิหลาบัช รีสอร์ท จ. สงขลา

259

260
ใบลงทะเบียน กลุ่มที่ 9 สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
วันที่ 4 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมบีพีสมิหลาบัช รีสอร์ท จ. สงขลา

ภาคผนวก ค
ภาพถ่ายบรรยากาศการฝึกอบรม

บรรยากาศการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 4 จังหวัดชายแดนภาคเหนือ
(เชียงราย เชียงใหม่ ตาก และแม่ฮ่องสอน)

การรับฟังบรรยายจากวิทยากร

ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้า

เสวนาการรู้เท่าทันอาเซียน

การศึกษาดูงาน ณ ด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่ 1

ทางการเกษตรของชุมชนเพื่อการส่งออกของบ้านผลไม้

การรับฟังบรรยายจากวิทยากร

การบูรณาการและนาเสนอผลการออกแบบ
นวัตกรรมการทางานสู่อาเซียน
261

บรรยากาศการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันตก
(กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี)

กล่าวรายงานโดยตัวแทน ก.พ.

เสวนาจิตวิญญาณและรู้เท่าทันอาเซียน

ศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าราชบุรี

การรับฟังบรรยายจากวิทยากร

ปิดโครงการอบรม
ประชุมปฏิบัติการกลุ่ม
262

บรรยากาศการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันตก
(ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ชุมพร)

การรับฟังบรรยายจากวิทยากร

ตัวแทน ก.พ.มอบของที่ระลึกรองผู้ว่าฯ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประชุมปฏิบัติการกลุ่ม

กล่าวเปิด โดย รองผู้ว่าฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน

ปิดโครงการอบรม

263

บรรยากาศการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคเหนือตอนล่าง
(น่าน พะเยา อุตรดิตถ์)

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดย ผู้วา่ ราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

ตัวแทนจากสานักงาน ก.พ. กล่าวรายงาน

การรับฟังการบรรยายจากวิทยากร

ฐานการเรียนรู้และการระดมความคิด

การศึกษาดูงานด้านอาเซียน ณ เทศบาลตาบลศรีพนมมาศ

พิธีปิดโครงการและมอบวุฒิบัตร

264

บรรยากาศการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 (หนองคาย เลย และบึงกาฬ)

การรับฟังบรรยายจากวิทยากร

ถอดบทเรียน

บูรณาการความรู้สู่การออกแบบกิจกรรมและโครงการ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยชุมชน

ทาแบบทดสอบหลังฝึกอบรมและประเมินผล

ปิดโครงการอบรม
265

บรรยากาศการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 4 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(นครพนม มุกดาหาร อานาจเจริญ และอุบลราชธานี)

การรับฟังบรรยายจากวิทยากร

ศึกษาดูงาน ณ ด่านพรมแดนช่องเม็ก

การบูรณาการในการพัฒนางานด้านอาเซียน
266

เสวนาคุณค่าของสันติภาพเพื่อสร้างความมั่นคงอาเซียน

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์

การนาเสนอผลการออกแบบกิจกรรมและโครงการ

บรรยากาศการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง (สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์)

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

การรับฟังการบรรยายจากวิทยากร

การรับฟังการเสวนาจากวิทยากร

ฐานการเรียนรู้และการระดมความคิด

การศึกษาดูงาน ณ หมู่บ้านวัฒนธรรมขะแมร์

พิธีปิดโครงการและมอบวุฒิบัตร
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เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออก
(ตราด จันทบุรี สระแก้ว)

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

การรับฟังการบรรยายและการเสวนาจากวิทยากร

การศึกษาดูงาน ณ โบสถ์แม่พระปฏิสนธินิรมล จันทบุรี และสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชา จันทบุรี

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
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บรรยากาศการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน
(สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี)

การรับฟังบรรยายจากวิทยากร

การศึกษาดูงาน อบต.ปริก จ.สงขลา

การประชุมปฏิบัติการกลุ่ม

การทากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

การทากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

ปิดโครงการอบรม
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ภาคผนวก ง
ตัวอย่างวุฒิบัตร

สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน
วุฒิบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ
ได้รับกำรฝึกอบรมตำมโครงกำรพัฒนำหลักสูตรและจัดฝึกอบรมควำมรู้เกี่ยวกับอำเซียนของบุคลำกรภำครัฐส่วนภูมิภำค
ระหว่ำงวันที่ ๔ – ๖ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยควำมร่วมมือระหว่ำง สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน และ สถำบันวิจัยพฤติกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(นำยนนทิกร กำญจนะจิตรำ)
เลขำธิกำร ก.พ.
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ภาคผนวก จ
เครื่องมือประเมินผลการฝึกอบรม
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(เครืยนของบุ
่องมือคฉบั
บที่ 1)ฐในส่วนภูมภิ าค
รายงานผลการดาเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรความรูเ้ กี่ยวกับอาเซี
ลากรภาครั

แบบทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียน (ก่อน-หลังการฝึกอบรม)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ– สกุล............................................................................. ระดับตาแหน่งงาน.........................................
สถานที่ทางาน ……………..............................................................................................................................
คาชี้แจง
1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
2. แบบทดสอบมีทั้งหมด 6 หน้า จานวน 20 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
3. ใช้เวลาในการทดสอบ 30 นาที
4. ก่อนทาแบบทดสอบให้ท่านกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ชัดเจน ลงในกระดาษคาตอบด้านล่าง
5. ในการทาแบบทดสอบให้เลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดจากตัวเลือก ก, ข, ค หรือ ง เพียงคาตอบเดียว
เท่านั้น แล้วทาเครื่องหมาย  ลงในกระดาษคาตอบ
6. ให้ท่านทาข้อสอบให้ครบทุกข้อภายในเวลาที่กาหนด แล้วส่งแบบทดสอบฉบับนี้คืนกรรมการคุมสอบ
7. ห้ามขีดเขียนหรือทาเครื่องหมายใด ๆ ลงในแบบทดสอบฉบับนี้

