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คำนำ
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พัฒนาบุคลากรในบริบทอาเซียนของบุคลากรภาครัฐที่มีระดับตั้งแต่ชานาญการถึงเชี่ยวชาญ ที่ปฏิบัติงาน
ภายในพื้น ที่ กลุ่ มจั งหวัด มีวั ตถุ ประสงค์เ พื่อ ใช้ เป็ นกรอบแนวทางในการจัดฝึ กอบรมความรู้เ กี่ย วกั บ
อาเซียนสาหรับ บุคลากรภาครัฐใน 5 จัง หวัดภาคใต้ชายแดน (สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี)
ในการพั ฒ นาหลั กสู ต รครั้ ง นี้ ส านัก งาน ก.พ. ได้ อ อกแบบการศึก ษาในลั ก ษณะการวิ จัย และพั ฒ นา
(Research and Development) หลักสูตรฝึกอบรมตามกระบวนการวิจัย โดยเริ่มจากกระบวนการวิจัย
เชิงสารวจเพื่อค้นหาปัญหา และความต้องการจาเป็นด้วยวิธีแบบคู่ขนาน ทั้งในเชิง ปริมาณด้วยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม และข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของจังหวัด และการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนามาสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้มี
ประสิทธิผล
สานักงาน ก.พ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรดังกล่าว จะเป็นแนวทางเพื่อใช้ในการจัดฝึกอบรม
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน (สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล
ปัตตานี) ซึ่งมีชายแดนติดประเทศมาเลเซีย ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
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บทที่ 1
บทนา
1. ที่มาและความสาคัญของปัญหา
จากแผนแม่ บ ทว่ า ด้ ว ยความเชื่ อ มโยงระหว่ า งกั น ในภู มิ ภ าคอาเซี ย น มี เ ป้ า หมายเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การ
เจริญ เติ บโตทางเศรษฐกิจ ลดช่อ งว่ างการพัฒ นา โดยการกระจายประโยชน์ ของการเจริ ญ เติ บโตไปยั ง กลุ่ ม
และชุมชนที่พัฒนาน้อยกว่าที่มีความยากจน รวมทั้งส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนและเชื่อมต่อ
ชาติสมาชิกอาเซียนในภูมิภาคให้เข้ากับประชาคมโลก จะเป็นการสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งในภูมิภาค
ในอาเซียน ดังวิสัยทัศน์อาเซียน ปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ.2020) ส่วนที่มองถึง “ความเป็นหุ้นส่วนของการพัฒนาอย่างมี
พลวัตรและเป็นประชาคมที่เอื้ออาทร” โดยมีเป้าหมายของความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนเพื่อ 1) เพิ่มพูนการ
รวมตัวและความร่วมมือของอาเซียน 2) เพิ่มพูนความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกของอาเซียน โดยมีเครือข่าย
การผลิตของภูมิภาคที่เข้มแข็ง 3) ทาให้สภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของประชากรอาเซียนดีขึ้น 4) ปรับปรุง
กฎระเบียบและธรรมาภิบาลของอาเซียน 5) ส่งเสริมการเชื่อมต่อกับศูนย์กลางทางเศรษฐกิจให้มากขึ้นทั้งในภูมิภาค
อาเซียนและภายในชาติสมาชิก รวมถึงการลดช่องว่างของการพัฒนา 6) ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ท้องถิ่น 7) เพิ่มพูนความพยายามในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
และ 8) สามารถจัดการกับผลกระทบในทางลบที่จะเกิดมาจากความเชื่อมโยงในอาเซียน
การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ของประเทศไทยนั้น จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาให้มี
ทักษะการทางานร่วมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งนี้ จากผลศึกษาด้านอาเซียนองมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สานักงาน ก.พ. (สถาบันวิจัยและให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2554) พบว่า
ประเทศไทยควรมีแนวทางการดาเนินงานที่สาคัญ 2 ประการคือ 1) การบริหารกาลังคนภาครัฐให้สอดคล้องกับ
บทบาทภารกิจในปัจจุบันและเตรียมพร้อมสาหรับอนาคตและ 2) การพัฒนาทักษะทั่วไปและทักษะเฉพาะให้มี
คุณลักษณะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ความเป็นนานาชาติ เป็นผู้สนับสนุน มีความเป็นมืออาชีพและการพัฒนา
ให้มคี วามรู้เกี่ยวกับอาเซียนตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับผลการศึกษาผู้บริหารสูงสุด CEOs ในองค์กรต่าง ๆ
ของกลุ่มประเทศในอาเซียน พบว่า ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อองค์กรอันดับแรกคือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น
การใช้ social media เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร สาหรับ
ปัจจัยภายในที่มีผลต่อองค์การ ได้แก่ ทรัพยากรบุคคลของกลุ่มประเทศอาเซียนได้รับความสาคัญ ว่าส่ง ผลต่อ
ความส าเร็ จ ของหน่ ว ยงานร้ อ ยละ 70 และคุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค ลากรที่ เ ป็ น ที่ ต้ อ งการ ได้ แ ก่ collaboration
communication, creativity และ flexibility (IBM CEO study, 2012) ดังเช่น ทักษะของผู้จบการศึกษาระดับ
ปริญ ญาตรีขึ้นไปที่เป็นที่ต้องการของนายจ้างของประเทศในอินโดนีเซีย 4 อันดับแรก ประกอบด้วย integrity,
โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค

1

หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน
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intellectual capacity, team work skills, analytical and problem solving skills และฟิลิปปินส์ พบว่าควร
เสริมสร้าง Communication Skill ส่วนประเทศมาเลเซีย พบว่าเมื่อจัดลาดับทักษะที่สาคัญจากมากไปน้อยได้แก่
technical skills, soft skills, managerial skills, team work, adaptability (graduate employability in Asia,
2012) จากการศึกษาดังกล่าวจะเห็นว่า ความต้องการการพัฒนาทรัพยากรของประเทศในอาเซียนมีความเกี่ยวข้อง
กับบริบทและความต้องการของสั งคมและวัฒนธรรมขององค์กรร่วมด้วย แต่ละพื้นที่ (Regions & Local) อาจมี
ความต้องการที่แตกต่างกัน ทั้งในแง่ของประเภทของความรู้ คุณลักษณะและทักษะ และระดับของการพัฒนาจาก
พื้นฐานไปสู่ระดับความเชี่ยวชาญที่เชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติงานด้านอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ
สานักงาน ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐและได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบตามแผนงานการจัดตั้งประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในข้อ A.7 คือ การพัฒนาสมรรถภาพของ
ระบบราชการ โดยการเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลในระบบราชการของอาเซียนและในการประชุม
บูรณาการแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2556 สานักงานคณะกรรมการ
พัฒ นาการเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชาติ ดาเนิน การบูร ณาการแผนปฏิ บัติ ก ารยุท ธศาสตร์ ประเทศ (Country
Strategy) เข้ากั บแผนยุท ธศาสตร์ การเข้า สู่ประชาคมอาเซี ยน ปี พ.ศ. 2558 และกาหนดให้เป็ นยุท ธศาสตร์
ประเทศ พ.ศ. 2556-2561 ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้แยกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศเพื่อหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง 2) การลดความเหลื่อมล้า 3) การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 4) การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภายในภาครัฐ โดยยุทธศาสตร์ที่ 4
กาหนดแนวทางหนึ่ง ซึ่ง สานักงาน ก.พ. รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพด้วยการพัฒนาทักษะและศักยภาพของกาลังคน
ภาครัฐและเตรียมความพร้อมบุคคลากรภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน
บทบาทของ สานักงาน ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนของ
ประเทศไทยและในการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของไทย สานักงาน ก.พ. มีบทบาทโดยตรงในเสาสังคมและ
วัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC) ซึ่งเป็นหนึ่งใน 3 เสาหลักตามแผนRoadmap สู่ประชาคม
อาเซียน ทั้งนี้หน้าที่หลัก 2 ประการของ ASCC คือ 1) การพัฒนามนุษย์ (Human Development) และ 2) การ
เสริมสร้างขีดความสามารถของภาครัฐในการให้บริการประชาชน (Building Civil Service Capability) โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการทางานของระบบราชการในกลุ่มประเทศอาเซียนให้
ตอบสนองต่อภารกิจของรัฐและการให้บริการประชาชน ตลอดจนปรับบทบาทและภารกิจของระบบราชการให้ทัน
ต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในด้านการพัฒนาคนระหว่างข้าราชการ
ของกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อให้กาลังคนภาครัฐของภูมิภาคอาเซียนมีความรู้ความสามารถและมีวิสัยทัศน์ที่ยาว
ไกล ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความสามารถต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
ในส่ ว นของการพั ฒ นาทั กษะและศั ก ยภาพของก าลั ง คนภาครั ฐ ด้ านการเพิ่ ม ขี ด ความสามารถของ
ทรัพยากรบุคคลนั้น ในปีงบประมาณ 2556 สานักงาน ก.พ. ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสาหรับ
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ข้าราชการทุกระดับ อาทิ หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูงอาเซียน หลักสูตรผู้บริหารระดับกลางกับการเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน หลักสูตรการสร้างความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558
ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค หลักสูตรสาหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาเซียนโดยตรง และหลักสูตรความรู้
สาหรับข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมข้าราชการสู่ประชาคมอาเซียน
อย่างไรก็ดี การดาเนินการส่วนหนึ่งที่ผ่านมา สานักงาน ก.พ. ได้สร้างความตระหนักรู้ในภาพรวมให้แก่
ข้าราชการในส่วนภูมิภาค ตลอดจนจัดฝึกอบรมหลักสูตรความรู้สาหรับข้าราชการในจังหวัดชายแดน เพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้ครอบคลุมทุกจังหวัด จึงเห็นควรศึกษา
ความต้องการด้านการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในบริบทอาเซียนในลักษณะพื้นที่ (Area Based) ของ 76 จังหวัด
และดาเนินการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
สาหรับจังหวัดชายแดน ให้ได้รับการพัฒนามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของบุ คลากรภาครัฐ
ในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยในปีงบประมาณ 2557 สานักงาน ก.พ. ได้กาหนดกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาหลักสูตร
และจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค เพื่อรู้เท่าทันอาเซียนและสร้างความ
ร่วมมือและความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐในบริบทอาเซียนของกลุ่มจังหวัดชายแดนให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้หลักสูตรต้นแบบที่มีมาตรฐานจะได้ขยายการดาเนินการให้ครอบคลุมจังหวัดอื่น ๆ
ในปีงบประมาณต่อไป
สาหรับการพัฒนาหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน
(สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี) ซึ่งเป็นหลักสูตรความต้องการร่วม (Common needs) ที่สอดคล้องกับ
ภารกิจตามพื้นที่ชายแดน ที่พัฒนามาจากผลการสารวจความต้องการจาเป็นด้านอาเซียนของบุคลากรภาครัฐหลาย
สายงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 5 จังหวัด รวม 301 คน มาจากจังหวัด สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล
มีจานวน 69, 68, 56, 56 และ 52 คน ตามลาดับ บุคลากรผู้ตอบแบบสารวจส่วนใหญ่ ดารงตาแหน่งชานาญการ
คิดเป็นร้อยละ 76.4 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.5 มีอายุอยู่ในช่วง 31 – 40 ปี ร้อยละ 35.8 จบปริญญาตรี ร้อยละ
68.1 ทางานในสังกัดพลรือนสามัญ คิดเป็นร้อยละ 38.5 รองลงมาเป็น ข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา กลาโหม องค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนตาบล พนักงานเทศบาลตารวจ อัยการ/ตุลา
การ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ คิดเป็นร้อยละ 12.4, 11.4, 10.0, 6.4, 6.0, 4.3, 4.0, 2.7 และ 0.7 ตามลาดับ
ตอบแบบสารวจและพบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าอบรมด้านอาเซียนมาก่อนคิดเป็น 73.8
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐ ควรมีหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐในส่วน
ภู มิ ภ าค จั ง หวั ด แนวชายแดนภาคใต้ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยหลั ก สู ต รนี้ ต้ อ งมี อ งค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ คื อ
1) วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหลัก สู ต รฝึ ก อบรมครั้ ง นี้ต้ อ งตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการจ าเป็ น ในการฝึ ก อบรมแท้ จ ริ ง
2) รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์และสามารถบูรณาการความรู้เข้ากับบริบทของ
หน่วยงานภาครัฐได้ และ 3) มีการบริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ที่จะดาเนินการ
โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
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จัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสงขลา เป็นเวลา 3 วัน โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับ
บุคลากรภาครัฐใน 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน (สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี)

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมความรู้ เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับ
บุคลากรภาครัฐ ใน 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน ที่เป็นหลักสูตรความต้องการร่วม (Common needs) ตามกลุ่ม
พื้นที่จังหวัดที่ติดชายแดนที่สอดคล้องกับปัญหาความต้องการจาเป็น และความคาดหวังในการพัฒนาบุคลากรใน
บริบทอาเซียนของจังหวัด ที่นามาใช้เป็นกรอบแนวทางการจัดฝึกอบรมความรู้สาหรับ บุคลากรภาครัฐของแต่ละ
จังหวัด ให้มีความรู้ทางปัญญา ทักษะทางสังคม และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานด้านอาเซียนต่อไป

3. ผลผลิต
รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ ที่ได้จ ากการสารวจเพื่อพั ฒนาหลักสู ตรความรู้ เกี่ยวกับอาเซีย นของ
บุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคที่เป็นหลักสูตรร่วม สอดคล้องกับภารกิจตามพื้นที่ภาคใต้ชายแดน 5 จังหวัด
1. หลักสูตรความรู้เกี่ ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครั ฐใน 5 จัง หวั ดภาคใต้ ชายแดน (สงขลา
นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี) ที่เป็นหลักสูตรร่วม (Common needs) สอดคล้องกับภารกิจตามพื้นที่จัง หวัด
ภาคใต้ชายแดน ซึ่งประกอบด้วย ที่มา วัตถุประสงค์ หั วข้อวิชา ขอบเขตเนื้อหา ระยะเวลาการฝึกอบรมของ
รายวิชา วิธีการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมายของแต่ละหลักสูตร วิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้และบรรยากาศ
การจัดฝึกอบรม และตัวอย่างเครื่องมือประเมิน ทาเนียบวิทยากรพื้นที่และส่วนกลาง เป็นต้น จานวน 3 วัน
2. ผลการจัดประชุมชี้แจงผลการศึกษาเพื่อวิพากษ์หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากร
ภาครัฐใน 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน (สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี)
3. ผลการจั ดฝึ กอบรมหลั กสู ตรความรู้ เกี่ ยวกับ อาเซีย นของบุค ลากรภาครัฐ ในพื้น ที่ จัง หวั ด ภาคใต้
ชายแดน โดยมีผู้เข้าอบรมจาก 5 จังหวัดชายแดน ที่มีพื้นที่ติดแนวประเทศอาเซียนจานวนไม่น้อยกว่า 120 คน

4. ระยะเวลาดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการในการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ใช้เวลา 240 วัน นับตั้งแต่เดือน 28 กุมภาพันธ์ ถึง
27 ตุลาคม พ.ศ. 2557 แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
- ระยะก่อนฝึกอบรม ตั้งแต่เดือนมีนาคม – กรกฎาคม พ.ศ. 2557
- ระยะระหว่างการฝึกอบรม เป็นวลา 3 วัน ในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557
- ระยะหลังสิ้นสุดการฝึกอบรม ช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม พ.ศ. 2557
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5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ภาครัฐมีกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคอย่างครอบคลุ มจัง หวัด ภาคใต้
ชายแดน และสามารถพัฒนาบุคลากรได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริง
2. บุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะที่ จาเป็นในบริบทอาเซียน สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านอาเซียนให้แก่บุคคลอื่นต่อไปได้

6. นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การหาความต้องการจาเป็นในการฝึกอบรมความรู้ด้านอาเซียน หมายถึง การค้นหาปัญหาที่
เกิดขึ้นและความคาดหวังของหน่วยงานในด้านการปฏิบัติงานในบริบทอาเซียนของบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงาน ใน
ส่วนภูมิภาค ว่ามีปัญหาเรื่องใดบ้างที่จะสามารถแก้ไขได้ด้วยการฝึกอบรม และมีภารกิจใดบ้างที่ควรจะต้องแก้ไข
ปรั บ ปรุ ง ด้ ว ยการฝึ ก อบรมเพิ่ ม พู น หรื อ เปลี่ ย นแปลงด้ า นความรู้ ทั ก ษะ ทั ศ นคติ ห รื อ ประสบการณ์ ทั้ ง นี้
สภาพการณ์ที่เป็นปัญหาและแสดงถึงความจาเป็นในการฝึกอบรม โดยการวิเคราะห์หาความต้องการจาเป็นในการ
ฝึกอบรมมาจากข้อมูลหลายแหล่ง ได้แก่ การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน การวิเคราะห์ยุ ทธศาสตร์
ด้านอาเซียนของจังหวัด การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง และการสารวจจากแบบสอบถามความคิดเห็นด้านสภาพปัญหา
ที่เป็นอยู่ ในปัจจุบันและความคาดหวังของหน่วยงานที่มีต่อการรองรับประชาคมอาเซียน
2. หลักสูตรฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน
(สงขลา นราธิว าส ยะลา สตูล ปั ตตานี) หมายถึ ง โครงสร้า งและรายละเอี ยดเนื้อ หาที่ก าหนดความรู้ และ
ประสบการณ์เพื่อจัดให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเนื้อหาเป็นความต้องการร่วม (Common needs) สอดคล้อง
กับภารกิจตามพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบสาคัญ ได้แก่ ที่มา วัตถุประสงค์ หัวข้อ
วิชา ขอบเขตเนื้อหา ระยะเวลาการฝึกอบรมของรายวิชา วิธีการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมายของแต่ละหลักสูตร
วิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ และบรรยากาศการจัดฝึกอบรม และตัวอย่างเครื่องมือประเมิน ทาเนียบ
วิทยากรพื้นที่และส่วนกลาง เป็นต้น โดยใช้เวลาในระหว่างฝึกอบรมรวมจานวน 3 วัน
3. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม หมายถึง ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐที่ปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงต่าง ๆ ที่มี
ตาแหน่ง อยู่ในระดับชานาญการ หรือชานาญการพิเศษ หรือระดับเชี่ยวชาญ หรือระดับเทียบเท่าซี 6 ถึง ซี 8
รวมทั้งที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานการปกครองส่วนกลางของจังหวัด หรือส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด หรืออาเภอ
ตาบล รวมทั้งที่มีบทบาทภารกิจเกี่ยวข้องกับงานด้านอาเซียน
4. การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง กระบวนการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
ของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคที่เป็นหลักสูตรความต้องการร่วม (Common needs) สอดคล้องกับภารกิจตาม
พื้นที่จังหวัดชายแดน ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์หัวข้อวิชา และขอบเขตเนื้อหา ระยะเวลาการฝึกอบรมของ
รายวิช า วิ ธีก ารฝึ กอบรม และกลุ่ม เป้ าหมายของแต่ ละหลัก สูต ร เป็น ต้น โดยมี ขั้นตอนการดาเนิ นการตั้ ง แต่
โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
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1) การวิเคราะห์สัง เคราะห์เอกสารเกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์ด้า นอาเซี ยนในแต่ ละภูมิภาค/จัง หวัด หลัก สูตรการ
ขับเคลื่อนของประเทศอาเซียนและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 2) สัมภาษณ์ความคาดหวังของผู้บริหารที่กากับงาน
อาเซียนในภูมิภาค และสัมภาษณ์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในด้านการทางานอาเซียนของภาครัฐ
ในภูมิภาค 3) สารวจความต้องการจาเป็นในการฝึกอบรมความรู้ด้านอาเซียนจากบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานใน
ส่วนภูมิภาค 4) จัดทาร่างและยกร่างหลักสูตรด้วยการวิพากษ์หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
ในส่วนภูมิภาค และรับฟังข้อเสนอแนะจากบุคลากรด้านอาเซียนในจังหวัดชายแดน 5) ดาเนินการจัดฝึกอบรมตาม
หลักสูตรที่ไ ด้ให้แก่บุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในจัง หวัดชายแดนเป็นเวลา 3 วัน ไม่น้อยกว่า 120 คน และ
6) ประเมินผลทุกระยะของการจัดฝึกอบรมพร้อมปรับปรุงหลักสูตรให้สมบูรณ์เสนอต่อ สานักงาน ก.พ. เพื่อ
ดาเนินการเป็นหลักสูตรต้นแบบสาหรับหน่วยงานต่าง ๆ นาไปใช้ต่อไป
5. การบริหารหลักสูตรการฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการวางแผน การจัดการ การมอบหมายงาน
การประสานงาน อานวยความสะดวก การรายงาน การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร การกากับติดตามผลการ
ดาเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนและ TOR ของสานักงาน ก.พ. ในการดาเนินงานจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
ของบุ ค ลากรภาครั ฐ ในส่ ว นภู มิ ภ าคให้ ไ ด้ ม าตรฐานและมี คุ ณ ภาพตามหลั ก สู ต รที่ ผ่ า นการวิ พ ากษ์ ห ลั ก สู ต ร
จากผู้ทรงคุณวุฒิ และสานักงาน ก.พ. โดยแบ่ง เป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะก่อนการฝึกอบรม ระยะระหว่างการ
ฝึกอบรมและระยะหลังสิ้นสุดการฝึกอบรม เพื่อบริหารหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการฝึกอบรม โดยจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ไ ด้จากการถ่ายทอดของวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมี
ประสบการณ์ ต รง และจากเนื้ อ หาหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมที่ เ หมาะสม ซึ่ ง ได้ ม าจากความต้ อ งการจ าเป็ น แท้ จ ริ ง
และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดฝึกอบรมที่เข้าใจหลักการบริหารงานฝึกอบรม ที่จะทาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิด
ความรู้ความเข้าใจ และทักษะที่จาเป็นเกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค ที่สอดคล้องกับ
ภารกิจ ตามพื้น ที่จังหวั ดที่ติด ภาคใต้ช ายแดน 5 จัง หวัด มี ทัศนคติ เชิง บวกต่อการปฏิบัติ ราชการด้านอาเซีย น
และเพื่อนบ้านอาเซียน มีส่ วนร่วมวิเคราะห์ปัญ หาและวางแผนโครงการเพื่อพัฒ นาทรัพยากรในพื้นที่รองรั บ
อาเซียนตาม แนวความคิดในระดับสากล (Global Mindset) และสอดคล้องกับสภาพปัญหาของภูมิภาคชายแดน
ใต้และมีเครือข่ายทางสังคมเพื่อการปฏิบัติงานราชการด้านอาเซียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป
6. การประเมินติดตามผลการฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลย้อนกลับในทุก
ขั้นตอนการฝึกอบรม ตั้งแต่การประเมินความรู้ความเข้าใจและทักษะของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมก่อน ระหว่าง
และหลัง สิ้นสุดการฝึกอบรม พร้อมทั้งมีการติดตามผลการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ดีต่อการทางานด้านอาเซียน
และพฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคที่เข้าร่วมฝึกอบรม เพื่อนามาสู่การ
ปรับปรุงการดาเนินงานฝึกอบรมและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรการฝึ กอบรม เพื่อให้การฝึกอบรมเกิด
สัมฤทธิผลตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพิ่มขึ้น ด้วยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพจาก
หลากหลายวิธี เช่น แบบทดสอบ แบบสอบถามคาถามปลายปิดและปลายเปิด การสังเกต เป็นต้น
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7. ขอบเขตการศึกษา
จากการทบทวน TOR และทบทวนวรรณกรรมในด้านการพัฒนาทรัพยากรด้านอาเซียน ร่วมกับแนวคิด
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสรุปเป็นกรอบแนวทางการดาเนินโครงการ
พัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค เพื่อรู้เท่าทันอาเซียนและสร้าง
ความร่วมมือและความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค คณะทางานได้ใช้ระเบียบวิธี
วิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพื่อสร้า งและพั ฒนานวั ตกรรมคือหลัก สูตรฝึก อบรมที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเริ่มจากการร่วมคิด ร่วมประเมิน ร่วมตัดสินใจ ร่วมทา ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ประโยชน์ และร่ ว มท าวิ จัย ผ่า นการแลกเปลี่ย นเรี ย นรู้ข องนั ก พั ฒนาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ วิ ท ยากรผู้เ ชี่ ยวชาญ
นักพัฒนาหลักสูตร นักการศึกษาอาเซียน และผู้ปฏิบัติงานด้านอาเซียนในส่วนภูมิภาค โดยประยุกต์ใช้กรอบการ
เรียนรู้ที่เน้นการมีส่วนร่วมในเชิงปฏิบัติการและกรอบการรู้เท่าทันอาเซียน ที่ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ความเข้าใจ
การเข้าถึงแหล่งข้อมูล การสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปรับทัศนคติเชิงบวกต่ออาเซียนและทักษะที่เกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติงานด้านอาเซียนมากาหนดองค์ประกอบของกิจกรรมเพื่อ การเรียนรู้ในหลักสูตรตามขั้นตอนในการ
ดาเนินงาน ดังนี้
1. ศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาบุคลากรด้านอาเซียน เพื่อกาหนดประเด็นสาคัญ
สาหรับเป็นกรอบในการพัฒนาหลักสูตรความรู้ด้านอาเซียนของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 5 จังหวัด
2. ออกแบบสารวจความต้องการจาเป็นด้านการฝึกอบรม ASEAN Training Needs ที่สร้างมาจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามจากคณะที่ปรึกษาและผู้ตรวจรับงานจาก สานักงาน ก.พ.
3. พัฒนาหลักสูตรและกาหนดโครงสร้างหลักสูตร จากการทบทวนวรรณกรรมและผลการวิเคราะห์
ความต้องการจาเป็นจากผลการสารวจจากแบบสอบถาม ASEAN Training Needs และผลสัมภาษณ์ผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้องในงานอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในภาคใต้ และจากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้านอาเซียนของจังหวัด
ภาคใต้ชายแดนเพื่อจัดทาร่างหลักสูตร
4. นาร่างหลักสูตรดังกล่าวมาวิพากษ์หลักสูตร โดยจัดประชุมสาหรับบุคลากรภาครัฐที่มีประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานด้านอาเซียนในภู มิภาคส่วนหนึ่งมาร่วมยกร่างหลักสูตร และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันและอนาคต ในการทางานร่วมกับประชาคมอาเซียนของพื้นที่ชายแดนใต้แท้จริง
5. ปรับปรุงหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน (สงขลา
นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี)
6. จัดฝึกอบรมและบริหารหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 5 จังหวัดภาคใต้
ชายแดน (สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี) เป็นเวลา 3 วัน
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7. ประเมินผลการใช้หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 5 จังหวัดภาคใต้
ชายแดน (สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี) ทั้งระยะก่อน ระหว่าง และหลังฝึกอบรมทันที และหลังฝึกอบรม
1 เดือน
8. ปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐานเพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานของจังหวัดต่าง ๆ ได้นาไปใช้ต่อไป
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน
ครั้งนี้ จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักสูตรตามความต้องการร่วมในการจัดฝึกอบรมความรู้ด้านอาเซียนให้กับบุคลากร
ภาครัฐในส่วนภูมิภาค โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าฝึกอบรม ได้แก่ ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐที่ดารงตาแหน่ง
ชานาญการถึงเชี่ยวชาญหรือ ซี 6-8 ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานอาเซียนในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน ได้แก่
สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล และปัตตานี ซึ่ง ในการวิจัยและพั ฒนาหลักสูต รในเบื้องต้น คณะผู้วิ จัยได้มีการ
ทบทวนวรรณกรรมเพื่อเป็นฐานคิดและกาหนดกรอบในการวางแผนการดาเนินงานตามระเบียบวิธีวิจัยของการ
วิจัยและพัฒนา (Research and Development) ) โดยทบทวนวรรณกรรมในขอบเขตเนื้อหา 4 ตอนหลัก ดังนี้
ตอนที่ 1 บริบทด้านอาเซียนของประเทศไทย
ตอนที่ 2 หลักสูตรการฝึกอบรมของประเทศในอาเซียน
ตอนที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านอาเซียนของ 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน
ตอนที่ 4 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม

ตอนที่ 1 บริบทด้านอาเซียนของประเทศไทย
การทบทวนเอกสารในส่วนนี้มีสาระสาคัญ เกี่ยวกับบริบทด้านอาเซียนในประเทศไทย แบ่ง ออกเป็น
ความเป็นมาของการก่อตั้งอาเซียน กฎบัตรอาเซียน สามเสาหลักของประชาคมอาเซียน แผนแม่บทว่าด้วยความ
เชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ประเทศไทยกับอาเซียน และความก้าวหน้าของการเตรียมพร้อมของไทยในการสู่
ประชาคมอาเซียนในแต่ละด้าน มีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้
1.1 ความเป็นมาของการก่อตั้งอาเซียน
อาเซียน (ASEAN) หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East
Asian Nations: ASEAN) เป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมกลุ่มระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ สาเหตุการรวมตัวครั้งแรก คือขาดความสามัคคีกัน จึงทาให้ประเทศในกลุ่มหันมาร่วมมือซึ่ง กั นและกัน
อาเซียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 มี 5 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์
มีการลงนาม “ปฏิญญากรุงเทพ” (Bangkok Declaration) หรือปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) โดยมี
วัตถุประสงค์ 7 ข้อ คือ 1) ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และการบริหาร 2) ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค 3) เสริมสร้างความ
เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค 4) ส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่
โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
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และคุณภาพชีวิตที่ดี 5) ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปของการฝึกอบรมและการวิจัยและการศึกษา 6) เพิ่ม
ประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรมการขยายการค้า ตลอดจนปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคม และ
7) เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอกและองค์การระหว่างประเทศ (สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์,
2537; สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ, 2553; กรมอาเซียน, 2555; กาเนิดอาเซียน, 2555 อ้างในจารุวรรณ
ตันวิจิตร, 2556; วิชุดา กิจธรธรรม และคณะ, 2556) ในเวลาต่อมาประเทศบรูไน เวียดนาม สปป.ลาว สหภาพ
เมียนมา และกัมพูชา เข้าเป็นสมาชิก ตามลาดับ จนมีสมาชิกจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครบ 10
ประเทศ (สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา, ม.ป.ป.) จึงจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ขึ้น
ภายใต้วิสัยทัศน์อาเซียน (ASEAN Vision 2020) ในการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการครั้ง ที่ 2
เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2540 ผู้นาอาเซียนได้รับรองเอกสารเพื่อกาหนดเป้าหมาย 4 ประการ คือ อาเซียนจะเป็น
1) วงสมานฉันท์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (A Concert of Southeast Asian Nations) 2) หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา
อย่างมีพลวัต (A Partnership in Dynamic Development) 3) มุ่งปฏิสัมพันธ์กับประเทศภายนอก (An Outwardlooking ASEAN) และ 4) ชุมชนแห่งสังคมที่เอื้ออาทร (A Community of Caring Societies)
ต่อมาในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 9 ระหว่าง 7- 8 ตุลาคม 2546 ที่เมืองบาหลี อินโดนีเซีย ผู้นา
อาเซียนได้ลงนามในปฏิญญาความร่วมมือฉบับที่ 2 (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II)
เห็นชอบให้มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) ประกอบด้วย 3 ด้านหลัก หรือ 3 เสา
หลัก ได้แก่ 1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community: APSC)
2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) และ 3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) ต่อมาในที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 12 เมื่อ
13 มกราคม 2550 ที่เมืองเซบู ฟิลิปปินส์ ผู้นาอาเซียนได้ลงนามแถลงการณ์เซบูเห็นชอบให้เร่งรัดการรวมตัวเป็น
ประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) เพื่อให้อาเซียนสามารถปรับตัวในสถานการณ์โลกที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (แหล่งสารสนเทศอาเซียน, 2556; กรมอาเซียน, 2556)
1.2 กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)
อาเซียนยกฐานะขึ้นเป็นองค์กรนิติบุคคล มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน มีผู้แทนถาวรประจาอาเซียนและมี
ธรรมนูญหรือกฎหมายข้อบังคับเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานของอาเซียนได้อย่างเป็นรูปธรรม และกฎบัตรอาเซียน
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2551 เป็นต้นมา กฎบัตรอาเซียนประกอบด้วย 13 บท 55 ข้อ มีประเด็นที่แสดง
ความก้าวหน้าของอาเซียน ได้แก่ การจัดตั้งองค์กรสิทธิมนุษยชนของอาเซียน การให้อานาจเลขาธิการอาเซียน
การจัด ตั้ง กลไกสาหรั บการระงับ ข้อ พิพ าทต่า ง ๆ เพิ่ มบทบาทของประธานอาเซีย น เพื่ อให้อ าเซีย นสามารถ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินทันท่วงที การเปิดช่องทางให้อาเซียนมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรภาคประชาสังคมมาก
ขึ้น และปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เช่น ให้มีการประชุมสุดยอดอาเซียน 2 ครั้งต่อปี จัดตั้งคณะ
มนตรีเพื่อประสานความร่วมมือ 3 เสาหลัก และมีคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจาอาเซียน ที่กรุง จาการ์ตา
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เพื่อลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการประชุมของอาเซียน เป็นต้น (สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา, ม.ป.ป.; ศูนย์
มานุษยวิทยา สิรินธร, 2554; กรมอาเซียน, 2556 อ้างในวิชุดา กิจธรธรรม และคณะ, 2556)
1.3 สามเสาหลักของประชาคมอาเซียน
ประชาคมอาเซียนประกอบด้วยความร่วมมือ 3 ด้าน ซึ่งเปรียบเสมือนเสาหลักสามเสาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์
กันและเสาหลักแต่ละด้านมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.3.1 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political - Security Community –
APSC)
ประเทศสมาชิ ก ได้ ร่ ว มจั ด ท าแผนงานการจั ด ตั้ ง ประชาคมการเมื อ งและความมั่ น คงอาเซี ย น
(ASEAN Political - Security Community Blueprint) โดยเน้น 3 ประการคือ 1) การมีกฎเกณฑ์และค่านิยม
ร่ ว มกั น ครอบคลุ ม ถึ ง กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ที่ จ ะร่ ว มกั น ท า เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจในระบบสั ง คมวั ฒ นธรรมและ
ประวัติศาสตร์ที่แตกต่างของประเทศสมาชิก ส่งเสริมพัฒนาการทางการเมืองไปในทิศทางเดียวกัน เช่น หลักการ
ประชาธิ ป ไตย การส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน การสนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มของภาคประชาสั ง คม
การต่อต้านทุจริต การส่งเสริมหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล เป็นต้น 2) ส่งเสริมความสงบสุขและรับผิดชอบ
ร่วมกันในการรักษาความมั่นคงสาหรับประชาชนที่ครอบคลุมในทุกด้าน ครอบคลุมความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่ น คงในรู ป แบบเดิ ม ซึ่ ง หมายถึ ง มาตรการสร้ า งความไว้ เ นื้ อ เชื่ อ ใจและการระงั บ ข้ อ พิ พ าทโดยสั น ติ
เพื่อป้องกันสงครามและให้ประเทศสมาชิกอาเซียนอยู่ด้วยกันโดยสงบสุข และไม่มีความหวาดระแวง นอกจากนี้ยัง
ขยายความร่วมมือเพื่ อต่อต้านภัยคุกคามรู ป แบบใหม่ เช่น การต่ อต้านการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ
ยาเสพติด การค้ามนุษย์ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและจัดการภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ และ
3) การมีพลวัต รและปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอก กาหนดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในความ
ร่วมมือระดับภูมิภาค เช่น กรอบ ASEAN + 3 กับ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก
ตลอดจนความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาติ เป็นต้น
1.3.2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC)
เป้าหมายเศรษฐกิจอาเซียนคือ มีตลาดและฐานการผลิตเดียวกันและมีการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการ
การลงทุนและแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี อาเซียนได้จัดทาแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community Blueprint) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 4 ด้านคือ 1) การตลาดและฐานการผลิตเดียว
โดยจะมีการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการการลงทุนและแรงงานฝีมืออย่างเสรี รวมทั้งการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรี
มากขึ้น ตลอดจนการส่งเสริมการรวมกลุ่มสาขาสาคัญของอาเซียนให้เป็นรูปธรรม โดยได้กาหนดเป้าหมายเวลาที่
จะค่อย ๆ ลด หรื อยกเลิก มาตรการที่มิใช่ภ าษีสาหรั บประเทศสมาชิกเก่า 6 ประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2553
เปิดตลาดภาคบริการและเปิดเสรีการลงทุนภายในปี พ.ศ. 2558 2) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจของอาเซียน โดยให้ความสาคัญกับประเด็นด้านนโยบายที่จะช่วยส่ง เสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
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เช่น นโยบายการแข่งขันการคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นโยบายภาษี
และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (การเงิน การขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศและพลังงาน) 3) การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างเสมอภาคให้มีการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และการเสริมสร้างขีดความสามารถผ่าน
โครงการต่าง ๆเพื่อลดช่องว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก และ 4) การบูรณาการเข้ากับ
เศรษฐกิจโลกเน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาค เพื่อให้อาเซียนมี
ท่าทีร่วมกันอย่างชัดเจน เช่น การจัดทาเขตการค้าเสรีของอาเซียนกับประเทศคู่ เจรจา เป็นต้น และส่งเสริมการ
สร้างเครือข่ายให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก
1.3.3 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio - Cultural Community)
อาเซียนมุ่งหวังประโยชน์จากการรวมตัวกันเพื่อทาให้ประชาชนมีการอยู่ดีกินดี ปราศจากโรคภัยไข้
เจ็ บ มี สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี แ ละมี ค วามรู้ สึ ก เป็ น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย ว โดยมี ค วามร่ ว มมื อ เฉพาะด้ า น(Functional
Cooperation) ภายใต้ประเด็นเชิงสังคมและวัฒนธรรมที่ครอบคลุมในหลายด้าน ได้แก่ เยาวชนการศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สิทธิมนุษยชน สาธารณสุข วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สตรี แรงงาน การขจัด
ความยากจน สวัสดิการสังคมและการพัฒนาวัฒนธรรม และสารนิเทศ กิจการพลเรือน การตรวจคนเข้าเมืองและ
กงสุล ยาเสพติด การจัดการภัยพิบัติและสิทธิมนุษยชน โดยมีคณะทางานอาเซียนรับผิดชอบการดาเนินความ
ร่ ว มมื อ ในแต่ ล ะด้ า น อาเซี ย นได้ ตั้ ง เป้ า การจั ด ตั้ ง ประชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย น ในปี พ.ศ. 2558
โดยมุ่งหวังในการเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีสังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน ประชากรอาเซียนมี
สภาพความเป็ นอยู่ ที่ ดี และมี ก ารพั ฒ นาในทุ ก ด้า น เพื่ อยกระดับ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน ส่ ง เสริม การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียน (ASEAN Identity) เพื่อรองรับการเป็นประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน อาเซียนได้จัดทาแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN
Socio - Cultural Community Blueprint) ซึ่งประกอบด้วยความร่วมมือใน 6 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Development) 2) การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and
Protection) 3) สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and Rights) 4) ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
(Environmental Sustainability) 5) การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน (Building an ASEAN Identity) และ 6) การ
ลดช่องว่างทางการพัฒนา (Narrowing the Development Gap) โดยมีกลไก ได้แก่ การประชุมรายสาขา
(Sector) ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Officials Meeting) และระดับรัฐมนตรี (Ministerial Meeting) คณะ
มนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Council) รวมทั้งการ
ประชุมคณะกรรมการด้านสังคมและวัฒนธรรม (Senior officials Committee for ASEAN Socio-Cultural
Community)
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1.4 แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน
การส่ ง เสริ ม ความเชื่ อ มโยงภายในภู มิ ภ าค มี เ ป้ า หมายเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ
ลดช่องว่างการพัฒนา โดยการกระจายประโยชน์ของการเจริญเติบโตไปยังกลุ่มและชุมชนที่พัฒนาน้อยกว่าที่มี
ความยากจน รวมทั้งส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนและเชื่อมต่อชาติสมาชิกอาเซียนในภูมิภาคให้
เข้ากับประชาคมโลก โดยมี วิสัยทัศน์อาเซียน ในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) ว่าอาเซียนเป็นศูนย์รวมของชาติ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อยู่ร่วมกันอย่างมีสันติภาพมั่นคงและเจริญรุ่งเรือง รวมตัวกันเป็นหุ้นส่วนของการพัฒนา
อย่างมีพลวัตรและเป็นประชาคมที่เอื้ออาทร โดยคานึงถึงความจาเป็นในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของท้องถิ่น บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และขับเคลื่อนความเชื่อมโยงภายในประเทศให้สอดรับกับความ
เชื่อมโยงของภูมิภาค วิสัยทัศน์การเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนที่เพิ่มพูน จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับหลัก
ของอาเซียน “หนึ่งวิสัยทัศน์หนึ่งอัตลักษณ์หนึ่งประชาคม” และจะตอบสนองต่อสภาพพื้นฐานและข้อตกลงต่าง ๆ
รวมทั้งคานึงถึงความรับผิดชอบและสมรรถนะที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนด้วย
เป้าหมาย ตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน เล็งเห็นว่าความเชื่อมโยงด้าน
โครงสร้างพื้นฐานด้านกฎระเบีย บและการเพิ่มอานาจให้ประชาชน จะต้องอาศัยทั้งการพัฒนายุทธศาสตร์และ
สถาบัน ใหม่ ๆ และการลงทุ น ตามโครงการต่ า ง ๆ ที่มี อ ยู่แ ล้ ว และจะมี ขึ้น อี ก ในอนาคตอย่ า งมีป ระสิท ธิ ผ ล
โดยเป้าหมายของความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนที่เพิ่มพูน ได้แก่ 1) เพื่อเพิ่มพูนการรวมตัวและความร่วมมือ
ของอาเซียน 2) เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกของอาเซียน โดยการมีเครือข่ายการผลิตของ
ภูมิภาคที่เข้มแข็ง 3) เพื่อทาให้สภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของประชากรอาเซียนดีขึ้น 4) เพื่อปรับปรุงกฎระเบียบ
และธรรมาภิบาลของอาเซียน 5) เพื่อส่งเสริมการเชื่อมต่อกับศูนย์กลางทางเศรษฐกิจให้มากขึ้น ทั้งในภูมิภาคอาเซียน
และภายในชาติสมาชิก รวมถึงการลดช่องว่างของการพัฒนา 6) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ท้องถิ่น 7) เพื่อเพิ่มพูนความพยายามในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและส่งเสริมการพัฒนาที่
ยั่ง ยืนและ 8) เพื่อจัดการกับผลกระทบในทางลบที่จะเกิดมาจากความเชื่อมโยงและแผนแม่บทว่าด้วยความ
เชื่ อ มโยงระหว่ า งกั น ในอาเซี ย น ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ค วามเชื่ อ มโยงระหว่ า งกั น ในอาเซี ย นที่ เ พิ่ ม พู น
1) เพื่อรวบรวมแผนงานเกี่ยวกับความเชื่อมโยงที่มีอยู่และจัดลาดับความสาคัญ โดยคานึงถึงกรอบความร่วมมือ
อนุภูมิภาคต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว 2) เพื่อพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ
พลังงานที่มีความหลากหลายในอาเซียนและภูมิภาคอื่น ๆ ให้มีบูรณาการและมีประสิทธิภาพ 3) เพื่อให้มียุทธศาสตร์
ความตกลงกลไกทางกฎหมายและสถาบันที่จะทาให้ความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนบังเกิดผล รวมถึงการ
อานวยความสะดวกในการค้าสินค้าและบริการ ตลอดจนนโยบายการลงทุนและกรอบกฎหมายที่เหมาะสม เพื่อให้
การลงทุนได้รับการคุ้มครองและดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชน 4) เพื่อจัดทาข้อริเริ่มที่จะมีส่วนส่งเสริมและ
ก่อให้เกิดการลงทุนในการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีพ ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กระตุ้นการสร้าง
นวัต กรรม ส่ งเสริม การแลกเปลี่ ยนทางวั ฒนธรรมของอาเซี ยน รวมทั้ ง ส่ ง เสริม การท่ องเที่ ยวและการพั ฒนา
โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
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อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 5) เพื่อสร้างหลักการในการระดมทุน ให้คาแนะนาด้านกลไกที่เหมาะสมสาหรับการระดม
ทุ น และประเมิ น ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ จ าเป็ น เพื่ อ พั ฒ นาและ/หรื อ ส่ ง เสริ ม ความเชื่ อ มโยงตามที่ แ ผนแม่ บ ทก าหนด
6) เพื่ อ สร้ า งความเป็ น หุ้ น ส่ ว นที่ ใ ห้ ป ระโยชน์ กั น ทุ ก ฝ่ า ยระหว่ า งภาครั ฐ ภาคเอกชน ประชาชนอาเซี ย น
และประชาคมระหว่างประเทศ 7) เพื่อส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่น ในการดาเนินการตามข้อ
ริเริ่มความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน 8) เพื่อวางตารางเวลาสาหรับการบรรลุเป้าหมายความเชื่อมโยงระหว่าง
กันในอาเซียน ซึ่งสอดรับกับการดาเนินการเพื่อสร้างประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2558 โดยคานึงถึงความ
แตกต่างของระดับการพัฒนาของชาติสมาชิกอาเซียน และ 9) เพื่อจัดเตรียมข้อตกลงและความร่วมมือต่าง ๆ ที่จะ
เสริมสร้างศักยภาพในอาเซียน เช่น ความริเริ่มเพื่อรวมตัวของอาเซียนและเรื่องอื่น ๆ ที่เหมาะสม เพื่อลดความ
แตกต่างในการพัฒนาและการส่งเสริมความพยายามระดับภูมิภาคให้บรรลุการเป็นประชาคมอาเซียนที่มีประชาชน
เป็นศูนย์กลางภายในปี พ.ศ. 2558 โดยมี หลักการสาคัญสาหรับแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันใน
อาเซียนตั้งอยู่บนหลักการสาคัญนี้ คือ 1) ช่วยเร่งรัดและไม่เป็นอุปสรรคต่อข้อริเริ่มที่มีอยู่แล้วในอาเซียน ส่งเสริม
กระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน 2) สร้างผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายเพื่อสะท้อนผลประโยชน์ของทุก
ชาติสมาชิกอาเซียน 3) สร้างความสอดประสานระหว่างยุทธศาสตร์รายสาขาต่าง ๆ ที่มีอ ยู่แล้วและกาลั ง
ดาเนินการอยู่ภายใต้กรอบอาเซียนและอนุภูมิภาคต่าง ๆ 4) สร้างความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ 5) เสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผ่นดินใหญ่และหมู่เกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
6) มองไปข้างนอกและช่วยส่งเสริมพลวัตรการแข่งขันของประเทศคู่เจรจาต่าง ๆ ต่อแผนแม่บทฯ ตลอดจนช่วย
รักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียน และ 7) การมีรูปแบบการระดมทุนที่ชัดเจนและครอบคลุมการมีส่วนร่วม
ของภาคเอกชน
1.5 ประเทศไทยกับอาเซียน
ประเทศไทยมีฐานะเป็นสมาชิกและในฐานะประเทศที่ก่อตั้ง อาเซียนและผลักดันการเป็นประชาคม
อาเซี ยนและมี ที่ตั้ง อยู่ใ นศูน ย์กลางของภู มิภาคอาเซีย น โดยพิ จารณาจาก 1) บทบาทของไทยในอาเซีย น
2) ประเทศไทยกับการดารงตาแหน่งประธานอาเซียน 3) ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากอาเซียน และ 4) ประเทศไทยกับ
กฎบัตรอาเซียน (กรมอาเซียน, 2556) ดังต่อไปนี้
1.5.1 บทบาทของไทยในอาเซียน
ประเทศไทยมีบทบาทสาคัญในการผลักดันความร่วมมือของอาเซียนให้มีความคืบหน้ามาโดยตลอด
ไทยจึงถือเป็นทัง้ ประเทศผู้ร่วมก่อตั้งและเป็น “บ้านเกิด” ของอาเซียนและมีบทบาทเชื่อมโยงประเทศที่ตั้งอยู่บน
ภาคพื้นทวีปและประเทศที่เป็นหมู่เกาะทั้งหมดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมี
ประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลาง ถึงแม้ว่าปฏิญญากรุงเทพจะมิได้ระบุถึ งความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง
โดยกล่าวถึงเพียงความร่วมมือกันด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การศึกษา การเกษตร อุตสาหกรรม การส่งเสริม
สันติภาพ และเสถียรภาพในภูมิภาค แต่อาเซียนได้มีบทบาทสาคัญ ในการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่าง
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ประเทศในภู มิภาค ลดความหวาดระแวง และช่ วยเสริ มสร้า งสภาพแวดล้ อมที่เอื้ ออ านวยต่อการพัฒ นาทาง
เศรษฐกิจ และที่สาคัญไทยได้เป็นแกนนาร่วมกับอินโดนีเซียและประเทศสมาชิกอาเซียนดั้งเดิม ในการแก้ไขปัญหา
กัมพูชา รวมทั้งความร่วมมือในการแก้ไขปัญ หาผู้ลี้ภัยอินโดจีน จนประสบความสาเร็จลุล่วงไปด้วยดีและช่ วย
เสริมสร้างสันติภาพเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อไทย
นอกจากนี้ประเทศไทย โดยท่านอดีตนายกรัฐมนตรีอานันท์ ปันยารชุน มีบทบาทสาคัญ ในการ
ผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียนให้มีความคืบหน้า โดยการริเริ่มให้มีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน
หรือ ASEAN Free Trade Area (AFTA) ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยอาเซียนตกลงที่จะลดภาษีศุลกากรระหว่างกัน
ให้เหลือร้อยละ 0-5 ในเวลา 15 ปี ซึ่งต่อมาได้ลดเวลาลงเหลือ 10 ปี โดยประเทศสมาชิกเก่า 6 ประเทศ
ได้ดาเนินการแล้วเสร็จในปี 2546 ในขณะที่ประเทศสมาชิกใหม่ 4 ประเทศ คือ กัมพูชา สปป.ลาว สหภาพเมียนมา
และเวียดนาม ดาเนินการเสร็จสิ้นในปี 2551 ต่อมาที่ประชุมสุดยอดอาเซียนที่บาหลี เมื่อปี พ.ศ. 2546 ได้แสดง
เจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสร้างประชาคมอาเซียน โดยมีการจัดทาแผนงานด้านต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว
นามาสู่การจัดทากฎบัตรอาเซียน เพื่อวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กรของอาเซียน ทาให้อาเซียนเป็น
องค์กรที่มีกฎกติกาในการทางาน มีประสิทธิภาพ และเป็นองค์กรเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้กฎบัตรอาเซียน
ได้เริ่มมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ประเทศไทยได้เข้าดารง
ตาแหน่งประธานอาเซียนและที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 14 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2552 ได้รับรองปฏิญญาชะอา-หัวหิน ว่าด้วยแผนงานสาหรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในทั้ง 3 เสาหลัก
คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม เพื่อดาเนินการให้
บรรลุเป้าหมายของการจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2558
1.5.2 ประเทศไทยกับการดารงตาแหน่งประธานอาเซียน
นับตั้งแต่อาเซียนถือกาเนิดขึ้นมาในปี พ.ศ. 2510 อาเซียนมีเลขาธิการอาเซียนมาแล้วถึง 12 คน
โดยมีคนไทยดารงตาแหน่งเลขาธิการอาเซียน 2 คน คนแรก คือ นายแผน วรรณเมธี เมื่อ 16 กรกฎาคม 2527 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 และคนที่สอง คือ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เมื่อ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 - 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555 ต่อจากประเทศสิงคโปร์ ในระหว่างดารงตาแหน่งเลขาธิการอาเซียน ไทยจึงวางรากฐานสาหรับการ
สร้างประชาคมอาเซียนเพื่อให้เป็นประชาคม คานึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสาคัญ โดยมีกลไกต่าง ๆ ของ
อาเซีย นให้สามารถเข้าไปร่ วมแก้ไ ขปัญหาที่มีผลกระทบต่ อชีวิตความเป็ นอยู่ของประชาชนได้ อย่างทั นท่วงที
นอกจากนี้ ไทยได้ผลักดันให้กลไกใหม่ ๆ ของอาเซียนที่กาหนดไว้ในกฎบัตรอาเซียนให้ดาเนินงานได้อย่างครบถ้วน
ทั้งการจัดตั้งคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจาอาเซียนที่กรุง จาการ์ตาและคณะมนตรีประจาประชาคมอาเซียน
ทั้ง 3 เสาหลัก และริเริ่มให้มีการพบปะระหว่างผู้นาอาเซียนกับผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซี ยน เยาวชนอาเซียน
และภาคประชาสังคมอาเซียน ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 15 ที่อาเภอชะอา-หัวหิน เมื่อตุลาคม
พ.ศ. 2552 มีเ ป้า หมายส าคั ญประการหนึ่ง ของไทยในการสร้า งประชาคมอาเซีย นให้เ ป็น “ประชาคมเพื่ อ
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ประชาชน” ก็คือมีการประกาศจัดตั้งคณะกรรมาธิการระหว่ างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขึ้นอย่างเป็น
ทางการ ซึ่งนับเป็นความสาเร็จที่ไทยในฐานะประธานอาเซียนได้มีบทบาทสาคัญ ในการผลักดัน และภายในปี
พ.ศ. 2558 อาเซียนจาเป็นต้องให้ความสาคัญกับประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและรู้สึกเป็นเจ้าของประชาคมที่จะ
สร้างขึ้น ทั้งนี้บทเรียนจากสหภาพยุโรปชี้ให้เห็นว่า ประชาคมจะไม่สามารถบรรลุผลได้หากประชาชนไม่ให้การ
สนับสนุน ดังนั้นในช่วงเวลานับจากนี้จนถึงปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยได้พยายามผลักดันให้อาเซียนเป็นประชาคม
ที่มุ่ง เน้นการปฏิบัติ (Community of Action) มีการเชื่อมโยงและติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างใกล้ชิ ด
(Community of Connectivity) รวมทั้งเป็นประชาคมเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง (Community of People)
1.5.3 ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากอาเซียน
ในภาพรวมประเทศไทยได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก มีนักลงทุนต่างชาติเดินทางเข้ามาลงทุนและ
ท่องเที่ยวในประเทศไทย ประเทศไทยสามารถส่งออกสินค้าไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนได้มากขึ้น และมีต้นทุน
การผลิตที่ต่าลง รวมถึงการมีนักท่องเที่ยวจากประเทศสมาชิกอาเซียนเดินทางมายัง ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้ น
อันเป็นผลมาจากการมีกรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจของอาเซียน และการที่ประเทศไทยสามารถแก้ ไขปัญหาที่
มีผลกระทบต่อสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น โรคระบาด โรคเอดส์ ยาเสพติด สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ
และอาชญากรรมข้ามชาติ อันเป็นผลมาจากการมีความร่วมมือทางด้านสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน ซึ่งหากไม่
มีแล้วก็คงเป็นการยากที่ประเทศไทยจะแก้ไขปัญหาเหล่ านี้ได้โดยลาพัง และปัจจุบันอาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่ง
ของไทยมีมูลค่าการค้าระหว่างกันกว่า 1.75 ล้านล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 19.2 ของมูลค่าการค้าทั้งหมด
ของไทย ในจานวนนี้เป็นการส่งออกจากไทยไปอาเซียนร้อยละ 20.7 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด โดยไทยเป็น
ฝ่ายได้ดุลมาตลอด การขยายความร่วมมือเพื่อเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุน
ให้กับไทย โดยขยายตลาดให้กับสินค้าไทยจาก 60 ล้านคน เป็นประชาชนอาเซียน 600 ล้านคน ซึ่งไทยได้เปรียบ
ประเทศสมาชิกอื่น เพราะมีที่ตั้งอยู่ใจกลางอาเซียนจึงเป็นศูนย์กลางทางการคมนาคมและขนส่งในภูมิภาค
1.5.4 ประเทศไทยกับกฎบัตรอาเซียน
ประเทศไทยมี บ ทบาทน าในการจั ด ท ากฎบั ต รอาเซี ย น โดยได้ ผ ลั ก ดั น ประเด็ น ต่ า ง ๆ ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อประชาชนอาเซียนระหว่างการยกร่างจนปรากฏอยู่ในกฎบัตรอาเซียน ได้แก่ 1) การจัดตั้งองค์กรสิทธิ
มนุษยชนของอาเซียน 2) การให้อานาจเลขาธิการอาเซียนติดตามและรายงานการปฏิบัติตามความตกลงของรัฐ
สมาชิก 3) การจัดตั้งกลไกสาหรับการระงับข้อพิพาทต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิก 4) การระบุให้ผู้นาเป็นผู้ตัดสิน
ว่าจะดาเนินการอย่างไรต่อรัฐผู้ละเมิดพันธกรณีตามกฎบัตรอย่างร้ายแรง 5) การเปิดช่องให้ใช้วิธีการอื่นในการ
ตัดสิ นใจหากไม่ มีฉั นทามติ 6) การให้ ความส าคั ญ กับ การส่ง เสริมการปรึก ษาหารื อระหว่ างประเทศสมาชิ ก
เพื่อแก้ไขปัญหาที่กระทบผลประโยชน์ร่วม ซึ่งทาให้มีการตีความหลักการห้ามแทรกแซงกิจการภายในที่อาเซียนยึด
มั่นอยู่ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น 7) การเพิ่มบทบาทของประธานอาเซียนเพื่อให้อาเซียนสามารถตอบสนองต่อ
สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ นได้ อ ย่ า งทั น ท่ ว งที 8) การเปิ ด ช่อ งทางให้ อ าเซี ยนสามารถมี ป ฏิ สั มพั น ธ์ กั บ องค์ ก รภาค
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ประชาสัง คมมากขึ้น และ 9) การปรับปรุง โครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ง ขึ้น เช่น ให้มีการประชุม
สุดยอดอาเซียนปีละ 2 ครั้ง จัดตั้งคณะมนตรีเพื่อประสานความร่วมมือในแต่ละเสาหลัก และมีคณะผู้แทนถาวร
ประจาอาเซียนที่กรุงจาการ์ตา เพื่อลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการประชุมของอาเซียน
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการบังคับใช้ของกฎบัตรอาเซียนได้แก่ 1) ผลประโยชน์จากความร่วมมือ
ต่าง ๆ ของอาเซี ยนมากขึ้น เนื่องจากกฎบัตรอาเซียนจะช่วยสร้างหลักประกันว่าประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ
จะปฏิบัติตามพันธกรณีที่ได้ตกลงกันไว้แล้วหรือมีกลไกให้ประเทศสมาชิกปฏิบัติตามความตกลง 2) ความสามารถ
รับมือกับภัยคุกคามระดับโลก ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
ไข้หวัดนก โรคระบาด ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปัญหาโลกร้อน หรือปัญหายาเสพติด เนื่องจากกฎบัตรจะเสริมสร้าง
กลไกต่าง ๆ เพื่อให้ไทยและอาเซียนแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันการณ์มากยิ่งขึ้น 3) กฎบัตร
อาเซียนจะช่วยส่งเสริมค่านิยมของประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศไทย เช่น
การไม่ใช้กาลังในการแก้ไขปัญหา การยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล หลักนิติธรรม และสิทธิมนุษยชน
การส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4) อานาจการต่อรองที่เพิ่มขึ้นของประเทศไทยใน
ฐานะประเทศสมาชิกอาเซียนในเวทีโลก เนื่องจากกฎบัตรอาเซียนจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและกติกาให้แก่
อาเซียน และให้ประเทศไทยโน้มน้าวให้ประเทศนอกภูมิภาคช่วยแก้ไขปัญหาระดับโลกที่กระทบความเป็นอยู่ของ
ประชาชนอาเซียน รวมทั้งประชาชนไทยได้อย่างมีน้าหนักมากยิ่งขึ้น
1.6 ความก้าวหน้าของการเตรียมพร้อมของไทยในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในแต่ละด้าน
กรมอาเซียน (2556) ได้สรุปความก้าวหน้าของการดาเนินงานของอาเซียนและประเทศไทยในการเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในแต่ละด้าน ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียนในประเด็นความก้าวหน้าด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ด้านประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ด้านการเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (ASEAN
Connectivity) และด้านการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน
1.6.1 ความก้าวหน้าด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
ในปี พ.ศ. 2555 โดยเฉพาะในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้ง ที่ 21 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2555 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูช า อาเซียนได้มีพัฒนาการที่ดีในการดาเนิน การตามแผนการจัดตั้ ง
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน โดยมีการสร้างกฎเกณฑ์บรรทัดฐานและความร่วมมือกับต่างประเทศ
อาทิ 1.1) การจัดตั้งสถาบันอาเซียนเพื่อสันติภาพและความสมานฉันท์ (ASEAN Institute of Peace and
Reconciliation) อย่างเป็นทางการ มีสานักงานอยู่ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย มีภารกิจในการวิจัยและรับ
ฟังความคิ ดเห็นเพื่อส่งเสริมสันติภาพในภูมิภาคและไม่มีหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างกันในอาเซียน
1.2) ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน มี ก ารจั ด ท าปฏิ ญ ญาอาเซี ย นว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (ASEAN Human Rights
Declaration: AHRD) นับเป็นเอกสารสาคัญด้านสิทธิมนุษยชนฉบับแรกของอาเซียน แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานของ
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อาเซียนในด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชนอาเซียน 1.3) ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ประเทศไทยมีบทบาทสาคัญในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านยาเสพติดสมัยพิเศษ เมื่อวันที่
31 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยมีการประชุมระดับรัฐมนตรี มีแต่การประชุมในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส
เท่านั้น โดยที่ประชุมย้าถึงความสาคัญที่จะทาให้อาเซียนเป็นเขตปลอดยาเสพติดภายในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งจะเข้า
สู่การเป็นประชาคมอาเซียนรวมถึงการสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดข้ามพรมแดน 1.4) ด้านการค้ามนุษย์
ประเทศไทยผลักดันให้มีการจัดทาแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาค (Regional Plan of Action) ควบคู่ไปกับการ
จัดทาอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ (ASEAN Convention on Trafficking in Persons)
เพื่อเป็นกรอบความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับภูมิภาค 1.5) ประเด็นทะเลจีนใต้ อาเซียนยัง
เผชิญ กับความท้ าทายในการแก้ ไขปั ญหาดั งกล่ าว ประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ ประสานงานความสั มพัน ธ์
อาเซียน-จีน ได้ผลักดันให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีน เพื่อรักษาพลวัตรการเจรจาที่สร้างสรรค์และ
พิจารณาแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียน-จีน ในด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นผลประโยชน์ร่วมของทั้งสอง
ฝ่าย รวมถึงการหารือแนวทางในการจัดทาแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Code of Conduct in the South China
Sea) ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและการเจรจาหารือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 1.6) ในส่วนการ
ดาเนินการของประเทศไทยมีพัฒนาการที่สาคัญ คือ จัดทาแนวปฏิบัติและแผนปฏิบัติการ 3 ปี (พ.ศ. 2556-2558)
ของกระทรวงกลาโหมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน โดยในปี พ.ศ. 2556 กระทรวงกลาโหม
จะดาเนินกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะการฝึกร่วมผสมกับกลุ่มประเทศอาเซียน อาทิ
ความมั่นคงทางทะเล การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และบรรเทาภัยพิบัติ การแพทย์ ทหาร การรักษาสันติภาพ
และการต่อต้านการก่อการร้าย เป็นต้น การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งมีกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยประสานหลักของประเทศ และมีหน้าที่เป็นประธาน
คณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Committee on Disaster Management: ACDM) และ
จัดการฝึกซ้อมการบรรเทาภัยพิบัติภายใต้กรอบ ARF (ASEAN Regional Forum Disaster Relief Exercise:
ARF DiREx) โดยประเทศไทยและเกาหลีใต้จะร่วมกันจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 ที่จังหวัดเพชรบุรี
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติและความร่วมมือทางทหารและพลเรือน
1.6.2 ความก้าวหน้าด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ภาพรวมอาเซียนมีพัฒนาการในการดาเนินการตามแผนการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาทิ
1) อาเซียนมีการจัดทาตัวชี้วัดผลการดาเนินงานตามแผนการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Scorecard)
ระยะที่ 3 (ปี พ.ศ. 2555-2556) ซึ่งตามข้อมูลที่ปรากฏประเทศไทยสามารถดาเนินการไปได้ร้อยละ 84.6 และ
อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับมาตรฐานและความสอดคล้องในเรื่องพิกัดศุลกากร การอานวยความสะดวกทาง
การค้า ระบบการรับรองถิ่นกาเนิดสินค้าด้วยตัวเอง มาตรฐานของ SME และการจัดทาระบบข้อมูลศุลกากรทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว หรือ “ASEAN Single Window” 2) อาเซียนประสบความสาเร็จในการจัดทาความ
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ตกลงอาเซียนว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (ASEAN Agreement on the Movement of Natural
Persons) ได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในปี พ.ศ. 2555 เพื่อส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้เกิดการเคลื่อนย้าย
บุคลากรที่ประสงค์จะให้บริการในประเทศสมาชิกในสาขาที่เกี่ยวกับการค้า สินค้า การค้าบริการ และการลงทุน
โดยข้อผูกพันของไทยจะอนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายบุคลากร 2 ประเภท คือผู้เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ (Business
Visitor) และผู้โอนย้ายภายในบริษัท (Intra-Corporate Transferee) โดยครอบคลุมการเคลื่อนย้ายบุคลากรใน
25 สาขา อาทิ บริการ วิศวกรรม บริการคอมพิวเตอร์ บริการวิจัย และการพัฒนาบริการด้านการเงิน บริการด้าน
โทรคมนาคม บริการด้านสุขภาพ และบริการด้านโรงแรม เป็นต้น 3) สาหรับความตกลงอาเซียนว่าด้วยการค้า
บริการ (ASEAN Framework Agreement on Trade in Services: AFAS) นั้น ได้มีผลบังคับใช้แล้ว โดยอาเซียน
ได้ผูกพันเปิดเสรีการค้าบริการชุดที่ 8 แล้ว เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 โดยเปิดไปแล้วร้อยละ 70 ซึ่งนัก
ลงทุนอาเซียนสามารถเข้ามาจัดตั้งธุรกิจในประเทศสมาชิกอาเซียนอีกประเทศหนึ่ง ในรูปแบบของบริษัทจากัด
เท่านั้น โดยสามารถมีหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นต่างชาติได้ไ ม่เกินร้อยละ 70 ในสาขาบริการ อาทิ บริการด้านวิชาชีพ
บริการด้านคอมพิวเตอร์ บริการด้านโทรคมนาคม บริการด้านการวิจัย และการพัฒนาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์
บริการด้านการก่อสร้าง บริการด้านการจัดจาหน่าย บริการด้านการศึกษา บริการด้านสุขภาพ บริการด้านการ
ท่องเที่ยว บริการด้านนันทนาการและกีฬา เป็นต้น โดยเปิดเฉพาะบาง sub-sector ของแต่ละสาขาดัง กล่าว
และมีอีก 2-3 สาขา ที่เปิดให้ผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติไม่เกินร้อยละ 51 อาทิ บริการด้านการขนส่งทางน้า ทาง
รถไฟและทางอากาศ ทั้งนี้มีเงื่อนไขว่าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายในแต่ละสาขา 4) ในเรื่องการจัดทาข้อตกลง
ยอมรับร่วม (Mutual Recognition Agreement: MRA) เพื่ออานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานมี
ทักษะนั้น ปัจจุบันอาเซียนได้จัดทา MRA แล้ว 7 สาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกรรม
สถาปัตยกรรมนักบัญชี และช่างสารวจ และ 1 สาขาบริการ คือบริการการท่องเที่ยว ประเทศไทยได้ลงนาม MRA
ในสาขาการบริการการท่องเที่ยวแล้ว เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 25555 นอกจากนี้พัฒนาการที่สาคัญยิ่งในการ
ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 21 เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา คือการที่ผู้นาอาเซียน 10 ประเทศกับผู้นาจีน
ญี่ปนุ่ เกาหลีใต้ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย ประกาศให้มีการเริ่มเจรจาการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอย่าง
รอบด้านในภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) โดยจะเริ่มการเจรจาในต้นปี
พ.ศ. 2556 เพื่อให้บรรลุผลได้ในปี 2558 ซึ่ง เป็นปีที่จะเข้าสู่ การเป็นประชาคมอาเซียน ทั้ง นี้โดยเห็นว่า RCEP
จะช่วยปรับให้ FTA ระหว่างอาเซียนกับประเทศที่มีกฎระเบียบที่สอดคล้องกัน
ในส่วนการดาเนินงานของประเทศไทยมีพัฒนาการที่สาคัญ อาทิ 1) การจัดทามาตรฐานสินค้า
เกษตรและอินทรีย์ อาทิ ผักผลไม้อาเซียน จานวน 28 รายการ และจัดตั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพื่อศึกษาและปรับปรุง
กฎหมายเกี่ยวกับสินค้าเกษตรและสินค้าประมง เพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึง
การจัดสัมมนา สร้างความตระหนักรู้ให้แก่เกษตรกรไทย โดยเฉพาะการจัดแสดงและจาหน่ายสินค้าของกลุ่ม
สหกรณ์และการเชื่อมโยงเครื อข่ายเรื่องการตลาดของสินค้าเกษตร ซึ่ง เป็นหนึ่งในเรื่องที่รัฐมนตรีอาเซียนด้าน
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การเกษตรและป่าไม้ได้ตกลงกัน โดยเฉพาะการขับเคลื่อนกลุ่มสหกรณ์และในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน+3
ด้านการเกษตรและป่าไม้ (ASEAN+3 Ministers Meeting on Agriculture and Forestry: AMAF+3) เมื่อเดือน
กันยายน 2555 ที่ประเทศ สปป.ลาว และไทยได้เสนอเป็นเจ้าภาพในการจัดตั้ง สานักงานเลขานุการโครงการ
สารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียน+3 (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve: APTERR) 2) การลงนามใน
ข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) เพื่ออานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานมีทักษะในสาขาการบริการการ
ท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 และพัฒนาการการเตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการ
เคลื่อนย้ายแรงงานมีทักษะในสาขาบริการการท่องเที่ยว อาทิ การจัดตั้งคณะกรรมการบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว
แห่งชาติ และการจัดตั้งคณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว รวมถึงการจัดทาหลักสูตรฝึกอบรม
และสื่อการเรียนรู้ในลักษณะต่าง ๆ รวมถึงมาตรฐานสาหรับ 32 วิชาชีพ 3) การเตรียมความพร้อมในการอานวย
ความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานมีทักษะใน 7 สาขาวิชาชีพ และ 1 การบริการของกระทรวงแรงงานที่ผ่าน
มา มีการประชุมระดมความเห็นเพื่อประเมินว่าการเคลื่อนย้ายแรงงานมีทักษะจะมีผลกระทบต่อคนไทยและต่อ
การแข่ง ขันของประเทศไทยในด้านแรงงานมีทักษะอย่างไร ซึ่งสรุปผลได้ว่ายัง ไม่มีผลกระทบมากนัก โดยสภา
วิชาชีพของไทยคอยกากับดูแลอยู่ นอกจากนี้ยังมีการดาเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบจากการ
เคลื่อนย้ายแรงงานด้วย และ 4) การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าสินค้าบริการและการลงทุน
โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีแผนงาน 4 ด้านสาคัญ ได้แก่ 4.1) การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 4.2) การพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
ผู้ประกอบการ SME เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 4.3) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการวิจัยและ
พั ฒ นารวมถึ ง การถ่ า ยโอนเทคโนโลยี และ 4.4) การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง มาตรฐานสิ น ค้ า ด้ ว ยการทดสอบทาง
ห้องปฏิบัติการ และ 5) การดาเนินการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในส่วนของ ICT ตามแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน (ASEAN ICT Masterplan2015: AIM 2015) โดยโครงการที่
ประเทศไทยรับผิดชอบ ได้แก่ การจัดทามาตรฐานและนิยามทักษะบุคลากรด้าน ICT อาเซียน (ASEAN ICT Skills
Standard and Definition) การจัดทาแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อาเซียน (ASEAN eGovernment Strategic Action Plan) และให้ความสาคัญกับการวางโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT การจัดสัมมนา
เพื่ อ เผยแพร่ ก ารเปิ ด ตลาดการค้ า บริ ก ารในสาขาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารและโครงการ
Smart Thailand เป็นต้น
1.6.3 ความก้าวหน้าด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ภาพรวมอาเซียนมีพัฒนาการในการดาเนินการตามแผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน อาทิ 1) ปัจจุบันอาเซียนได้จัดท าตัวชี้วัดผลการดาเนินงานตามแผนการจัดตั้ง ประชาคมสั ง คมและ
วัฒนธรรมอาเซียน (ASCC Scorecard) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะนามาใช้ในการประเมินผลในเดือนมิถุนายน
2556 2) การจัดตั้งกลไกใหม่ ได้แก่ รัฐมนตรีอาเซียนด้านกีฬา ซึ่งจะมีการประชุมเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2556
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และรัฐมนตรีอาเซียนด้านสตรี ซึ่งมีการประชุมครั้งแรกไปแล้ว เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 3) ด้านการศึกษาในการ
ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการศึกษา (ASEAN Ministers Meeting on Education) ครั้ง ที่ 7 เมื่อเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ได้มีเอกสารสาคัญ คือเอกสารคู่มือหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook)
เพื่อให้ประเทศสมาชิกใช้เป็นแนวทางในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
และให้เยาวชนเรียนรู้อาเซียนและประเทศสมาชิกในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน 4) ด้านการส่งเสริมบทบาทของภาคประชาสังคมมีการจัด GO-NGO Forum ซึ่งเป็นข้อริเริ่มของประเทศ
ไทย เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนและผลักดันการดาเนินการตามแผนงาน
การจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และ 5) นอกจากนี้ยังมีกลไกด้านสิทธิมนุษยชนที่ดูแลสตรีและ
เด็ก คือคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุมครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ASEAN Commission on
the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children: ACWC)
ในส่วนการดาเนินการของประเทศไทยมีพัฒนาการที่สาคัญ อาทิ 1) ประเทศไทยได้ผลักดันให้
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage: UHC) เป็นวาระสาคัญของการประชุมรัฐมนตรี
สาธารณสุขอาเซียน (ASEAN Health Ministerial Meeting: AHMM) ครั้งที่ 11 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อ สร้า งระบบประกัน สุข ภาพถ้วนหน้ าทั่ว ภูมิ ภาคอาเซีย นและลดผลกระทบในบริเ วณชายแดนที่มี การข้า ม
พรมแดนมารับการรักษาในประเทศไทย 2) การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักรู้
เกี่ยวกับอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนและความคืบหน้าใน
การสร้างระบบถ่ายโอนหน่วยกิต ซึ่งดาเนินการโดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network:
AUN) ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้วางยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. 2546-2561 ใน 6 ด้าน
ได้แก่ 2.1) การพัฒนาทั กษะโดยการอบรมภาษาอัง กฤษและสร้างความรู้ภาษาอาเซีย น 2.2) การสร้า งความ
ตระหนักและเสริมสร้างเอกลักษณ์ของประเทศอาเซียน 2.3) การส่งเสริมการรู้หนังสือ 2.4) พัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานและคุ ณภาพการศึก ษาและสร้ างเครื อข่ ายความร่ วมมือ ซึ่ง รวมถึ ง หลั กสู ตรการเรี ยนการสอนการ
ประเมินผลและการโอนหน่วยกิต 2.5) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
(Community Learning Center: CLC) และ 2.6) การผลิตและการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ 3) การพัฒนา
องค์ค วามรู้แ ละการจัด การความรู้ท างด้ านมรดกวั ฒนธรรมและความหลากหลายทางวั ฒ นธรรมในอาเซี ย น
ของกระทรวงวัฒนธรรม โดยเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวผ่านสื่อต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านวัฒนธรรม ทั้งในระดับผู้บริหาร ระดับปฏิบัติการ ผู้เชี่ยวชาญ ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินพื้นบ้าน
ช่างหัตถกรรม นักเรียนนักศึกษา เยาวชน และประชาชน เป็นต้น ทั้งนี้การดาเนินงานของไทยภายใต้ประชาคม
สัง คมและวัฒนธรรมมี 3 ระดั บ ได้แ ก่ ระดั บจัง หวั ด ระดั บประเทศ และระดับ ภูมิภาค 4) การกาหนดให้ ปี
พ.ศ. 2013 เป็นปี ASEAN Sports Industry Year โดยประเทศสมาชิกอาเซียนจะร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิม
ฉลองโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยประสานงานหลักในการจัดกิจกรรมแสดงความสนใจที่จะเพิ่มกีฬา
โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
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ประเภทตะกร้อหรือมวยในอนาคต เนื่องจากเป็นกีฬาที่ ประเทศอาเซียนมีความเชี่ยวชาญ และ 5) การพัฒนา
ชนบทและขจัดความยากจน ซึ่งมีกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยประสานงานโดยกาหนดจัด
โครงการต่าง ๆ อาทิ การแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ระหว่าง
ประเทศไทยกับ ประเทศสมาชิก อาเซี ยน โครงการพัฒนาที มวิ ทยากร โดยให้ตั วแทนชุ มชนมารั บความรู้ จาก
ส่วนกลางแล้วนาไปขยายผลต่อในชุมชน โครงการถ่ายทอดวีดีทัศน์ทางไกลจากส่วนกลางไปยังศาลากลางจังหวัดใน
จังหวัดต่าง ๆ และการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (Regional Cooperation Center: RCC) ซึ่งได้รับ
ความช่วยเหลือจากที่สนใจและมีความพร้อมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนและประชาคมอาเซียนแก่
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่าง ๆ เป็นต้น
1.6.4 ความก้าวหน้าด้านการเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (ASEAN Connectivity)
ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15 เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ที่ชะอา-หัวหิน ประเทศไทย
ผู้ น าอาเซี ย นเห็ น ชอบกั บ ข้ อ เสนอของไทยเกี่ ย วกั บ แนวคิ ด ความเชื่ อ มโยงระหว่ า งกั น ในอาเซี ย น (ASEAN
Connectivity) เพื่อเสริม สร้างความเป็น ปึกแผ่นของอาเซี ยนและนาอาเซี ยนไปสู่การเป็นประชาคมอาเซีย น
ในปี 2558 และได้ออกแถลงการณ์ผู้ นาอาเซียนว่าด้วยการเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน รวมทั้ง ได้จัดตั้ง
คณะทางานระดับสูงว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (High Level Task Force on ASEAN
Connectivity: HLTFAC) เพื่อจัดทาแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (Master Plan on
ASEANConnectivity: MPAC) ให้แล้วเสร็จซึ่งต่อมาได้เสนอให้ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้ง ที่ 17 เมื่อเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2553 ให้การรับรองโดยอาเซียนได้จัดทาแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน
(ASEAN Master Plan on ASEAN Connectivity) โดยมีเจตนารมณ์ที่จะเร่งรัดการเชื่อมโยงประเทศสมาชิก
ทั้ง 10 ประเทศ ให้เป็นหนึ่งเดียวและมีเป้าหมายสูง สุดเพื่อสนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียนอย่างแท้จริง
ภายในปี พ.ศ. 2558 โดยให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางโครงสร้างความสัมพันธ์ในภูมิภาค และเพื่อเป็นกรอบความ
ร่วมมือในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันใน 3 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านกฎระเบียบ และด้านความ
เชื่อมโยงระหว่างประชาชน โดยความเชื่อมโยงดัง กล่าวจะเน้นอาเซียนในเบื้องต้น และจะเป็นพื้นฐานในการ
เชื่อมโยงไปภูมิภาคต่าง ๆ อาทิ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกภูมิภาคเอเชียใต้และอื่น ๆ ต่อไป ทั้งนี้การเชื่อมโยงในด้าน
โครงสร้างพื้นฐานได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์ในแผนแม่บทฯ ในการก่อสร้างถนนเส้นทางรถไฟ การขนส่งทางน้า
การขนส่งทางอากาศ รวมทั้งการเชื่อมโยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านพลังงาน (โครงการท่อก๊าซและระบบ
สายส่งไฟฟ้าของอาเซียน) โดยมีคณะทางานสาขาต่าง ๆ ของอาเซียน (ASEAN Sectoral Bodies) เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ทาให้บรรลุเป้าหมายตามกรอบเวลาที่กาหนดไว้ในแผนแม่บทฯ
ด้านกฎระเบียบแผนแม่บทฯ จะมีส่วนในการเร่งรัดการดาเนินการตามความตกลงพิธีสารข้อบังคับ
ต่าง ๆ ที่มีขึ้น เพื่ออานวยความสะดวกในการข้ามแดนให้สะดวก รวดเร็ว โปร่ง ใส ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
การเคลื่อนย้ายสินค้าบริการและการลงทุนทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ในขณะเดียวกันก็ป้องกันและแก้ไขปัญหา
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ที่จะเกิดจากอาชญากรรมข้ามชาติ แรงงานผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ และมลภาวะต่าง ๆ ที่ตามมาจากการ
เชื่อมโยงด้านความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน แผนแม่บทฯ จะช่วยส่งเสริมและอานวยความสะดวกการไปมาหาสู่
กันระหว่างประชาชน การเชื่อมโยงทางสัง คมวัฒนธรรมและการสร้างความรู้สึกของการเป็นประชาคมอาเซียน
ที่เป็นอันหนึ่งอันหนึ่งเดียวกันมากขึ้น อาเซียนได้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานอาเซียนว่าด้วยความเชื่อมโยง
ระหว่างกันในภูมิภาค (ASEAN Connectivity Coordinating Committee: ACCC) โดยมีผู้แทนจากประเทศ
สมาชิ ก ท าหน้ า ที่ ดั ง กล่ า ว ในส่ ว นของประเทศไทยรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการต่ า งประเทศมอบหมายให้
นายประดาป พิบูลสงคราม อดีตเอกอัครราชทู ตและอดีตรองปลัด ดูแผนแม่บทความเชื่อมโยงระหว่ างกันใน
อาเซียน
กระทรวงฯ เป็นผู้แทนไทยใน ACCC โดยมีหน้าที่ประสานงานกับผู้ประสานงานของแต่ละประเทศ
สมาชิก (National Coordinator) เพื่อผลักดันและเร่งรัดการดาเนินการตามแผนแม่บทฯ รวมทั้งประสานกับ
ประเทศคู่เจรจาต่าง ๆ อาทิ จีน ญี่ปุ่น และองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ ยวข้อง 3.4.2 ความคืบหน้า ACCC มีการ
ประชุมมาแล้ว 6 ครั้ง มีการหารืออย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามและเร่งรัดการดาเนินการตามแผนแม่บทฯ รวมถึงการ
ผลักดัน 15 โครงการเร่งรัดในแผนแม่บท (15 Priority Projects) ที่จะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จในปี 2558 ทั้งนี้
ในการประชุมครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 8-10 กันยายน พ.ศ. 2555 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ได้มีการจัดทาคู่มือ
สาหรั บการระดมทุน กั บ ประเทศคู่ เ จรจาองค์ ก รเพื่ อ การพั ฒนาและภาคเอกชนที่ ส นใจจะลงทุ นหรื อ ร่ว มมื อ
กับอาเซี ยนในโครงการที่ สามารถสร้างผลตอบแทน นอกจากนี้อาเซียนได้ผ ลักดันให้ ประเทศคู่ เจรจาเข้ามามี
บทบาทมากขึ้นในการช่วยสนับสนุนอาเซียนในโครงการเร่ง ด่วน 15 โครงการ โดยล่าสุดจีนและญี่ปุ่นได้จัดตั้ง
คณะทางานพิเศษเพื่อประสานงานโดยตรงกับ ACCC ในการสร้างความร่วมมือในโครงการเร่งด่วนดังกล่าว รวมถึง
สหภาพยุโรปและออสเตรเลียได้แสดงท่าทีสนใจที่จะจัดตั้งคณะทางานพิเศษเช่นเดียวกัน
ที่ผ่านมาอาเซียนได้ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายตามแผนแม่บทว่าด้วยความ
เชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน การจัด ASEAN-India Car Rally ก็ถือเป็นหนึ่งในแนวทางการสร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาคต่าง ๆ ทัง้ นี้ในโอกาสที่ความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย ครบรอบ 20 ปี ในปี
พ.ศ. 2555 กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนและอินเดีย จัด ASEAN-India Car Rally
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน ถึง 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เพื่อสารวจเส้นทางจากอาเซียนไปยังแคว้น
อัสสัมของอินเดียและส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างกัน อันเป็นพื้นฐานสาคัญที่จะเพิ่มพูนโอกาสความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจการท่องเที่ยวและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองฝ่าย หลังจากที่ได้เคยจัดแรลลี่จากอินเดีย
มาสู่อาเซียนแล้ว เมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยขบวนแรลลี่ของอาเซียนและอินเดียในครั้งนี้ได้เริ่มออกเดินทางจากเมือง
ยอกยาการ์ตา ในอินโดนีเซีย-สิงคโปร์-มาเลเซีย-ไทย (ครั้งที่1) -กัมพูชา-เวียดนาม-สปป.ลาว-ไทย (ครั้งที่2 ) –
สหภาพเมียนมา -เข้าอินเดียที่พรมแดน Tamu-Moreh และไปสิ้นสุดที่เมืองกุวาฮาติในแคว้นอัสสัมของอินเดีย
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1.6.5 ความก้าวหน้าด้านการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน
กรมประชาสัมพันธ์ตระหนักถึงความสาคัญในการให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนแก่สื่อมวลชน โดยผลิต
คู่มืออาเซียน จัดสัมมนาอบรมข้าราชการและสื่อมวลชนในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จังตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและ
จัดทาเว็บไซต์ www.aseanthai.net เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารสาหรับสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์
และมีอาสาสมัครประจาหมู่บ้านคอยให้ความรู้เรื่องอาเซียนในแต่ละหมู่บ้าน นอกจากนี้จะมีการจัดตั้งศูนย์อาเซียน
ภายในเพื่อ ประเมิน ผลด้า นการประชาสัม พัน ธ์ป ระชาคมอาเซีย น รวมถึ ง โครงการจั ดส านั กนิ เทศสั มพั นธ์ ไ ป
ประจาการในจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านด้วย