กระดาษคาตอบ
ข้อ ก ข ค ง ข้อ ก ข ค ง ข้อ ก ข ค ง ข้อ ก ข ค ง
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
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1. อาเซียน (ASEAN) ย่อมาจาก
ก. Asia South East Association Nations
ข. Association of South East Asian Nations (คาตอบที่ถูกต้อง)
ค. Asia South East Association National
ง. Association of South East Asian National
2. “สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ” ได้จัดตั้งขึ้นโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศของประเทศสมาชิกก่อตั้ง 5 ประเทศ ซึ่งได้แก่ประเทศใดบ้างที่ได้ร่วมลงนามใน “ปฏิญญา
กรุงเทพฯ” (Bangkok Declaration) หรือที่เรียกว่าปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration)
ก. ไทย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา มาเลเซีย และเวียดนาม
ข. ไทย บรูไน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์
ค. ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ (คาตอบที่ถูกต้อง)
ง. ไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และเวียดนาม
3. คุณลักษณะของบุคลากรภาครัฐที่พึงประสงค์สู่การรวมตัวของประชาคมอาเซียนของสานักงาน ก.พ.
ร่วมกับสถาบันวิจัยและให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยกเว้น ข้อใด
ก. มีความเป็นนานาชาติ (International)
ข. มีความเป็นมืออาชีพ (Professional)
ค. มีความเป็นผู้นา (Leadership) (คาตอบที่ถูกต้อง)
ง. มีความเป็นผู้สนับสนุน (Facilitator)
4. ข้อใด ไม่ใช่ จุดอ่อนของบุคลากรภาครัฐไทยในการรวมตัวสู่ประชาคมอาเซียน
ก. การทางานแบบบูรณาการ (คาตอบที่ถูกต้อง)
ข. ทักษะในด้านภาษา
ค. ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ง. กฎระเบียบของระบบราชการ
5. ต่อไปนี้เป็นวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งอาเซียนตามปฏิญญากรุงเทพฯ ยกเว้น ข้อใด
ก. ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และการบริหาร
ข. ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค
ค. ส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
ง. ส่งเสริมให้ประชาคมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (คาตอบที่ถูกต้อง)
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6. ในปี 2546 ผู้นาอาเซียนได้ลงนามปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน ฉบับที่ 2 (Declaration of
ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) เพื่อประกาศจัดตั้งประชาคมอาเซียนหรือ ASEAN Community
ภายในปี 2563 (ค.ศ.2020) โดยสนับสนุนการรวมตัวและความร่วมมืออย่างรอบด้าน โดยประกอบไปด้วย
3 เสาในข้อใด
ก. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AECC), ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน (APSC),
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASoC)
ข. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AECC), ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน (APSC),
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC)
ค. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AECC), ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน (APoC),
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASoC)
ง. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC), ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน (APSC),
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) (คาตอบที่ถูกต้อง)
7. สัญลักษณ์ของอาเซียนคืออะไร และมีความหมายว่าอย่างไร
ก. รวงข้าว 10 รวง หมายถึง ประเทศสมาชิกรวมตัวกันเพื่อมิตรภาพ และความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน
(คาตอบที่ถูกต้อง)
ข. รวงข้าว 10 รวง หมายถึง ประเทศสมาชิกที่มีวัฒนธรรมใกล้เคียงกันเพื่อการค้าขายอย่างเสรี
ค. ต้นข้าว 10 ต้น หมายถึง ประเทศสมาชิกที่มีวัฒนธรรมใกล้เคียงกันเพื่อการค้าขายอย่างเสรี
ง. ต้นข้าว 10 ต้น หมายถึง ประเทศสมาชิกรวมตัวกันเพื่อมิตรภาพ และความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน
8. กรอบการปฏิบัติใด ไม่ได้ อยู่ในแผนการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
ก. ความเข้าใจในระบบสังคมวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่แตกต่างของประเทศสมาชิก
ข. ส่งเสริมและร่วมมือในการสร้างความมั่นคงภายในของประเทศสมาชิก (คาตอบที่ถูกต้อง)
ค. ส่งเสริมความสงบสุขและรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาความมั่นคงสาหรับประชาชน
ง. เสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในความร่วมมือระดับภูมิภาค
9. กรอบการปฏิบัติใด ไม่ได้ อยู่ในแผนการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ก. ส่งเสริมการตลาดและฐานการผลิตเดียว
ข. ให้ความสาคัญกับประเด็นด้านนโยบายที่จะช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ค. การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ง. ส่งเสริมการเปิดเสรีการลงทุนด้านพลังงานเพื่อทาให้ราคาพลังงานในกลุ่มประเทศอาเซียนถูกลง
(คาตอบที่ถูกต้อง)
10. กรอบการปฏิบัติใด ไม่ได้ อยู่ในแผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ก. การส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมของแต่ละประเทศสมาชิก (คาตอบที่ถูกต้อง)
ข. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ค. สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม
ง. การลดช่องว่างทางการพัฒนา
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11. ข้อใด ไม่ได้ อยู่ในแผนการเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน
ก. ความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ข. ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบ
ค. ความเชื่อมโยงด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (คาตอบที่ถูกต้อง)
ง. ความเชื่อมโยงด้านประชาชน
12. ข้อใด คือ เจ็ดวิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน
ก. แพทย์ เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ นักโบราณคดี นักแปลภาษา (ล่าม) นักสังคมวิทยา ทนายความ
ข. แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ นักบัญชี นักสารวจ วิศวกร สถาปนิก (คาตอบที่ถูกต้อง)
ค. ครู นักธุรกิจ ทนายความ นักบัญชี วิศวกร สถาปนิก เภสัชกร
ง. แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ นักบัญชี เภสัชกร ครู นักวิทยาศาสตร์
13. ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ที่คาดว่าประเทศไทยจะได้รับจากการบังคับใช้กฎบัตรอาเซียน
ก. ความสามารถรับมือกับภัยคุกคามระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง
ข. ช่วยส่งเสริมค่านิยมของประเทศอื่นๆในอาเซียนที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศไทย
ค. อานาจการต่อรองที่เพิ่มขึ้นของประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียนในเวทีโลก
ง. ประชาชนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน (คาตอบที่ถูกต้อง)
14. สถาบันอาเซียนเพื่อสันติภาพและความสมานฉันท์ (ASEAN Institute of Peace and
Reconciliation) ตั้งอยู่ ณ สถานที่ใด
ก. ฮานอย ประเทศเวียดนาม
ข. กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ค. กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย(คาตอบที่ถูกต้อง)
ง. กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
15. ภารกิจของสถาบันอาเซียนเพื่อสันติภาพและความสมานฉันท์ คือข้อใด
ก. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างกันในอาเซียน
ข. การวิจัยและรับฟังความคิดเห็นเพื่อส่งเสริมสันติภาพในภูมิภาค (คาตอบที่ถูกต้อง)
ค. ผลักดันนโยบายของอาเซียนด้านสันติภาพ
ง. เข้าไปสร้างความสมานฉันท์ภายในประเทศสมาชิก
16. วัตถุประสงค์หลักของประเทศไทยในการส่งเสริมบทบาทของภาคประชาสังคมด้วยการจัดตั้ง GONGO Forum คือข้อใด
ก. ส่งเสริมให้NGO สามารถทางานด้านสิทธิมนุษยชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข. การส่งเสริมและผลักดันให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินการตามแผนงานการจัดตั้งประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน(คาตอบที่ถูกต้อง)
ค. การผลักดันให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ง. ถูกทุกข้อ
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17. ข้อใด ไม่ใช่ หลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก
ก. การภาคยานุวัติ
ข. การตกลงใช้เงินสกุลเดียวกัน (คาตอบที่ถูกต้อง)
ค. การเป็นคู่เจรจาเต็มตัวของอาเซียน
ง. การมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับอาเซียน
18. อาเซียนได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาเซียน (ASEAN ICT Masterplan2015: AIM 2015) หน้าที่ในข้อใด ไม่ใช่ บทบาทของประเทศไทย
ก. การจัดทามาตรฐานและนิยามทักษะบุคลากรด้าน ICT อาเซียน
ข. การจัดทาแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อาเซียน
ค. โครงการ Smart Thailand
ง. จัดทาโครงการสื่อสารไร้พรมแดนภายในภูมิภาค (คาตอบที่ถูกต้อง)
19. การที่ประเทศไทยให้ความสาคัญกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยเน้นหลักธรรมาภิบาล แสดงว่า
ประเทศไทยดาเนินการได้สอดคล้องกับประชาคมใด
ก. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ข. ประชาคมการค้าและการลงทุนอาเซียน
ค. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ง. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (คาตอบที่ถูกต้อง)
20. ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการค้าบริการ (ASEAN Framework Agreement on Trade in Services:
AFAS) เปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถมีหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นต่างชาติได้ไม่เกินร้อยละเท่าไร
ก. 40
ข. 50
ค. 70 (คาตอบที่ถูกต้อง)
ง. 100
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(เครื่องมือฉบับที่ 2)

แบบประเมินของโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ ............................. ปี
3. ระดับ
 ชานาญการ
 ชานาญการพิเศษ
 เชี่ยวชาญ
 อื่น ๆ โปรดระบุ..................................................
4. ประสบการณ์การทางาน ..............................ปี
5. จังหวัดที่ปฏิบัติงาน .............................................................................
แบบประเมินการบริหารจัดการในการจัดฝึกอบรมของผู้จัดอบรม ประเมินโดยผู้เข้ารับการอบรม
คาชี้แจง: โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ประเด็นพิจารณา

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด
(4)
(3)
(2)
(1)

การบริหารจัดการด้านวิชาการของผู้จัดอบรม ได้ทาสิ่งต่อไปนี้หรือไม่
1. มีกากับเวลาให้การฝึกอบรมเป็นไปตามตารางเวลาการฝึกอบรม
2. มีกิจกรรมสัมพันธ์นอกเวลาการอบรม
3. มีเจ้าหน้าที่ดูแล หรือมีพี่เลี้ยงประจาต่อผู้เข้าอบรมที่เพียงพอ
4. มีการประสานงานอานวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น
ระหว่างอบรม ของเจ้าหน้าที่ประจาห้องอบรม
5. มีการแจ้งเกณฑ์ที่ชัดเจนในการผ่านการอบรมฯ ให้ผู้เข้าอบรมทราบ
การบริหารจัดการด้านธุรการของผู้จัดอบรม ได้ทาสิ่งต่อไปนี้หรือไม่
1. เจ้าหน้าที่ให้การทักทายและต้อนรับผู้เข้าอบรมด้วยมิตรไมตรี
2. ความสะดวกในการลงทะเบียนก่อนเข้าอบรมและในการรับเอกสาร
3. มีเจ้าหน้าที่คอยให้คาแนะนาและอานวยความสะดวกระหว่างการฝึกอบรม
4. แจ้งการเปลี่ยนแปลงกาหนดการให้ผู้เข้าอบรมทราบล่วงหน้า
5. การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม
6. ที่พักและสิ่งอานวยความสะดวกของสถานที่จัดอบรม
7. มีการอานวยความสะดวกเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล
8. ขนาด พื้นที่ และความเหมาะสมของห้องประชุมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
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รายงานผลการดาเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
รายงานผลการดาเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด
(4)
(3)
(2)
(1)

รายงานผลการดาเนินการจัดฝึกอบรมหลักประเด็
สูตรความรู
่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมภิ าค
นพิจเ้ กีารณา

ด้านวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
1. มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอครบถ้วนและสอดคล้องกับรูปแบบกิจกรรมการอบรม
2. มีโสตทัศนูปกรณ์ เช่น โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ จอรับภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้
3. เจ้าหน้าที่โสตฯ ทีใ่ ห้คาแนะนาและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้โสตต่างๆได้ทัน

ด้านเอกสารประกอบการฝึกอบรม
1. มีเอกสารประกอบการอบรมครบถ้วน เนื้อหาอ่านเข้าใจได้ด้วยตนเอง
2. จัดทาไว้เป็นรูปเล่มหรือแฟ้มทีส่ ะดวกต่อการอ่านและศึกษาเพิ่มเติมภายหลัง

ด้านการจัดการศึกษาดูงาน
1. กาหนดการ และระยะเวลาในการจัดศึกษาดูงานในครั้งนี้
2. ประโยชน์/ความรู้ทไี่ ด้รับจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้
3. การนาความรู้และข้อมูลที่ได้จากการศึกษาดูงานมาปรับใช้ในงาน
4. การนาความรู้ทไี่ ด้รบั จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ไปถ่ายทอดแก่ผอู้ ื่นได้
5. การให้ความต้อนรับและข้อมูลจากบุคลากรที่เข้าศึกษาดูงาน
6. ความเหมาะสมของสถานที่ศึกษาดูงาน
7. ความเหมาะสมของยานพาหนะ
8. การได้มสี ่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลีย่ นเรียนรู้กับวิทยากรประจา
สถานที่ที่เข้าไปศึกษาดูงานในครั้งนี้
9. โดยภาพรวมของการจัดโครงการ/กิจกรรมในครั้งนี้

ข้อเสนอแนะเพิ่มมเติม
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
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(เครื่องมือฉบับที่ 3)
แบบประเมินวิทยากรตามหัวข้อวิชา โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ชื่อวิทยากรที่ถูกประเมิน ……………………………………………….…………..…………….……………………….…………………..
ชื่อหัวข้อวิชาที่สอน……........................................................................................................................... ..............
สอนในวันที่.................................................................สถานที.่ .............................................................................
คาชี้แจง: โปรดทาเครื่องหมายลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ประเด็นพิจารณา

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด
(4)
(3)
(2)
(1)

ความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน
1. มีความรู้และเชี่ยวชาญในวิชาทีส่ อนอย่างแท้จริง
2. มีความชัดเจนในการถ่ายทอดความรู้ สามารถอธิบายเพิ่มเติมให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
3. มีการเตรียมการสอนมาเป็นอย่างดี
บุคลิกภาพที่เหมาะสมของวิทยากร
4. การแต่งกายเหมาะสมกับรูปแบบการอบรม เป็นทีน่ ่าเชื่อถือ
5. ยิ้มแย้มแจ่มใส อารมณ์ขัน มีมนุษยสัมพันธ์ ควบคุมอารมณ์ได้ดี
6. ใช้ภาษาสุภาพ สามารถดึงดูดผูเ้ ข้าอบรม
เทคนิคการสอนที่ดี
7. มีการนาเข้าสู่บทเรียน ชี้แจงวัตถุประสงค์ของหัวข้อบรรยายอย่างชัดเจน
8. จัดลาดับความสัมพันธ์ของเนื้อหาวิชาได้อย่างเหมาะสม เช่น จากง่ายไปยาก
9. มีวิธีการถ่ายทอดที่เหมาะสมกับเนื้อหาและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
10.มีการแทรกหรือเปลี่ยนวิธีการสอนเมื่อมีผู้เข้าอบรมง่วงหรือเบื่อ
11.สอนเนื้อหาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และคาอธิบายรายวิชา
12.เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ซักถาม และแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
13.มีสรุปสาระสาคัญ พร้อมยินดีให้ข้อมูลให้คาปรึกษาภายหลังการฝึกอบรม
14.มีการเสริมแรงทางบวกให้ผู้เข้าอบรม พร้อมให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เข้าอบรม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร
15.มีทัศนคติที่ดีต่องานราชการ
16.ควบคุมชั้นเรียนและรักษาเวลาได้ดี
17.ความพึงพอใจต่อวิทยากรโดยรวม