ตอนที่ 2 หลักสูตรการฝึกอบรมของประเทศในอาเซียน
ในส่วนนี้เป็นการทบทวนเนื้อหาเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรมของประเทศในอาเซียน เพื่อเตรียมพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยแบ่งเนื้อหาออกป็น 2 ส่วนย่อย ได้แก่ การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
แก่ภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย ประเด็นการเตรียมความพร้อมแก่ภาครัฐ การเตรียมความพร้อมแก่ภาคเอกชน
และการเตรีย มความพร้ อมแก่ภ าคประชาชน และหลั ก สูต รการเตรี ยมความพร้ อ มข้ าราชการไทยสู่ อาเซี ย น
ประกอบด้วยประเด็นย่อย ๆ ได้แก่ บทบาทการจัดฝึกอบรมของ สานักงาน ก.พ. และตัวอย่างหลักสูตรและ
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีสาระสาคัญในแต่ละส่วนมีดังนี้
2.1 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของภาคส่วนต่างๆ
สาหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รัฐบาลได้มอบหมายให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดาเนินการ ได้แก่
กระทรวงศึกษาธิการดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ กระทรวงแรงงานส่งเสริมการจ้างงาน
ที่เหมาะสม โดยรวบรวมหลัก การท างานอย่า งถูก ต้อ งและเหมาะสมไว้ ในวั ฒนธรรมการทางานของอาเซีย น
ส่วน สานักงาน ก.พ. ส่งเสริมการจัดตั้งระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ โปร่ง ใส มีความรับผิดชอบและมีความ
น่าเชื่อถือ โดยการเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลในระบบราชการของอาเซียน และเพิ่มความร่วมมือ
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศ กรมอาเซียน ได้ดาเนินการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนแก่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่
2.1.1 การเตรียมความพร้อมแก่ภาครัฐ
การเตรียมความพร้อมแก่ภาครัฐ กรมอาเซียนให้ความสาคัญกับการดาเนินการในหลายมิติ
ทั้งการปรับส่วนราชการเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน พัฒนาบุคลากร และสร้างศักยภาพแก่ข้าราชการ
และส่งเสริมการดาเนินตามแผนงานจัดตั้งประชาคมอาเซียนในทั้งสามด้าน โดยที่ผ่านมาได้จัดทาโครงการต่าง ๆ
อาทิ
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- ประสานกับ สานักงาน ก.พ. เพื่อจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
อาเซียนแก่ข้าราชการ พัฒนาทักษะการทางาน และเจรจาระหว่างประเทศ รวมทั้งทักษะภาษาอังกฤษและภาษา
ประเทศเพื่อนบ้านให้แก่ข้าราชการ
- จัดทาหลักสูตรฝึกอบรมอาเซียนร่วมกับสถาบันการต่างประเทศ เทวะวงศ์วโรปการ
เพื่อฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานหน่วยงานของรัฐ (ระดับไม่ต่า
กว่าชานาญการ) หรือหน่วยงานภาคเอกชน (ระดับไม่ต่ากว่าผู้จัดการ) ซึ่งปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนและ
ประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้การฝึกอบรมจะประกอบด้วย การบรรยายความรู้เกี่ยวกับอาเซียนจากผู้ทรงคุณวุฒิจาก
หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาดูงานภายในประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นจุดเชื่อมโยงหรือเป็นจุดยุทธศาสตร์
ของไทยต่ออาเซียนในด้านต่าง ๆ และดูงานในต่างประเทศ ได้แก่ สานักเลขาธิการอาเซียน ณ กรุง จาการ์ตา
ประเทศอินโดนีเซีย
- ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในเรื่องการแก้ไ ขและปรับปรุง กฎหมายให้
สอดคล้องกับพันธกรณีของไทยภายใต้ประชาคมอาเซียนในทั้งสามเสา เพื่อให้กฎหมายมีความทันสมัย และเอื้อให้
ไทยสามารถแข่งขัน และใช้โอกาสจากประชาคมอาเซียนได้อย่างเต็มที่
2.1.2 การเตรียมความพร้อมแก่ภาคเอกชน
การเตรี ย มความพร้ อมแก่ ภ าคเอกชนเพื่ อให้ ภาคเอกชนสามารถใช้ ประโยชน์ จากการเป็ น
ประชาคมอาเซียนได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการมุ่ง สู่การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกั น และเชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจโลก กรมอาเซียนได้มีบทบาทประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการในประเด็นสาคัญ อาทิ
- การพัฒนาศักยภาพของภาคเอกชนและแรงงานไทยให้ตอบสนองต่อความต้องการและ
มีขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดอาเซียน
- การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความตกลงเขตการค้าเสรี ทั้งระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนและระหว่างอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาค (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์)
- การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการกาหนดนโยบายและการเจรจาความ
ตกลงต่าง ๆ ของภาครัฐ ในปัจจุบันมีผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและ
สมาคมธนาคารไทยในองค์ประกอบคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ
- การรักษาคุณภาพสินค้าให้ได้ตามความต้องการของตลาดและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
- การเสริมสร้างและใช้ประโยชน์จากเครือข่ายนักธุรกิจและผู้ประกอบการในอาเซียน
- การจัดทายุทธศาสตร์เพื่อลดทอนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อภาคธุรกิจไทย โดยเฉพาะ
กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
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2.1.3 การเตรียมความพร้อมแก่ภาคประชาชน
การเตรียมความพร้อมแก่ภาคประชาชน กรมอาเซียนให้ความสาคัญกับการสร้างความตระหนัก
รู้และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างประชาคมอาเซี ยน และได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับจากหน่วย
ราชการทั้ง จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการจัดกิจ กรรมต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนในประชาชนทุกภาคส่วนและในทุกระดับ โดยที่ผ่านมามีที่สาคัญหลายประการ อาทิ
- กิจกรรมอาเซียนสัญ จร กรมอาเซียนได้ดาเนินการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญ จรไปยัง
จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน รวมทั้งสร้างความตระหนักถึง
ประโยชน์และโอกาสที่คนไทยจะได้รับจากการเป็นประชาคมอาเซียน โดยการจัดบรรยายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
อาเซียนให้แก่บุคลากรของสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนผู้สนใจ และมีการพบปะ
กับภาคประชาชนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะของสาธารณชน
- การจัดทาสื่อเผยแพร่ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งในปี 2555 กรมอาเซียนได้จัดส่งสื่อสิ่งพิมพ์
ไปตามคาขอของหน่วยงานและผู้ที่สนใจต่าง ๆ กว่า 3,000 รายการ จัดทารายการวิทยุ “เราคืออาเซียน” คลื่น
A.M. 1575 KHz ออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา 17.30-18.00 น. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลความรู้
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอาเซียน อาทิ ข้อมูลพื้นฐานของอาเซียน กิจกรรมอาเซียนสัญจร อาเซีย นกับประเทศคู่เจรจา
ผลการประชุมของอาเซียนที่สาคัญ รวมทั้งการถามคาถามชิง รางวัล เป็นต้น นอกจากนี้กรมอาเซียนได้จัดทา
เว็บไซต์ www.mfa.go.th/asean เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของอาเซียน และการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ของกรมอาเซียน รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน สื่อประชาสัมพันธ์ และ
สื่อมัลติมีเดีย อาทิ วีดิทัศน์ประชาคมอาเซียน การ์ตูนท่องโลกอาเซียน เพลง ASEAN Way เป็นต้น รวมถึง
Facebook “ASEAN-Thailand” เพื่อเป็นอีกหนึ่ง ช่องทางการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความ
คิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับอาเซียน
- งานวันอาเซียนในวันที่ 8 สิง หาคมของทุกปี กรมอาเซียนกาหนดจัดกิจกรรมเฉลิม
ฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งอาเซียน ที่กระทรวงการต่างประเทศทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2555 มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมที่ประมาณ 1,000 คน และมีนักเรียนจากโรงเรียนกว่า 60 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วม โดยมีกิจกรรมสาหรับ
เยาวชนอาทิ การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับอาเซียน การประกวดเรียงความ หรือวาดภาพเกี่ยวกับอาเซียน การจัด
นิทรรศการอาเซียน และมีการเสวนาโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหัวข้อที่เกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ปี พ.ศ. 2558
- การเป็ น วิ ท ยากรอบรมสั ม มนา กรมอาเซี ย นได้ รั บ เชิ ญ จากหน่ ว ยราชการ
สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน ให้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมตัว
เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน นอกจากนี้กรมอาเซียนได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดอบรมครูทั่ว
ประเทศ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและการเตรียมพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็น
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train the trainers เพื่อให้ครูที่เข้าร่วมกิจกรรมกลับไปถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับครูในโรงเรียนและ
โรงเรียนเครือข่ายนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนต่อไป รวมถึงการจัดค่ายภาษาอังกฤษให้ กับเยาวชนและยังจะมี
โครงการอื่นที่น่าสนใจอีกมากมาย ในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งต้องติดตามต่อไป โดยจะเน้นให้ความรู้กับภาคส่วนต่าง ๆ
ในท้องถิ่นมากขึ้น
2.2 หลักสูตรการเตรียมความพร้อมข้าราชการไทยสู่อาเซียน
สานักงาน ก.พ. (2555, อ้างในวิชุดา กิจธรธรรม และคณะ, 2556) ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและบทบาทของ สานักงาน ก.พ. ในการเตรียมความพร้อมข้าราชการไทยสู่อาเซียนไว้ว่า
ในระยะที่ไ ทยกาลังก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนี้ เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ต้องเตรียมตัวเข้าสู่เป้าหมาย
เดี ย วกั น ส าหรั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ ส านั ก งาน ก.พ. ถื อ ได้ ว่ า มี บ ทบาทที่ ส าคั ญ ในการพั ฒ นาข้ า ราชการไทย
จากการศึกษาของ สานักงาน ก.พ. ประกอบด้วย 1) บทบาทของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
การเตรียมข้าราชการไทยให้พร้อมเข้าสู่อาเซียน และ 2) โครงการอบรมหลักสูตรการเตรียมราชการไทยสู่
ประชาคมอาเซียน สาหรับผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารอานวยการและวิชาการระดับชานาญการพิเศษ ดังนี้
2.2.1 บทบาทของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในการเตรียมข้าราชการไทยเข้า
สู่อาเซียน
ในส่วนนี้เป็นการสรุปถึงบทบาทของ สานักงาน ก.พ. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนา
ข้าราชการ การทบทวนเอกสารจึงครอบคลุมถึงบทบาทของ สานักงาน ก.พ. คุณลักษณะของบุคลากรภาครัฐที่พึง
ประสงค์ การวิเคราะห์จุดอ่อนของบุคลากรภาครัฐในปัจจุบันและรูปแบบการพัฒนาข้าราชการในบริบทอาเซียน
1) บทบาทของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สานักงาน ก.พ. (สานักงาน ก.พ., 2555) เป็นองค์กรกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ในราชการพลเรือนภายใต้ระบบคุณธรรม ทาหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพ
ชีวิตและการทางานที่ดี และพัฒนาระบบการบริหารกาลังคนในราชการให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพ สานักงาน ก.พ. มีบทบาทเป็นผู้เสนอแนะกากับดูแล และให้คาปรึกษาแก่ส่วนราชการในการ
ดาเนินงานฝึกอบรมพัฒนา จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือนขึ้น ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาข้าราชการพลเรือน สานักงาน ก.พ. ได้ส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้ส่วนราชการเห็นความสาคัญของการ
พัฒนาข้าราชการตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่มุ่ง เน้นพัฒนาข้าราชการ โดยยึดหลัก
สมรรถนะ (Competency) และพัฒนาขีดความสามารถ (Capability) เพื่อให้ข้าราชการเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ทรง
ความรู้ (Knowledge Worker) สามารถปฏิบัติงานภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ ได้อ ย่า งมีป ระสิ ทธิ ภาพ ก้า วทั นการเปลี่ย นแปลง สามารถพั ฒนางานในหน้า ที่อย่ างต่อเนื่อ ง
สม่าเสมอ โดยการพัฒนาที่เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อให้นักบริหารทุกระดับมีศักยภาพในการเป็ น
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ผู้นาการบริหารราชการยุคใหม่ เพื่อให้ภาคราชการมีขีดความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติง านในระดับสูง
เทียบเท่าเกณฑ์สากลในขณะเดียวกัน สานักงาน ก.พ. ได้จัดทาหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาที่มีรูปแบบหลากหลาย
อาทิ การจัดหลักสูตรในห้องเรียน การจัดหลักสูตรฝึกอบรมทางไกล การฝึกอบรมด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ข้าราชการรุ่นใหม่ ข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหาร
ระดับสูง ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล และผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สานั กงาน ก.พ. มีบ ทบาทส าคัญ ในพัฒนาทรัพ ยากรบุ คคลของไทย เพื่อ เตรียมพร้ อมสู่
ประชาคมอาเซียนตั้งแต่ในครั้งการประชุม ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ 5 (พ.ศ. 2532) ที่ประเทศอินโดนีเซีย และครั้งที่ 6
(พ.ศ. 2534) ที่ประเทศบรูไน ผู้แทนสานักงาน ก.พ. จากประเทศไทย ได้เสนอให้มีโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการ
พัฒนาเฉพาะด้านหรือ ASEAN Resource Center (ARC) Pre-Conference Technical Working Group
แต่เนื่องจากในขณะนั้นโครงการไม่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากองค์การระหว่างประเทศ จึงไม่สามารถ
ดาเนินโครงการในช่วงเวลาดังกล่าวได้ ต่อมาเมื่อมีการประชุม ณ เมือง Tagaytay ประเทศฟิลิปปินส์ ที่ประชุม
เห็นชอบให้บรรจุโครงการดังกล่าวไว้ในแผนของ ก.พ. อาเซียน โดยที่ประเทศไทยได้ดาเนินการผลักดันการพัฒนา
ในด้าน นักบริหาร/ผู้นามาโดยตลอด ที่ประชุม ก.พ. อาเซียน จึง ได้เสนอให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางข้อมูล
ASEAN Resource Center (ARC) ทางด้าน Leadership Development หรือการพัฒนานักบริหาร/ผู้นา
เรียกโดยย่อว่า ARC-LD มีที่ทาการอยู่ ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สานักงาน ก.พ. จัง หวัดนนทบุรี
เป็นโครงการหนึ่งภายใต้การดาเนินงานของสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาผู้นา
ภาครัฐในภูมิภาคอาเซียนให้มีความพร้อมในการเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง เพื่อการพัฒนาประเทศตามสภาวการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป และ 2) เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวความคิดใหม่ ๆ ด้านการพัฒนาประเทศ
ในภูมิภาค
การดาเนินการของ ARC-LD ในระยะแรก เน้นการพัฒนาผู้นาเฉพาะในภาคราชการไทย
ในโครงการ “พัฒนาผู้นาคลื่นลูกใหม่” และการจัดทาคู่มือพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มทักษะการเป็นผู้นาเรื่องการเป็นพี่
เลี้ยง (Mentoring) การสอนงาน (Coaching) และการมอบหมายงาน (Job Assignment) ต่อมาในปี พ.ศ. 2547
จึงได้เริ่มดาเนินการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการจากต่างประเทศอีกด้วย ซึ่งมีการจัดโครงการ
ASEAN New-Wave Leadership Development เป็นประจาทุกปีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงโครงการ อื่น ๆ ทั้งที่เป็น
โครงการตามคาขอจากหน่วยราชการในต่างประเทศ และโครงการตามความร่วมมือกับสานักงานความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ
บทบาทของ สานักงาน ก.พ.ในฐานะองค์กรกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการ
พลเรือนของประเทศไทยและในการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของไทย สานักงาน ก.พ. มีบทบาทโดยตรง
ในเสาสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC) ซึ่งเป็นหนึ่งใน 3 เสาหลักตามแผน
Roadmap สู่ประชาคมอาเซียนทั้งนี้หน้าที่หลัก 2 ประการของ ASCC คือ 1) การพัฒนามนุษย์ (Human
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Development) และ 2) การเสริมสร้างขีดความสามารถของภาครัฐในการให้บริการประชาชน (Building Civil
Service Capability) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการทางานของระบบราชการ
ในกลุ่ ม ประเทศอาเซีย น ให้ต อบสนองต่ อภารกิ จของรั ฐ และการให้ บริ ก ารประชาชน ตลอดจนปรับ บทบาท
และภารกิจของระบบราชการให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก และให้มีการส่ง เสริมให้เกิดความ
ร่ ว มมื อ ในด้ า นการพั ฒ นาคนระหว่ า งข้ า ราชการของกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย น เพื่ อ ให้ ก าลั ง คนภาครั ฐ มี ค วามรู้
ความสามารถและมี วิ สั ยทั ศ น์ ที่ย าวไกล ตลอดจนเป็ นผู้ ที่ มี ความสามารถต่ อ การบริห ารการเปลี่ ย นแปลงได้
อย่างเหมาะสม
ในการประชุม ก.พ. อาเซียน หรือ ACCSM (The ASEAN Conferences on Civil Service
Matters: ACCSM) เป็นการประชุมเพื่อประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานราชการในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซี ย น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ดั ง นี้ 1) เพื่ อ เป็ น การเปิ ด เวที แ ลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และประสบการณ์ ใ น
การดาเนินการปรับปรุงระบบราชการ รวมทั้งเสนอแนวทางการให้การศึกษาทางด้านการบริหารและการฝึ กอบรม
2) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการดาเนินโครงการพัฒนาระบบราชการในแต่ละ
ประเทศ 3) เพื่อเป็นการทบทวนแผนการปฏิบัติการของโครงการความร่วมมือในการปรับปรุงระบบราชการในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนให้ทันสมัย 4) เพื่อเป็นการส่ง เสริมความร่วมมือในกลุ่ม ประเทศสมาชิกให้มากขึ้น โดยเฉพาะ
ในด้านการบริหารและการจัดการ และ 5) เพื่อความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานราชการในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ด้วย สานักงาน ก.พ. มีความตระหนักในการเตรียมความพร้อมข้าราชการไทย เพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงได้เสนอแนวทางการเสริมสร้างความพร้อมในการพัฒนาข้าราชการสู่ประชาคม
อาเซี ยน ในการประชุ ม ก.พ. ครั้ง ที่ 1/2554 เมื่อ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554 โดยที่ป ระชุ มมีม ติเห็ นชอบ
ให้ดาเนินการ ดังนี้
ปี พ.ศ. 2554 ระยะการประเมิ นและสร้ างความตระหนั ก ให้ ตื่ นตั ว และสร้ า งเครือ ข่ า ย
โดยรวม แจ้ งเวีย นส่ว นราชการทราบถึ งแนวทางเตรีย มความพร้ อม ปรั บปรุง เครื่ องมือ สื่ อสาร มี ก ารพัฒ นา
เช่น การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรสาหรับ ผู้บริหาร ส่งเสริมให้เกิดระบบ
แลกเปลี่ยนบุคลากรระยะสั้นระหว่างข้าราชการของประเทศสมาชิก เน้นความรู้ ทักษะ และสมรรถนะพื้นฐานเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนและแผนแม่บทของแต่ละด้านให้ความสาคัญกับกลุ่มผู้บริหารและข้าราชการทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค
ปี พ.ศ. 2555-2556 ระยะการพัฒนาและปรับใช้เป็นการขยายการพัฒนาและสร้างความ
พร้อมทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก โดยส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเตรียมความพร้อมระหว่างส่วน
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ราชการ อีกทั้งการพัฒนาบุคลากรภาคราชการจะต้องคานึงถึงความจาเป็นในการพัฒนาของแต่ละเสาหลักมากขึ้น
ขยายกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นไปอีกนอกเหนือจากกลุ่มบริหาร
ปี พ.ศ. 2557-2558 ระยะเร่งและเพิ่มให้มีการพัฒนาความรู้ทักษะและสมรรถนะที่เข้มข้น
ในทุกระดับและครอบคลุมประเด็นการพัฒนาบุคลากรของทุกเสาหลัก รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนมุมมอง
และประสบการณ์ระหว่างส่วนราชการที่รับผิดชอบในต่างเสาหลักระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นด้วย
2) คุณลักษณะของบุคลากรภาครัฐที่พึงประสงค์สู่การรวมตัวของประชาคมอาเซียน
สานักงาน ก.พ. ร่วมกับสถาบันวิจัยและให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดาเนิน
การศึกษาแผนการเตรียมความพร้อมผู้นาสู่ประชาคมอาเซีย นระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) โดยพัฒนาร่าง
หลักสูตรที่ให้ความรู้ทักษะที่จาเป็นสาหรับข้าราชการ ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะของบุคลากรภาครัฐที่พึง
ประสงค์สู่การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย
- มีความเป็นนานาชาติ (International) โดยมีทัศนะเชิงบวกต่ออาเซียนและประชาคม
อาเซียน ซึ่งเป็นทัศนคติต่อประเทศสมาชิกในลักษณะภูมิภาค นิยมมองว่าคนในประชาคมอาเซียน คือ พลเมือง
ของภูมิภาคมีความเท่าเทียมกันและต้องพึ่งพากัน มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน และประชาคมอาเซียน
รวมทั้งมีทักษะการทางานในบริบทสากล คือ ทักษะทางด้านภาษาอัง กฤษในระดับสนทนาเจรจาต่อรองอย่างมี
กลยุทธ์ การจัดทาข้อเสนอโครงการ การจัดประชุมนานาชาติระดับสากล การเข้าใจคาศัพท์เฉพาะ การเข้าใจภาษา
ของประเทศสมาชิก โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานในตะเข็บชายแดน และมีทักษะในการอ่านและเข้าใจข้อตกลง/
กฎหมายระหว่างประเทศ/กฎหมายของประเทศสมาชิก รวมทั้งการปรับใช้กับบริบทไทย
- มีความเป็นมืออาชีพ (Professional) โดยทางานมุ่งผลสัมฤทธิ์ ยึดเป้าหมายร่วมกัน
ไม่ยึดติดกับกฎระเบียบ มีองค์ความรู้เชิงลึกในงานที่ตนทา และมีการสั่งสมความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจอาเซียน และสามารถถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญนั้น ๆ ให้แก่เพื่อนร่วมงาน มีขั้นตอนการทางานที่
โปร่งใสได้มาตรฐาน มีความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน จิตสานึกของการทางานเป็น
ทีม สร้างเครือข่ายกับทุกภาคส่วนและกับประเทศสมาชิก และมีความเข้าใจ และกาหนดมาตรฐานการทางานที่
เป็นสากล
- มีความเป็นผู้สนับสนุน (Facilitator) มีภาวะผู้นาเชิงรุก โดยมียุทธศาสตร์ในการนาภาค
ส่วนต่าง ๆ ของสังคมให้ตระหนักและเข้าใจเรื่องอาเซียนและประชาคมอาเซียน เพื่อให้ภาครัฐสามารถดาเนิน
บทบาทเชิงรุกในการนาประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการแข่งขันได้ตามพันธะกรณี เข้าใจความต้องการของ
ภาคเอกชนและประชาชน พร้อมที่จะอานวยความสะดวกให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากข้อตกลงของประชาคม
อาเซียน
- สามารถให้บริการได้อย่างมีมาตรฐานระดับสากล โปร่งใส คล่องตัว มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล
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3) การวิเคราะห์จุดอ่อนของบุคลากรภาครัฐไทยในปัจจุบัน
จุด อ่ อ นที่ ส าคั ญ ของบุ ค ลากรภาครั ฐ ในประเทศไทย ได้ แ ก ความรู้ พื้น ฐานเกี่ ย วกั บ
ประชาคมอาเซียน 2) ทักษะในด้านภาษา 3) ประสิทธิภาพของระบบราชการไทย และ 4) กฎระเบียบของระบบ
ราชการ ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์ของบุคลากรภาครัฐในการประชุมกลุ่มย่อย (กลุ่มข้าราชการผู้เชี่ยวชาญด้าน
อาเซียน) ที่ชี้ให้เห็นจุดอ่อนของข้าราชการไทยในด้านความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน ทั้งในแง่ของ
โครงสร้า งและหน่ว ยงานสนธิสั ญญาและข้ อ ตกลงทางกฎหมาย รวมถึง วิ ธีก ารปฏิบั ติข องประเทศสมาชิก ใน
ประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ในที่ประชุมยังระบุให้เห็นถึงจุดอ่อนในแง่ ของภาษา ซึ่งไม่เพียงแต่ภาษาอังกฤษเพื่อ
การเจรจาในเชิงเทคนิคเท่านั้น แต่ยังขาดเนื้อหาเชิง ยุทธศาสตร์ในการกาหนดทิศทางในการประชุมที่สะท้อน
ผลประโยชน์ของประเทศไทยอีกด้วย โดยยังเห็นว่าความรู้ในเรื่องภาษาเพื่อนบ้านหรือภาษาที่สามของประเทศ
สมาชิกยังจาเป็นในการสร้างสัมพันธ์ ในประชาคมอาเซียนอีกด้วย นอกจากนี้ ในแง่ของประสิทธิภาพของระบบ
ราชการไทยนั้น จากการประชุ มกลุ่ ม ย่อ ยได้ ส ะท้ อ นให้ เ ห็น ว่ า ภาครั ฐไทยมีจุ ด อ่อ นอย่ า งมากในแงของการ
ประสานงานและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ซึ่งทาให้ยุทธศาสตร์ของชาติที่มีต่อประชาคมอาเซียนขาดความ
ชัดเจนและต่ อเนื่องในระดับ นโยบาย โดยหากรวมกั บข้อ คิด เห็ นจากสภาอุต สาหกรรมแห่ง ประเทศไทยและ
ภาคเอกชนรายอื่น ๆ จะเห็นว่าประสิทธิภาพของระบบราชการไทยในการทางานแบบบูรณาการในลักษณะของ
การลดขั้นตอนและการบริการจุดเดียว (one-stop service) ยังไม่สามารถทาได้เต็มที่ อันหมายรวมถึง กฎระเบียบ
ราชการและการทางานของระบบราชการเอง อาจเป็นอุปสรรคในการนาประเทศไทยไปสู่การเล่นบทบาทเชิงรุกใน
ประชาคมอาเซียนก็เป็นได้
อย่างไรก็ต ามจากการสารวจข้อ มูลจากแบบสอบถามพบว่า ในกลุ่ มตัว อย่างแต่ละระดั บ
มีความเห็นในแง่ของจุดอ่อนของบุคลากรภาครัฐไทยในกรณีของการรวมตัวสู่ประชาคมอาเซียน ดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มตัวอย่างระดับผู้บริหาร: จากการประเมินของกลุ่มตัวอย่างระดับผู้บริหาร 150
คน พบว่าสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของระบบราชการและบุคลากรภาครัฐไทย ซึ่งตระหนักถึง คือ 1) ภาษา 2) ความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 3) ประสิทธิภาพของระบบราชการ และ 4) กฎระเบียบ ตามลาดับ
(2) กลุ่มตัวอย่างระดับปฏิบัติการ: จากการประเมินของกลุ่มตัวอย่างระดับปฏิบัติการ
187 คน พบว่ า ในการปฏิ บัติ เล็ งเห็นถึ งจุ ดอ่ อนของระบบและบุค ลากรภาครัฐ ไทยเรี ยงจากมากไปน้ อย คื อ
1) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 2) ภาษา 3) ประสิทธิภาพของระบบราชการ และ 4) ความโปร่งใส
ของระบบราชการ
(3) กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในจั ง หวั ด ชายแดน: จากการประเมิ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งในจั ง หวั ด
ชายแดน 88 คน พบว่าคนกลุ่มนี้เล็งเห็นถึงจุดอ่อนของระบบและบุคลากรภาครัฐไทยเรียงจากมากไปน้อ ย คือ
1) ความรู พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 2) ความโปร่ง ใสของระบบราชการ 3) ประสิทธิภาพของระบบ
ราชการและ 4) ภาษา
โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
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หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน
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4) รูปแบบการพัฒนาข้าราชการในบริบทอาเซียน มีการดาเนินการผ่านกลไกการพัฒนาที่
สาคัญ 2 ประการ ดังนี้
(1) ARC-ASEAN Resource Center
ประเทศสมาชิกจัดตั้ งข้อมูลการพัฒนาเฉพาะด้าน (ASEAN Resource Center-ARC)
ในแต่ละประเทศ เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยหรือประสบการณ์ด้านการบริหารที่เป็น Best Practices
ของแต่ละประเทศ และเพื่อเป็นการกระชับความร่วมมือระหว่างกันและความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดย ARC ของแต่ละประเทศ ดังนี้
ตาราง 1 ประสบการณ์ด้านการบริหารที่เป็น Best Practices ของแต่ละประเทศในอาเซียน
ประเทศ
ARC
1. บรูไน
Managing New Technologies
2. กัมพูชา
Capacity Development of the Civil Servants
3. อินโดนีเซีย
Information Exchange
4. สปป.ลาว
Civil Service Performance Management
5. มาเลเซีย
Case Studies
6. สหภาพเมียนมา
Training of Trainers for Civil Service
7. ฟิลิปปินส์
Examination and Testing
8. สิงคโปร์
Management Innovations
9. ไทย
Leadership Development
10. เวียดนาม
Civil Servants Management
หมายเหตุ: ARC ของกัมพูชา สปป.ลาว และสหภาพเมียนมา ได้รับการจัดตั้งในภายหลัง (การประชุม ACCSM
ครั้งที่ 11 ณ กรุงฮานอย เวียดนาม)
ตาราง 2 แผนกิจกรรมความร่วมมือและการให้ความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้าราชการและระบบราชการ
ระหว่างประเทศสมาชิก (ACCSM Work Plan 2008-2015)
วัตถุประสงค์
Area of development ประเทศรับผิดชอบ
การพัฒนา
1.เพื่อการ
ยกระดับทักษะ
และสมรรถนะ
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หลักสูตร

1.ทักษะภาษาอังกฤษ

สิงคโปร์

English Writing Skill

2.Capacity Building

บรูไน
ไทย
มาเลเซีย

Presentation skill
Oral communication
Staff Attachment on public human
resource management

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มประเทศ
CLMV*
อาเซียน

โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
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วัตถุประสงค์
Area of development ประเทศรับผิดชอบ
การพัฒนา
สิงคโปร์
2.เพื่อสร้าง
ศักยภาพของ
องค์กร

1.รัฐบาลอิเล็กโทรนิกส์
(E-government)

สิงคโปร์
อินโดนีเซีย
บรูไน

2.การให้บริการ
(Service Delivery)

บรูไน
ฟิลิปปินส์

3.การพัฒนา
ภาวะผู้นา

หลักสูตร

กลุ่มเป้าหมาย

HRM and development: Policies and
practices
E-government for effective public Service อาเซียน
HRM using Information Technology
Managing IT for Non IT Managers
กลุ่มประเทศ CLMV
(Self funding for
non-CLMV)
Client’s Charter Workshop and Work
กลุ่มประเทศ
Procedure Manual Quality Control
CLMV
Conference on Enhancing Service Delivery อาเซียน

3.Assessment Center
4.Training Management
1. การพัฒนาภาวะผู้นา:
กลุ่มนักบริหารระดับสูง

ฟิลิปปินส์
อินโดนีเซีย
บรูไน

Technical Training for Assessor
Management of Civil Service Training
Executive Development Program for
Senior Government Officers

อาเซียน
อาเซียน
กลุ่มประเทศ
CLMV

2. การพัฒนาภาวะผู้นา:
กลุ่มนักบริหารระดับกลาง

ไทย

ASEAN New Middle Management :
Management Change

อาเซียน

บรูไน

Development Program for Middle
Management Officer
Leadership for Managers
Leadership Development and Succession
Planning Program

กลุ่มประเทศ
CLMV
กลุ่มประเทศCLMV
อาเซียน

3. การพัฒนาภาวะผู้นา:
แผนการสืบทอดตาแหน่ง

ไทย

หมายเหตุ: กลุ่มประเทศ CLMV หมายถึง กัมพูชา สปป.ลาว สหภาพเมียนมา และเวียดนาม
ตัวอย่างหลักสูตรและกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของประทศไทย
การปรับตัวของภาคราชการไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนนั้น ได้มีการศึกษาแนวทาง
ของการเตรียมพร้อมของแต่ละส่วนราชการ กล่าวคือ
1. การเตรียมความพร้อมของภาคการศึกษา ได้แก่ การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอัง กฤษ
และภาษาราชการของแต่ละประเทศสมาชิก การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบอาเซียน จัดทาหลักสูตรอาเซียน
ศึกษาหลักสูตรทักษะการประชุมเจรจาในกรอบอาเซียน การพั ฒนาทัก ษะบัณฑิ ตเพื่อรองรับการเคลื่ อนย้า ย
แรงงานฝีมือกิจกรรมการเตรียมความพร้อมของภาคส่วนต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาและการบรรยาย
ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ การจัดทาหลักสูตรอาเซียนในสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียน โดยกระทรวงศึกษาธิการ
การ จัดตั้ ง สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย (ASEAN Association-Thailand) การจัดกิจกรรมโดยกระทรวง
ต่างประเทศ เช่ น อาเซี ยนสัญจร การจั ดเสวนา อาเซี ยนสนับสนุนภาครั ฐ เอกชน และประชาชน ในการจั ด
โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
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ประชุมสัมมนาเกี่ยวกับอาเซียน สร้างระบบออนไลน์เป็นเว็บไซต์อาเซียน www.mfa.go.th/asean การจัด
กิจกรรมส่งเสริมความเชื่อมโยงในอาเซียน (Connectivity) การประชาสัมพันธ์โดยสื่อต่าง ๆ เช่น รายการ ASEAN
News, ASEAN Focus ทางช่อง 11 รายการอาเซียนเป็นหนึ่งทางช่อง 9 อ.ส.ม.ท. หรือทางสถานีโทรทัศน์ ASEAN
TV
นอกจากนี้ หากศึกษาการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยแบ่งตามแผนงาน
การจัดตัง้ ประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย 3 เสาหลัก (Pillars) ได้แก่ 1. ประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community: APSC) 2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community: AEC) และ 3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SocioCultural Community: ASCC) สามารถแบ่งรายละเอียดได้ดังนี้ (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
22, 2554)
ก. ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community: APSC)
ตาราง 3 การเตรียมความพร้อมตามเสาหลักประชาคมความมั่นคงอาเซียน
กิจกรรม
1.การส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และ
ความโปร่งใส (Transparency) ให้เป็นประเด็นที่ผลักดันใน
ทั้ง 3 เสาความร่วมมือ (Cross-Cutting Issues)
2.ความมั่นคงทางทะเล ประเทศไทยจะจัดการประชุม ASEAN
Maritime Forum ครัง้ ที่ 2
3.อาชญากรรมข้ามชาติ มีอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้าน
การค้ามนุษย์

4.ความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
การส่งเสริมความโปร่งใสเกี่ยวกับกิจการด้านนิวเคลียร์ การ
ประชุมของ Nuclear Regulatory Agencies ในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการ
Workshop on Nuclear Forensic กับสหรัฐอเมริกา
5.การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน มีการสนับสนุนการ
ดาเนินการของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission
on Human Rights: AICHR)
6.การแก้ไขข้อพิพาท Statement on ASEAN Institute for
Peace and Reconciliation
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หน่วยงานเจ้าภาพ
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม สานักงาน ก.พ.
และสานักงาน ก.พ.ร.
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ
กระทรวงคมนาคม (กรมท่าเรือ)
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน
กระทรวงสาธารณสุข สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สานักข่าวกรองแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงพลังงาน กระทรวงการต่างประเทศ สานักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์

กระทรวงการต่างประเทศ สานักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ

โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
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ข. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
ตาราง 4 การเตรียมความพร้อมตามเสาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กิจกรรม
1.การสร้างความเชื่อมโยงอาเซียน (ASEAN Connectivity)
ให้ปฏิบัติตาม Master Plan โดยร่วมมือกับ Dialogue Partners
เพิ่ม Connectivity Plus สร้างความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับ
ภูมิภาคอื่น ในระยะยาวและ Safeguards สาหรับผลกระทบเชิง
ลบ
2.กองทุนว่าด้วยโครงสร้างพื้นฐานอาเซียน (ASEAN
Infrastructure Fund: AIF) ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง อาเซียนพิจารณาเร่งดาเนินการจัดตั้ง AIF
3. ASEAN Business Travel Card และ ASEAN Lane
ขอความร่วมมือกระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชน พิจารณาเสนอ
แนวความคิดเรื่องในเรื่อง ASEAN Business Travel Card และ
ขอความร่วมมือสานักงานตารวจแห่งชาติ และสานักงานตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาเรื่องการจัดทา ASEAN Lane ที่สุวรรณภูมิ

หน่วยงานเจ้าภาพ
กระทรวงคมนาคม กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
เทคโนโลยีและสารสนเทศ สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงบประมาณ
สานักงานตารวจแห่งชาติ สภาความมั่นคงแห่งชาติ
กระทรวงการคลัง
กระทรวงพาณิชย์ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง

ค. ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC)
ตาราง 5 การเตรียมความพร้อมตามเสาประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
กิจกรรม
1.กิจกรรมตระหนักรู้อาเซียน มีการส่งเสริมการศึกษาและการแลกเปลี่ยน
เยาวชน
2.งาน ASEAN Fair และการประชุมสุดยอดผู้นาอาเซียน ขอความร่วมมือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วม
3. การบริหารจัดการภัยพิบัติ ASEAN Coordinating Centre for
Humanitarian Assistance on Disaster Management: AHA Center
ขอความร่วมมือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ในการปรับความตกลง เพื่อให้ AHA Center สามารถดาเนินการได้
4. การบริหารจัดการภัยพิบัติ (อู่ตะเภา) ต่างประเทศให้การสนับสนุน
แนวความคิดในหลักการ ซึ่งไทยจะประสานงานกับสหรัฐอเมริกาที่ประชุม
เห็นชอบแนวความคิดที่จะให้ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่ง
เอเชีย (ASEAN Disaster Preparedness Center: ADPC) ที่กรุงเทพฯ
ดาเนินการเรื่องการทบทวนความก้าวหน้าระดับภูมิภาค
5. ความเคารพในความหลากหลายและการเสวนาเกี่ยวกับความเชื่อและ
ศาสนา (Respect for Diversity and Interfaith Dialogue) การ
สนับสนุนแนวความคิดของมาเลเซียเรื่อง Movement of Moderates
6. การศึกษา มีการสนับสนุนข้อเสนอสิงคโปร์เรื่องโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษา

หน่วยงานเจ้าภาพ
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ กรมประชาสัมพันธ์
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย) กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศ
กองทัพไทย กองทัพเรือ

กระทรวงการต่างประเทศ สานักงานสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
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หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน
(สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี)

7. กีฬามีการสนับสนุนอาเซียนเป็นเจ้าภาพ World Cup 2030
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
8. แรงงานข้ามชาติ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เร่งทาเอกสารอาเซียน กระทรวงแรงงาน
ว่าด้วยการปกป้องและส่งเสริมสิทธิของแรงงานข้ามชาติ

ทั้ง นี้ ทางรัฐบาลไทยได้มอบหมายให้ สานักงาน ก.พ. เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการพัฒนา
สมรรถภาพของระบบราชการ โดยมีเป้าหมายเชิง ยุทธศาสตร์ คือเน้นการจัดตั้งระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ
โปร่ง ใส มีความรับผิดชอบ และมีความน่าเชื่อถือ โดยการเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลในระบบ
ราชการของอาเซียน และเพิ่มความร่วมมือระหว่างรัฐสมาชิกอาเซียน (ชาญวิทย์ ไกรฤกษ์, 2554) สานักงาน ก.พ.
ได้ดาเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีดังนี้
1. การจัดอบรมหลักสูตรประจาปี ASEAN Middle Management and Leadership Development
ตามคาขอของประเทศสมาชิก เช่น หลักสูตร HR Strategic Management แก่ข้าราชการกัมพูชา การจัดอบรม
ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศสมาชิกอาเซียน 19 โครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2555
ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้าน HR Professional และด้านการพัฒนาภาวะผู้นา ตามตารางต่อไปนี้
ตาราง 6 หลักสูตรฝึกอบรมภายใต้โครงการความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน พ.ศ. 2553 – 2555
Area of Development
โครงการ
กลุ่มที่ 1 การส่งเสริม
1. สัมมนาเรื่อง “การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในราชการพลเรือน”
จริยธรรม ในราชการพล 2. ฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างสื่อและการจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
เรือน (3 โครงการ)
ในราชการพลเรือน”
3. สัมมนาเรื่อง “การพัฒนาระบบวินัยและระบบคุณธรรมในราชการพลเรือน”
กลุ่มที่ 2 การส่งเสริม
4. สัมมนาเรื่อง “ทิศทางการสร้างรูปแบบนักบริหารระดับสูงในราชการพลเรือนสาหรับภูมิภาคเอเชีย”
และพัฒนาภาวะผู้นา
5. ฝึกอบรม “การพัฒนาสมรรถนะนักบริหารระดับหัวหน้าส่วนราชการภูมิภาคในพื้นที่พิเศษเฉพาะ”
(6 โครงการ)
6. ฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาภาวะผู้นานักบริหารระดับกลาง”
7. ฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้นาคลื่นลูกใหม่เพื่ออนาคต”
8. ฝึกอบรมหลักสูตร“การพัฒนาสมรรถนะการทางานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์สาหรับนักบริหารระดับต้น”
9. สัมมนาเรื่อง “การบริหารข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงและแนวทางการเสริมสร้างเครือข่าย
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้าน”
กลุ่มที่ 3 การส่งเสริม
10. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเป็นวิทยากร”
การบริหารทรัพยากร
11. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเครื่องมือและกลไกการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ”
บุคคลมืออาชีพ
12. สัมมนาเรื่อง “กลยุทธ์การดึงดูดคนดีคนเก่งเข้ารับราชการ”
(8 โครงการ)
13. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือนและ
การติดตามประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน”
14. สัมมนาเรื่อง “นวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนสาหรับกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียน”
15. ฝึกอบรมเรื่อง “แนวทางการติดตามประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพล
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(สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี)

Area of Development

กลุ่มที่ 4 โครงการความ
ร่วมมือแบบทวิภาคี

โครงการ
เรือน”
16. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากร
บุคคลในราชการพลเรือน”
17. ฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ”
18. ฝึกอบรมหลักสูตร “Singapore – Thailand Leadership Development Programme”
19. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ทักษะการนาเสนอด้วยการสื่อสาร”

2. ดาเนินโครงการความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยกับสิงคโปร์ มีการจัดอบรมร่วมกันการแลกเปลี่ยน
บุคลากร เพื่อเพิ่มประสบการณ์การทางานการจัดทาหลักสูตรออนไลน์ร่วมกัน ฯลฯ
3. การดาเนินการในฐานะสมาชิก ASEAN Conference on Civil Service Matters: ACCSM หรือ
ก.พ. อาเซียน ได้แก่ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจาปี เข้าร่วมประชุมประจาปี โดยนาเสนอ Country Paper,
Technical Paper นาเสนอข้อคิดเห็นใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการพลเรือน นาประสบการณ์การ
พัฒนาระบบราชการของประเทศสมาชิกมาปรับใช้กับราชการไทย ร่วมกาหนด ACCSM Blueprint 2008 – 2012
และปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว ให้การสนับสนุนประเทศสมาชิกตามที่ร้องขอ เช่น สนับสนุนที่ปรึกษา
ระบบราชการ ปรับปรุงพัฒนาระบบข้าราชการพลเรือนให้ทันสมัย แทรกหลักสูตรเรื่องอาเซียนไว้ในหลักสูตรอบรม
ของ สานักงาน ก.พ. และเปิดตัวเรื่องการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2553
อีกทั้ง สานักงาน ก.พ. ได้เสนอแนวทางการเสริมสร้างความพร้อมในการพัฒนาข้าราชการสู่ประชาคม
อาเซียนเข้าสู่การประชุม ก.พ. ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2554 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบดัง นี้
(สานักพัฒนาการประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์, 2554)
ปี 2554 การประเมินและสร้างความตระหนักมีแนวทางดาเนินการสร้างความตระหนักตื่นตัวและสร้าง
เครือข่าย โดยรวมถึง การจัดทาหนังสือแจ้ง เวียนส่วนราชการถึง แนวทางในการเตรียมความพร้อมข้าราชการ
การปรับปรุงเครื่องมือสื่อการพัฒนา (เช่นการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Learning หลักสูตรภาษาอังกฤษและ
หลักสูตรสาหรับ ผู้บริหาร) การส่งเสริม ให้เกิด ระบบการแลกเปลี่ย นบุ คลากรระยะสั้น ระหว่างข้าราชการของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน และการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคหรือวิชาการแก่ประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งนี้การให้
ความรู้และพัฒนาข้าราชการในระยะนี้จะเน้นความรู้ ทักษะ และสมรรถนะพื้นฐานเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (เช่น 3 เสาหลัก ของประชาคมอาเซียนและแผนแม่บทของแต่ละด้าน) โดยให้ความสาคัญ กับกลุ่ม
ผู้บริหารและกลุ่มข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นลาดับต้น
ปี 2555-2556 การพัฒนาและปรับใช้เป็นการขยายการพัฒนาและสร้างความพร้อมทั้ง ในเชิงกว้าง
และเชิงลึก โดยส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเตรียมความพร้อมระหว่างส่วนราชการ อีกทั้งการ
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หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน
(สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี)

พั ฒ นาบุ ค ลากรภาคราชการจะค านึ ง ถึ ง ความจ าเป็ น ในการพั ฒ นาของแต่ ล ะเสาหลั ก มากขึ้ น และขยาย
กลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมนอกเหนือจากกลุ่มบริหาร
ปี 2557-2558 เร่ ง และเพิ่ ม โดยมี ก ารพั ฒนาความรู้ ทัก ษะและสมรรถนะที่เ ข้ มข้ น ขึ้น ในทุ ก ระดั บ
และครอบคลุ ม ประเด็ น การพั ฒนาบุ คลากรของทุ ก เสาหลัก รวมทั้ ง การส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารแลกเปลี่ย นมุม มอง
และประสบการณ์ระหว่างส่วนราชการที่รับผิดชอบในต่างเสาหลัก
1.2.2 ตัวอย่างหลักสูตรในการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ตัวอย่างที่ 1 โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)
เป็นการฝึกอบรมเสริมเนื้อหาสาระที่จาเป็นตามกรอบมาตรฐาน ฯ สาหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
นักบริหารระดับสูงหรือหลักสูตรเฉพาะด้านจากหน่วยงานอื่น เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเสมือน
ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของ สานักงาน ก.พ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้
ตามที่กาหนดในกรอบมาตรฐานหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของ ก.พ. เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมพร้อมที่จะเป็นนัก
บริ ห ารที่ มี วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละคุ ณ ธรรมและมี คุ ณ สมบั ติ เ สมื อ นได้ ผ่ า นการอบรมหลั ก สู ต รนั ก บริ ห ารระดั บ สู ง
ของ สานักงาน ก.พ และมีการกาหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาและฝึกอบรม ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนผู้ที่
เข้ารับการฝึกอบรมนี้ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 1 – 3 ดังนี้
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขที่กาหนดในกรอบมาตรฐานหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของ ก.พ.
คือ 1.1 เป็ น ผู้ด ารงตาแหน่ งประเภทอานวยการไม่ น้ อยกว่ า 2 ปี หรื อผู้ ด ารงตาแหน่ ง อื่ นที่ ป ฏิบั ติร าชการ
เช่นเดียวกับประเภทอานวยการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนด หรือเคยดารง
ตาแหน่งข้างต้นรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันเปิดการฝึกอบรม (วันที่ 31 สิงหาคม 2555) หรือ 1.2 เป็น
ผู้ที่ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญหรือเคยดารงตาแหน่งดังกล่าว แต่ปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการในสังกัดส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือปฏิบัติราชการ ขึ้น
ตรงต่อนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการดังกล่าว ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (ตาแหน่งระดับ 11
เดิม)
2. ส่วนราชการต้นสังกัดประสงค์จะให้ ก.พ. พิจารณาว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเสมือนผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงของ สานักงาน ก.พ. และเป็นผู้ส่งเข้าอบรม
3. เป็ น ผู้ ที่ ส าเร็ จ จากการฝึ ก อบรมในหลั ก สู ต รที่ ผ่ า นความเห็ น ชอบจาก ก.พ. ดั ง นี้ (อ้ า งถึ ง
ร 1013.1/207 ลว 6 พฤษภาคม 2555 และ นร 1013.1/27 ลว 7 กุมภาพันธ์ 2555) โดยจะต้องสาเร็จการ
ฝึกอบรมก่อนวันปิดรับสมัคร (31 กรกฎาคม 2555) คือ 3.1) หลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้าที่สภาสถาบัน
พระปกเกล้าอนุมัติการสาเร็จการศึกษาอบรมก่อนวันปิดรับใบสมัคร (31 กรกฎาคม 2555) ประกอบด้วย-หลักสูตร
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การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 1 - 13 เป็นต้นไป จนถึงรุ่น
ที่ได้รับอนุมัติการสาเร็จการศึกษาอบรมจากสถาบันพระปกเกล้าภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2557 - หลักสูตรการ
บริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 1 - 9 เป็นต้นไป จนถึงรุ่นที่ได้รับอนุมัติการสาเร็จการศึกษา
อบรมจากสถาบันพระปกเกล้าภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2557 - หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาหรับ
นักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 1 - 9 เป็นต้นไป จนถึงรุ่นที่ได้รับอนุมัติการสาเร็จการศึกษาอบรมจากสถาบัน
พระปกเกล้าภายในวั นที่ 10 มิถุนายน 2557 3.2) หลัก สูตรนัก บริหารการทูต (นบท.) ของกระทรวงการ
ต่างประเทศรุ่นที่ 1 - 3 3.3) หลักสูตรนักบริ หารการคลั ง (นบค.) รุ่นที่ 2 ของกระทรวงการคลัง และ
3.4) หลักสูตรพัฒนานักบริหารการศึกษาระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นศส.ศธ.) รุ่นที่ 1
รายละเอียดและโครงสร้างการฝึกอบรม ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 115 ชั่วโมง แบ่งเป็น 3 หมวดวิชา ดังนี้
เนื้อหาวิชา
- หมวดวิชาที่ 1 การพัฒนากระบวนการทางความคิดของผู้บริหาร 40 ชั่วโมง (ระยะเวลา 4 วัน
ฝึกอบรมแบบอยู่ประจาเต็มเวลา)
- หมวดวิชาที่ 2 การพัฒนานักบริหารมืออาชีพ (51 ชั่วโมง) ประกอบด้วยหัวข้อวิชาดังนี้
- หัวข้อวิชาที่ 1 การพัฒนามุมมองระดับสากล 3 ชั่วโมง
- หัวข้อวิชาที่ 2 การพัฒนามุมมองในระดับประเทศ 6 ชั่วโมง
- หัวข้อวิชาที่ 3 ภาวะผู้นาที่เป็นเลิศ 12 ชั่วโมง
- หัวข้อวิชาที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสู่การเปลี่ยนแปลง 12 ชั่วโมง
- หัวข้อวิชาที่ 5 จริยธรรมเพื่อการบริหารราชการ 12 ชั่วโมง
- หัวข้อวิชาที่ 6 การสื่อสารสาหรับการเป็นผู้นา 6 ชั่วโมง
- หมวดวิชาที่ 3 การขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ
- รายงานการศึกษากลุ่ม 24 ชั่วโมง
เป็นการจัดทารายงานการศึกษาที่เน้นการอภิปราย และจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในประเด็นที่เป็น
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะในประเด็นของการเตรีย มความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียนหรือตามที่ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสนใจ และมี การนาเสนอรายงานต่อกรรมการผู้ ทรงคุณ วุฒิในระหว่างการฝึก อบรมและแลกเปลี่ย น
ประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม
วิธีการฝึกอบรม
วิธีการฝึกอบรมจะเน้นหลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยนักบริหารทุกคนที่
เข้ารับการฝึกอบรมสามารถกาหนดประเด็นหรือปัญหาที่จะศึกษาด้วยตนเองหรือโดยกลุ่ม รวมทั้งมีโอกาสศึกษาใน
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วิชาเสริมต่าง ๆ ตามความต้องการได้โดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การอภิปรายกลุ่มเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างนักบริหาร กรณีศึกษาการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
การประเมินผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม
1. ประเมินผลการเรียนรู้และภาวะผู้นาและนาผลการประเมิน เสนอ ก.พ. ที่ได้รับมอบหมายจาก ก.พ.
เพื่อให้ความเห็นชอบ และ 2. ประเมินผลการจัดการฝึกอบรมจากกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
วิทยากร ส่วนราชการผู้ส่งนักบริหารเข้ารับการฝึกอบรม และคณะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
งบประมาณ
ค่าลงทะเบียนสาหรับการฝึกอบรม คนละ 65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยส่วนราชการต้น
สังกัดของผู้อบรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ที่ปรึกษาโครงการ
• เลขาธิการ ก.พ. • รองเลขาธิการ ก.พ. (นายชาญวิทย์ ไกรฤกษ์) • ผู้อานวยการสถาบันพัฒนา
ข้าราชการพลเรือน • ผู้อานวยการวิทยาลัยนักบริหาร
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มหลักสูตรนักการบริหาร 1 วิทยาลัย นักบริหารสถาบันพัฒนาข้าราชการพล
เรือนสานักงาน ก.พ
ตัวอย่างที่ 2 หลักสูตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน สร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บโอกาสที่ ป ระเทศไทยจะได้ รั บจากการเข้ า สู่ การเป็ นประชาคมอาเซีย น ตลอดจนเป็น การวิเ คราะห์
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนอย่างรอบด้านและเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. เพื่อศึกษากลไกกฎระเบียบแนวโน้มและทิศทางของสภาพเศรษฐกิจและข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่
การประกอบกิจการในภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคประชาชน จากการที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3. เพื่อสร้างกระบวนทัศน์ของความเป็นพลเมืองอาเซียนและการเสริมสร้างบทบาทและเครือข่ายการ
เรียนรู้ร่วมกันในการร่วมสร้างสรรค์ประชาคมอาเซีย นให้เกิดขึ้นในกลุ่มผู้ประกอบกิจการภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาและฝึกอบรม
ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปและมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
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1) นักการเมืองระดับชาติระดับท้องถิ่น ได้แก่ 1.1 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1.2 สมาชิกวุฒิสภาและ
1.3 ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 2) ข้าราชการและพนักงานองค์กรภาครัฐ ได้แก่ 2.1 ข้าราชการพล
เรือนสามัญ/ข้าราชการรัฐสภา ซึ่งดารงตาแหน่งระดับ 8 ขึ้นไป (ประเภทบริหารระดับต้น , อานวยการระดับต้น
และวิชาการระดับชานาญการพิเศษขึ้นไป) ข้าราชการศาลยุติธรรม ซึ่งดารงตาแหน่ง รองอธิบดีผู้พิพากษาศาล
ชั้นต้น (ชั้น 4) ขึ้นไป หรือเทียบเท่าข้าราชการตุลาการศาลปกครอง ซึ่งมีตาแหน่งรองอธิบดีศาลปกครองกลางหรือ
ภูมิภาคขึ้นไปหรือเทียบเท่าข้าราชการอัยการ ซึ่งมีตาแหน่งรองอธิบดีอัยการฝ่าย (ชั้น6) ขึ้นไป 2.2 ข้าราชการ
การเมือง (ซึ่ งได้ รับการแต่งตั้ งตามกฎหมายว่าด้ วยระเบี ยบข้ าราชการการเมือ ง) และข้าราชการรั ฐสภาฝ่า ย
การเมือง (ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา) 2.3 นายทหารหรือนายตารวจที่
มีชั้นยศอัตราเงินเดือนพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก หรือพันตารวจเอกขึ้นไป 2.4 นักวิชาการ/อาจารย์ใน
มหาวิทยาลั ย 2.5 กรรมการของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือองค์กรกากับดูแล (Regulator)
เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของหน่วยงานดารงตาแหน่งผู้บริหารสูงสุด รองผู้บริหารสูงสุด หรือผู้ช่วยผู้บริหารสูงสุดหรือ
เทียบเท่า และ 2.6 เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรมหาชน
หรือพนักงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ กรณีเป็นข้าราชการต้องดารง
ตาแหน่งระดับเดียวกับข้าราชการพลเรือน ตามข้อ 2.1 กรณีมิใช่ข้าราชการต้องดารงตาแหน่งระดับเดียวกับข้อ
2.5 3) ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรระหว่างประเทศและสื่อมวลชน ได้แก่ นักธุรกิจและผู้ประกอบการ
ผู้บริหารองค์กรพัฒนาเอกชน ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ สื่อมวลชน และศิลปิน/ดารา/พิธีกร/นักจัด
รายการ 4) นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าที่เคยผ่านหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง ในหลักสูตรหนึ่งมาก่อน และ
5) บุคคลซึ่งสถาบันพระปกเกล้าเรียนเชิญให้เข้าศึกษา เพราะมีผลงานเป็นที่ประจักษ์หรือเป็นผู้ซึ่งเป็นกาลังสาคัญ
ในการพัฒนาประเทศหรือสนับสนุนงานของสถาบันฯ ต่อไป
ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรที่มี ระยะเวลาศึกษาในขณะเดียวกันกับการศึกษาใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เห็นว่าจะเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาในสถาบันฯ
รายละเอียดและโครงสร้างการฝึกอบรม
กลุ่มวิชาที่ 1 อาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและระเบียบโลกใหม่ (12 ชั่วโมง)
กลุ่มวิชาที่ 2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเชิงมหภาค (33 ชั่วโมง)
กลุ่มวิชาที่ 3 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเชิงจุลภาค (39 ชั่วโมง)
กลุ่มวิชาที่ 4 ความท้าทายในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (30 ชั่วโมง)
วิธีการฝึกอบรม
หมวดที่ 1 การบรรยาย การสัมมนา กรณีศึกษามี 4 กลุ่มวิชา (จานวนประมาณ 114 ชั่วโมง)
โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
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หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน
(สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี)

หมวดที่ 2 การนาเสนอผลการศึกษาศักยภาพในด้านต่าง ๆ ของประเทศในภูมิภาคอาเซี ยน จุดเด่น
จุดด้อยโอกาส และความท้าทายในแง่มุมต่าง ๆ (จานวนประมาณ 12 ชั่วโมง)
หมวดที่ 3 กิจกรรมในหลักสูตร เช่น ปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ การศึกษาดูงานต่างประเทศ 1 ครั้ง
(จานวนประมาณ 36 ชั่วโมง) รวมทั้งสิ้น 162 ชั่วโมง
การประเมินผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม
1. ต้องมีเวลาศึกษาอบรมตลอดทั้งหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาในห้องเรียน และ
2. นาเสนอผลการศึกษาทางวิชาการเกี่ยวกับศักยภาพของกลุ่มประเทศอาเซียนหรือกรณีอื่นตาม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กาหนด และไม่ดาเนินการใด ๆ นาความเสื่อมเสียสู่สถาบันพระปกเกล้า
งบประมาณ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 89,000 บาท (แปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมค่าอาหารกลางวัน
อาหารว่าง ค่าเอกสารบรรยายตลอดหลักสูตร รวมทั้ง ค่าเดินทาง ค่าอาหาร และสถานที่พักในการศึกษาดูง าน
ในกลุ่มประเทศอาเซียนตามที่หลักสูตรฯ กาหนด (จานวน 1 ครั้ง) และในกรณีที่มีการศึกษาดูงานต่างประเทศ
เพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ผู้สนใจศึกษาดูงานเพิ่มเติมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
หมายเหตุ : หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานของรัฐสามารถเบิกค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมการศึกษา
จากต้นสังกัด
ที่ปรึกษาโครงการ
1. ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
2. ศ.ดร.ไชยวัฒน์ ค้าชู
3. รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
4. อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
5. นายสมพล เกียรติไพบูลย์
6. ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล
7. ศ.ดร.ศักดา ธนิตกุล
8. รศ.ดร.ขจิต จิตตเสวี

9. รศ.วุฒิสาร ตันไชย
10. นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ
11. อธิบดีกรมอาเซียน
12. นายวิทวัส ศรีวิหค
13. ดร.ชิงชัยหาญ เจนลักษณ์
14. รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์
15. รศ.ดร.สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์
16. รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต

ผู้รับผิดชอบโครงการ
สถาบันพระปกเกล้าชั้น 5 อาคารลานจอดรถ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษาฯ (โซนทิศตะวันตก) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
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ตัวอย่างที่ 3 โครงการพัฒนาข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนหลักสูตร “พัฒนาทักษะ
ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน”
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม
1. ได้รับความรู้และพัฒนาทักษะภาษาประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นฐาน
2. มีความเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านเพื่อการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3. สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาและฝึกอบรม
1. เป็นข้าราชการที่ปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดชายแดน และมีภารกิจที่จาเป็นต้องติดต่อประสานงานกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน
2. จังหวัดละ 15 คน ต่อ 1 หลักสูตร (รวมทั้งสิ้น 105 คน ต่อหลักสูตร)
3. สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ตลอดหลักสูตร
รายละเอียดและโครงสร้างการฝึกอบรม
หลักสูตรที่ 1 ทักษะภาษากัมพูชา ระยะเวลา 3 วัน (21 ชั่วโมง)
หลักสูตรที่ 2 ทักษะภาษาเวียดนาม ระยะเวลา 2 วัน (14 ชั่วโมง)
หลักสูตรที่ 3 ทักษะภาษาลาว ระยะเวลา 2 วัน (14 ชั่วโมง)
หลักสูตรที่ 4 ทักษะภาษาบาฮาซา มาเลเซีย ระยะเวลา 3 วัน (21 ชั่วโมง)
หลักสูตรที่ 5 ทักษะภาษาเมียนมา ระยะเวลา 2 วัน (21 ชั่วโมง)
การประเมินผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม
1. ประเมินผลเป็นรายวิชาและประเมินผลภาพรวมของหลักสูตรโดยใช้แบบสอบถาม
2. ผู้เข้าอบรมต้องมีระยะเวลาการอบรมร้อยละ 80 ของระยะเวลาอบรมทั้งหมด
การติดตามผล
- สอบวัดความรู้ ทันทีหลังจบหลักสูตร โดยผู้เข้าอบรมต้องมีผลการทดสอบไม่ต่ากว่า ร้อยละ 60
- จัดทาเครือข่ายระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการนาภาษาประเทศเพื่อน
บ้านที่ได้รับการอบรมมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง
ที่ปรึกษาโครงการ
นายชาญวิ ทย์ ไกรฤกษ์ รองเลขาธิก าร ก.พ. และ นางรัตนา อุบลสิง ห์ ผู้อานวยการสถาบันพัฒนา
ข้าราชการพลเรือน
โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
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หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน
(สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี)

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวรพีพร มณีพงษ์ นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ
นางวัชรวีร์ นิ่มเป๋า นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ตัวอย่างที่ 4 การอบรมการเพิ่มศักยภาพผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านเศรษฐกิจ
และความมั่นคงประเด็นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกฎหมายเทคโนโลยีและพลังงาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มความสามารถเชิงการบริหารและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารความคิดเชิงเปรียบเทียบ
2. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในกลุ่มงานหรือส่วนที่รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงาน
3. เพื่อให้ผู้บริหารมีความเข้าใจประชาคมอาเซียนจะเหมือนหรือความแตกต่างในมิติต่าง ๆ
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาและฝึกอบรม
ผู้บริหารระดับกลางจนถึงระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่สนใจ
รายละเอียดและโครงสร้างการฝึกอบรม
หลักสูตรการอบรมในประเทศ
1. การสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงการเป็นประชาคมอาเซียน (3 ชั่วโมง)
2. การเสริ ม สร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขั น ของสิ น ค้ า บริ ก ารการค้ า และการลงทุ น ในกรอบ
อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ (Green Growth) (3 ชั่วโมง)
3. การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน (3 ชั่วโมง)
4. การพัฒนากฎหมายกฎและระเบียบ (3 ชั่วโมง)
5. การเสริมสร้างความมั่นคงกฎบัตรอาเซียนและรัฐธรรมนูญ (3 ชั่วโมง)
6. การพัฒนาแสวงหาแหล่งพลังงานและการใช้พลังงาน (3 ชั่วโมง)
7. การพัฒนาพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีสมัยใหม่ (3 ชัว่ โมง)
8. ประชาคมอาเซียนกับ ICT ประเทศไทย (3 ชั่วโมง)
9. เทคโนโลยี Cloud & Networking in Management System (3 ชั่วโมง)
10. การเสริมสร้างความมั่นคง (3 ชั่วโมง)
หลักสูตรการอบรมต่างประเทศ (จีน)
11. ศึกษาดูงานระบบผังเมือง ณ Shanghai Urban Planning Exhibition Center (8 ชั่วโมง)
44
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12. ศึกษาดูงานโลจิสติกส์ระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูง Shanghai Maglev Train (8 ชั่วโมง)
13. ศึกษาดูงานโครงสร้างและผลกระทบโดยรอบจากการสร้างเขื่อน รวมทั้งดูงานเส้นทางช่องแคบหลิง
ซานเสีย (ทางเรือ) (8 ชั่วโมง)
วิธีการฝึกอบรม
วิธีการศึกษาประกอบด้วย การบรรยาย อภิปราย และการสนทนา ซักถามเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนากับผู้ทรงคุณวุฒิ
การประเมินผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม
1. มีเวลาเข้าร่วมการสัมมนาตลอดหลักสูตรร้อยละ 80
2. มีส่วนร่วมในการสัมมนาและกิจกรรมตามกระบวนการที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
3. ผ่านการการประเมินความรู้จากคณะกรรมการหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบโครงการ
โครงการอาเซียนศึกษา ASEAN studies (ACSG) และวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา
ตัวอย่างที่ 5 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและผลกระทบของประชาคมอาเซียนที่มีต่อประเทศ
และระบบราชการไทย บทบาทการสนับสนุนภาครัฐไทยที่จะมีส่วนในการสร้างศักยภาพในการแข่ง ขันในเขต
เศรษฐกิจอาเซียน
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาและฝึกอบรม
ข้าราชการระดับชานาญการ ชานาญการพิเศษ
รายละเอียดและโครงสร้างการฝึกอบรม
1. ประเทศไทยในบริบทนานาชาติ
2. ความรู้เรื่องอาเซียนประชาคมอาเซียน
3. ภาวะผู้นาในบริบทอาเซียนและบริบทนานาชาติ
4. การขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาคปฏิบัติตามภารกิจแผนงานที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
5. การศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ
โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
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6. สรุปและนาเสนอผลงาน
วิธีการฝึกอบรม
วิธีการศึกษาประกอบด้วย การบรรยาย อภิปราย และแบ่งกลุ่มปฏิบัติ รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 10 วัน
งบประมาณ
งบประมาณ กองเจ้าหน้าที่เบิกจ่ ายตามระเบียบกระทรวงการคลั ง ว่าด้วยค่าใช้จ่า ยในการฝึกอบรม
การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายพัฒนาข้าราชการกองเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ วิทยาลัยบริหารรัฐกิจมหาวิทยาลัยบูรพา
ตัวอย่างที่ 6 โครงการการฝึกอบรมหลักสูตรสาหรับผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาเซียนโดยตรง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรภาครัฐมีความตระหนักรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโอกาสของการรวมตัวของประชาคม
อาเซียนที่มีต่อประเทศและระบบราชการไทย ตลอดจนสามารถวิเคราะห์เหตุปัจจัยต่าง ๆ อันจะเกิดจากการ
รวมกลุ่มประชาคมอาเซียนอย่างรอบด้านและเป็นระบบ
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้สมรรถนะและทักษะที่จาเป็นสาหรับบุคลากรภาครั ฐที่ปฏิบัติง านเกี่ยวกับ
อาเซียน
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาและฝึกอบรม
1. ข้ า ราชการผู้ ป ฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ อาเซี ย นโดยตรง หมายถึ ง ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ประสานงานกับประเทศสมาชิกอาเซียนหรืองานด้านต่างประเทศ
2. ข้าราชการผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมาแล้ว
รายละเอียดและโครงสร้างการฝึกอบรม
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกั บอาเซียน และส่วนที่ 2 คือ ทัก ษะเฉพาะด้า น
ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 มีระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน ประกอบด้วย 4 หัวข้อวิชา ดังนี้
วิชาที่ 1 ประเทศไทยในบริบทนานาชาติ
เป็นการให้ความรู้ค วามเข้าใจเกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์การเข้ าสู่ประชาคมอาเซีย น
รวมทั้งยุทธศาสตร์ต่างประเทศ และกรอบการทาความตกลงของไทยที่มีต่อนานาชาติ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้
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ศึกษาและสามารถประยุกต์ใช้ข้อตกลงหรือกรอบความร่วมมือดัง กล่าวในฐานะเครื่องมือทางการทูตที่ถูกต้อง
เหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศไทย
วิชาที่ 2 ความรู้เรื่องอาเซียน
เป็นการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในแง่ประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์การก่อตั้ง
องค์ประกอบประเทศสมาชิก กฎบัตรอาเซียน กลไกอาเซียน เสาหลักประชาคมอาเซียน ความเชื่อมโยงระหว่างกัน
ในอาเซียน บทบาทของสานักเลขาธิการอาเซียน ความต่างระหว่างประชาคมอาเซียน เปรียบเทียบกับการรวมตัว
ระดั บ ภู มิ ภ าคอื่ น ๆ โดยเฉพาะสหภาพยุ โ รป พร้ อ มกั บ เปรี ย บเที ย บเครื่ อ งมื อ กลไกของประชาคมอาเซี ย น
กับข้อตกลงระหว่างประเทศอื่น ๆ เช่น โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มน้าโขงหรืออื่น ๆ
เพื่อสังเคราะห์ทางเลือกของเครื่องมือทางการทูตให้กับบุคลากรภาครัฐทราบ
วิชาที่ 3 การทางานแบบมืออาชีพในบริบทอาเซียนและบริบทนานาชาติ
เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะและทักษะที่คาดหวัง ต่อบุคลากรภาครัฐ เมื่อประเทศไทยเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนเพื่อให้ราชการไทยจะได้มีลักษณะการทางานที่เป็นมาตรฐานสากล
วิชาที่ 4 การขับ เคลื่ อนนโยบายสู่ภาคปฏิ บัติต ามยุทธศาสตร์ป ระเทศและยุทธศาสตร์ก ารเข้า สู่
ประชาคมอาเซียนปี 2558
เพื่อเข้าใจในการนายุทธศาสตร์ประเทศและยุทธศาสตร์อาเซียนไปสู่แนวทางการบูรณาการภารกิ จ
ร่วมกั นของส่วนราชการและเป็นการเสริมสร้ างความเข้าใจ และความสามารถในการวิ เคราะห์ก ระบวนการ
สภาพการณ์และปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ของการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ เพื่อให้การนานโยบายไปปฏิบัติเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีหรือตามที่คาดหวังไว้
ส่วนที่ 2 ทักษะเฉพาะด้านประกอบด้วย 3 ทักษะ ดังนี้
ทักษะที่ 1 การเจรจาต่อรองมีระยะเวลาการฝึกอบรม 6 วัน
1. หมวดพื้นฐาน ของการเจรจาต่อรอง ประกอบด้วย ความสาคัญและลักษณะของการเจรจาต่อรอง
หลักการและกระบวนการเจรจาต่อรอง การเจรจาต่อรองกับผลประโยชน์ของประเทศ การเจรจาต่อรองกับผล
ความเป็นธรรม วิเคราะห์และอภิปรายผลการเจรจาต่อรอง และผลประโยชน์ของประเทศ
2. หมวดวิชา การวิเคราะห์เพื่อเข้าใจสถานการณ์ ประกอบด้วย แนวทางการเรียนรู้บริบทและวิเคราะห์
สถานการณ์ของฝ่ายเราและฝ่ายคู่เจรจา การวิเคราะห์ความได้เปรียบเสียเปรียบในการเจรจาต่อรอง การวิเคราะห์
ความเสี่ยงผลลัพธ์ และผลกระทบจากการเจรจา การวิเคราะห์และอภิปรายบริบท และการวิเคราะห์สถานการณ์
ปฏิบัติการ วิเคราะห์ความได้เปรียบเสียเปรียบความเสี่ยงและผลจากการเจรจาต่อรอง และปฏิบัติการกาหนดท่าที
ในการเจรจาต่อรอง
3. หมวดวิชา เทคนิคการเจรจาต่อรองในสถานการณ์ต่าง ๆ ประกอบด้วย รูปแบบสถานการณ์ในการ
เจรจาต่อรอง การวิเคราะห์และกาหนดเป้าหมายในการเจรจาต่อรองที่เชื่อมโยงกับภารกิจของหน่วยงานและ
โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
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ผลประโยชน์ของประเทศ จิตวิทยาการเจรจาต่อรองและกลยุทธ์การสื่อสาร ยุทธวิธีการเจรจาต่อรองในรูปแบบที่
หลากหลายและปฏิบัติการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ
4. หมวดวิชา การลดความขัดแย้งและข้อพิพาทในการเจรจาต่อรอง ประกอบด้วย สาเหตุและรูปแบบ
ความขัดแย้ง และข้อพิพาทแนวทางการจัดการความขัดแย้ง และลดข้อพิพาท เทคนิคการเจรจาภายใต้สถานการณ์
ขัดแย้งรุนแรงและปฏิบัติการจัดการความขัดแย้งและลดข้อพิพาท
5. หมวดวิชา แนวปฏิบัติและมารยาทในการเจรจาต่อรอง ประกอบด้วย แนวปฏิบัติในการเจรจาต่อรอง
ในเวทีระหว่างประเทศ มารยาทและจรรยาบรรณของนักเจรจาต่อรอง ข้อพึงระวังและปัจจัยแห่งความสาเร็จใน
การเจรจาต่อรองและเรียนรู้จากสังเกตการณ์การปฏิบัติจริง
ทักษะที่ 2 การเขียนข้อตกลงมีระยะเวลาการฝึกอบรม 6 วัน
1. หมวดวิชา หลักการและรูปแบบของข้อตกลง ประกอบด้วย ความสาคัญ และลักษณะของข้อตกลง
ความเกี่ยวข้องระหว่างข้อตกลงกับผลประโยชน์ของประเทศ และความพึง พอใจของคู่ตกลง ข้อตกลงกับความ
ได้เปรียบเสียเปรียบ ความเป็นธรรมและการเป็นผู้นาในการยกร่างข้อตกลงรูปแบบ และประเภทของข้อตกลงต่าง
ๆ เส้นทางเดินของข้อตกลงประเภทต่าง ๆ และหน่วยงานหลักที่มีบทบาทเกี่ยวข้องวิเคราะห์และอภิปรายข้อตกลง
2. หมวดวิช า กฎหมายและภาษาเฉพาะในข้อตกลง ประกอบด้ว ย ข้ อตกลงกับ กรอบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง แนวทางการวิเคราะห์กฎหมายในการจัด ทาข้อตกลง ลักษณะเฉพาะของภาษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อตกลง การใช้ถ้อยคาสานวนหรือคาศัพท์ในข้อตกลงที่ถูกต้องเหมาะสม วิเคราะห์และอภิปรายกฎหมายและ
ข้อตกลง
3. หมวดวิชา การยกร่างข้อตกลง กรอบการตกลงจากการเจรจาและความเชื่อมโยงกับการยกร่าง
ข้อ ตกลง หลั ก การวิ ธีก ารและเทคนิ ค การเขี ย นเนื้ อ หาข้ อ ตกลง ข้ อ ก าหนดและเงื่ อ นไขเฉพาะของข้ อ ตกลง
การจั ด เตรี ย มและแนวทางการพิ จ ารณาเอกสารแนบท้ า ยข้ อ ตกลง ปั ญ หาที่ มั ก พบในการร่ า งข้ อ ตกลงและ
ปฏิบัติการยกร่างข้อตกลง
4. หมวดวิชา การตรวจสอบร่างข้อตกลง ประกอบด้วย การพิจารณาผลผูกพันของข้อตกลงแนวทางการ
วิเคราะห์ผลกระทบของข้อตกลง เทคนิคการตรวจแก้ร่างข้อตกลง แนวทางการหาข้อยุติระหว่างคู่ตกลง เพื่อการ
ปรับแก้ข้อตกลง ปัญหาในการนาข้อตกลงไปปฏิบัติภายในประเทศ และแนวทางการปรับแก้ข้อตกลงเพื่อให้เกิด
การปฏิบัติได้ ปฏิบัติการตรวจสอบร่างข้อตกลงวิเคราะห์ และอภิปรายปัญหาในการนาข้อตกลงไปปฏิบัติ
ทักษะที่ 3 การทาบันทึกการประชุมระหว่างประเทศมีระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วัน
1. หมวดวิชา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชุมระหว่างประเทศ ประกอบด้วย ความสาคัญและลักษณะ
ของการประชุมระหว่างประเทศประเภทต่าง ๆ ความสาคัญของบันทึกการประชุม และการนาไปใช้ประโยชน์หรือ
ขยายผลต่อเนื่องบทบาทหน้าที่และความสาคัญของผู้บันทึกการประชุม
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2. หมวดวิชา การพัฒนาทักษะการฟังและจับประเด็น ประกอบด้วย หลักการและวิธีการฟัง อย่างมี
ประสิทธิภาพ กลวิธีเรียบเรียงความคิด และเทคนิคการสรุปเนื้อหาจากการฟัง เทคนิคการจับใจความสาคัญและ
รวบยอดประเด็นความคิดจากการฟัง ปฏิบัติการพัฒนาทักษะการฟังและจับประเด็น หมวดวิชาเทคนิคการจด
บันทึกการประชุม ประกอบด้วย หลักการและแนวทางการจดบันทึกการประชุม เทคนิคการจดบันทึกการประชุม
เทคนิคการทวนซ้า ตรวจสอบข้อมูลและการแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม และปฏิบัติการจดบันทึกการประชุม
3. หมวดวิ ชา วิธี การเขี ยนรายงานการประชุ ม ประกอบด้ว ย รู ปแบบและองค์ ประกอบรายงาน
การประชุมที่เป็นสากล หลักการและแนวทางการเขียนรายงานการประชุม การใช้กรอบการประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมเพื่อสนับสนุนการเขียนรายงานการประชุม ปัญหาและข้อพึงระวังในการเขียนรายงานการ
ประชุม การตรวจและแก้ไขร่างรายงานการประชุม และปฏิบัติการเขียนรายงานการประชุม
งบประมาณ
สานักงาน ก.พ. รับผิดชอบค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มในระหว่างการอบรม
สาหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ขอให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเบิกจ่ายจากต้นสังกัด
ที่ปรึกษาโครงการ
นายชาญวิทย์ ไกรฤกษ์ รองเลขาธิการ ก.พ. และนางรัตนา อุบลสิง ห์ ผู้อานวยการสถาบันพัฒนา
ข้าราชการพลเรือน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์ประสานการพัฒนาข้าราชการ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ตั ว อย่ า งที่ 7 การจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ อ าเซี ย นส าหรั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ASEAN
Management for Local Administration)