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………

278

โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
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(เครื่องมือฉบับที่ 4)
แบบประเมินปฏิกิริยาการเรียนรู้และพฤติกรรมของผู้เข้าอบรมประจาวัน
โดยการสังเกตการณ์ของ ผู้จัดการฝึกอบรม
คาชี้แจง: โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ประเด็นพิจารณา

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด
(4)
(3)
(2)
(1)

วินัยในระหว่างการอบรม
1. การแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสม
2. เข้าห้องอบรมตรงเวลา
3. เดินเข้า-ออกห้องอบรมขณะที่วิทยากรบรรยายหรือดาเนินกิจกรรม (ข้อลบ)
4. พูดคุยกันขณะวิทยากรบรรยายหรือดาเนินกิจกรรม (ข้อลบ)
สัมพันธภาพต่อผู้จัดอบรมและต่อวิทยากร
5. ผู้เข้าอบรมมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
6. มีสัมพันธภาพที่ดตี ่อผู้จดั อบรม
7. มีสัมพันธภาพที่ดตี ่อวิทยากร
8. ใบหน้ายิ้มแย้มในขณะรับการอบรม
ความตั้งใจในการเรียนรู้
9. แสดงความสนใจขณะที่วิทยากรบรรยายหรือดาเนินกิจกรรม
10.พยักหน้าเข้าใจตามที่วิทยากรบรรยายหรือดาเนินกิจกรรม
11.จดบันทึกสิ่งที่วิทยากรบรรยาย
12.เปิดเอกสารประกอบคาบรรยายหรือตั้งใจศึกษาสื่อประกอบการอบรม
13.ซักถามวิทยากรเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆที่เกีย่ วข้อง
14.เหม่อลอย / สัปหงก / หลับขณะมีการบรรยายหรือดาเนินกิจกรรม (ข้อลบ)
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการฝึกอบรม
15. ตอบคาถามที่วิทยากรซักถาม
16. มีส่วนร่วมในกิจกรรมการฝึกอบรมอย่างกระตือรือร้น

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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(เครื่องมือฉบับที่ 5)

แบบสอบถาม การเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ดีต่ออาเซียนและการทางานด้านอาเซียน
ติดตามผล 1 เดือน ภายหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูภาค

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ข้อมูลทั่วไป กรุณาเลือกตอบเพียงข้อเดียว
1. เพศ
 1. ชาย
 2. หญิง
2. อายุ
 1. อายุไม่เกิน 30 ปี  2. อายุ 31 – 40 ปี  3. อายุ 41 – 50 ปี  4. อายุ 51 ปีขึ้นไป
3. ประสบการณ์การทางานราชการ
 1.อายุงานไม่เกิน 10ปี  2.อายุงาน 11 – 15ปี  3.อายุงาน 16 – 20 ปี
 4.อายุงาน 20 ปีขึ้นไป
4. ตาแหน่งงานเทียบเท่าระดับ
 1. ชานาญการ  2. ชานาญการพิเศษ  3. เชี่ยวชาญ  4. เชี่ยวชาญพิเศษ
 5. อื่นๆโปรดระบุ
...................................................................................................................................
5. จังหวัดที่ปฏิบัติงาน
กลุ่ม 1  1. เชียงราย
 2. เชียงใหม่
 3. แม่ฮ่องสอน  4. ตาก
กลุ่ม 2  1. กาญจนบุรี
 2. ราชบุรี
 3. เพชรบุรี
กลุ่ม 3  1. ประจวบคีรีขันธ์  2. ระนอง
 3. ชุมพร
กลุ่ม 4  1. น่าน
 2. พะเยา
 3. อุตรดิตถ์
กลุ่ม 5  1. หนองคาย
 2. เลย
 3. บึงกาฬ
กลุ่ม 6  1. นครพนม
 2. มุกดาหาร
 3. อานาจเจริญ  4. อุบลราชธานี
กลุ่ม 7  1. สุรินทร์
 2. ศรีสะเกษ
 3. บุรีรัมย์
กลุ่ม 8  1. ตราด
 2. จันทบุรี
 3. สระแก้ว
กลุ่ม 9  1. สงขลา
 2. นราธิวาส
 3 .ยะลา
 4. สตูล
 5. ปัตตานี
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คาชี้แจง: โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิด ความรู้สึกและความเป็นจริงที่ปรากฏกับตัวท่าน

รายงานผลการดาเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรความรูเ้ กี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมภิ าค

ความคิด ความรู้สึก ก่อนอบรม
ทัศนคติที่ดีต่ออาเซียน

มากที่สุด มาก
(4)
(3)

ความคิด ความรู้สึก หลังอบรม

น้อย น้อยที่สุด มากที่สุด มาก
(2)
(1)
(4)
(3)

น้อย น้อยที่สุด
(2)
(1)

1.ฉันเห็นความจาเป็นของการพึ่งพากันของคนในชาติอาเซียน
2.ฉันยึดมั่นในการเคารพสิทธิเท่าเทียมของคนในชาติอาเซียน
3.ความร่วมมือเศรษฐกิจอาเซียนจะทาให้เศรษฐกิจไทยเข้มแข็งขึ้น
4.การสร้างอัตลักษณ์ร่วมกันของอาเซียนจะช่วยสร้างความ
ตระหนักถึงหน้าที่ความเป็นพลเมืองอาเซียนได้จริง
5.ฉันพร้อมที่จะร่วมรับผิดชอบในฐานะการเป็นสมาชิกของ
พลเมืองอาเซียน
6.ความเชื่อและค่านิยมที่ตา่ งกันนับเป็นอุปสรรคต่อการอยู่รว่ มกัน
ของคนในชาติอาเซียนได้อย่างสันติสุข
7.ฉันสนับสนุนการเผยแพร่ขา่ วสารอาเซียน สู่สังคมไทยให้ทั่วถึง
8.ฉันมั่นใจว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะช่วยขยายการค้า
การลงทุนและการบริการในภูมภิ าคอาเซียนได้จริง
9.ฉันพร้อมที่จะปรับตัวเพือ่ รับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจาก
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
10.ฉันพร้อมที่จะเรียนรู้ สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง
และภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน
11.ฉันมองเพื่อนบ้านในฐานะคู่แข่งและด้อยกว่า มากกว่า การ
มองในฐานะความเป็นหุ้นส่วนหรือคู่ค้าที่เท่าเทียม
12.มาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและระงับข้อพิพาทโดยสันติ จะ
ป้องกันสงครามความขัดแย้งระหว่างชาติอาเซียนได้
13.การเปิดเสรีอาเซียนจะกระตุ้นให้ข้าราชการไทยทางานโดยยึด
หลักนิติธรรมและธรรมาภิบาลตามหลักสากลมากขึ้น
14.การส่งเสริมให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวจะส่งผล
กระทบทางลบภายหลัง ดังเช่นบางประเทศในกลุ่มยุโรป
15.ฉันพร้อมปรับวิธีคิดจากการเป็นผู้ทาและผู้นานโยบาย มากกว่า
เป็นผู้ทาตามคาสั่งของนักการเมืองเท่านัน้
16.ฉันพอใจกับเป้าหมายที่มุ่งให้ประชากรอาเซียนมีสภาพความ
เป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนาในทุกด้านคู่ขนานกัน
17.ฉันมั่นใจว่าฉันสามารถคิดเชิงบวกต่อเพื่อนบ้านอาเซียนได้โดย
ไม่ยึดติดอดีตหรือประวัติศาสตร์เลวร้ายที่มีต่อกัน
18.ฉันเห็นด้วยกับความเชื่อมโยงเส้นทางประวัติศาสตร์มรดก
ทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ระดับภูมิภาคอาเซียนร่วมกัน
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ความคิด ความรู้สึก ก่อนอบรม
ทัศนคติที่ดีต่ออาเซียน

มากที่สุด มาก
(4)
(3)

ความคิด ความรู้สึก หลังอบรม

น้อย น้อยที่สุด มากที่สุด มาก
(2)
(1)
(4)
(3)

น้อย น้อยที่สุด
(2)
(1)

19.ฉันยอมรับได้กบั การใช้งบประมาณของประเทศไทยไปพัฒนา
พื้นที่และคนในชาติประเทศเพื่อนบ้านได้ที่ไม่ใช่การแอบแฝง
ด้วยคอรัปชั่นเชิงนโยบาย
20.ฉันรู้สึกท้าทายกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ในการทางานเพื่อให้ไทย
ก้าวสู่เวทีอาเซียนได้อย่างสง่างาม