Logistics

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการ
จัดการโลจิสติกส์จากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ในการเสริมสร้างศักยภาพที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น
2. เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ าอบรมสามารถชี้น าช่ อ งทางในการขั บ เคลื่ อ นนโยบายองค์ ก รที่ เ กี่ย วกั บ การจั ด การ
โลจิสติกส์ที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
3. เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมเพิ่ ม พู น ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านในองค์ ก รยุ ค ใหม่
การพัฒนาวิสัยทัศน์และเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียน
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(สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาและฝึกอบรม
1. ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ 6 ขึ้นไป และข้าราชการการเมืองท้องถิ่น
2. ข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น ระดับ 6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
3. บุคลากรของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
รายละเอียดและโครงสร้างการฝึกอบรม
โครงสร้างหลักสูตร
1. วิชาพื้นฐานโลจิสติกส์
2. วิชาสัมมนาการบูรณาการโลจิสติกส์
3. วิชาสัมมนาโลจิสติกส์อาเซียน (ระหว่างศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ)
4. ศึกษาดูงานในประเทศ 1 วัน
5. ศึกษาดูงานต่างประเทศ 4 วัน
หัวข้อวิชาในการศึกษาอบรม
หมวดวิชาในการอบรมมีทั้งสิ้นจานวน 12 รายวิชาดังนี้
AMT 101 ข้อตกลงประชาคมอาเซียนต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจสัง คมและวัฒนธรรมของ
ประเทศ (2 ชั่วโมง)
AMT 102 ลักษณะและแนวโน้มประชากรเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุนในประชาคม
อาเซียน (3 ชั่วโมง)
AMT 103 การจัดการโลจิสติกส์ของประเทศและเส้นทางขนส่ง ระหว่างประเทศและความเชื่อมโยง
เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจของอาเซียน (3 ชั่วโมง)
AMT 104 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศกับโลจิสติกส์ (3 ชั่วโมง)
AMT 111 สั มมนาเส้ นทางระเบี ย งเศรษฐกิจ ผลกระทบต่อ ประเทศและประเทศสมาชิ กอาเซี ย น
(3 ชั่วโมง)
AMT 112 สัมมนาการปรับตัวและการเตรียมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(3 ชั่วโมง)
AMT 113 สัมมนาการศึกษาดูงาน 1 ไทย (3 ชั่วโมง)
AMT 114 สัมมนาการศึกษาดูงาน 2 ต่างประเทศ (3 ชั่วโมง)
AMT 133 สัมมนาการศึกษาดูงาน 3 ภาพรวมของการศึกษา (3 ชั่วโมง)
AMT 801 ศึกษาดูงานในประเทศ (8 ชั่วโมง)
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วิธีการฝึกอบรม
วิธีการและกิจกรรมของหลักสูตรจะเป็นการศึกษาโดยการฟัง การบรรยาย การสัมมนาวิชาการและ
การศึกษาดูงาน โดยมีจุดมุ่งเน้นให้มีความรู้ความเข้าใจในภาพรวมด้านโลจิสติกส์ของประชาคมอาเซียน สามารถ
นาไปสู่การเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนการพัฒนาวิสัยทัศน์และมุมมองการพัฒนาการบริหารองค์กร
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีเนื้อหาหลักสูตรในการบรรยายการสัมมนาฝึกภาคปฏิบัติ
การประเมินผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม
1. ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาศึกษาอบรมตลอดทั้งหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ผู้เข้าอบรมต้องมีส่วนร่วมในการศึกษาอบรมตามกรอบการศึกษาอบรมที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
3. ผู้เข้าอบรมต้องไม่มีความประพฤติเสียหายและไม่ดาเนินการใด ๆ อันนาไปสู่ความเสื่อมเสี ยของ
สถาบัน
4. ผู้เข้าอบรมต้องอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจในการนาความรู้ด้านโลจิสติกส์
อาเซียนไปเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ตัวอย่างที่ 8 กรอบความร่วมมืออาเซียนพลัสสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการ
เตรียมความพร้อมรองรับกรอบความร่วมมืออาเซียนพลั ส จากหน่วยงานทั้ง ในประเทศและต่างประเทศในการ
เสริมสร้างศักยภาพที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถชี้นาช่องทางในการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการที่เกี่ยวเนื่องจาก
กรอบความร่วมมืออาเซียนพลัสที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
3. เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมเพิ่ ม พู น ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านในองค์ ก รยุ ค ใหม่
การพัฒนาวิสัยทัศน์ และเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียนจากกรอบความร่วมมือ
อาเซียนพลัส
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาและฝึกอบรม
1. ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ 6 ขึ้นไป รวมถึงข้าราชการฝ่ายการเมือง
และข้าราชการและพนักงานของ อปท. ที่เทียบเท่าระดับ 6 ขึ้นไป
โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
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2. บุคลากรของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
3. นายกองค์การส่วนจังหวัด
4. นายกเทศมนตรี
5. นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
รายละเอียดและโครงสร้างการฝึกอบรม
โครงสร้างหลักสูตร
1. วิชาพื้นฐานกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
2. วิชาสัมมนาข้อมูลพื้นฐานรายประเทศ
3. วิชาสัมมนาการบูรณาการ
4. วิชาสัมมนากรอบความร่วมมืออาเซียนพลัส (ระหว่างศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ)
5. ศึกษาดูงานต่างประเทศ 5 วัน
6. ศึกษาดูงานในประเทศ 1 วัน
หัวข้อวิชาในการศึกษาอบรม
หมวดวิชาในการอบรม มีทั้งสิ้นจานวน 12 รายวิชาดังนี้
AMT 201 ลักษณะและแนวโน้มประชากรเศรษฐกิจอุสาหกรรมการค้าและการลงทุนในกรอบความ
ร่วมมือประชาคมอาเซียนพลัส (2 ชั่วโมง)
AMT 202 ทิศทางและข้อตกลงล่าสุดของกรอบความร่วมมืออาเซียนพลัสต่อการเปลี่ยนแปลงด้าน
เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ (3 ชั่วโมง)
AMT 203 อิทธิพลทางการค้าการลงทุนของเกาหลีและญี่ปุ่นต่อทิศทางของประเทศไทย (3 ชั่วโมง)
AMT 204 อิทธิพลทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนของประเทศจีนต่อทิศทางของประเทศไทย (3 ชั่วโมง)
AMT 211 สัมมนาการพัฒนาเศรษฐกิจตามกรอบอาเซียนพลัสผลกระทบต่อประเทศไทย (3 ชั่วโมง)
AMT 221 สัมมนาการปรับตัวและการเตรียมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าสู่อาเซียน (3 ชั่วโมง)
AMT 131 สัมมนาการศึกษาดูงาน 1 ไทย (3 ชั่วโมง)
AMT 232 สัมมนาการศึกษาดูงาน 2 ในกลุ่มประเทศอาเซียนพลัส (6ชั่วโมง)
AMT 233 สัมมนาการศึกษาดูงาน 3 ภาพรวมของการศึกษา (3 ชั่วโมง)
AMT 801 ศึกษาดูงานในประเทศ (8 ชั่วโมง)
AMT 902 ศึกษาดูงานต่างประเทศในกลุ่มอาเซียนพลัส (40 ชั่วโมง)
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วิธีการฝึกอบรม
วิ ธี ก ารและกิ จ กรรมของหลั ก สู ต รจะเป็ น การศึ ก ษา โดยการฟั ง การบรรยาย การสั ม มนาวิ ช าการ
และการศึกษาดูงาน โดยมีจุดมุ่งเน้นให้มีความรู้ความเข้าใจในภาพรวมของประชาคมอาเซียน สามารถนาไปสู่การ
เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนการพัฒนาวิสัยทัศน์และมุมมองการพัฒนาการบริหารองค์กร เพื่อรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีเนื้อหาหลักสูตรในการบรรยาย การสัมมนา ฝึกภาคปฏิบัติ
การประเมินผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม
1. ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาศึกษาอบรมตลอดทั้งหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ผู้เข้าอบรมต้องมีส่วนร่วมในการศึกษาอบรมตามกรอบการศึกษาอบรมที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
3. ผู้เข้าอบรมต้องไม่มีความประพฤติเสียหายและไม่ดาเนินการใดๆอันนาไปสู่ความเสื่อมเสียของสถาบัน
4. ผู้เข้าอบรมเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจและเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ตัวอย่างที่ 9 การพัฒนาผู้นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ยุคท้องถิ่นทันสมัย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการ
พัฒนาพื้นที่อย่างสร้างสรรค์ ไปสู่ยุคท้องถิ่นทันสมัยบนพื้นฐานของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทั้งจากหน่วยงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศในการเสริมสร้างศักยภาพที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถชี้นาช่องทางในการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการที่เกี่ยวเนื่องจาก
การจัดการชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
3. เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมเพิ่ ม พู น ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านในองค์ ก รยุ ค ใหม่
การพัฒนาวิสัยทัศน์และเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียน
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาและฝึกอบรม
1. ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้าราชการฝ่ายการเมืองท้องถิ่น
2. ข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นระดับ 7 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
3. บุคลากรของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
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รายละเอียดและโครงสร้างการฝึกอบรม
โครงสร้างหลักสูตร
1. วิชาพื้นฐานการพัฒนาเมืองสู่ยุคทันสมัย 2. วิชาสัมมนาการบูรณาการพัฒนาเมือง การท่องเที่ยวและ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 3. วิชาสัมมนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ระหว่างศึกษาดูงานในประเทศและ
ต่างประเทศ) และ 4. ศึกษาดูงานต่างประเทศ 8 วัน และศึกษาดูงานในประเทศ 1 วัน
หัวข้อวิชาในการศึกษาอบรม
หมวดวิชาในการอบรมมีทั้งสิ้นจานวน 12 รายวิชาดังนี้
AMT 301 ประชาคมอาเซียนและการพัฒนาภูมิภาค (2 ชั่วโมง)
AMT 302 ลักษณะและแนวโน้มประชากรเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในประชาคมอาเซียน (3 ชั่วโมง)
AMT 303 ทิศทางและข้อตกลงล่าสุดของประชาคมอาเซียนต่อเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม (3 ชั่วโมง)
AMT 307 แนวโน้มการขยายตัวของเมืองและการพัฒนาท้องถิ่นไทยสู่เมืองน่าอยู่ (3 ชั่วโมง)
AMT 308 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเข้าสู่ยุคทันสมัย (3 ชั่วโมง)
AMT 313 สัมมนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการเป็นเมืองสีเขียวกับอนาคตท้องถิ่นไทย (3 ชั่วโมง)
AMT 314 สัมมนาการพัฒนาเมืองภูมิภาคกับการพัฒนาประเทศ (3 ชั่วโมง)
AMT 315 สัมมนาทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นและบทเรียนในการพัฒนา (3 ชั่วโมง)
AMT 331 สัมมนาการศึกษาดูงาน 1 ไทย (3 ชั่วโมง)
AMT 332 สัมมนาการศึกษาดูงาน 2 ต่างประเทศ (3 ชั่วโมง)
AMT 333 สัมมนาการศึกษาดูงาน 3 ภาพรวมของการศึกษา (3 ชั่วโมง)
AMT 832 ศึกษาดูงานในประเทศ (8 ชั่วโมง)
AMT 931 ศึกษาดูงานต่างประเทศ (48 ชั่วโมง)
วิธีการฝึกอบรม
วิ ธี ก ารและกิ จ กรรมของหลั ก สู ต รเป็ น การศึ ก ษา โดยการฟั ง การบรรยาย การสั ม มนาวิ ช าการ
และการศึกษาดูงาน โดยมีจุดมุ่งเน้นให้มีความรู้ความเข้าใจในภาพรวมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ของประชาคมอาเซียน สามารถนาไปสู่การเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนการพัฒนาวิสัยทัศน์และมุมมอง
การพัฒนาการบริหารองค์กรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีเนื้อหาหลักสูตรในการบรรยายสัมมนา
ฝึกภาคปฏิบัติ
การประเมินผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม
1. ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาศึกษาอบรมตลอดทั้งหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
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2. ผู้เข้าอบรมต้องมีส่วนร่วมในการศึกษาอบรมตามกรอบการศึกษาอบรมที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
3. ผู้เข้าอบรมต้องไม่มีความประพฤติเสียหายและไม่ดาเนินการใด ๆ อันนาไปสู่ความเสื่อมเสียของ
สถาบัน
4. ผู้เข้าอบรมต้องอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจในการนาความรู้ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์อาเซียนไปเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ตัวอย่างที่ 10 หลักสูตรการสร้างความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ส่วนกลาง)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและผลกระทบของประชาคมอาเซียนที่มีต่อ
ประเทศและระบบราชการไทย
2. เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนรวมถึงยุทธศาสตร์และการปรับตัวของระบบ
ราชการไทยที่มีต่อประชาคมอาเซียน
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาและฝึกอบรม
ข้าราชการพลเรือนของส่วนราชการต่างๆ เข้ารับการอบรมแบ่งเป็น 4 รุ่น ๆ ละ 500 คน
รายละเอียดและโครงสร้างการฝึกอบรม
ประกอบด้วย 6 วิชาการ ระยะเวลาการฝึกทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง
วิชาที่ 1 ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. 2558 จานวน 1 ชั่วโมง 30 นาที
เป็นการให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแผนแม่บทในการดาเนินการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน และการบูรณาการแผนการปฏิบัติการในภาพรวม เพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์สาระสาคัญของยุท ธศาสตร์
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการประเมินศักยภาพของประเทศในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ใน พ.ศ. 2558
วิชาที่ 2 การพัฒนามุมมองระดับสากล จานวน 1 ชั่วโมง 30 นาที
เป็นการให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทโลกาภิวัตน์และการพึ่ง พิง กันระหว่างประเทศไทย
ต่อนานาชาติ ประโยชน์ โอกาส และความเสี่ยงของประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ พร้อมกับข้อนาในการใช้ประโยชน์
จากโลกยุคใหม่ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อนาไปสู่การเป็นผู้ชนะในระเบียบโลกปัจจุบัน
วิชาที่ 3 ความรู้ เรื่อ งการเมืองและความมั่นคงความเชื่อ มโยงระหว่ างอาเซีย นและผลกระทบที่
จะเกิดขึ้น จานวน 1 ชั่วโมง
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เป็นการให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN
Political Security Community Blueprint) แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (ASEAN
Community Blueprint) และกฎบัตรอาเซียน รวมทั้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและกลไกการทางาน
ของอาเซียนในด้านการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ทั้งในระดับอาเซียนและภายในประเทศ เพื่อนาไปสู่การ
วิเคราะห์ประโยชน์ โอกาส และความเสี่ยงของประเทศ เพื่อสร้างความรู้เท่าทันให้กับบุคลากรภาครัฐในบริบท
ความเชือ่ มโยงระหว่างอาเซียน
วิชา 4 ความรู้เรื่องเศรษฐกิจไทยในบริบทประชาคมอาเซียนและผลกระทบ จานวน 3 ชั่วโมง
เป็ น การให้ ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ แผนงานประชาคมเศรษฐกิ จ (ASEAN Economic
Community Blueprint) พร้ อ มสรุป สถานการณ์ และข้อ ตกลงต่ าง ๆ ของประเทศไทยกับ ประเทศคู่ เ จรจา
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทการสนับสนุนของภาครัฐไทย ที่มีส่วนใน
การสร้างศักยภาพในการแข่งขันในเขตเศรษฐกิจเสรีอาเซียน เพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์ประโยชน์โอกาสและความ
เสี่ยงของประเทศไทย เพื่อสร้างความรู้เท่าทันให้กับบุคลากรภาครัฐในบริบทการเปิดเสรีด้านเศรษฐกิจของอาเซียน
วิชาที่ 5 การเตรียมพร้อมข้าราชการในเรื่องความเปลี่ยนแปลงด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
จานวน 2 ชั่วโมง
เป็นการให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแผนงานประชาคมสัง คมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio
Cultural Community Blueprint) รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกของการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน
ภายใต้คาขวัญ One Vision One Identity One Community ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ยกระดับคุณภาพชีวิต
เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการเคารพในความแตกต่างทางวัฒนธรรม ภาษา และศาสนา
ของประชาชนอาเซียน โดยการพัฒนาความตระหนักรู้ของข้าราชการในการเตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงเมื่อ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างขีดความสามารถของข้าราชการในด้านต่าง ๆ เช่น
ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์เชิงประยุกต์ เป็นต้น
วิชาที่ 6 ประชาคมอาเซียนและบทบาท สานักงาน ก.พ. ในการเตรีย มความพร้อ มข้า ราชการ
จานวน 1 ชั่วโมง
เป็น การให้ค วามรู้ และความเข้ าใจเกี่ยวกับ การเตรี ยมความพร้อ มของภาคราชการเข้ าสู่ ประชาคม
อาเซียน เช่น แผนบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์พัฒนาข้าราชการ การดาเนินการของ
สานักงาน ก.พ. และบทบาทของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งสร้างความตระหนัก
รู้เ กี่ ยวกั บความรู้ ทั กษะและสมรรถนะที่ข้ า ราชการยุ ค ใหม่ พึง มี ในการเตรี ย มพร้ อ มเข้ าสู่ ป ระชาคมอาเซี ย น
เพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์ปัจจัยความสาเร็จในการพัฒนาข้าราชการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการสู่
ประชาคมอาเซียน

56

โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค

หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน
(สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี)

งบประมาณ
สานักงาน ก.พ. รับผิดชอบค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มในระหว่างการอบรม
สาหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ขอให้ผู้อบรมเปิกจ่ายจากต้นสังกัด
ที่ปรึกษาโครงการ
• รองเลขาธิการ ก.พ. (นายชาญวิทย์ ไกรฤกษ์)
• ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน (นางรัตนา อุบลสิงห์)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์ประสานการพัฒนข้าราชการ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สานักงาน ก.พ
ตัวอย่างที่ 11 หลักสูตรการสร้างความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ส่วนภูมิภาค)
1. เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและผลกระทบของประชาคมอาเซียนที่มีต่อ
ประเทศและระบบราชการไทย
2. เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน รวมถึงยุทธศาสตร์ประเทศ พ.ศ. 2556-2561
และการปรับตัวของระบบราชการไทยที่มีต่อประชาคมอาเซียน
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาและฝึกอบรม
ข้าราชการประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานถึงอาวุโส และประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการถึงชานาญการ
พิเศษ ในส่วนภูมิภาค ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องท้องถิ่น
รายละเอียดและโครงสร้างการฝึกอบรม
ประกอบด้วย 6 วิชาการระยะเวลาการฝึกทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง
วิชาที่ 1 ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี พ.ศ. 2558 จานวน 1 ชั่วโมง 30 นาที
เป็นการให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแผนแม่บทในการดาเนินการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนและการบูรณาการแผนการปฏิบัติการ เพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์สาระสาคั ญของยุทธศาสตร์การ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการประเมินศักยภาพของประเทศในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน พ.ศ. 2558
วิชาที่ 2 การพัฒนามุมมองระดับสากล จานวน 1 ชั่วโมง 30 นาที
เป็นการให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทโลกาภิวัตน์และการพึ่งพิงกันระหว่างประเทศไทยต่อ
นานาชาติ ประโยชน์ โอกาส และความเสี่ยงของประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ พร้อมกับข้อนาในการใช้ประโยชน์จาก
โลกยุคใหม่ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อนาไปสู่การเป็นผู้ชนะในระเบียบโลกปัจจุบัน
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วิชาที่ 3 ความรู้ เรื่อ งการเมืองและความมั่นคงความเชื่อ มโยงระหว่ างอาเซีย นและผลกระทบที่
จะเกิดขึ้น จานวน 1 ชั่วโมง
เป็นการให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN
Political Security Community Blueprint) แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (ASEAN
Community Blueprint) และกฎบัตรอาเซียน รวมทั้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและกลไกการทางาน
ของอาเซียนในด้านการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ทั้งในระดับอาเซียนและภายในประเทศ เพื่อนาไปสู่การ
วิเคราะห์ประโยชน์ โอกาส และความเสี่ยงของประเทศ เพื่อสร้างความรู้เท่าทันให้กับบุคลากรภาครัฐในบริบท
ความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียน
วิชา 4 ความรู้เรื่องเศรษฐกิจไทยในบริบทประชาคมอาเซียนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จานวน
3 ชั่วโมง
เป็ น การให้ ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ แผนงานประชาคมเศรษฐกิ จ (ASEAN Economic
Community Blueprint) พร้อมสรุปสถานการณ์และข้อตกลงต่าง ๆ ของประเทศไทยกับประเทศคู่เจรจาใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทการสนับสนุนของภาครัฐไทยที่มีส่วนในการ
สร้างศักยภาพในการแข่งขันในเขตเศรษฐกิจเสรีอาเซียน เพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์ประโยชน์ โอกาส และความเสี่ยง
ของประเทศไทย เพื่อสร้างความรู้เท่าทันให้กับบุคลากรภาครัฐในบริบทการเปิดเสรีด้านเศรษฐกิจของประชาคม
อาเซียน
วิชาที่ 5 การเตรียมพร้อมข้าราชการในเรื่องความเปลี่ยนแปลงด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
จานวน 2 ชั่วโมง
เป็นการให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแผนงานประชาคมสัง คมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio
Cultural Community Blueprint) รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกของการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน
ภายใต้คาขวัญ One Vision One Identity One Community ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางยกระดับคุณภาพชีวิต
เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการเคารพในความแตกต่างทางวัฒนธรรม ภาษา และศาสนา
ของประชาชนอาเซียน โดยการพัฒนาความตระหนักรู้ของข้าราชการในการเตรียมพร้อมรับ การเปลี่ยนแปลงเมื่อ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างขีดความสามารถของข้าราชการในด้านต่าง ๆ เช่น
ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์เชิงประยุกต์ เป็นต้น
วิชาที่ 6 ประชาคมอาเซียนและบทบาท สานักงาน ก.พ. ในการเตรีย มความพร้อ มข้า ราชการ
จานวน 1 ชั่วโมง
เป็น การให้ค วามรู้ และความเข้ าใจเกี่ยวกับ การเตรี ยมความพร้อ มของภาคราชการเข้ าสู่ ประชาคม
อาเซียน เช่น แผนบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์พัฒนาข้าราชการ การดาเนินการของ
สานักงาน ก.พ. และบทบาทของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งสร้างความตระหนัก
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รู้เกี่ยวกับความรู้ทักษะและสมรรถนะที่ข้าราชการยุคใหม่พึงมี ในการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อ
นาไปสู่การวิเคราะห์ปัจจัยความสาเร็จในการพัฒนาข้าราชการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการสู่ประชาคม
อาเซียน
งบประมาณ
สานักงาน ก.พ. รับผิดชอบค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มในระหว่างการอบรม
สาหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ขอให้ผู้อบรมเบิกจ่ายจากต้นสังกัด
ที่ปรึกษาโครงการ
• รองเลขาธิการ ก.พ. (นายชาญวิทย์ ไกรฤกษ์)
• ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน (นางรัตนา อุบลสิงห์)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์ประสานการพัฒนข้าราชการ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สานักงาน ก.พ
ตัวอย่างที่ 12 หลัก สูต รการเตรีย มความพร้อ มสู่ป ระชาคมอาเซี ยนส าหรับองค์ก รปกครองท้ อ งถิ่นสั ญจร
ณ จังหวัดเชียงใหม่
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องประชาคมอาเซียน
2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่อง ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASC)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) และสร้างความตระหนักใน
ความสาคัญและผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ ทั้งที่เป็นโอกาสและความเสี่ยง เพื่อสามารถนามาปรับใช้พัฒนา
องค์กรและท้องถิ่นต่อไป
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาและฝึกอบรม
ผู้บริหาร / สมาชิกและเจ้าหน้าที่ขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 60 คน
รายละเอียดและโครงสร้างการฝึกอบรม
1. ประชาคมอาเซียน 3 ชั่วโมง
- จุดเริ่มต้นของอาเซียน
- นโยบายการดาเนินงานของอาเซียน
- วัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งองค์กร

- สมาชิกอาเซียน
- การก่อตั้งประชาคมอาเซียน
- เหตุที่ต้องสร้างประชาคมอาเซียน
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- ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน
- อาเซียน: วิสัยทัศน์ในอนาคต
- การประชาคมเพื่อการปฏิบัติ (Community of Action)
- การประชาคมเพื่อการเชื่อมโยงและติดต่อสื่อสารกันอย่างใกล้ชิด (Community of Connectivity)
- การประชาคมเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง (Community of People)
- ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ: ด้านดุลการค้า / ด้านคมนาคม
2. ประชาคมอาเซียนปี 2558 ใน 3 เสาหลัก 3 ชั่วโมง
- ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community - ASC) ผลกระทบจาก
การรวมตัวเป็นประชาคมการเมืองและความมั่นคง
- ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Economic Community - AEC) ผลกระทบจากการรวมตัวเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี 8 สาขา
- ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Economic Socio-Cultural Community - ASCC)
ผลกระทบจากการรวมตัวเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ผลกระทบในด้านการรักษาความเป็ นกลาง
ของอาเซียน แผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
- ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการเป็นสมาชิกอาเซียน
- ความสาเร็จของอาเซียน
3. การปรับตัวขององค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 3 ชั่วโมง
- การเปิดโลกทัศน์เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงการค้นหาตัวเองเพื่อให้องค์กรท้องถิ่นปรับตัวให้ทันเหตุการณ์
- การแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ที่จะเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน / ชุมชน
- การมองการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อสร้างเครือข่าย
- การลดปัจจัยทางลบที่จะเกิดขึ้นกับท้องถิ่นในอนาคต
4. Workshop / สรุป3 ชั่วโมง
- จุดแข็ง และโอกาส (Opportunities) –ยุทธวิธีในการฉกฉวยโอกาสจาก ASC AEC และ ASCC
ที่เหมาะสมของไทย
- จุดอ่อนและความเสี่ยง (Risks) –ยุทธวิธีในการลดความเสี่ยง ASC AEC และ ASCC ที่เหมาะสมของไทย
- บรรยายสรุป
วิธีการฝึกอบรม
การฝึก อบรมในครั้ง นี้อาศั ยรูปแบบกิจกรรมแบบมีส่ว นร่วม เน้นผู้ เข้ารับ การอบรมเป็ นสาคั ญ อาทิ
การบรรยายเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดประสบการณ์ ให้ข้อเสนอแนะ
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การประเมินผล
- แบบประเมินผลการอบรม
- สังเกตการณ์มีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติของผู้เข้ารับการอบรม
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ตัวอย่างที่ 13 การฝึกอบรมหลักสูตร Singapore-Thailand Leadership Development Programme
การฝึกอบรมหลักสูต ร Singapore-Thailand Leadership Development Programme เป็ น
โครงการภายใต้ความร่วมมือด้านราชการพลเรือนระหว่างไทยกับ สิงคโปร์ ภายใต้กรอบ Civil Service Exchange
Programme (CSEP) โดย สานักงาน ก.พ. ในฐานะตัวแทนส่วนราชการของไทยรับผิดชอบสาขาความร่วมมือด้าน
ราชการพลเรือนร่วมกับ Public Service Department และ Civil Service College ซึ่งเป็นตัวแทนส่วนราชการ
ในสาขาเดียวกันของสิงคโปร์ ได้จัดดาเนินการกิจกรรมด้านการพัฒนาข้าราชการพลเรือนหลายกิจกรรม เช่น การ
จัดฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อข้าราชการและระบบราชการของทั้ง
สองประเทศ และในการประชุม CSEP ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2554 ณ ประเทศไทย ได้มีข้อตกลง
ร่ ว มกั น จั ด ท าความร่ ว มมื อ ในหลั ก สู ต รการพั ฒ นาภาวะผู้ น า (Singapore - Thailand Leadership
Development Programme) สาหรับข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงของทั้งสองประเทศ ให้ได้มีโอกาสดาเนินกิจกรรม
ร่วมกันเพื่อการพัฒนาภาวะผู้นาและสร้างเครือข่ายผู้มีศักยภาพสูงต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและสร้างเครือข่ายของข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงของประเทศไทยและ
สิงคโปร์ให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และแนวความคิดใหม่ ๆ รวมถึงแนวทางด้านการพัฒนาภาวะ
ผู้นาในระดับสากล
2. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการและประเทศทั้งสองมากขึ้น บรรลุเจตนารมณ์
ของความร่วมมือภายใต้กรอบ Thailand –Singapore Civil Service Exchange Programme (CSEP)
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. ผู้มีศักยภาพสูงฝ่ายประเทศไทย จานวน 15 คน
2. ผู้มีศักยภาพสูงฝ่ายสิงคโปร์ จานวน 15 คน
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาและฝึกอบรม
1. เป็นข้าราชการพลเรือนประเภทวิชาการ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัครและ
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2. เป็นผู้ที่สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นาคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย จัดโดยสถาบันพัฒนา
ข้าราชการพลเรือน สานักงาน ก.พ. หรือเป็นข้าราชการที่อยู่ในกระบวนการของระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
(High Performance and Potential System- HiPPS) หรือเคยอยู่ในกระบวนการ HiPPS แต่พ้นจากระบบ
เนื่องจากดารงตาแหน่งระดับชานาญการพิเศษแล้ว ที่มีอายุราชการไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีประสบการณ์เพียง
พอที่จะแลกเปลี่ยนในระดับสากลได้
3. เป็นผู้ที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
4. หากผู้สมัครเคยได้รับทุนรัฐบาลหรือทุนอื่นไปศึกษาหรือฝึกอบรมในต่างประเทศมาแล้วต้องกลับมา
ปฏิบัติราชการแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
รายละเอียดและโครงสร้างการฝึกอบรม
1. ภาพรวมของระบบราชการประเทศไทยและสิงคโปร์
2. ระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของไทยและสิงคโปร์
3. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของไทยและสิงคโปร์
4. นวัตกรรมการบริหารจัดการภาครัฐ
5. ระบบคุณธรรมจริยธรรมภาครัฐ
6. ศึกษาดูงานหน่วยงานด้านนโยบายและให้คาปรึกษาภาครัฐ
7. การบริการภาครัฐ
8. กิจกรรมการสร้างทีมงานและการประสานสัมพันธ์
วิธีการฝึกอบรม
1. การบรรยาย การประชุม อภิปราย
2. การแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น
3. การศึกษาดูงาน
การประเมินผล
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรมทั้ง ในชั้นเรียนและการศึกษาดูง านไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 กรณีขาดการฝึกอบรมโดยไม่แจ้งเหตุผลจะไม่ได้รับประกาศนียบัตร
ที่ปรึกษาโครงการ
1. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา เลขาธิการ ก.พ.
2. นายชาญวิทย์ ไกรฤกษ์ รองเลขาธิการ ก.พ.
3. นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
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4. นางฐิติมา ศิริวิโรจน์ นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สานักงาน ก.พ.
ตัวอย่างที่ 14 หลักสูตรหลักสูตรเสริมสร้างความรู้เปิดประตูสู่อ าเซียนรุ่นที่ 1 (สาหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น)
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจเรื่ อ งประชาคมอาเซี ย น เช่ น ภาษา วัฒ นธรรม ภู มิ ศ าสตร์
ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมืองของประเทศสมาชิก สาหรับหน่วยงานราชการและเอกชนให้มากขึ้น
2. เพื่ อ เป็ น สร้ า งความตระหนั ก และตื่ น ตั ว เรื่ อ งประชาคมอาเซี ย น และรั บ ทราบผลกระทบ
และการเปลี่ยนแปลงจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนผู้มารับบริการกลุ่มต่าง ๆ
3. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนแนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ และปรับเปลี่ยน
แนวทางการปฏิบัติงานในภาคเอกชนเพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาและฝึกอบรม
ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดตรัง สตูล พัทลุง สงขลา ปัตตานี
ยะลา นราธิวาส จานวน 120 คน
รายละเอียดและโครงสร้างการฝึกอบรม
หลักสูตรสาหรับบุคลากรภาครัฐ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
- ประชาคมอาเซียน: ความเป็นมา ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมและความสัมพันธ์กับประเทศ
เพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
- การเตรียมความพร้อมของไทย: ด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมการศึกษา
- เรียนรู้ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
- การปรับตัวของหน่วยงานภาครัฐเพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
วิธีการฝึกอบรม
บรรยาย และตอบข้อซักถาม อภิปรายแบ่งกลุ่มปฏิบัติ ประชุมระดมความคิดเห็น
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การประเมินผล
ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการบริหารจัดการโครงการ วิทยากรและ
ความรู้ที่ได้รับ โดยการกรอกข้อมูลลงในแบบประเมินผลโครงการและแบบประเมินผลวิทยากร
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมภาคบรรยายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และเข้าร่วมกิจกรรมประชุม
ระดมความคิดเห็นจะได้รับวุฒิบัตรรับรองผลการฝึกอบรมเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรม
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2.2.1 หน่วยงานตัวอย่างของประเทศในอาเซียนในการเตรียมความพร้อ มก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน
1) มาเลเซีย มีการเน้นการวางแผนการศึกษาโดยเน้นการสร้างผู้นารุ่นใหม่โดยให้การศึกษา
แก่เยาวชนในหลายระดับอาทิ
ระดับชาติ
การศึก ษาในโรงเรี ยนมี การสอนค่ านิ ยมหลั กไว้ ในหลั กสูต รสถานศึก ษา เพื่อสร้า งความ
ตระหนักถึงความเป็นตัวตน ทั้งความเป็นประเทศมาเลเซียและความเป็นอาเซียนผ่านทางวิชาเฉพาะ เช่น อิสลาม
ศึกษา และคุณธรรมการศึกษา และด้านการฝึกอบรมความเป็นผู้นาจะเกิดขึ้นในระหว่างกิจกรรมร่วมหลักสูตร
ตามนโยบายการมีส่วนร่วมภาคบังคับของนักเรียนทุกคน เช่น กีฬาและเข้าชมรม มีโปรแกรมส่งเสริมความเป็นผู้นา
ในภาคเอกชน มีการสร้างโปรแกรมเพื่อพัฒนาเยาวชน (Hitachi Young Leaders Initiative-HYLI) สาหรับผู้นาใน
อนาคตของเอเชีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสาหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาของอาเซีย น ได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในประเด็นที่สร้างความเข้าใจข้ามวัฒนธรรม ในขณะที่การขยายมุมมองของพวกเขาในประเด็นระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก
การมีส่วนร่วมในระดับอาเซียน
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอาเซียน: มุ่งการเสริมสร้างความเข้มแข็งของจิตวิญญาณความ
เป็นอาเซียน โดยการปลู กฝังความรู้สึกของการรับรู้และความภาคภูมิใจของประเทศของตน นอกจากนี้ยังมีการ
สร้างเครือข่ายโรงเรียนภายในประเทศอาเซียนและมีการจัดโครงการ ASEAN School Tour
2) ฟิลิปปินส์ ภาคราชการของฟิลิปปินส์กาหนดแนวทางการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนไว
ตั้ง แต่ปี 2010 โดยด าเนิน การปฏิ รู ประบบราชการ ซึ่ง ประกอบไปด้ วย 6 กลยุ ทธ์ ห ลัก ไดแก การพั ฒนาให้
ข้ า ราชการเป็ น ผู้ มี ส มรรถนะและความน่ า เชื่ อ ถื อ การปฏิ บั ติ ง านที่ เ ป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี แ ละให้ บ ริ ก ารที่ เ ป็ น เลิ ศ
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การปลูกฝัง ให้มีความปรองดอง มีคุณธรรม และการปฏิบัติง านอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การสร้าง
ความร่วมมือและปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง และการบริหารจัดการระบบสนับสนุน
ด้านความร่วมมือระดับภูมิภาค
1.เป็ น ที่ ตั้ ง ศู น ย์ ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ การศึ ก ษาในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ คื อ
ศูนย์ภูมิภาคซีมีโอ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา SEAMEO Regional Centre for Educational
Innovation and Technology (SEAMEO INNOTECH) ศูนย์ภูมิภาคซีมีรอด้านการวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ทางการเกษตรกรรม SEAMEO Regional Centre for Graduate Study and Research in Agriculture
(SEAMEO SEARCA) ศูนย์ภูมิภาคซีมีรอด้านการสาธารณสุขและชีวอนามัย SEAMEO TROPMED Regional
Centre for Public Health (SEAMEO TROPMED/Philippines และ Columbo Plan Staff College (CPSC)
2. เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนที่จัดโดยองค์กรต่าง ๆ ภายในภูมิภาค
เพิ่มโอกาสในการร่วมมือระดับภูมิภาค
1. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการต่าง ๆ ที่จัดโดย SEAMEO ASEAN และ APEC
EdNET.
2. บุคลากรที่มีศักยภาพสูงซึ่งทางานใน SEAMEO จัดทาร่างโครงการความร่วมมือต่าง ๆ
3. ครูชาวฟิลิปปินส์เป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้แก่หลายประเทศในเอเชีย
4. มีบุคลากรทางด้านการศึกษาทางานอยู่ในหลายประเทศ
3) เวี ย ดนาม เน้ นที่ การปฏิรูป ระบบราชการโดยยึ ดหลักคุ ณธรรม ซึ่ง เป็ นปั จจั ยส าคั ญ
สาหรับระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ หลักการปฏิบัติงานที่ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
และการสนับสนุนความเท่าเทียม การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่ง ยืน การปฏิรูประบบราชการให้มีความเป็นกลาง
ปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง โดยผู้บริหารระดับกลางจะต้องมีความรู และทักษะภาวะผู้นา ทักษะการ
บริหารจัดการ มีความเป็นผู้นาและมีการศึกษาที่ดี
4) สหภาพเมียนมา มีการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยให้ความสาคัญกับการ
สร้างระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ สามารถตรวจสอบได้ โดยการเพิ่มศักยภาพ
เพิ่มทักษะ สร้างความร่วมมือในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
5) บรูไ น รัฐบาลมีนโยบายที่จะให้ข้าราชการพลเรือนได้รั บการพัฒ นาไม่น้อ ยกว่า 100
ชั่วโมงต่อปี ปัจจุบันมีหน่วยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบการพัฒนาข้าราชการพลเรือนคือ Civil Service Institute
(CSI) และ Institute for Leadership, Innovation and Advancement (ILIA) ทั้งสองสถาบันมีหน้าที่พัฒนา
ข้าราชการในทุกระดับ นอกจากนั้นประเทศบรูไน ยังเป็นพันธมิตรในการพัฒนาข้าราชการร่วมกับ Civil Service
College ของประเทศสิงคโปร์ และ INTAN ของประเทศมาเลเซีย จึงทาให้ข้าราชการของประเทศมีโอกาสที่ดีใน
การพัฒนาตนเอง รายละเอียดหน่วยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบการพัฒนาข้าราชการพลเรือน ดังนี้
โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
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ก. Civil Service Institute หรือ The Institute Perkhidmatan Awam (IPA)
Civil Service Institute (CSI) หรือเรียกชื่อตามภาษาท้องถิ่นว่า The Institute
Perkhidmatan Awam (IPA) เป็นหน่วยงานหลักในการฝึกอบรมข้าราชการพลเรือนของประเทศ ทาหน้าที่ในการ
ดาเนินการฝึกอบรมรวมทั้งการให้คาปรึกษา แนะนา ออกแบบ และจัดหลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ โดยมีบทบาท
หน้าที่คล้ายกับสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนของ สานักงาน ก.พ.
วิสัยทัศน์ เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและประสบความสาเร็จในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
พันธกิจ ฝึกอบรมและให้คาปรึกษาแนะนาการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่
ข้าราชการพลเรือน ลูกค้าหรือผู้รับบริการทั้งในและต่างประเทศ โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
บทบาท ฝึกอบรม (Training) ให้คาปรึกษาแนะนา (Consultation) ทาวิจัยในบริบทที่
เกี่ยวข้อง (Research)
Shared Values
- ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity) - ความเป็นมืออาชีพ (Professional) - ความมีคุณภาพ
(Quality) - ความมุ่งเน้นที่ลูกค้าหรือผู้รับบริการ (Customer Focused)
กลยุทธ์ เพื่อสร้างข้าราชการพลเรือนยุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศ และเพื่อเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์และปลูกฝังวัฒนธรรมการทางานในเชิงบวกให้กับข้าราชการ
ประเด็นการเรียนรู้ที่สาคัญ
 Civil Service Institute หรือ IPA มีการปรับรูปแบบการบริหารและการดาเนินงานใหม่
โดยเพิ่มความสาคัญเกี่ยวกับการตลาดและลูกค้า (Marketing Perspective / Customer Oriented) มากขึ้น
สนับสนุนความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการในบริบทที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝึกอบรม การให้คาปรึกษา การทาวิจัย
เป็นต้น
 เนื่องจากเน้นความสาคัญที่ลูกค้า ดังนั้น IPA จึงยกระดับความสาคัญของหน่วยงานวิจัย
ให้ มากขึ้ นตามไปด้วย โดยวางกลยุทธ์ การด าเนินงานอย่างเป็นระบบสมเหตุ สมผลและสามารถน าไปใช้อย่างมี
ประสิทธิ ภาพ อยู่ บนพื้นฐานความจ าเป็นและตอบสนองความต้องการของกลุ่ มลูกค้าได้อย่างเต็ มที่ (Customer
Needs)
 IPA มีแผนที่จะดาเนินการ Rebranding องค์กรเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ชัดเจนและ
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง
 หลักสูตรในการฝึกอบรมต่าง ๆ ที่ดาเนินการโดย IPA มีดังตาราง
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ตาราง 7 จานวนหลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันข้าราชการพลเรือน (IPA) ของประเทศบรูไน
CLUSTERS
Numberof Courses
Leadership Development (LD)
23
Organizational Analysis and Development
24
Communication and Customer Service
28
Management and Supervisory
85
Information Communication Technology
17
TOTAL

177

6) Institute for Leadership, Innovation and Advancement
Institute for Leadership, Innovation and Advancement หรือ ILIA เป็นส่วนหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยบรูไน (UBD: Universiti Brunei Darussalam) และถือเป็น Business Wing ของสถานศึกษาดังกล่าว
ILIA เป็นสถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศบรูไนที่รับผิดชอบการพัฒนาผู้นาและนวัตกรรมเป็นการเฉพาะ
ก่อตั้งขึ้น ใน เดือนมกราคม 2009 โดยมีจุดมุ่งหมาย (วิสัยทัศน์) ที่จะเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนาในการฝึกอบรม
และให้คาปรึกษาการดาเนินการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาและความท้าทายต่อความเจริญก้าวหน้าของบรูไน
ภารกิจ
ILIA มี บ ทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบโดยตรงต่ อ การพั ฒ นาผู้ น า และการท างานวิ จั ย
เชิงคุณภาพ โดยมีจุดเน้นที่การแสวงหาความก้าวหน้าทางวิชาการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความเป็น
ผู้นานวัตกรรมความรับผิดชอบ รวมทั้งส่ง เสริมและเผยแพร่ความรู้ดังกล่า วในการพัฒนาผู้นาที่โดดเด่น ทั้ง ใน
ภาครัฐ เอกชน และสังคม
ILIA ให้บริก ารทั้งการจัดหลั กสูตรฝึกอบรมการจัด forum ทางวิชาการ และการให้
คาปรึกษาแนะนาแก่ส่วนราชการและหน่วยงานเอกชน โดยเป็นอีกหนึ่ง หน่วยงานหลักที่เข้ามามีบทบาทสาคัญ
ในการพัฒนาประเทศบรูไน และมีเป้าหมายว่าจะขยายบทบาทความสาคัญออกไปในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะการ
เป็นสะพานหรือตัวเชื่อมโยงในการยกระดับสถานะของมหาวิทยาลัยและการพัฒนาผู้นาในระดับชาติและระดับโลก
วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็นศูนย์รวมการศึกษาวิจัยและการฝึกอบรม เพื่อประโยชน์สาหรับการเตรียมความ
พร้อมต่อการเผชิญหน้ากับทุกปัจจัยที่ท้าทายและมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ โดยเน้นที่การสร้างผู้นาและ
นวัตกรรม
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- ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาควิชาการ และภาค
สังคม ในการกาหนดและใช้ประโยชน์จากวิธีการและช่องทางการทางานร่วมกันเพื่อการพัฒนาประเทศ
- เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมที่เน้นการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการ ซึ่งมีความจาเป็นอย่างยิ่ง
ในการส่งเสริมสนับสนุนความก้าวหน้าและการพัฒนาประเทศ
- เพื่อสร้างความตระหนักถึงบทบาทและความสาคัญของภาวะผู้นา ซึ่งจาเป็นต้องเกิดขึ้น
ในทุกบริบทและเป็นปัจจัยสาคัญในการขับเคลื่อนองค์กรและสถานการณ์ทางสังคมเพื่อความก้าวหน้าของสังคม
และประเทศชาติ
- เพื่อส่งเสริมให้มีวิธีการที่หลากหลายในการแก้ไขปัญหาและเผชิญหน้ากับความท้าทาย
- เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมผลการศึกษาผ่านช่องทางเอกสารและการสัมมนา
ประเด็นการเรียนรู้ที่สาคัญ
 ILIA เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก และหน่ ว ยงานเดี ย วของประเทศในการฝึ ก อบรมผู้ น า
(Leadership Program / Innovative Leadership) ผู้อานวยการสถาบัน ILIA คนปัจจุบัน คือ Dr.Azaharaini
HjMohd Jamil เป็นอดีตผู้อานวยการสถาบัน IPA (หรือ Civil Service Institute – CSI) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักใน
การพัฒนาข้าราชการพลเรือน การเคลื่อนย้ายบุคลากรเข้าสู่ตาแหน่งดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความต่อเนื่องใน
การพัฒนาข้าราชการของประเทศบรูไน ที่คัดสรรบุคคลเข้ามาทาหน้าที่บริหารหน่วยงาน ILIA โดยเลือกจากผู้มี
ประสบการณ์สูงในวิชาชีพการพัฒนาและฝึกอบรม
 การพัฒนาผู้นาของ ILIA มิได้จากัดเฉพาะผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น เพราะด้วยสมมุติฐาน
ที่ว่า “ต้องสร้างผู้นาให้เกิดขึ้นในทุกระดับ – Leader role should be everywhere” ILIA จึงจัดหลักสูตรเพื่อ
การพัฒนาผู้นาทั้งระดับต้น (Executive Development Program for Junior Management Staff) ระดับกลาง
(Executive Development Program for Middle Management Offices) และระดับสูง (Executive
Development Program for Senior Government Officers) รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอื่นที่จาเป็น
สาหรับผู้นา อาทิ การเจรจาต่อรอง และการบริหารความขัดแย้ง รวมถึงบริบทของการพัฒนาผู้นาในภาพรวม
เป็นต้น
 รูปแบบการฝึกอบรมสาหรับผู้นาระดับสูงของ ILIA จะเน้นที่การใช้ Future Literacy
Exercise (Scenario) เป็นหลัก เพื่อคาดการณ์อนาคตและใช้เป็นต้นแบบในการวางแผนงานและเตรียมคนไว้
ล่วงหน้ามากกว่าที่จะใช้วิธีการอบรมในห้องเรียนทั่วไป
 ILIA ไม่เน้นการฝึกอบรมในชั้นเรียน แต่จะเน้นที่การกระตุ้นความคิดและการวางแผน
และด้วยความที่เป็นประเทศที่มีอานาจในการใช้จ่าย ILIA จึงสามารถจัด learning forum โดยเชิญกูรูระดับโลกมา
เป็นผู้บรรยายให้กับข้าราชการได้อย่างสม่าเสมอ รวมทั้งยังทาลาย “silo” ระหว่างภาครัฐและเอกชนด้วยการเปิด
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โอกาสให้ผู้นาองค์กรทั้งของภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมรับการอบรมด้วยกันในทุกหลักสูตร เพราะ ILIA เชื่อมั่นว่า
เครือข่ายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยของความสาเร็จในการบริหารงานของผู้นาทุกระดับ
 การเข้ามาฝึกอบรมในหลักสูตรผู้นาของ ILIA ถือเป็นการได้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
ผู้เข้าร่วมอบรมและสถาบันการฝึกอบรม กล่าวคือ หากผู้เข้ารับการอบรมมีปัญ หาหรือมีกรณีศึกษาในหน่วยงาน
ของตนก็สามารถนามาเป็นประเด็นวิเคราะห์หรือใช้เป็นกรณีศึกษาในชั้นเรียนได้ ทาให้หน่วยงาน ผู้เรียนไม่ต้องจ้าง
ที่ปรึกษาเพื่อแนะนาหรือแก้ปัญหา อีกทั้งผู้จัดการฝึกอบรมก็ไ ด้กรณีศึกษาของหน่ วยงานนั้นเป็นวัตถุดิบในการ
พัฒนาผู้นารุ่นต่อไป ซึ่งถือเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน
 สิงคโปร์มี The Civil Service College (CSC) ซึ่งเป็นสถาบันในการจัดอบรมให้กับ
เจ้าหน้าที่ของทางภาครัฐของสิงคโปร์ โดยมีโปรแกรมการอบรมทักษะความสามารถต่าง ๆ ที่เ หมาะสม เช่ น
หลักสูตรภาวะผู้นา หลักสูตรผู้บริหารการบริหารรัฐกิจ ฯลฯ

ตอนที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านอาเซียนของ 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน
จากแผนพัฒนาด้านอาเซียนของจังหวัดภาคใต้ชายแดน ช่วงปีพ.ศ. 2557 - 2560 ใน 5 จังหวัดภาคใต้
ชายแดน ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล และปัตตานี มีรายละเอียดดังตาราง
ตาราง 8 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในบริบทอาเซียนของ 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน
วิสัยทัศน์ของจังหวัดสงขลา: เศรษฐกิจมีเสถียรภาพทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืนประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาภาคการเกษตรอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และบริการเพื่อสร้างความเติบโต
ทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ
เป้าประสงค์: เศรษฐกิจขยายตัวและประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นต่อปีของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด 1. ส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นต่อปีของรายได้สุทธิทางการเกษตรของ
2. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราอาหารทะเล
เกษตรกรต่อครัวเรือน
และฮาลาลให้เป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาค
3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นต่อปีของมูลค่าการค้าและการลงทุน (มูลค่า 3. พัฒนาการคมนาคมขนส่งและระบบการจัดการโลจิสติกส์
การค้าชายแดน/มูลค่าการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม)
4. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงธุรกิจ
4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
เป้าประสงค์: ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
1. จานวนหมู่บ้าน/ชุมชนได้รับการพัฒนาให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง 1. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนใน
2. จานวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่เป็นพื้นที่เขตอิทธิพลของกลุ่มผู้ก่อ
การบริหารจัดการเพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง
โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
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ตัวชี้วัด
เหตุรุนแรงลดลงในพื้นที่เดิม
3. ร้อยละของหมู่บ้านชุมชนที่ปรากฏข้อมูลข่าวสารยาเสพติด
ได้รับการแก้ไขปัญหา

กลยุทธ์
2. สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัย
และปกป้องสถาบันหลักของชาติ
3. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามและบาบัดรักษา
ยาเสพติด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานวัฒนธรรมหลากหลาย
เป้าประสงค์: พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานวัฒนธรรมหลากหลาย
1. จานวนที่เพิ่มขึ้นของแหล่งเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุขทั้งทางด้าน
2. จานวนที่เพิ่มขึ้นของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
ร่างกายและจิตใจภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระหลักจากผลทดสอบ 2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
3. ส่งเสริมการนาผลการวิจัยและองค์ความรู้ (Best practice)
4. จานวนที่เพิ่มขึ้นของสถานศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา
มาเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพของประชาชน
ด้านภาษา
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านภาษา
5. ร้อยละที่ลดลงของอัตราทารกแรกเกิดมีน้าหนักน้อยกว่า
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดด้าน
2,500 กรัม
ศาสนาศิลปะวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์: สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ประชาชนและรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติให้สมดุล
1. ร้อยละของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ถูกบุกรุกลดลง
1. ส่งเสริมการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ
2. ร้อยละของจานวนสถานีที่มีคุณภาพน้าของลาน้าในพื้นที่
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟู
วิกฤตดีขึ้นกว่าเดิม
ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้พลังงานทดแทน
3. จานวนพื้นที่ชายเลน/ชายหาด/ชายฝั่งได้รับอนุรักษ์และฟื้นฟู 3. ฟื้นฟูลุ่มน้าทะแลสาบสงขลา
4. จานวนครัวเรือนในพื้นที่ที่ได้รับการป้องกันเกิดความเสียหาย 4. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่การเป็นเมืองน่า
จากอุทกภัยลดลง
อยู่ (Green city)

วิสัยทัศน์จังหวัดนราธิวาส: เศรษฐกิจก้าวหน้านราน่าอยู่สู่สันติสุข
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน การท่องเที่ยว และการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์: ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดมูลค่าสินค้าและบริการการค้าชายเพิ่มขึ้น
1.ร้อยละทีเ่ พิ่มขึ้นของมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 1. พัฒนาด่านชายแดนโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
สาคัญของจังหวัดนราธิวาส (ปาล์มน้ามัน, ข้าว,
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยว
ยางพาราแพะเนื้อ, ปลากะพงขาว)
และบริการ
2.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคเกษตรและเพิ่มศักยภาพแก่เกษตรกร
OTOP
กลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชน และผู้ประกอบการ อาทิ วิสาหกิจชุมชน OTOP
3.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน
และ SMEs ให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ ทัง้ การผลิต แปรรูป
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หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน
(สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี)

ตัวชี้วัด
4.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว

กลยุทธ์
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และเชื่อมโยงช่องทางการตลาดรองรับ
การค้าชายแดนและประชาคมอาเซียน
3.ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบท
ของพื้นที่ และเสริมสร้างกิจกรรมกีฬาเพื่อเชื่อมสัมพันธ์และสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวกับประชาคมอาเซียน
4.เสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มโอกาส
และขีดความสามารถการทางาน
5.ยกระดับการพัฒนาพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์: ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดารงชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1. ร้อยละของหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การจัดระดับ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
2. ร้อยละของอาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน
3. อัตราการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าของประชากรกลุ่มอายุ 15-17 ปี
4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของค่าเฉลี่ย o-net ม. 3
5. รายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น (โดยใช้ฐานข้อมูลรายได้
ปี 2554 ของสสช. รายได้เฉลี่ย 50,502 บาท)

1. ส่งเสริมให้มีการขยายผลและประยุกต์ใช้แนวทางตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างทั่วถึง
มีคุณภาพและสอดคล้องกับวิถีชุมชน
3. เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจและปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนให้มี
สุขภาพที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้
4. ส่งเสริมอาชีพบนพื้นฐานขององค์รู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถสร้าง
รายได้แก่ชุมชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของวัฒนธรรมพื้นถิ่น
5. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านภัยพิบัติ
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
6. สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนสตรีและผู้ด้อยโอกาสและสนับสนุนให้
สถาบันครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่
เป้าประสงค์: ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและเชื่อมั่นในอานาจรัฐ

โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
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หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน
(สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี)

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละหมู่บ้าน/ชุมชน/พื้นทีไ่ ม่สังกัดชุมชน
ภายในเขตเทศบาลที่ไม่มีการก่อเหตุรุนแรงใน
พื้นที่
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจานวนผู้ต้องหาคดียาเสพติด
ข้อหาสาคัญถูกดาเนินการตามกระบวนการ
ยุติธรรม
3. ร้อยละของสถานศึกษาในพื้นที่ได้รับการส่งเสริม
กิจกรรมป้องกันแก้ไขและเฝ้าระวังปัญหายาเสพ
ติดเทียบกับค่าเป้าหมาย
4. จานวนคดียาเสพติดต่อประชากร 100,000 คน

กลยุทธ์
1. พัฒนากาลังภาคประชาชนให้มีศักยภาพในการคุ้มครองและรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเองจากสถานการณ์การก่อเหตุรุนแรงใน
พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมการอานวยความเป็นธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันแก่คนกลุ่มเสี่ยง
โดยการสร้างพื้นที่ความปลอดภัย เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น เพื่อแสวงหา
ทางออกจากความขัดแย้ง และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่
3.พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความเข้มแข็งและขีด
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
4. ส่งเสริมการใช้กระบวนการชุมชนเข้มแข็งเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด
5. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ในทุกมิติเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด
ทั้งในและต่างประเทศ

วิสัยทัศน์จังหวัดยะลา: ยะลาเมืองน่าอยู่คู่สันติสุข
ตัวชีว้ ัด
กลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจจังหวัด
เป้าประสงค์: เศรษฐกิจจังหวัดขยายตัวอย่างยั่งยืน ประชาชนมีอาชีพ และรายได้ที่มั่นคงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภาคเกษตรให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่ตาม
ร้อยละ 2 ต่อปี
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ระดับความสาเร็จของการแก้ไขปัญหาเพื่อลด
2. พัฒนาทักษะและยกระดับฝีมือแรงงานส่งเสริมการมีงานทาเสริมสร้าง
จานวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ากว่า
สวัสดิการและความมั่นคงในการทางาน
เกณฑ์จปฐ. (23,000 บาท ต่อคน ต่อปี)
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สาคัญของจังหวัดให้ได้มาตรฐาน
3. ร้อยละที่ลดลงของอัตราการว่างงาน
4. สร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาด้านการค้าการตลาดแก่ผู้ผลิตและ
ผู้ประกอบการ
5. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างยะลาสันติสุข
เป้าประสงค์: สังคมมีความปรองดองสมานฉันท์ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเชื่อมั่นศรัทธาภาครัฐ
1. ร้อยละของคดีความมั่นคงที่ลดลงในรอบปีผ่านมา 1. ทาความเข้าใจลดความหวาดระแวงสร้างความยุติธรรมนายะลาสันติสุข
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งใน
2. ปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงรุก
การรักษาความปลอดภัย
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
4. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน
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หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน
(สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี)

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์
5. เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปราม
6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
เป้าประสงค์: คุณภาพการศึกษาสูงขึ้น ประชาชนสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันทางสังคม อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี
1. ร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพิ่มขึ้นของ
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
นักเรียนในกลุ่มสาระหลัก
2. ส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ
2. ร้อยละความสาเร็จของการแก้ปัญหาด้าน
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมขนท้องถิ่นในการส่งเสริมกีฬาและ
สาธารณสุข
นันทนาการ
3. ร้อยละของการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมกีฬาและ
4. ส่งเสริมความรู้/ทักษะและศักยภาพผู้ด้อยโอกาสให้สามารถพึ่งพา
นันทนาการระดับตาบล
ตนเองได้
4. ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจาก
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูจัดการ
สถานการณ์ความไม่สงบฯได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศักยภาพให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ (หญิงหม้าย,
เด็กกาพร้า)
5. เพิ่มพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่า 2,000 ไร่ ต่อปี

วิสัยทัศน์จังหวัดสตูล: เมืองการทองเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนาของอาเซียน เมืองเกษตรมาตรฐาน เมืองแห่ง
ความสุข
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่หลากหลายให้ไดมาตรฐานระดับสากลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์: นักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศเข้ามาทองเที่ยวพักค้างและจับจ่ายในจังหวัดสตูลมากขึ้น และอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวสามารถสร้างรายได สร้างงาน สร้างอาชีพ จากการทองเที่ยวแกจังหวัดสตูลมากขึ้น
1. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของจานวน
1. เสริมสร้างอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและสร้างกิจกรรมทางการทองเที่ยวเชิงนิเวศน์
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในสตูล
ของจังหวัด ให้เป็นแบรนดการทองเที่ยวระดับโลกและระดับประเทศ
2. จานวนรายไดรวมจากการทอง
2. ปรับปรุงระบบการบริการทางการทองเที่ยวของจังหวัดให้มีมาตรฐานสร้างความอุ่นใจ
เที่ยวของจังหวัด
และความเชื่อมั่นแกนักท่องเที่ยว
3. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของจานวนการ 3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสิ่งอานวยความสะดวกและบริการด้านการทองเที่ยวของ
จ้างงานบุคลากรในอุตสาหกรรม
จังหวัดให้ไดมาตรฐานการทองเที่ยวเชิงนิเวศระดับสากล
ทางการทองเที่ยวทั้งระบบของ
4. สร้างสัมพันธ์กับผู้ประกอบการทองเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ พรอมเชื่อมโยง
จังหวัดสตูล
โครงข่ายทองเที่ยวของจังหวัดกับฝั่งอันดามันอ่าวไทย และเปิดเส้นทางการทองเที่ยวสู
ประชาคมอาเซียน
5. พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรทางการทองเที่ยวสูสากลเตรียมพรอมชุมชนร่วม
พัฒนาการทองเที่ยว
โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
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หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน
(สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี)

ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาผลผลิตและสินคาเกษตรให้ไดมาตรฐานรองรับความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เป้าประสงค์: เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น มีความเป็นอยู่ดีขึ้น สถาบันเกษตรกรเข้มแข็งพึ่งตนเองได และผลผลิตทางการเกษตร
ผลิตภัณฑ์ฮาลาลของจังหวัดสตูล สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแกจังหวัด มีคุณภาพไดมาตรฐาน มีขีดความสามารถ
ทางการแข่งขัน และสามารถรองรับความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะระดับอาเซียน
1.จานวนมูลค่ารวมของรายได จาก
1. เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและส่งเสริมเกษตรเชิงสร้างสรรค์ในผลผลิตสาคัญ
ผลผลิตทางการเกษตรที่สาคัญของ
ของจังหวัดให้ยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดที่สาคัญ
2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจ
2.จานวนสถาบันเกษตรกรหรือ
ชุมชนให้เข้มแข็งมีพลังในการจัดการผลผลิตของกลุมและพึ่งตนเองได
วิสาหกิจชุมชนที่ไดรับการพัฒนา
3. ส่งเสริมการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพมาตรฐานฮาลาลและการส่งออก
ศักยภาพด้านการผลิตและบริหาร 4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและห่วงโซ่อุปทานทางการเกษตรของจังหวัดทั้งระบบ ตั้งแต่
จัดการสินคาเกษตรจน มีความ
ต้นน้า กลางน้า ปลายน้า ให้สอดคลองกับการเกษตรคุณภาพที่สร้างสรรค์การแข่งขัน
เข้มแข็งตามเกณฑ์
ทางการค้าและความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
3.ร้อยละการเพิ่มขึ้นของการสงออก 5. ส่งเสริมสนับสนุนการต่อยอดมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรด้วยองค์ความรู และ
ผลผลิตการเกษตรมาตรฐานฮาลาล
เทคโนโลยีทางการเกษตร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนและสังคมแห่งการเรียนรู ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย ชุมชนและประชาชนเข้มแข็งอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุขสูประชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์: 1) วัฒนธรรมประเพณีผลผลิตทางภูมิปัญญาชุมชนไดรับการสืบสานให้ดารงคงอยู่และเกิดมูลค่าเพิ่มต่อชุมชน
2) ชุมชนของจังหวัดสตูลมีความเข้มแข็ง สงบ เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู สุขภาพดี มีขีดความสามารถในการปรับตัวรับกับการ
เปลี่ยนแปลงและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 3 ) ประชาชนมีศักยภาพในการพึ่งตนเองมีความมั่งคงในการใช้ชีวิต
1. ดัชนีความสุขของประชาชน
1. เสริมสร้างสู่เมืองแห่งความสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สุขภาพดี รายได
2. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของ
ดีมีความมั่นคงในการดารงชีวิต
จังหวัดสตูล
2. พัฒนาระบบบริการภาครัฐให้มีคุณภาพประชาชนเข้าถึงด้วยความเชื่อมั่นพึงพอใจ
3. จานวนรายไดของจาหน่าย
3. สืบสานสร้างสรรค์คุณค่าเพิ่มจากวิถีชีวิตภูมิปัญญาประเพณีศาสนาวัฒนธรรมให้ยั่งยืน
ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาของจังหวัด 4. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งมั่นคงปลอดภัย โดยระบบการบริหาร
4. ร้อยละการลดลงของคดีอาญา
จัดการชุมชนและพหุวัฒนธรรม
5. จานวนรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร 5. ส่งเสริมขีดความสามารถขององค์กรภาครัฐให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ดาเนินการ
6. ร้อยละหมูบ้านที่สามารถลดโรคที่
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและมีความทันสมัย
เป็นปัญหาสาคัญ 3 ลาดับแรกของ 6. เร่งพัฒนาศักยภาพชุมชนประชาชนรองรับประชาคมอาเซียนและการปรับตัวที่ก้าว
หมูบ้านได้
ทันการเปลี่ยนแปลง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
เป้าประสงค์: 1. จังหวัดสตูลมีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ คงความสมดุลของระบบนิเวศน์ และนามาใช้อย่างเกิดคุณค่าสูงสุดต่อ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ การเกษตรเชิงสร้างสรรค์ และเป็นหลักประกันที่ยั่งยืนในการพัฒนาจังหวัด 2. ชุมชนประชาชนมีความ
ตื่นตัวและร่วมรักษาอนุรักษ์ปกป้องปราบปรามฟื้นฟูให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคงความอุดมสมบูรณ์
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โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค

หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน
(สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี)

ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
จานวนพื้นที่ต้นแบบการอนุรักษ์
1. สร้างสรรค์คุณค่าเพิ่มจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
ปกป้องปราบปรามและฟื้นฟู
และสอดคลองกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาจังหวัด
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. เพิ่มศักยภาพชุมชนและทุกภาคส่วนในการร่วมรักษาอนุรักษ์ปกป้องปราบปรามฟื้นฟู
แบบมีส่วนร่วมที่ยั่งยืน
ให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดความสมบรูณม์ ีความสมดุลต่อระบบนิเวศน์
และไมเกิดมลภาวะ
3. พัฒนาระบบในการตรวจสอบและเฝ้าระวังการทาลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทั้งฝีมือมนุษย์และภัยธรรมชาติ รวมถึงระบบติดตามในการแกไขปัญหา
เร่งดวนที่เกิดจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทาลาย
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้าของจังหวัดให้มีการใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดความ
มั่นคงที่ยั่งยืนทางทรัพยากร
5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการอนุรักษ์ปกป้องปราบปรามฟื้นฟู ทั้งในระดับชุมชน อาเภอ และจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบโลจิสติกส์สนับสนุนการขนส่งการทองเที่ยวเกษตรกรรมและการค้าชายแดนฝั่งอันดามัน
เป้าประสงค์: 1) โครงข่ายการคมนาคมขนส่งและระบบสนับสนุนทางโลจิสติกส์ของจังหวัดสตูลสามารถรองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมของจังหวัด ประเทศ และการแข่งขันกับต่างประเทศ และมีมาตรฐานมีความปลอดภัย 2) จังหวัดสตูลมีความ
พร้อมในการเป็นประตูการค้าภาคใต้ชายแดนที่ดึงดูดการลงทุนการค้าการบริการมาสูพื้นที่
1. จานวนโครงข่ายหรือเส้นทางการ 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคมนาคมขนส่งและการโลจิสติกส์ทางทะเลและทาง
คมนาคมการขนส่งและการ
บกที่เชื่อมโยงอาเซียนและพื้นที่ใกล้เคียง
โลจิสติกส ทั้งทางบก ทางทะเล ที่ได 2. พัฒนาโครงข่ายการบริการพื้นฐานบริเวณเขตเศรษฐกิจชายแดนให้ไดมาตรฐาน
รับการจัดสร้างหรือพัฒนารองรับ
สอดคลองกับความต้องการทางการค้าการบริการที่เป็นสากล
การ ทองเที่ยวการเกษตรการค้า
3. สร้างปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมขนส่งสูพื้นที่การเกษตร
และการลงทุน
หลัก พื้นที่การทองเที่ยว และพื้นที่ทางการค้าการลงทุนของจังหวัดอย่างทั่วถึงและมี
2.มูลค่าการค้าชายแดนผ่านด่านของ
คุณภาพ
จังหวัดสตูล
4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากท้องถิ่นภาคีทุกภาคส่วนและความเข้าใจจากชุมชนใน
การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมการขนส่งและการโลจิสติกส
5. เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการบุคลากรภาครัฐให้มขี ีดความสามารถดาเนินงาน
การคมนาคมขนส่งและการโลจิสติกสที่สามารถแข่งขันได

วิสัยทัศน์จังหวัดปัตตานี: แหล่งผลิตผลการเกษตรและผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพบนพื้นฐานความ
มั่นคงในการดารงชีวิต
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งผลิตผลทางการเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐานการส่งออก
เป้าประสงค์: เพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรที่ตรงกับความต้องการของตลาด
โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
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หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน
(สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี)

ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
1. ร้ อยละที่เ พิ่ม ขึ้ นของปริ มาณผลิต ผล 1. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตภาคการเกษตร
ทางการเกษตร
2. ปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานการผลิตและฐานทรัพยากรให้เอื้อต่อการเกษตร
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจานวนแปลง/
3. พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการ 4. ส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจและพืชทางเลือกใหม่ที่สอดคล้องกับตลาดผู้บริโภค
ผลิตที่ดีและเหมาะสม (GAP)
(พืช, ปศุสัตว์, ประมง)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างมูลค่าเพิ่มและขยายช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและสินค้าแปรรูปจากการเกษตร
เป้าประสงค์: ผลิตภัณฑ์ฮาลาลและสินค้าแปรรูปจากการเกษตรมีมูลค่าการจาหน่ายเพิ่มขึ้น
1.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจาหน่าย 1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และ OTOP ให้มีขีดความสามารถ
ผลิตภัณฑ์ฮาลาลและสินค้าแปรรู ปจาก ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
การเกษตร
2. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ผลิตภัณฑ์ฮาลาลและสินค้าแปรรูปการเกษตรให้มี
2.จานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อ คุณภาพและได้รับมาตรฐานฮาลาล
เพิ่มมูลค่า
3. ส่ง เสริมและขยายช่อ งทางการตลาดผลิตภัณฑ์ฮ าลาลและสินค้าแปรรูปจาก
การเกษตรทั้งในและต่างประเทศ
4. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและเผยแพร่องค์ความรู้ในการ
เพิ่มมูลค่าการผลิตและลดต้นทุนการผลิตสินค้า
5. สร้างแรงจูงใจให้นักลงทุนมาลงทุนในเขตอุตสาหกรรมปัตตานีนิคมอุตสาหกรรม
ฮาลาล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความมั่นคงในการดารงชีวิตของประชาชนสังคมและสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ
เป้าประสงค์: ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างความปลอดภัยสามารถดารงชีวิตในชุมชน/ท้องถิ่นอย่างมีความสุขและมีความ
เชื่อมั่นต่อรัฐ
1. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งและ 1. สร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันแก้ไขปัญหาความไม่
มีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัย
สงบ
2. ร้อยละของจานวนหมู่บ้านสีขาว
2. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามและบาบัดรักษายาเสพติด
(หมู่บ้านปลอดยาเสพติด)
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและอิสลามศึกษาให้ได้มาตรฐานระดับประเทศและ
3. ร้อยละของประชากรมีองค์ความรู้และ
มาตรฐานสากล
ทักษะทางภาษา เพื่อสื่อสารใน
4. สร้างความเข้มแข็ง ของสถาบันครอบครัวและลดปัญหาของเด็กเยาวชนและ
ประชาคมอาเซียนและสากล
ผู้ด้อยโอกาส
4.ร้อยละของครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่า 5. จัดระบบการส่งเสริมป้องกันและรักษาสุขภาพของประชาชนโดยการมีส่วนร่วม
กว่าเกณฑ์จปฐ. 30,000บาท/คน/ปี
6. เสริมสร้างศักยภาพและโอกาสในการทางานที่มั่นคงมีร ายได้เพียงพอต่อการ
ลดลงปีละ
ดารงชีวิต
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ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่เป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน
เป้าประสงค์: ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้
1.จานวนหมู่บ้าน/ชุมชนมีส่วนร่วมในการ 1. ส่ง เสริมการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มและชุมชน เพื่อเป็นแหล่งสร้างงานสร้าง
บริหารจัดการตามแนวปรัชญา
รายได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง และใช้ประโยชน์ด้าน 2. ส่งเสริมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยวเชิง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม และท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
อย่างชาญฉลาด
3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
2.รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด
4. ส่งเสริมการจัดการแหล่งน้าเพื่อการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย โดยการมี
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 3.รายได้จากการ ส่วนร่วมของชุมชน
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้นไม่น้อย 5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้มีความพร้อมและมีความ
กว่า 1 % ของรายได้จากการจาหน่าย
สะดวก
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง
4. อัตราการว่างงานจากค่าเฉลี่ยของคน
ว่างงานในปีที่ผ่านมาของจังหวัดปัตตานี
ลดลง ปีละ 5 %