คาชี้แจง: โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับการปฏิบัติงานและความเป็นจริงที่ปรากฏกับตัวท่าน
การปฏิบัติงาน ก่อนอบรม
พฤติกรรมการทางานด้านอาเซียน

มากที่สุด มาก
(4)
(3)

การปฏิบัติงาน หลังอบรม

น้อย น้อยที่สุด มากที่สุด มาก
(2)
(1)
(4)
(3)

น้อย น้อยที่สุด
(2)
(1)

1.ฉันหมั่นศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ รวมทัง้ เทคโนโลยีในสาขาอาชีพ
ของตนเพื่อรองรับอาเซียน
2.ฉันมีการติดตามความรู้เกีย่ วกับอาเซียนอยู่เสมอ จากแหล่ง
ต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบัตริ าชการ
3.ฉันนาประสบการณ์ความรู้ เกี่ยวกับอาเซียน มาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัตหิ น้าที่ราชการได้มากขึ้น
4.ฉันนาความรู้เชิงบูรณาการของตนเกี่ยวกับอาเซียนไปใช้ในการ
สร้างแนวทางการปฏิบัติงานในอนาคตได้
5.ฉันสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศการพัฒนาความเชี่ยวชาญในงาน
ที่เอื้อต่อการทางานด้านอาเซียนในหน่วยงาน
6.ฉันยืนหยัดพิทกั ษ์ผลประโยชน์และชือ่ เสียงของชาติ แม้ใน
สถานการณ์ที่เสี่ยงต่อความมั่นคงในตาแหน่งหน้าที่
7.ฉันมักแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมแบ่งปันความรู้ด้านอาเซียนกับ
เพื่อนร่วมงาน
8.ฉันสามารถบริหารความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในการ
ทางานที่มาจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้
9.ฉันมีส่วนร่วมในการปรับแผนการทางานของตนเองหรือหน่วยงาน
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของอาเซียน
10.ฉันสามารถปฏิบัติงานแบบบูรณาการสหสาขาอาชีพระหว่าง
ข้าราชการไทยกับชาติอื่นในอาเซียนได้
11.ฉันยึดหลักบริการในงานราชการที่เน้นประชาชนอาเซียนเป็น
ศูนย์กลางบนฐานพหุวัฒนธรรมที่หลากหลาย
12.ฉันสามารถอธิบายให้เพือ่ นร่วมงานเข้าใจได้ว่า งานที่ทาอยู่
เกี่ยวข้องหรือสนองต่อวิสัยทัศน์ของอาเซียนอย่างไรได้
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การปฏิบัติงาน ก่อนอบรม

การปฏิบัติงาน หลังอบรม

รายงานผลการดาเนิพฤติ
นการจั
ดฝึกอบรมหลั
กสูตารความรู
คลากรภาครัฐในส่วนภูมภิ าค
กรรมการท
างานด้
นอาเซีเ้ กีย่ยนวกับอาเซียนของบุ
มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด มากที่สุด มาก
(4)
(3)
(2)
(1)
(4)
(3)

น้อย น้อยที่สุด
(2)
(1)

13.ฉันพยายามเรียนรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาของเพื่อนบ้าน
14.ฉันแสดงบทบาทให้ปรากฏถึงความมีจิตสานึกในความเป็น
ข้าราชการไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน
15.ฉันทางานโดยยึดมั่นในหลักการ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณข้าราชการไทย
16.ฉันแสดงบทบาทความเป็นผู้นานโยบายด้านอาเซียนมาปฏิบัติ
มากกว่าเป็นผู้ทาตามคาสั่งหรือทางานประจา
17.ฉันสามารถออกแบบกิจกรรมหรือโครงการเพื่อการแก้ปัญหาใน
การทางานด้านอาเซียนในภูมภิ าคของตนได้
18.ฉันปรับตัวต่อการใช้ชีวิตและการทางานด้านอาเซียนได้
19.ฉันทางานที่อาศัยเครือข่ายในระบบราชการเพื่อความร่วมมือ
ในการพัฒนางานด้านอาเซียนมากขึ้น
20.ฉันสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนไทยยอมรับและปรับตัวต่อ
การแข่งขันในอาเซียนหรือมาตรฐานสากลได้
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