จากยุทธศาสตร์ข้างต้นเมื่อนามาเปรียบเทียบกั บเสาหลักของประชาคมอาเซียน พบว่า แต่ละจัง หวัด
ภาคใต้ชายแดนให้ความสาคัญกับความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community หรือ AEC)
และความร่วมมือในด้านสังคมวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community หรือ ASCC) สรุปได้ดังนี้
1. จั ง หวั ด สงขลา มี ป ระเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อาเซี ย น คื อ การพั ฒ นาภาคการเกษตร
อุตสาหกรรมการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และบริการ เพื่อสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ
โดยมีกลยุทธ์ คือ ส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา
อาหารทะเลและฮาลาล ให้เป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาค พัฒนาการคมนาคมขนส่งและระบบการจัดการโลจิสติกส์
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงธุรกิจ และจากการสังเคราะห์พบว่า จังหวัดสงขลามีจุดแข็งในการเข้าสู่
ความเป็นประชาคมอาเซียนดังนี้
1.1 จังหวัดสงขลาคือ เมืองหลวงของภาคใต้ตอนล่าง เป็นเมืองหน้าด่านที่ติดกับประเทศมาเลเซีย
ด้านรัฐเคดาห์และรัฐเปอร์ลิส มีสถานกงสุลใหญ่ของประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และจีนตั้งอยู่ สงขลาจึงเป็นเมือง
แห่งศูนย์การคมนาคม การศึกษา เศรษฐกิจการท่องเที่ยว ดังนั้น การเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียนจังหวัดสงขลา
ซึ่งเป็นเสมือนประตูสู่อาเซียนและเป็นเมืองหลวงของภาคใต้ตอนล่าง จึงมีความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาในทุกด้าน
1.2 มีแผนงานพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย อินโดนิเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia- Malaysia
-Thailand Growth Triangla: IMT-GT) ซึ่งจะเป็นสิ่งสาคัญในการขยายภาคธุรกิจการลงทุนในเติบโตมากขึ้น
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1.3 เนื่องจากสงขลาเป็นเมืองหน้าด่านและมีทุกอย่างที่เป็นเลิศ ทั้งเรื่องอาหาร มีสถานที่ท่องเที่ยง
ทางธรรมชาติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งทะเลที่สวยงาม น้าตก และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในส่วนของการท่องเที่ยวที่
เป็นเรื่องด้านบันเทิงแสงสีมีพร้อมไว้รองรับ เช่น กลุ่มผู้นิยมแสงสียามค่าคืนในย่านบันเทิง มีอยู่ที่เมืองจัง โหลน
ด่านนอก อ.สะเดา ชายแดนไทย-มาเลเซีย ส่วนกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเป็นครอบครัว ต้องการพักผ่อน ทานอาหาร
อร่อย และชอปปิ้งสถานที่ดังกล่าว คือ อ.หาดใหญ่
1.4 จัง หวั ด สงขลามี ก ารส่ ง ออกของสิ น ค้ า เป็น อั น ดั บ สองรองจากกรุ ง เทพฯ โดยด่ านศุ ล กากร
อ.สะเดา มีปริมาณการส่งออกสินค้า 3 แสนกว่าล้าน ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 2 แสนกว่าล้าน และท่าเรือน้าลึก
สงขลาอีกกว่า 3 แสนล้านต่อปี รวมทั้งจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่แห่งพลังงานเพราะมีโรงงานแยกก๊าซและโรงผลิต
ไฟฟ้ าที่ อ.จะนะ ในขณะที่ใ นอ่า วไทย ในพื้นที่ จัง หวัด สงขลาเต็ มไปด้ว ยฐานเจาะขุด พลัง งานน้ามัน และก๊า ซ
ซึ่งมองเห็นว่าสามารถที่จะดันนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. จังหวัดนราธิวาส มีประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน คือ การพัฒนาภาคการผลิตการค้า
ชายแดน การท่องเที่ยว และการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน โดยมีกลยุทธ์ที่สาคัญ คือ การพัฒนาด่าน
ชายแดนโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการ
ลงทุน การท่องเที่ยว และบริการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคเกษตร และเพิ่มศักยภาพแก่กลุ่มเกษตรกร กลุ่ม
ผู้ผลิตสินค้าชุมชน และผู้ประกอบการ อาทิ วิสาหกิจชุมชน OTOP และSMEs ให้มีขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการ ทั้งการผลิตแปรรูป การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และเชื่อมโยงช่องทางการตลาดรองรับการค้าชายแดน
และประชาคมอาเซียน ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และ
เสริมสร้างกิจกรรมกีฬาเพื่อเชื่อมสัมพันธ์และสนับสนุนการท่องเที่ยวกับประชาคมอาเซียน เสริมสร้างความร่วมมือ
ในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มโอกาสและขีดความสามารถการทางานและการยกระดับการพัฒนาพื้นที่
เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ และจากการสังเคราะห์พบว่า จังหวัดนราธิวาสมีจุดแข็งในการเข้าสู่ความเป็นประชาคม
อาเซียนดังนี้
2.1 รัฐบาลมีนโยบายให้ไทยเป็นครัวโลก แหล่งรวมแฟชั่นเครื่องแต่งกาย และแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์
ฮาลาล โดยปัตตานีเป็นศูนย์กลาง นราธิวาสเป็นฐานวัตถุดิบ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงตลาดสินค้ากับอัตลักษณ์ของ
จังหวัดที่มีความเป็นวิถีมุสลิมที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก และเป็นแหล่งอารยธรรมที่สาคัญและมีคุณค่าในการ
ผลิตสินค้าฮาลาล เจาะตลาดสินค้าฮาลาลทั้งในและต่างประเทศ โดยจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจในระดับ
ต่าง ๆ ทั้งระดับชาติ ระดับภาค และกลุ่มจังหวัด รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศในภูมิภาค (IMT-GT)
โดยสามารถพัฒนาควบคู่กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่นเชิงประวัติศาสตร์และอารยธรรม
2.2 จังหวัดมีศักยภาพในการผลิตอาหารฮาลาล เนื่องจากมีโรงงานแปรรูปอาหารทะเลที่มีการผลิต
และการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ฮาลาลทั้งในและต่างประเทศ และมีผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ที่สามารถรองรับ
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การผลิตและการลงทุนอุตสาหกรรมฮาลาล อีกทั้ง ยังมีศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลมีสถาบัน
การศึกษาในพื้นที่ที่สามารถสร้างงานทางวิชาการวิจัยเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าวได้
2.3 มีระบบคมนาคมขนส่งที่ครอบคลุมทุกด้านที่สะดวกและเชื่อมโยงพื้นที่ต่าง ๆ
2.4 มีจังหวัดชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน สะดวกแก่ การทาการค้าชายแดนและการลงทุน
และอยู่ในพื้นที่ของกลุม AFTA ที่มีมาตรการลดอัตราภาษีที่เท่าเทียมกัน
2.5 มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิง คโปร์เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการพัฒนาการท่องเที่ ยวทาง
วัฒนธรรมที่หลากหลายของจังหวัดจะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจและสัง คมผ่านกลไกเชื่อมโยงกับจัง หวัด
ใกล้เคียงประชาคมอาเซียนและโลกมุสลิม
2.6 จังหวัดนราธิวาส มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ซึ่งการส่ง เสริมให้มีเวทีพหุวัฒนธรรม
ระดับชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ป ระชาคมอาเซียน และส่ง เสริมให้มีเวทีพหุศาสนาวัฒนธรรมกับประเทศ
เพื่อนบ้านในการพัฒนาขีดความสามารถทรัพยากรมนุษย์เพิ่มขึ้นเป็นสิ่งที่ดี
3. จังหวัดยะลา มีจุดแข็งในการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนดังนี้
3.1 เป็ น พื้ น ที่ ติ ด ต่ อ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น โดยทางทิ ศ ใต้ ติ ด ต่ อ กั บ รั ฐ เปรั ค ประเทศมาเลเซี ย
ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดนราธิวาสและรัฐเปรัคประเทศมาเลเซีย และทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดสงขลาและ
รัฐเคดาห์ประเทศมาเลเซีย
3.2 ประชาชนสามารถพูดภาษายาวีไ ด้ ซึ่ง สามารถสื่อสารกับประเทศเพื่ อนบ้าน เช่น มาเลเซี ย
สิง คโปร์ อินโดนีเซียได้ มีภาษาที่หลากหลาย เช่น มลายู จีน เป็นประโยชน์ในการสื่อ สารทางการค้า ความ
หลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม มีความหลากหลายทางด้านศาสนาวัฒนธรรม เพราะมีภูมิปัญญาวัฒนธรรม
ของ 3 เชื้อชาติ ไทย จีน มลายู และมีหลายศาสนา พุทธ อิสลาม คริสต์
3.3 เป็นพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน มีการค้าเสรี (AFTA) และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมา
ผลิตผลผลิตทางการเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม
3.4 การค้าชายแดนสะดวก การค้าชายแดนมาเลเซียส่งไปท่าเรือปีนัง มีเส้นทางคมนาคมที่สามารถ
ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านสามารถเชื่อมโยงไปสู่นานาชาติ ได้มีตลาดต่างประเทศรองรับผลผลิตทางการเกษตร
(มาเลเซีย / อินโดนีเซีย)
3.5 มีแผนการพัฒนาของภาคเหนือมาเลเซีย (NCER) ซึ่งติดกับชายแดนไทย (จังหวัดยะลา)
4. จังหวัดสตูล มีประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน คือ 1) การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่
หลากหลายให้ไดมาตรฐานระดับสากลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีกลยุทธ์ ในการเสริมสร้างอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว และสร้างกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ของจังหวัด ให้เป็นแบรนด์การท่องเที่ยวระดับโลก
และระดับประเทศ ปรับปรุงระบบการบริการทางการท่ องเที่ยวของจังหวัดให้มีมาตรฐาน สร้างความอุ่นใจและ
ความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว พัฒนาแหล่ง ท่ องเที่ยวสิ่ง อานวยความสะดวกและบริการด้านการทองเที่ยวของ
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จั ง หวั ด ให้ ไ ด้ ม าตรฐานการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศระดั บ สากล สร้ า งสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ ป ระกอบการท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ใน
และต่างประเทศ พร้อมเชื่อมโยงโครงข่ายท่องเที่ยวของจังหวัดกับฝั่งอันดามันอ่าวไทย และเปิดเส้นทางการทอง
เที่ยวสู ประชาคมอาเซียน พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรทางการท่ องเที่ยวสู่สากลเตรียมพร้ อมชุมชนร่วม
พัฒนาการท่ อ งเที่ยว 2) พัฒนาผลผลิ ตและสินค้ า เกษตรให้ไ ด้ มาตรฐานรองรับความต้อ งการทั้ ง ในประเทศ
และต่างประเทศ โดยมีกลยุทธ์ในการส่งเสริมการพั ฒนาผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพมาตรฐานฮาลาลและการ
ส่ง ออก 3) พัฒนาคนและสังคมแห่งการเรียนรู้ ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลายชุมชนและประชาชนเข้มแข็ง อยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข สูประชาคมอาเซียน โดยมีกลยุทธ์ในการเร่งพัฒนาศักยภาพชุมชนประชาชนรองรับประชาคม
อาเซียน และการปรับตัวที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 4) พัฒนาระบบโลจิสติกส์สนับสนุนการขนส่งการท่ องเที่ยว
เกษตรกรรมและการค้าชายแดนฝั่งอันดามัน โดยมีกลยุทธ์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็ งทางการคมนาคมขนส่ง
และการโลจิสติกส์ทางทะเลและทางบกที่เชื่อมโยงอาเซียนและพื้นที่ใกล้เคียง และจากการสังเคราะห์พบว่า จังหวัด
สตูลมีจุดแข็งในการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนดังนี้
4.1 ผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์ฮาลาลของจังหวัดสตูลสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแก
จังหวัด มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีขีดความสามารถทางการแข่งขันและสามารถรองรับความต้องการทั้งในประเทศ
และต่างประเทศโดยเฉพาะระดับอาเซียน
4.2 เป็นจังหวัดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยทางชายฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งเป็นชายฝั่ง ทะเลทางด้าน
ตะวันตกของประเทศไทย โดยทางทิศตะวันออกและรัฐปะลิสประเทศมาเลเซียตลอดแนวชายแดน ซึ่งเอื้อต่อการ
ติดต่อค้าขายและแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับประเทศมาเลเซีย
4.3 ประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดนับถือศาสนาอิสลาม โดยชาวไทยเชื้อสายมลายูในสตูลมีความ
แตกต่างจากชาวไทยเชื้อสายมลายูในแถบปัตตานี แต่จะมีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกับชาวมาเลย์ในรัฐเกดะห์ (ไทรบุรี)
และได้ รับ การผสมผสานกับ อิท ธิ พลของวั ฒนธรรมไทย ซึ่ ง เป็ นข้ อ ได้ เ ปรี ย บในเรื่ องของความคล้ า ยคลึ ง ทาง
วัฒนธรรมระหว่างสตูลกับมาเลเซีย
4.4 จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ในเชิงนิเวศวิทยา มีพื้นที่ป่าไม้ชายทะเลเกาะแก่ง
มากมาย ซึ่งมีจานวนนักท่องเที่ยวมากมายเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล
5. จังหวัดปัตตานี มีประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน คือ 1) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งผลิตผล
ทางการเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐานการส่งออก โดยมีกลยุทธ์ในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มปริมาณ
และคุณภาพผลผลิตภาคการเกษตร ปรับปรุง และพัฒนาปัจจัยพื้นฐานการผลิตและฐานทรัพยากรให้เอื้อต่อ
การเกษตร พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรและส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจและ
พืชทางเลือกใหม่ที่สอดคล้องกับตลาดผู้บริโภค 2) สร้างมูลค่าเพิ่มและขยายช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาล
และสินค้าแปรรูปจากการเกษตร โดยมีกลยุทธ์คือพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและ OTOP ให้มี
ขีดความสามารถในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลและสินค้าแปรรูปจาก
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การเกษตรให้มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานฮาลาล ส่งเสริมและขยายช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและสินค้า
แปรรูปจากการเกษตรทั้งในและต่างประเทศ ส่ง เสริมการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและเผยแพร่
องค์ความรู้ในการเพิ่มมูลค่าการผลิตและลดต้นทุนการผลิตสินค้า และสร้างแรงจูงใจให้นักลงทุนมาลงทุนในเขต
อุตสาหกรรมปัตตานี นิคมอุตสาหกรรมฮาลาล และจากการสังเคราะห์พบว่า จังหวัดปัตตานีมีจุดแข็งในการเข้าสู่
ความเป็นประชาคมอาเซียนดังนี้
5.1 ปริ ม าณสั ต ว์ น้ าขึ้ น ท่ า เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ จั ง หวั ด ในภาคใต้ จ ะมี ป ริ ม าณสั ต ว์ น้ าขึ้ น ท่ า เป็ น
อันดับ 1 ของภาคใต้ และมีมู ลค่า สัตว์ น้าเป็นอั นดับ 1 ของภาคใต้ ด้วย ทั้ง นี้เนื่ องจากความอุ ดมสมบูร ณ์ของ
ทรัพยากรการประมงของจังหวัดปัตตานี ซึ่งสัตว์น้าที่จับได้จะใช้ประโยชน์ภายในจังหวัดส่วนหนึ่ง โดยนาไปใช้
บริโภคสดและ เป็นวัตถุดิบในโรงงานแปรรูปอาหารจากสัตว์น้าและการแปรรูปในระดับพื้นบ้าน อีกส่วนหนึ่งจะ
ส่งออกนอกจังหวัดปัตตานี ทั้งจังหวัดใกล้เคียงในภาคใต้และภาคอื่น ๆ ของประเทศ เพื่อใช้บริโภคสดและเป็น
วัตถุดิบในโรงงานเช่นเดียวกัน
5.2 มีท่าเทียบเรือ ซึ่งเรือประมงทะเลขนาดใหญ่สามารถเข้าเทียบท่าได้ นอกจากนี้ยังอยู่ใกล้แหล่ง
ทาการประมงในอ่าวไทยและแหล่งทาการประมงระหว่างประเทศ เรือประมงขนาดใหญ่และขนาดเล็กจึงหมุนเวียน
เข้ามาเทียบท่าจังหวัดปัตตานีเพื่อขนถ่ายสินค้าสัตว์น้าจานวนมาก
5.3 มี วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนที่ ท าการแปรรู ป ผลิ ต ผลการเกษตรเกิ ด ขึ้ น เป็ น จ านวนมากและโรงงาน
อุตสาหกรรมและวิสาหกิจุชมชนต่าง ๆ เหล่านี้ สามารถเชื่อมโยงตลาดสินค้ากับอัตลักษณ์ของจังหวัดปัตตานีที่มี
ความเป็นวิถีมุสลิมที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกและเป็นแหล่งอารยธรรมที่สาคัญ และมีคุณค่าในการผลิตสินค้า
ฮาลาลเจาะตลาดสินค้าฮาลาลทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลที่มีนโยบายสนับสนุนให้
จังหวัดปัตตานีเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ฮาลาล โดยจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจในระดับต่าง ๆ ทั้งระดับชาติ
ระดับภาค และกลุ่มจังหวัด รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศในภูมิภาค (IMT-GT) โดยสามารถพัฒนาควบคู่
กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่นเชิงประวัติศาสตร์และอารยธรรม
5.4 มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมที่เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์เป็นที่รู้จักและ
ศรั ท ธาเลื่อ มใสของบุ ค คลทั่ ว ไป ลั กษณะสั ง คมพหุ วัฒ นธรรมของปัต ตานี มี จุด ร่ วมส าคัญ ที่ สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในการสร้างจุดขายทางด้านการท่องเที่ยวและพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับฮาลาล เพื่อ
จับกลุ่มเป้าหมายอื่นที่ไม่ใช่ตลาดสินค้าและบริการฮาลาล ดังเช่น แนวคิดในการพัฒนาครัวสามวัฒนธรรม
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ตอนที่ 4 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
มีการออกแบบงานวิจัยนี้ ตามแนวคิดกระบวนการวิจัยเพื่อหาความต้องการจาเป็น เพื่อสร้างหลักสูตร
ฝึกอบรมและจัดฝึกอบรม พร้อมประเมินผลการฝึกอบรมและภาพรวมของหลักสูตรโดยมีรายละเอียด ตามที่
ศุภชัย ยาวะประภาษ (2548) กล่าวถึงกระบวนการจัดฝึกอบรมโครงการ โดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอน 1 สารวจปัญหา และความจาเป็นในการพัฒนาข้าราชการ และนาผลการดาเนินการมาประกอบ
ในการสร้างหลักสูตร โดยกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ เนื้อหาของหลักสูตร สื่อการสอน โดยวัตถุประสงค์ที่
สาคัญคือ เพื่อพัฒนาข้าราชการในส่วนภูมิภาคให้มีความรู้ ความสามารถ และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติราชการ
ขั้นตอนที่ 2 เพื่อให้ข้า ราชการในส่วนภูมิภาคได้มีโอกาสพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อ ง
สาหรับ ความจาเป็นในการฝึกอบรม มักเป็นความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ ราชการสาหรับข้าราชการเป้าหมาย
การพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในงานด้านต่าง ๆ รวมถึงคุณลักษณะเฉพาะในการทางานแต่ละพื้นที่
ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ และสื่อประกอบการอบรม ชุดการเรียนดวยตนเอง และการ
ถ่ายทอดเนื้อหา ใบงาน ชุดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการถ่ายทอดในการเรียนรู้
ขั้ น ตอนที่ 4 การด าเนิ น การฝึ ก อบรมเพื่ อ ถ่ า ยทอดเน้ น เนื้ อ หา สถานการณ์ ใช้ วิ ธี ก ารเรี ย นรู้ ต าม
จุดมุ่งหมายหลักสูตร และกากับให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชา
ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลการดาเนินการของผู้จัดอบรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เข้าอบรม
ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการอบรมตามวัตถุประสงค์ พร้อมแผนการติดตามผล
รูปแบบของการประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรม สามารถจัดจาแนกได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
1) รูปแบบการประเมินที่ยึดจุดมุ่งหมายเป็นหลัก (Goal-Based Models) รูปแบบการประเมินแนวนี้
เน้นการตัดสินคุณค่าตามจุดมุ่งหมาย เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในแผนงาน โครงการ หรือหลักสูตร
การประเมิน จึงมีลักษณะของการเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับผลที่คาดหวังไว้ ดังนั้นจุดมุ่งหมายเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์จึงถูกใช้เป็นเกณฑ์สาหรับตัดสินความสาเร็จของการดาเนินงาน ผู้นาความคิดการประเมินแนวนี้
คนสาคัญ ได้แก่ Tyler (1950, 1986) และ Hammond (1959) เป็นต้นทั้งนี้ Tyler (1950) ได้เสนอแนวทางการ
ประเมิ น โดยมี ขั้ น ตอนดั ง นี้ ศึ ก ษาจุ ด มุ่ ง หมายของหลั ก สู ต ร (Goals) ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง พฤติ ก รรม
(Behavioral objectives) ให้ชัดเจนกาหนดสถานการณ์ / เนื้อหา / เทคนิควิธีการวัดสร้างเครื่องมือวัดเก็บ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ถ้าผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ถือว่าเกิด
สัมฤทธิ์ผล แต่ถ้าไม่บรรลุผลตามที่กาหนดไว้จะต้องตัดสินใจปรับปรุงหลักสูตรใหม่ นอกจากนี้ Tyler (1986) ได้
เสนอแนวคิดใหม่ว่าการประเมินหลักสูตรควรประกอบด้วย การประเมินความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร การประเมินความเป็นไปได้ของแผนการเรียนรู้ที่จะส่งผลต่อความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ ประเมินการ
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จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ของหลักสูตร ตลอดจนการติดตามประเมินหลักสูตรเป็น
ระยะอย่างต่อเนื่อง
2) รูปแบบการประเมินที่ยึดเกณฑ์หรือมาตรฐานเป็นหลัก (Criterion - Based Models) รูปแบบการ
ประเมินแนวนี้เน้นการตัดสินคุณค่าตามเกณฑ์หรือมาตรฐานเป็นหลักที่มาของเกณฑ์หรือมาตรฐาน อาจกาหนด
โดยผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานหรือองค์กรวิชาชีพอันเป็นที่ยอมรับ ผู้นาแนวคิดการประเมินแนวนี้คนสาคัญ ได้แก่
Stake (1967) และ Provus (1971) ตามที่ Stake (1967) ได้เสนอแนวทางการประเมินเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วน
แรก การบรรยายหลักสูตร (Description Matrix) ซึ่งประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์หลักสูตรและ 2) การบรรยาย
การใช้หลักสูตรด้านปัจจัย (Antecedents) การปฏิบัติ (Transactions) และผลลัพธ์ (Outcomes) ส่วนที่สอง
การตัดสินคุณค่าของหลักสูตร (Judgment Matrix) ซึ่งประกอบด้วย 1) การกาหนดมาตรฐานของหลักสูตรและ
2) การตัดสินคุณค่าของหลักสูตรด้านปัจจัยการปฏิบัติและผลลัพธ์ ศิริชัย กาญจนวาสี (ม.ป.ป.)
3) รูปแบบการประเมินที่ยึดความต้องการตัดสินใจเป็นหลัก (Decision-Based Model) รูปแบบการ
ประเมินแนวนี้ต้องการเสนอสารสนเทศ เพื่อช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจเลือกทางเลือกต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
(Stufflebeam, 1971; Stufflebleam & Shinkfield, 2007) ได้เสนอโมเดล CIPP สาหรับการประเมินบริบท
(Context) ปัจจัยเบื้องต้น (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) ของหลักสูตรเพื่อช่วยผู้บริหาร
หลักสูตรตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนหลักสูตร (Planning Decision) การกาหนดโครงสร้างของหลักสูตร
(Structuring decisions) การนาหลักสูตรไปใช้จริง (Implementing decisions) และการตัดสินใจทบทวน
หลักสูตร (Recycling decisions)
4) การประเมินหลักสูตร แบบ The Kirkpatrick Approach ซึ่งเป็นรูปแบบประเมินที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ในระหว่างการฝึกอบรม ทั้งนี้ เคริคแพทริก (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006: 3-15) ได้นาเสนอโมเดลการ
ประเมินผลที่พัฒนาขึ้น เพื่อใช้กับการประเมินผลการฝึกอบรมโดยเฉพาะและมุ่งเน้นผลการประเมินในทางลึกหรือ
ผลสัมฤทธิ์ โดยเริ่มจาก
1. การหาความจาเป็นในการฝึกอบรม โดยการสอบถามจากผู้เข้ารับการอบรมผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ผู้บังคับบัญชา ลูกค้า โดยให้ผู้เข้าอบรมทาแบบทดสอบหรือพิจารณาจากแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
2. การตั้งวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม โดยพิจารณาว่าต้องการผลลัพธ์การฝึกอบรม เช่น ผลผลิต
คุณภาพ เป็นต้น ต้องใช้พฤติกรรมอะไรในการบรรลุผลลัพธ์นี้และต้องใช้ความรู้ทักษะและทัศนคติที่จาเป็นใด
3. การเลือกเนื้อหาวิชาที่จะใช้ฝึกอบรม โดยพิจารณาเลือกหัวข้อที่จะช่ วยให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของการฝึกอบรมและสอดคล้องกับวิทยากรที่จะเชิญมาบรรยายและงบประมาณที่ตั้งไว้
4. การคัดเลือกผู้เข้าอบรม โดยพิจารณาจากผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากการอบรมหรือเลือกจาก
ข้อบังคับ อาจเลือกโดยสมัครใจหรือเจาะจง อาจแบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมตามระดับความสามารถก่อนเข้าอบรม
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5. การจัดตารางการฝึกอบรม ควรพิจารณาจากความพร้อมของผู้เข้าอบรม ผู้บังคับบัญชาของผู้
เข้ารับการอบรม และช่วงเวลาที่เหมาะกับการเรียนรู้
6. การเลือกสิ่งอานวยความสะดวกที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม
7. การคัดเลือกวิทยากรเป็นปัจจัยสาคัญ ที่ ส่ง ผลต่อความสาเร็จของการจัดฝึกอบรม ควรเลือก
วิทยากรที่มีความรู้ในหัวข้อการฝึกอบรม มีความมุ่งมั่นที่จะสอนมีทักษะการสื่อสาร และสามารถดึงผู้เข้าอบรมให้มี
ส่วนร่วมในการฝึกอบรมและคานึงถึงงบประมาณที่ตั้งไว้ด้วย
8. การเลือกและเตรียมโสตทัศนูปกรณ์เพื่อช่วยในการดึงความสนใจ และสื่อสารระหว่างวิทยากร
และผู้เข้ารับการอบรม
9. การประสานงานที่ดีของทุกฝ่ายระหว่างจัดฝึกอบรมโดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลโดยเฉพาะ
10. การประเมินผลการฝึกอบรม
เคริคแพทริก (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006: 16-20) จะประเมินประสิทธิผลของโครงการฝึกอบรม
ใน 4 ด้าน ได้แก่
1. การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction evaluation) เป็นระดับการประเมินที่สาคัญและง่าย
ในทางปฏิ บั ติ ผู้ จั ด ฝึ ก อบรมควรมี ก ารประเมิ น ขั้ น นี้ ใ นทุ ก หลั ก สู ต รฝึ ก อบรม เนื่ อ งจากการประเมิ น ขั้ น นี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความสนใจ ความตั้งใจ และแรงจูงใจในการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม ทราบถึงความรู้สึก
ของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อสิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม รวมถึง ความรู้สึกพึง พอใจชอบหรือไม่ชอบต่อการจัด
ฝึกอบรมในภาพรวม โดยผู้จัดการฝึกอบรมต้องมองผู้เข้ารับการอบรมในมุมมองของลูกค้าและมุ่ง จัดฝึกอบรม
เพื่อสนองความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ในทางปฏิบัติมักทาการประเมินหลังสิ้นสุดการฝึกอบรม ซึ่งนิยมใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือหลัก โดยมักแจกให้ผู้รับการอบรมประเมินโดยมีประเด็นต่าง ๆ เช่น หลักสูตรเนื้อหา
สาระการสอนของวิ ท ยากร การดู แ ลอ านวยความสะดวกของเจ้ า หน้ า ที่ จั ด ฝึ ก อบรม เอกสาร สถานที่
โสตทัศนูปกรณ์ ระยะเวลา เป็นต้น และพอใจมากน้อยเพียงใด การประเมินปฏิกิริยาตอบสนองนั้นต้องการได้รับ
ข้อมูลที่เป็นปฏิกิริยาตอบสนองของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีความหมายและมีความเป็นจริง เพราะข้อมูลเหล่านี้จะ
เป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิผลของการฝึกอบรมผู้ประเมินควรยึ ดหลัก อย่างไรก็ตามผู้จัดฝึกอบรมคงควรตระหนักว่าการ
ประเมินปฏิกิริยาไม่ควรจะรอให้การฝึกอบรมสิ้นสุดเท่านั้น เนื่องจากถ้าผลออกมาว่ามีระดับความพึงพอใจน้อยจะ
ไม่สามารถแก้ไขได้ ดังนั้นสิ่งที่ควรทา คือการประเมินระหว่างการดาเนินการฝึกอบรมควบคู่ไปด้วย เพื่อวัดสิ่งไม่พึง
ประสงค์ที่อาจเกิดขณะจัดฝึกอบรมและสามารถแก้ไขได้ โดยการสัง เกตการณ์หรือการสัมภาษณ์สอบถามผู้เข้า
อบรมในช่วงพักอย่างไม่เ ป็นทางการ เมื่อ ผู้จัดการฝึกอบรมได้ผลการประเมินแล้วควรใช้ผลการประเมินและ
รายงานผลต่อผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินหลักสูตร ฝึกอบรมต่อไปด้วย โดยการประเมินปฏิกิริยา
ตอบสนองมีรายละเอียดดังนี้
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(สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี)

1.1 กาหนดให้แน่นอนชัดเจนว่าต้องการได้รับข้อมูลอะไร เช่น ปฏิกิริยาตอบสนองของเนื้อหา
หลักสูตร วิธีการฝึกอบรม วิทยากร สถานที่ฝึกอบรมร ะยะเวลาในการฝึกอบรม บรรยากาศการฝึกอบรม เป็นต้น
1.2 ออกแบบของเครื่องมือหรือแบบสอบถามที่จะใช้เก็บข้อมูลอย่างเหมาะสม
1.3 ข้อคาถามที่ใช้ควรเป็นชนิดที่เมื่อได้รับข้อมูลหรือได้คาตอบแล้วสามารถนามาแปลงเป็น
ตัวเลขแจกแจงความถี่และวิเคราะห์ในเชิงปริมาณได้
1.4 กระตุ้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เขียนแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในข้อคาถาม
1.5 ไม่ควรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเขียนชื่อตนเองลงในแบบสอบถาม เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมกล้า
แสดงปฏิกิริยาตอบสนองผ่านแบบสอบถามตามความเป็นจริง (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006: 27-41)
2. การประเมินการเรียนรู้ (Learning evaluation) การประเมินผลในขั้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน
ความเปลี่ยนแปลงของผู้เข้าอบรมใน 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของ
การฝึกอบรมที่ผู้จัดการฝึกอบรมกาหนดไว้ว่าต้องการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านใด ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมอาจได้รับความรู้พัฒนาทักษะหรือมีทัศนคติอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งนี้เพราะความรู้
ทักษะ ทัศนคติ ล้วนเป็นองค์ประกอบพื้นฐานสาคัญที่จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทางานของผู้เข้า
รับการอบรมในโอกาสต่อไป เป็นการวัดว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรมในส่วนของการเรียนรู้หรือไม่
ซึ่งถ้ามีการจัดฝึกอบรมเกิดขึ้นแล้วแต่ไม่มีการเรียนรู้เกิดขึ้นหรือไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ถือว่าการจัดฝึกอบรมที่
สูญเปล่า ซึ่งในการประเมินส่วนนี้ในปัจจุบันมักใช้แบบสอบถาม โดยมีการให้ผู้เข้าอบรมทาแบบสอบถามทั้งก่อน
และหลังการฝึกอบรม ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่ง่ายและสะดวก นอกจากนี้วัดความรู้คงต้องมีการทดสอบ (Test) การวัด
ทักษะคงต้องให้ทดลองปฏิบัติจริงแต่ที่ยากที่สุด คือทัศนคติ ซึ่งอาจใช้การสังเกตพฤติกรรมและสัมภาษณ์ประกอบ
โดยผู้ประเมินควรยึดหลักดังนี้
2.1 ไม่จาเป็นต้องวัดทั้งความรู้ ทักษะและทัศนคติของผู้เข้าอบรมทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรม
เช่น ในกรณีของความรู้ใหม่ ๆ อาจไม่จาเป็นต้องวัดความรู้ก่อนการฝึกอบรม แต่ในกรณีที่ความรู้นั้นเป็นแนวคิด
ทฤษฎีที่ผู้เข้ารับการอบรมพอทราบอยู่บ้าง ก็จาเป็นที่จะต้องวัดความรู้ทั้ง ผู้เข้าอบรมก่อนและหลังการฝึกอบรม
เพื่อนามาเปรียบเทียบคะแนนดูผลการเรียนรู้ เป็นต้น ส่วนการวัดทัศนคติอาจไม่ต้องให้ผู้เข้าอบรมระบุชื่อเพื่อที่จะ
ได้ทราบทัศนคติและข้อมูล
2.2 วิเคราะห์คะแนนรายข้อและคะแนนรวมโดยเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการฝึกอบรม
2.3 ถ้า เป็ น ไปได้ค วรใช้ กลุ่ มควบคุ ม เป็ น กลุ่ ม ของผู้ ที่ ไ ม่ ไ ด้รั บ การฝึก อบรมแล้ วเปรีย บเที ย บ
คะแนนความรู้ทักษะและทัศนคติของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ซึ่งเป็นกลุ่มของผู้เข้ารับการฝึกอบรมว่าแตกต่าง
กันหรือไม่อย่างไร (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006: 42-51)
3. การประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลังการอบรม (Behavior evaluation) การประเมินผลในขั้นนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทางานไปในทิศทางที่พึง
โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
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หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน
(สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี)

ประสงค์ห รือไม่ สามารถน าความรู้ ทักษะและทัศนคติจ ากการฝึ กอบรมไปใช้ในงานหรือไม่ กระบวนการการ
ประเมินผลในขั้นนี้ค่อนข้างยากและใช้เวลามากกว่าการประเมินผลในสองขั้นแรก เพราะจะต้องติดตามประเมินผล
ในสถานที่ทางานจริง ๆ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม อาจใช้การสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามปลายเปิดด้วยประโยค
ง่าย ๆ เช่น หลังจากเข้าอบรมท่านได้ปฏิบัติงานแตกต่างไปจากเดิมหรือไม่อย่างไร โดยผู้ประเมินยึดหลักดังนี้
3.1 ควรวั ด พฤติ ก รรมการท างานของผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมทั้ ง ก่ อ นและหลั ง การฝึ ก อบรม
และอาจมีการใช้กลุ่มควบคุมมาช่วยในการเปรียบเทียบผลของพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป
3.2 ระยะเวลาระหว่างการฝึกอบรมกับการประเมินผลหลังการฝึกอบรมนั้น ควรจะให้ห่างกัน
พอสมควร เพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทางานได้เกิดขึ้นจริง ๆ ทางที่ดีควรจะประเมินหลาย ๆ
ครั้งเป็นระยะ ๆ ไป เช่น ประเมินทุก 1-3 เดือน เป็นต้น (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006: 52-62)
4. การประเมินผลลัพธ์ (Results evaluation) การประเมินในขั้นนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะให้รู้ว่าการ
ฝึกอบรมได้ก่อให้เกิดผลดีต่อหน่วยงานหรือองค์การอย่างไรบ้าง เป็นการประเมินผลที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นกับ
หน่วยงาน เช่น การลดค่าใช้จ่าย การปรับปรุงประสิทธิภาพการทางาน การเพิ่มปริมาณการขาย และการผลิตอัตรา
การลาออกลดลง เป็นต้น ซึ่งนับว่าเป็นการประเมินผลที่ยากที่สุด เพราะความเป็นจริง นั้นมีตั วแปรอื่น ๆ อี ก
มากมายนอกเหนือจากการฝึกอบรมที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานและตัวแปรเหล่านั้น บางทีก็ยากต่อการควบคุม
ฉะนั้นอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นแก่หน่วยงานในทางที่ดี จึงสรุปได้ยากว่าเป็นผลจากโปรแกรมการฝึกอบรม จึงควรจัด
สภาวการณ์หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนการฝึกอบรมเอาไว้ แล้วนาไปเปรียบเทียบกับสภาวการณ์ภายหลังการฝึกอบรม
โดยใช้ข้อมูลที่สังเกตได้หรือวัดได้ และพยายามควบคุมตัวแปรอื่น ๆ ที่คาดว่าน่าจะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ผลที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับหน่วยงาน วิธีหนึ่งพอจะทาได้ คือการใช้กลุ่มควบคุมหรือกลุ่มทดลอง (Kirkpatrick &
Kirkpatrick, 2006: 63-69)
สรุปได้ว่าในการประเมินผลการฝึกอบรมครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกวิธีการประเมินหลักสูตรการฝึกอบรมแบบ
Kirkpatrick Approach ถูกพัฒนาขึ้นมาสาหรับใช้ในการประเมินการฝึกอบรม และเป็นเครื่องมือในการประเมิน
รายละเอียดปลีกย่อยภายในหลักสูตร โดยเน้นที่ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวผู้เข้าอบรมเป็นหลัก โดยมี
วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการฝึกอบรม ทั้งการประเมินประสิทธิภาพ และการประเมินประสิทธิผล
4.1 ความหมาย องค์ประกอบ และความสาคัญของหลักสูตร
4.1.1 ความหมายของหลักสูตร
นักการศึกษาได้นิยามความหมายหลักสูตรอย่างมากมายขึ้นอยู่กับแนวคิดพื้นฐานของแต่ละบุคคลที่
ยึดถือ มีทั้งความหมายกว้างและแคบ ซึ่งออนสเตนและฮันกินส์ (Ornstein and Hunkins, 2004) ได้รวบรวมและ
สรุปออกเป็น 5 ความหมาย ดังนี้
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(สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี)

หลักสูตรคือแผน (Curriculum as a plan) หลักสูตรเป็นเอกสารที่กาหนดกลวิธีในการปฏิบัติที่ ทา
ให้บรรลุเป้าหมายความต้องการของหลักสูตร ซึ่งเน้นแนวคิดพื้นฐานทางพฤติกรรมนิยม (Behavioral approach)
มีลาดับขั้นตอนและกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบนักการศึกษาที่ได้ให้ความหมายในแนวนี้
หลักสูตรคือประสบการณ์ (Curriculum as the experiences) ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่
กาหนดไว้แล้วเป็นส่วนสาคัญของหลักสูตรรวมถึงโปรแกรมต่าง ๆ ที่จัดให้ผู้เรียนหลักสูตรนี้เป็นแนวคิดพื้นฐานทาง
มนุษยนิยม (Humanistic approach)
หลักสูตรคือระบบ (Curriculum as a system) เป็นกระบวนการจัดระบบให้กับบุคลากรและการ
นาระบบไปใช้หลักสูตรนี้เป็นแนวคิดพื้น ฐานทางด้านการจัดการและแนวคิดเกี่ยวกับระบบ (Managerial and
system approach)
หลักสูตรคือสาขาความรู้ที่ศึกษา (Curriculum as a field of study) หลักสูตรนี้เน้นเกี่ยวกับ
ความรู้ทางทฤษฎีมากกว่าการปฏิบัติหลักสูตรนี้สนใจเรื่องประวัติศาสตร์ปรัชญาและสังคมเป็นแนวคิดพื้ นฐานทาง
วิชาการ (Academic approach)
หลักสูตรคือเนื้อหาวิชาที่เรียน (Curriculum as subject matter) หลักสูตรนี้เน้นรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชาที่เรียนไม่มีแนวคิดพื้นฐานใดโดยเฉพาะที่ใช้ในการอธิบายหลักสูตรด้านนี้
จากความหมายของหลั ก สู ต ร สามารถสรุ ป ได้ ว่ า หลั ก สู ต ร หมายถึ ง เนื้ อ หากระบวนการ
และกิจกรรมทางการศึกษาที่จัดให้กับผู้เรียนให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ พัฒนาทักษะ และเปลี่ยนทัศนคติให้คิด
และกระทาในสิ่งที่ถูกต้องตามความสามารถ เพื่อส่ง เสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามความสามารถการจั ด
การศึกษาทุกระดับ หลักสูตรเป็นแผนและแนวทางในการจัดการศึกษาและเป็นเครื่องมือในการควบคุมมาตรฐาน
การศึกษา ตลอดจนเป็นเครื่องบ่งชี้ทิศทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4.1.2 องค์ประกอบของหลักสูตร
มีผู้ให้แนวคิดในการจาแนกองค์ประกอบของหลักสูตรมีลักษณะแตกต่างกันไปในด้านหลักการ
และสาระสาคัญ แต่จะมีความสอดคล้องกันแนวทางเกี่ยวกับองค์ประกอบของหลักสูตรดังนี้
ไทเลอร์ (Tyler,1950) ได้ เ สนอองค์ ประกอบของหลั กสู ตร 4 ประการ คื อ 1) การก าหนด
จุดมุ่งหมาย 2) การเลือกเนื้อหา 3) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้และ 4) การประเมินหลักสูตร
บุญชม ศรีสะอาด (2546) เสนอว่าในการพัฒนาหลักสูตรจะต้องดาเนินการพัฒนาในองค์ประกอบ
พื้นฐานทั้ง 4 องค์ประกอบตามลาดับ ได้แก่ จุดมุ่งหมาย สาระความรู้ประสบการณ์ กระบวนการเรียนการสอน
และการประเมินผล โดยเริ่มต้นที่กาหนดจุดประสงค์ ซึ่งจะเป็นตัวกาหนดทิศทางและขอบเขตในการให้การศึกษา
เป็น ความคาดหวั งที่ ต้อ งให้ ผู้ เ รีย นมี หรือ ปฏิ บัติ ไ ด้ แต่ องค์ป ระกอบที่เ ต็ม รูป แบบของหลัก สูตรมีม ากกว่ า 4
องค์ประกอบ เช่น การเพิ่มองค์ประกอบของหลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง มาตรฐานการเรียนรู้และสื่อการเรียน
การสอน เป็นต้น
โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค

87

หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน
(สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี)

สรุปได้ว่า องค์ประกอบหลักสูตรที่สาคัญ ได้แก่ จุดมุ่งหมาย สาระการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์
การวัดและประเมินผลและมีองค์ประกอบเพิ่มเติมอื่น ๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตร
4.1.3 ความสาคัญของหลักสูตร
หลักสูตรเป็นสิ่งที่สาคัญมีความสาคัญอย่างมากประการหนึ่ง คือ การกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้
ทาให้มีแนวทางกาหนดว่าผู้เรียนควรเรียนรู้อะไร มีเนื้อหาสาระมากน้อยแค่ไหน ควรได้รับการฝึกอบรมให้มีทักษะ
ด้านใด และควรควรมีพัฒนาการในด้านร่างกายจิตใจสังคมและปัญญา (ธารง บัวศรี, 2542) นอกจากนั้น กาญจนา
คุณารักษ์ (2527) ยังได้เสนอว่าหลักสูตรเป็นปัจจัยที่สาคัญอย่างหนึ่งที่จะทาให้ปรัชญาหรือความมุ่งหมายในการจัด
การศึกษาบรรลุผลสมความมุ่งหมายตามแผนการศึกษาหลักสูตรเป็นข้อกาหนดและแนวปฏิบัติให้บรรลุความสาเร็จ
หลักสูตรทาให้สังคมเปลี่ยนแปลงได้ เพราะเมื่อต้องการสร้างคุณลักษณะของประชาชนในชาติกาหนดและเนื้อหาที่
จะพัฒนาและสร้างสรรค์ให้เยาวชนเป็นไปตามที่ต้องการ
4.2 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรครอบคลุมความหมาย 2 ลักษณะ คือการทาหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นหรือเป็นการ
จัดทาหลักสูตรขึ้นมาใหม่ โดยไม่มีหลักสูตรมาก่อน ในการพัฒนาหลักสูตรนั้น สงัด อุทรานันท์ (2532) กล่าวว่า
ประกอบด้วย 3 ระบบ คือ
1. ระบบการสร้ างหลั กสูต รประกอบด้ วย ขั้น ตอนต่ าง ๆ ดั ง นี้ คือ วิเ คราะห์ข้ อมูล พื้น ฐาน กาหนด
จุดมุ่งหมาย คัดเลือกและจัดเนื้อหาสาระ กาหนดวิธีการประเมินผล อาจมีการทดลองใช้หลักสูตร ทาการประเมิน
หลักสูตรที่สร้างเสร็จแล้วและปรับปรุงหลักสูตรก่อนที่จะนาไปใช้
2. ระบบการใช้หลักสูตรจะต้องประกอบด้วย ขั้นตอนการจัดทาเอกสารประกอบหลักสูตร เตรียมบุคคล
บริหารและบริการหลักสูตร ดาเนินการสอนตามหลักสูตรและนิเทศการใช้หลักสูตร
3. การประเมินผลหลักสูตรจะประกอบด้วยกิจกรรมที่สาคัญ 2 ลักษณะ คือการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
หลักสูตร และการประเมินระบบหลักสูตรทั้งหมด
4.3 ทฤษฎีและรูปแบบของการพัฒนาหลักสูตร
ทฤษฏีและรูปแบบของการพัฒนาหลักสูตร มีนักการศึกษาได้เสนอไว้จานวนมาก กล่าวไว้โดยสรุปได้ดังนี้
1) ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์ (Tyler) กล่าวถึ งหลักเกณฑ์จัดทาหลักสูตรควรตอบคาตอบ
คาถามพื้ นฐาน 4 ประการ ได้แก่ ความมุ่ งหมายของการศึ กษามีอะไรบ้าง มีประสบการณ์อะไรที่จะท าให้บรรลุ
จุดมุ่งหมาย จะจัดประสบการณ์ให้มีประสบการณ์ให้มีประสิทธิภาพอย่างไร และจะประเมินผลอย่างไรจึงจะตัดสินใจ
ว่าได้บรรลุจุดมุ่งหมายที่กาหนด วิชัย วงษ์ใหญ่ (2537) ได้กล่าวถึงรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์ สรุปดังนี้
ขั้นที่ 1 การกาหนดจุดมุ่ งหมายของหลักสูตรมี 2 ขั้นตอน ในขั้นแรกเป็นการกาหนดจุดมุ่ง หมาย
ชั่วคราวโดยอาศัย ข้อมูลจากการศึก ษาสังคมศึกษาผู้เ รียนและการศึกษาแนวคิดของนักวิช าการปรัชญาสัง คม
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การศึกษาขั้นสอง การกลั่นกรองให้จุดประสงค์ที่สาคัญ และสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ใช้จริง โดยมุ่งเน้นที่การ
เปลี่ยนแปลงผู้เรียน
ขั้นที่ 2 การเลือกประสบการณ์การเรียนโดยใช้เกณฑ์ความต่ อเนื่องการจัดเรียงลาดับก่อนหลั งยาก
ง่ายและบูรณาการขององค์ประกอบของหลักสูตร
ขั้นที่ 3 การประเมินผลโดยพิจารณาจากจุดประสงค์ที่จะวัดวิเคราะห์สถานการณ์ที่จะทาให้เกิ ด
พฤติกรรม การสร้างเครื่องมือการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ พิจารณาถึงการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพมาก
ขึ้น
2) ทฤษฎีการพัฒ นาหลัก สูตรของทาบา (Taba, 1962) กล่ าวถึ ง การพัฒ นาหลัก สูตรควรคานึ ง ถึ ง
องค์ประกอบของหลักสูตรเป็นสาคัญ และเน้นจุดเด่นอยู่ที่ยุทธวิธีการสอนและการจัดประสบการณ์เรียนรู้สรุป
เป็นลาดับขั้นดังนี้
ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนและสังคม
ขั้นที่ 2 กาหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษา
ขั้นที่ 3 คัดเลือกเนื้อหา
ขั้นที่ 4 จัดลาดับเนื้อหา
ขั้นที่ 5 จัดประสบการณ์การเรียนการสอน
ขั้นที่ 6 เรียงลาดับประสบการณ์ที่ควรจัดให้ผู้เรียน
ขั้นที่ 7 กาหนดวิธีการประเมินและแนวทางในการปฏิบัติ
ส่วนออเดรย์นิโคลล์และฮาวร์ดนิโคลล์ (Nicholls and Nicholls, 1976) ได้เสนอกระบวนการการ
พัฒนาหลักสูตรในลักษณะวงจร โดยมีแนวคิดพื้นฐานว่าการพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการที่พัฒนาต่อเนื่องและ
ไม่สิ้นสุด

ภาพประกอบ 1 กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
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หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน
(สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี)

1. การวิเคราะห์สถานการณ์เป็นการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อนาไปใช้กาหนดเป้าหมายของหลักสูตร
โดยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอน ผู้เรียน สภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวก
2. การเลือกวัตถุประสงค์ โดยใช้ ข้อมูลจากการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการ
วางแผนเรียนรู้และประเมินผลวัตถุประสงค์จาเป็นต้องมีความชัดเจนและความเที่ยงตรง
3. การเลือกและจัดเนื้อหาสาระประกอบไปด้วย เนื้อหาประเภทต่าง ๆ ได้แก่ เนื้อหาที่เป็นความรู้
ทักษะทัศนคติ และค่านิยม สาหรับเกณฑ์ในการเลือกเนื้อหาพิจารณาได้จากความเที่ยงตรงของเนื้อหา ความสาคัญ
ความน่าสนใจ และความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน
4. การเลือ กและวิ ธีการจั ดการเรี ยนการสอนเป็ นการจัด ประสบการณ์ใ นการเรี ยนรู้ ควรมี การ
เชื่อมโยงทั้งในแนวลึกและแนวกว้าง คือการจัดประสบการณ์เชื่อมโยงทั้งในรายวิชาเดียวกันและรายวิชาอื่น ๆ
5. การประเมินผลเป็นการพิจ ารณาว่าผู้เรี ยนเกิดการเรียนรู้ตามหลั กสูตรที่ไ ด้กาหนดไว้หรือไม่
อย่างไร การประเมินผลควรจะเน้นการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนมากกว่าจะเปรียบเทียบกับคนอื่น ๆ
สาลี ทองธิว (2555) เสนอกระบวนการการพัฒนาหลักสูตรมี 5 ขั้นด้วยกัน ได้แก่
1. ขั้นการศึกษาบริบทสังคมเพื่อศึกษาวิถีชีวิตของคนในสังคมหนึ่ง ๆ (วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง
ฯลฯ) ศึกษาความต้องการจาเป็นเฉพาะที่หลักสูตรที่กาลังจะพัฒนาขึ้น จะต้องทาให้ตอบสนองต่อความคาดหวัง
ของสังคม ต้องทาให้ผู้เรียนเข้าใจวิถีการดาเนินชีวิตที่เป็นปัจจุบันและสามารถใช้ชีวิตอย่างมี คุณภาพอยู่ในบริบท
สังคมนั้นๆได้
2. กาหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร ผู้พัฒนาหลักสูตรจะต้องเข้าใจบริบทสัง คมในมิติ
ต่าง ๆ อย่างรอบด้าน เข้าถึงจุดยืนและเป้าหมายชีวิตของคนในสังคมได้แล้ว ในกรณีหลักสูตรอาเซียนนี้ ผู้พัฒนา
หลักสูต รจะต้ องศึกษาทาความเข้ าใจอย่างรอบด้านในทุก มิติของประเทศสมาชิกกลุ่ มอาเซียน เป้าหมายการ
รวมกลุ่ม ศักยภาพและปัญหาที่กาลังเกิดขึ้นในแต่ละประเทศในอันที่จะทาหรือไม่ ทาให้เป้าหมายที่เขียนไว้เป็น
ปฏิญญาร่วมกันบรรลุเป้าหมายได้หรือไม่อย่างไร ซึ่งถ้าผู้พัฒนาหลักสูตรยังไม่ได้ศึกษาวิจัยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่
รอบด้านและรัดกุมพอ คงทาให้กระบวนการพัฒนาหลักสูตรในขั้นนี้ผ่านได้ เช่น ผู้ที่จะพัฒนาหลักสูตรสาระหลักที่
เป็นหัวใจของการศึกษาได้จะต้องมีองค์คณะ ที่ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับของคนในสาขานั้น
อย่างกว้างขวางอย่างน้อยสองถึงสามคนร่วมกับนักการศึกษาพัฒนาหลักสูตร กรอบแนวคิดนี้หรือทิศทางที่กาหนด
ไว้นี้เองจะถูกนามาใช้เป็นจุดเริ่มต้นของความต่อเนื่องเชื่อมโยงในภาพรวมขององค์ประกอบทั้งหมดของหลักสูตร
กาหนดทิศทางการพัฒนาหลักสูตรทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมาย วัตถุประสงค์ โดยเฉพาะเรื่องความลุ่มลึกของ
เนื้อหาสาระและมวลประสบการณ์ทั้งหลายทั้งปวง กรอบโครงสร้างเวลาเรียน จุดหมายปลายทางที่เกิดจากการ
เรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ ไปจนถึงวิธีการวัดและประเมินผลและความสอดคล้องในภาพระหว่างสิ่งที่จัดไว้ใน
หลักสูตรกับเป้าหมายและปณิธานที่ตั้งไว้ในหลักสูตรในขั้นนี้ คือ ขั้นการวางแผนสร้างกรอบการดาเนินงานนั้นเอง
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3. การคัดสรรเนื้อหาสาระประสบการณ์และการลาดับจัดกระทาเนื้อหาสาระในรูปแบบหรือลักษณะ
ที่สอดคล้องกับกรอบแนวคิด และสนองตอบต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4. ขั้นการคัดสรรวิธีการเรียนรู้ที่สนองตอบต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและสอดคล้ องกับรูปแบบ
การเรียนของผู้เรียน และบริบทวัฒนธรรมการเรียนรู้ของสังคมขณะนั้น
5. ขั้นการกาหนดเกณฑ์การประเมินผลผู้เรียน ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร สอดคล้อง
กับหลักการและสนองตอบความต้องการจาเป็นของบริบทสังคมนั้น ระบุวิธีการวัด (เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูลประเภทข้อมูลการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า) การประเมินผลข้อมูลและการสรุปผลการประเมิน
เปรี ยบเที ยบกั บ วัต ถุ ประสงค์ แ ละเป้ าหมายของหลั ก สู ตรแม้ว่ า กระบวนการพั ฒ นาหลั ก สูต รใน
ภาพรวม
สาหรับ การพัฒ นาหลัก สูต รอาเซี ยน สถาบัน พัฒ นาข้าราชการพลเรือ น ได้ ออกแบบและพั ฒนา
หลักสูตรอย่างเป็นระบบภายใต้แนวคิดการพัฒนาตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 25522556 และเน้นการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม โดยมีการหารือร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิรับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการ
และกลุ่มข้าราชการเป้าหมาย ประกอบด้วย การวิเคราะห์หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณลักษณะสาหรับตาแหน่งงาน
ด้านอาซียนของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อพัฒนาสมรรถนะที่จาเป็น รวมถึงการพิจารณาความหลากหลายของผู้เข้ารับ
การอบรมในแต่ละหลักสูตร เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการทางานภาครัฐให้แก่ส่วนราชการ และนาเสนอแนว
ทางการพัฒนาต่อคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) ที่รับผิดชอบเพื่อพิจารณาความครบถ้วนสมบูรณ์
4.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ (หัสยา ไทยานนท์ , 2554) ได้ทาการศึก ษาเรื่อง “ประชาคมอาเซียน 2558:
อนาคตและการปรับกระบวนทัศน์ประเทศไทย” (Thailand’s Outlook & Paradigm Shift Towards ASEAN
Community 2015) โดยใช้รายงานผลการทางวิชาการ (Working Paper) มาเป็นฐานในการ “จาลองเหตุการณ์”
(Simulation Technique) เพื่อเป็นการคาดการณ์อนาคต (Outlook) ด้วยการฉายภาพรวมของสภาวะแวดล้อมที่
มีความหลากหลายให้เห็นตั้งแต่ระดับโลก ระดับภูมิภาค มาจนถึงระดับประเทศไทย ผ่านมิติพลังอานาจของชาติ
ทั้ง 3 ด้ าน คื อ มิ ติด้ า นการเมื อ งความมั่ น คง มิติ ด้ า นเศรษฐกิ จ และมิ ติ ด้ า นสั ง คมวั ฒ นธรรม และพิ จ ารณา
ขีดความสามารถในการตั้งรับ รวมไปถึงการคาดการณ์ประเทศไทยถึงศักยภาพอุปสรรคและการเตรียมความพร้อม
ต่อการปรับกระบวนทัศน์ของประเทศไทย เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2558 บนพื้นฐานการให้
ความสาคัญกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติ
อย่างบูรณาการและเป็นองค์รวมมีการเตรียมความพร้อมอย่าง “มีเหตุผล” เพื่อให้ “มีภูมิคุ้มกันที่ ดี” ภายใต้
เงื่อนไขที่จะนาไปสู่คุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมที่มีความก้าวหน้าอย่างสมดุลมั่นคงและยั่งยืน ตามคาขวัญของ
ประชาคมอาเซียนที่ว่า “หนึ่งวิสัยทัศน์หนึ่งเอกลักษณ์หนึ่งประชาคม” หรือ “One Vision, One Identity, One
โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
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Community” ผลการศึกษามีข้อเสนอแนะแนวทางการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน
ภายใต้แผนงานการจัดตั้งประชาคม 3 เสาหลัก คือ 1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC
Blueprint) ควรดาเนินการโดย (ก) พัฒนากฎบัตรอาเซียนและการศึกษาถึงช่องโหว่และข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นกับ
ไทย: ระบบเชงเกนวีซ่า (ข) ผลิตนักกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อรองรับกับอาเซียน: การเปิดเสรีอาเซียน ปี 2558
ผลกระทบต่อพัฒนาการกฎหมายไทย (ค) ปลูกฝังจริยธรรมบนพื้นฐานของประชาธิปไตย: ภาวะถดถอยของผู้นา
ทางการเมืองของไทย 2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ควรดาเนินการโดย (ก) เตรียมความพร้อม
คลังสมองทางอาชีพ: วิกฤติการศึกษาไทยบนถนนสายอาเซียน (ข) ยับยั้งภาวะแรงงานสมองไหล: การเคลื่อนย้าย
แรงงานบริก ารอย่ างเสรี (ค) การลดหรือจากั ดความขัดแย้ง : สถานการณ์เปลี่ยนสนามการค้า เป็นสนามรบ
3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC Blueprint) ควรดาเนินการโดยปลูกฝังการเปลี่ยนถ่าย
วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน: ความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยัง
ได้สรุปภาพรวมแนวทางการเตรียมความพร้อมของไทยบนเส้นทางสู่ประชาคมอาเซียน คือ 1) ทาความเข้าใจต่อ
ประชาชนของประเทศสมาชิกต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน 2) ปลูกฝัง
การสร้างค่านิยมและแนวปฏิบัติร่วมกันของอาเซียนในด้านต่าง ๆ เช่น การไม่ใช้กาลังยึดหลักสันติวิธีและการไม่ใช้
อาวุธนิวเคลียร์ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อสร้างความสงบสันติภายในภูมิภาค 3) การสร้างขีดความสามารถของ
อาเซียนในการเผชิญกับภัยคุกคามทางความมั่นคงบนพื้นฐานความมั่นคงของมนุษย์ ตลอดจนการประสานจัดทา
ข้อ มู ล กลางในส่ว นของอาชญากรรมข้ ามชาติ ในอาเซี ยน เพื่ อแก้ ไ ขปัญ หาการก่ อ การร้ า ย การค้ า ยาเสพติ ด
การประพฤติผิดกฎหมายและอาชญากรรมข้ามชาติ 4) เน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านความมั่นคง
เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและป้องกันความขัดแย้งที่รุนแรง 5) ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสาหรับบุคลากรใน
สาขาต่ าง ๆ อาทิ ภาษาอังกฤษ และภาษาท้ องถิ่น เนื่องจากอาเซียนใช้ ภาษาอัง กฤษเป็ นภาษากลางในการ
ประสานงานส่วนภาษาท้องถิ่น ใช้สาหรับการติดต่อสื่อสารและอานวยความสะดวกต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวของ
สมาชิก 6) ศึกษาตัวบทกฎหมายของสมาชิกแต่ละประเทศ เนื่องจากมีความแตกต่างกันเพื่อประโยชน์ในการ
เสริมสร้างความร่วมมือและป้องกันความขัดแย้งระหว่างประเทศ และ 7) ศึกษาวัฒนธรรมของสมาชิกโดยเฉพาะ
ประเทศที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เพื่อสร้างความเข้าใจและการปฏิบัติต่อประชาชนเหล่านั้นได้อย่างถูกต้อง
กระทรวงการต่างประเทศ (2556) ได้รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมของไทยในการเข้าสู่
อาเซียน พบว่า เอแบคโพลได้ทาการวิจัยเชิงสารวจการรับรู้และตระหนักเกี่ยวกับ “อาเซียน” ของคนไทยในการ
ก้าวสู่การเป็น “ประชาคมอาเซียน” ในปี พ.ศ. 2558 หลังจากที่ภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่นและสถาบันการศึกษา
มีความตื่นตัวในการแสวงหาและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว เป็นที่น่าสนใจว่าคน
ไทยรู้จักและรับรู้เกี่ยวกับอาเซี ยนมากขึ้นเพียงใด ในการนี้ ศูนย์สารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ของสถาบัน
บัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ ได้ทาการสารวจการรับรู้และตระหนักเกี่ยวกับอาเซียนของประชาชนชาวไทยเมื่อช่วง
ต้นปีที่ผ่านมา โดยกระจายกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศในหลายช่วงอายุและหลากหลายอาชีพ รวมทั้งสิ้น 2,503 คน
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จนได้ผลสารวจในรอบที่ 1 สรุปได้ว่า 1) ประชาชนที่คิดว่าตนมีความพร้อมในการเป็นประชาชนในประชาคม
อาเซียนคิดเป็นร้อยละ 51.4 2) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนจากสื่อโทรทัศน์มากที่สุด
รองลงมาคือ หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต วิทยุกระจายเสียง นิตยสาร/วารสาร และหนังสือ ตามลาดับ 3) ประชาชน
ที่คิดว่าการให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในประเด็นเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนมีความสาคัญมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมาเป็นเรื่องการเมืองและความมั่นคง (ร้อยละ 13.9) ซึ่งให้ความสาคัญไม่ต่างกันมากนัก
กับเรื่องสังคมและวัฒนธรรม (ร้อยละ 13.3) 4) ประชาชนที่คิดว่าการเตรียมความพร้อมด้านฝีมือแรงงานเป็นเรื่อง
จาเป็นมาก คิดเป็นร้อยละ 96 5) ประชาชนที่คิดว่าการส่งเสริมให้มีการเรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาประเทศ
สมาชิกอาเซียนเป็นเรื่องจาเป็นมากคิดเป็นร้อยละ 81 แสดงให้เห็นว่าประชาชนไทยเริ่มตื่นตัวและรู้สึกว่าตนมี
ความพร้ อมในการเป็ นประชาชนในประชาคมอาเซี ยนพอสมควร ร้ อ ยละ 51.4 ซึ่ง เกิน กว่า ครึ่ง ของจ านวน
ประชาชนที่สารวจนับว่า คนไทยมีความรับรู้เกี่ยวกับอาเซียนดีขึ้น เมื่อเทียบกับผลสารวจก่อนหน้านี้จากการศึกษา
เรื่ องทัศ นคติ แ ละการตระหนัก รู้ เกี่ ย วกับ อาเซี ย น: ข้ อค้ นพบจากการสารวจสิบ ประเทศ (Attitudes and
Awareness toward ASEAN: Findings of a Ten Nation Survey) ของมูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation)
เมือ่ ปี พ.ศ. 2551 โดย ดร.อีริค ทอมป์สัน (Dr. Eric Thompson) จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ และผศ.ดร.
จุลนี เทียนไทย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้สารวจนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยชั้นนาของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ (อาทิ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยมลายา และจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย) จานวนประเทศละ 200-220 คน รวมทั้ง สิ้น 2,170 คน ผลปรากฏว่านั กศึกษาไทยมีความรับรู้
เกี่ยวกับอาเซียนค่อนข้างต่า และอยู่ในระดับที่ต่ากว่านักศึกษาจากสปป.ลาวและกัมพูชา โดยนักศึกษาไทยจดจาปี
ที่มีการก่อตั้งอาเซียนได้น้อยที่สุด แม้อาเซียนจะถือกาเนิดในประเทศไทยก็ตาม โดยตอบถูกเพียงร้อยละ 27.5
เท่านั้น ขณะที่ค่าเฉลี่ยของชาติอาเซียนทั้งหมด คือร้อยละ 49.5 นอกจากนี้ในขณะที่ร้อยละ 76.8 ของนักศึกษา
อาเซียนทั้ง หมดเห็นด้วยว่าตนเป็นพลเมืองอาเซียน ส่วนนักศึกษาไทยเห็นด้วยร้อยละ 67 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์
ค่อนข้างต่า นอกจากนี้จากการสารวจของนิด้าโพล พบว่า คนไทยมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนมากพอสมควร
ซึ่ง นับว่า ดีขึ้นกว่า ช่วงที่ผ่า นมา ช่อ งทางหลั กที่คนไทยได้รับ ความรู้ค วามเข้า ใจเกี่ยวกับอาเซี ยน คือ โทรทัศ น์
หนังสือพิมพ์ และอินเตอร์เน็ต ตามลาดับ คนไทยให้ความสาคัญกับประเด็นทางเศรษฐกิจของอาเซียนมากที่สุด
ในขณะที่สนใจประเด็นด้านการเมืองความมั่นคงและสังคมวัฒนธรรมค่อนข้างน้อย และยังจาเป็นต้องเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนเพิ่มขึ้นอีก จากความพยายามของหลายภาคส่วน โดยเฉพาะภาครัฐในการ
เผยแพร่เกี่ยวกับอาเซียนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ข่าวรายการโทรทัศน์ การ์ตูน สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือและแผ่น
พับ ท าให้ ช าวไทยมีช่ อ งทางการรั บรู้ ข้ อมู ล ข่า วสารเกี่ ยวกั บประชาคมอาเซีย น จะเป็ นสื่ อ โทรทั ศ น์ม ากที่ สุ ด
รองลงมาคื อ หนั งสื อ พิ มพ์ แ ละอิ นเตอร์ เ น็ต นอกจากนั้ นการที่ ไ ทยมี ดร.สุริ น ทร์ พิศ สุ ว รรณ ด ารงต าแหน่ ง
เลขาธิการอาเซียน เป็นระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2551-2555) ก็มีส่วนเพิ่มความสนใจและความตระหนักรู้เกี่ยวกับ
อาเซียนมากขึ้นด้วย ตัวอย่างความรับรู้ที่มีมากขึ้น อาทิ ร้อยละ 82.5 ของกลุ่มตัวอย่างของนิด้าโพลรับรู้ว่า AFTA
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เป็นเขตการค้าเสรีของอาเซียน อีกทั้งยังมีผู้ตระหนักว่า “จาเป็นต้องพัฒนาฝีมือแรงงาน” สูงถึงร้อยละ 96 และผู้ที่
คิดว่า “จาเป็นต้องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตลอดจนภาษาเพื่อนบ้าน” สูงถึงร้อยละ 81 แสดงให้เห็นว่า สถิติชาว
ไทยผู้ที่พร้อมจะเป็นประชาคมอาเซียน จากการสารวจของนิด้าโพลยังไม่ถือว่าอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้จากการ
สารวจเรื่อง “ความเข้าใจอันดีต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ของบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ Ipsos Business
Consulting เมื่อปี พ.ศ. 2555 พบว่าคนไทยเพียงร้อยละ 25 มีความเข้าใจดัง กล่าว ซึ่ง อยู่ในอันดับ 5 โดยที่
อันดับ 1 คือ มาเลเซีย อยู่ที่ร้อยละ 56 ซึ่งสอดคล้องกับผลสารวจของนิด้าโพลที่พบว่า เกือบร้อยละ 50 ของคน
ไทยที่สารวจ ยังคิดว่าการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะเริ่มในวันที่ 1 มกราคม 2558 ในขณะที่เพียงเกือบร้อยละ 20
ตอบได้อ ย่างถูก ต้องว่า เป็นวัน ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 นอกจากนั้น จากการสารวจของนิ ด้าโพลยัง พบว่ า
ประชาชนจะให้ความสาคัญกับประเด็นเศรษฐกิจการค้าการลงทุนหรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากที่สุด โดยสูง
ถึงร้อยละ 70 ซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ในขณะที่ไม่ค่อยให้ความสาคัญกับประเด็นด้านการเมืองความมั่นคง และด้าน
สังคมวัฒนธรรมของอาเซียน นักคิดเป็นตัวเลขประมาณ ร้อยละ 13 เท่านั้น แม้ว่าการสารวจทั้ง 3 สานักที่กล่าวมา
จะแตกต่างกันไปบ้างในด้านเนื้อหาใจความในการสารวจและกลุ่มตัวอย่าง แต่น่าจะสรุปได้ว่าทุกภาคส่วนต่าง ๆ ใน
ประเทศไทยยังต้องเพิ่มความพยายามขึ้นอีก เพื่อให้มีอัตราส่วนประชาชนที่รับรู้เข้าใจ อีกทั้งมีความพร้อมต่อการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งควรเร่งรัดเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นด้านการเมืองความ
มั่นคงและสังคมวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งเป็นรากฐานสาคัญของความเป็นประชาคมอาเซียนมากขึ้นด้วย (กระทรวง
การต่างประเทศ, 2556)
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั และพัฒนาหลักสูตร
การสร้ างและพัฒนาหลักสูต รความรู้เกี่ย วกับอาเซียนสาหรั บบุคลากรภาครั ฐใน 5 จัง หวัด ภาคใต้
ชายแดน (สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี) ครั้งนี้ คณะวิจัย ได้ดาเนินการตามกรอบขอบเขตงาน (Term of
reference :TOR ) ของ สานักงาน ก.พ. เพื่อออกแบบการศึกษาในลักษณะการวิจัยและพัฒนา (Research and
Development) หลักสูตรฝึกอบรมตามกระบวนการวิจัย โดยเริ่มจากการค้นหาปัญหาและความต้องการจาเป็น
ด้วยการเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณด้วยการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม และข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง เพื่อนามาสร้างละพัฒนาหลัก สูตรฝึกอบรมให้มีประสิทธิผลต่อไป ซึ่งวิธีการวิจัยและพัฒนา
หลักสูตรครั้งนี้ มีการดาเนินการวิจัยเพื่อค้นหาความต้องการจาเป็นในการสร้างหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรม มีรายละเอียด ดังนี้

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มประชากร ได้แก่ บุคลากรภาครัฐระดับชานาญการถึงระดับเชี่ยวชาญหรือเทียบเท่าที่ปฏิบัติงานใน
กระทรวง สานักงานทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ทั่วประเทศ รวมทั้ง สิ้น 315,161 คน (ข้อมูลจาก
สานักงาน ก.พ. ปี พ.ศ. 2555)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ บุคลากรภาครัฐระดับชานาญการถึงระดับเชี่ยวชาญหรือเทียบเท่า
ที่ปฏิบัติงานเฉพาะในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็น 2 ระยะ ได้แก่
กลุ่มตัวอย่างในระยะที่ 1 ที่ใช้ในการเก็บข้อมู ลเชิง ปริมาณ เพื่อใช้ในการสารวจเพื่อหาความ
ต้องการจาเป็นในการฝึกอบรม จาก 76 จัง หวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 มีการกาหนด
ขนาดตัวอย่างจากสูตรยามาเน่ ที่กาหนดความเชื่อมั่นเท่ากับ 95% จากประชากรประมาณ 320,000 คน ด้วยสูตร
n= N / 1+ N (e) 2 จะได้จานวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่า (320,000/1+(320,000..0025)) เท่ากับ 400 คน สาหรับ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ แต่เนื่องจากงานวิจัยนี้มีการรวบรวมข้อมูลให้มีการกระจายครบทั้ง 5 จัง หวัด
โดยใช้การสุ่มอย่างมีระบบแบบแบ่งชั้นภูมิตามโควต้า (Qauta Stratified random sampling) จึงกาหนดให้
จังหวัดเป็นตัวแปรแบ่งชั้นให้ได้จังหวัดละ 60 – 70 คน เมื่อส่งไปได้รับแบบสอบถามตอบกลับและมีความสมบูรณ์
รวม 301 คน โดยกลุ่มตัวอย่างมีการกระจายบุคลากรภาครัฐตามกระทรวงและส่ วนราชการ กับข้าราชการท้องถิ่น
ส่วนกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์เพื่อป็นข้อมูลประกอบในการจัดทาหลักสูตร ได้แก่ ประเด็นสัมภาษณ์ความ
คาดหวังของผู้บริหารที่กากับงานอาเซียนในภูมิภาค และสัมภาษณ์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในด้าน
การทางานอาเซียนของภาครัฐในพื้นที่ภูมิภาครวมย่างน้อย 2 คน
โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
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หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน
(สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี)

กลุ่มตัวอย่างในระยะที่ 2 เพื่อใช้ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์การฝึกอบรม
ได้แก่ บุคลากรภาครัฐระดับชานาญการถึงระดับเชี่ยวชาญ หรือเทียบเท่าที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนที่ได้มา
จากกลุ่มประชากรจาก 5 จังหวัด มีจานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมฝึกอบรมจานวนไม่น้อยกว่า 120 คน
สาหรับการดาเนินการจัดฝึกอบรมในการศึกษาระยะที่ 2 คณะวิจัยดาเนินการประสานงานกับสานักงาน
จังหวัดภาคใต้ชายแดน 5 จังหวัด เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคลากรภาครัฐตามคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรที่พั ฒนาขึ้น ให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่ครอบคลุมส่วนราชการในภูมิภาคและท้องถิ่น พร้อมจัดทาทาเนียบ
ผู้สมัครเข้าฝึกอบรม และทาเนียบผู้เข้ารับการอบรมครบตลอดหลักสูตรเพื่อการเก็บข้อมูลประเมินและติดตามผล
ต่อไป

2. ขอบเขตการศึกษา
การทบทวน TOR และทบทวนวรรณกรรมเบื้ อ งต้ นในด้ า นยุท ธศาสตร์ ด้ า นอาเซี ย นของจั ง หวั ด
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านอาเซียนของไทยและของประเทศอาเซียน ร่วมกับแนวคิดการวิจัยและพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับแนวการสัมภาษณ์ ความคาดหวังของผู้บริหารที่กากับงาน
อาเซียนในภูมิภาค และสัมภาษณ์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในด้านการทางานอาเซียนของภาครัฐ
ในพื้นที่ภูมิภาคจากบุคคลทั้งภาครัฐ เอกชน และ NGO สามารถสรุปเป็นกรอบแนวทางการดาเนินโครงการพัฒนา
หลักสูตรและจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค เพื่อรู้เท่าทันอาเซียนและสร้างความ
ร่วมมือและความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคต่อไป โดยคณะวิจัยได้ใช้ระเบียบวิธี
วิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพื่อสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยเริ่มจากการร่วมคิด ร่วมประเมิน ร่วมตัดสินใจ ร่วมทา ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ และร่วม
ทาวิจัย ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้จากการสัมภาษณ์ และสอบถามในกลุ่มนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญ นักพัฒนาหลักสูตร นักการศึกษาอาเซียน และผู้ปฏิบัติงานด้านอาเซียนในส่วนภูมิภาค โดยประยุกต์ใช้
กรอบการเรียนรู้ที่เน้นการมีส่วนร่วมในเชิงปฏิบัติการ และกรอบการรู้เท่าทันอาเซียนที่ประกอบด้วยทักษะทาง
ปัญญา ทักษะทางสังคม และการปฏิบัติมากาหนดองค์ประกอบของกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ในหลักสูตร

3. แผนการเก็บรวบรวมข้อมูล
แผนการกาหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตอบแบบสารวจในการศึกษาระยะที่ 1 โดยมีกลุ่มข้าราชการที่
คาดว่าจะใช้ในวางแผนการส่งและตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ จังหวัดละประมาณ 70 ชุด มี 5 จัง หวัด ได้รับ
แบบสอบถามตอบกลับและมีความสมบูรณ์ครบ 301 ฉบับ โดยจะจัดส่ง แบบสอบถามโดยมีจดหมายนาจาก
สานักงาน ก.พ. ถึงผู้ว่ าราชการจังหวั ดทุกจัง หวัด และประสานงานเพื่อ เก็บ ข้อมูลด้ว ยตนเองเป็นการภายใน
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(สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี)

ร่วมด้วยกับหัวหน้าสานักงานจังหวัด เพื่อเก็บข้อมูลเฉพาะผู้ที่ทางานเกี่ยวข้องด้านอาเซียนและบุคลากรในตาแหน่ง
ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
สาหรั บบุคลากรภาครั ฐที่สัง กัดกระทรวงอื่น คณะวิจัย จะติด ต่อขอเก็บ รวบรวมข้ อมูลผ่ านกรมหรื อ
สานักงานนั้น ๆ เช่น สานักอัยการสูงสุด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กรมการแพทย์ทหาร สาธารณสุขจังหวัด เป็นต้น พร้อมทั้งประสานงานเพื่อเก็บข้อมูลด้วยตนเอง
ร่วมด้วย สาหรับพื้นที่ที่คณะที่ปรึกษามีผู้ประสานงานภายในเพื่อให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็วขึ้น เพื่อให้ได้แบบสอบถาม
ตอบกลับสมบูรณ์ ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในแต่ละจังหวัด ประกอบด้วย
1. ข้าราชการส่วนภูมิภาค ได้แก่
1) ข้าราชการพลเรือนสามัญ
2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
4) ข้าราชการตารวจ
5) ข้าราชการอัยการและตุลาการ
6) ข้าราชการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
2. ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วนตาบล และเทศบาล

4. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม
1. ทบทวนวรรณกรรมด้านอาเซียน ด้านการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาเซียนของประเทศไทยและ
ชาติสมาชิกของประชาคมอาเซียนและวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้านอาเซียนของ 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน
2. กาหนดร่างแบบสอบถามความต้องการจาเป็นด้านอาเซียน (ASEAN Training Needs) และนาไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจพร้อมแก้ไข และนาเสนอผ่านการรับรองงานจาก สานักงาน ก.พ.
3. นาแบบสอบถามความต้องการจาเป็นด้านอาเซียน (ASEAN Training Needs) ไปใช้เก็บข้อมูลจริง

5. สถิติวิเคราะห์ที่ใช้ในการศึกษา
1. ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ การสังเกตใช้การวิเคราะห์เนื้อหา การพรรณาตีความ
2. ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากการสารวจตามแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์สถิติเชิง พรรณา จานวน
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความต้องการจาเป็น (Priority Needs Index- PNI)
3. ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากการประเมินประสิทธิผลของหลักสูตร เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
ใช้สถิติค่าที สถิติสหสัมพันธ์ เป็นต้น
สามารถสรุปผลการดาเนินการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรได้ตามขั้นตอนได้ ดังภาพประกอบ 2
โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
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หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน
(สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี)

ระยะที่ 1 – ศึกษาความต้องการจาเป็นและความคาดหวัง
1.วิเคราะห์สังเคราะห์เอกสารด้าน
ยุทธศาสตร์ด้านอาเซียนในแต่ละ
ภูมิภาค/จังหวัดและวรรณกรรมด้าน
อาเซียนทั้งในและต่างประเทศ

2.กาหนดร่างคุณลักษณะ/ความต้องการที่
พึงประสงค์ในการทางานอาเซียนของ
บุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคเพื่อกาหนด
ร่างประเด็นข้อคาถามปลายเปิดและปิด

ระยะที่ 2 – พัฒนาหลักสูตรและจัดอบรม

ขั้นเตรียมการ
3.ตรวจสอบความสอดคล้องของ
ประเด็นคุณลักษณะ/ความต้องการ
ที่พึงประสงค์ กับผู้เชี่ยวชาญด้าน
อาเซียนทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค

ขั้นดาเนินการ

กิจกรรมที่ 2 สารวจความต้องการจาเป็นและความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานด้านอาเซียน
- สัมภาษณ์ความคาดหวังของผู้บริหารที่กากับงานอาเซียนในจังหวัดภาคใต้ชายแดน และสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้าน
การทางานอาเซียนในจังหวัดภาคใต้ชายแดน ทั้งภาครัฐและเอกชน จานวนอย่างน้อย 2 คน
- สารวจแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา/ความต้องการจาเป็นในการปฏิบัติงานด้านอาเซียน ในกลุ่มนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านอาเซียนในส่วนงานต่างๆ ประจาจังหวัด
กิจกรรมที่ 3 วิเคราะห์ความคิดเห็นและผลการสังเคราะห์เอกสาร
-กาหนดร่างหลักสูตร ที่ประกอบด้วย ที่มา วัตถุประสงค์ หัวข้อวิชา ขอบเขตเนื้อหา ระยะเวลาฝึกอบรมของรายวิชา วิธีการ
ฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย วิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้และบรรยากาศการจัดฝึกอบรม และแบบประเมิน ทาเนียบ
วิทยากรพื้นที่และส่วนกลางจาแนกตามภูมิภาค
กิจกรรมที่ 4 วิพากษ์หลักสูตร
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในกลุ่มผู้ใช้หลักสูตร เพื่อวิพากษ์และประเมินหลักสูตร ประกอบด้วย วิทยากร ผู้ร่วมจัดอบรมใน
ภูมิภาค นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานด้านอาเซียน นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภูมิภาค 1 ครั้ง 2 วันรวม 62 คน
กิจกรรมที่ 5 วิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผลการวิพากษ์หลักสูตร
- นาผลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้วิพากษ์หลักสูตรมาปรับปรุงและจัดทาหลักสูตรที่สมบูรณ์ เป็นหลักสูตรแกนกลาง
สาหรับพัฒนาบุคลากรภาครัฐผู้ปฏิบัติงานด้านอาเซียนในส่วนภูมิภาคของประเทศไทย
กิจกรรมที่ 6 ใช้หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นตามกระบวนการวิจัย ใน 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน
- เตรียมพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดภาคใต้ชายแดนเพื่อเป็นสถานที่จัดอบรมตามหลักสูตรแกนกลางร่วม 5 จังหวัด เป็นเวลา 3 วัน
- จัดอบรมตามหลักสูตร 3 วันไม่น้อยกว่า 120 คน ให้แก่บุคลากรภาครัฐ 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน (สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี)

ขั้นประเมินผล
กิจกรรมที่ 7 ติดตามประเมินผลและสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติงานด้านอาเซียนในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน
-ทาการประเมินผลปฏิกิริยาการเรียนรู้ ระหว่างจัดอบรม สิ้นสุดการอบรมทันทีและสุ่มติดตามผลการปฏิบัติงานและการ
ประสานงานเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติงานด้านอาเซียนในพื้นที่ภูมิภาค ผ่านกลุ่มเครือข่ายสังคมออนไลน์ภายหลังการอบรม

ภาพประกอบ 2 ขั้นตอนในการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
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ตาราง 9 แผนการดาเนินการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
กิจกรรม

ปี พ.ศ. 2557
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

1.จัดทารายละเอียดโครงการและเขียนแผนการดาเนินโครงการ
2.วิเคราะห์สังเคราะห์เอกสารยุทธศาสตร์ด้านอาเซียนและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
3.สร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือจากวรรณกรรมและผู้ทรงคุณวุฒิ
4.สัมภาษณ์ความคาดหวังของผู้บริหารที่กากับงานอาเซียนในภูมิภาคและสรุปข้อมูล
6.สัมภาษณ์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานอาเซียนของภาครัฐในภูมิภาค
7.ปรับปรุงแบบสอบถามเพิ่มเติมจากผลการสัมภาษณ์
8.เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม เพื่อหาความต้องการจาเป็นจากบุคลกรภาครัฐ
9.ประมวลผลข้อมูลและเสนอกรอบการพัฒนาบุคลากรภาครัฐของรายกลุ่มจังหวัด
10.จัดทาร่างหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค ที่
เป็นหลักสูตรความต้องการร่วม (Common needs) สอดคล้องกับภารกิจตามพื้นที่
ซึ่ง ประกอบด้ วย วั ตถุ ป ระสงค์ หัว ข้ อ วิ ช า และขอบเขตเนื้ อหา ระยะเวลาการ
ฝึกอบรมของรายวิชา วิธีการฝึกอบรม และกลุ่มเป้าหมายของแต่ละหลักสูตร เป็นต้น
11.จัดประชุมชี้แจงผลการศึกษาเพื่อวิพากษ์หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของ
บุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคและรับฟังข้อเสนอแนะจากจังหวัดชายแดน
12.จัดทารายงานผลการประชุมชี้แจงผลการศึกษาส่ง สานักงาน ก.พ.ประกอบด้วย
1) รายงานผลการจั ด ประชุ ม 2) ข้ อ เสนอแนะที่ ไ ด้ จ ากการประชุ ม และ 3)
หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคที่ปรับปรุงหลัง
ประชุม
13. จัดทาร่างเอกสารส่ง สานักงาน ก.พ.ประกอบด้วย 1) กรอบแนวทางการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐในบริบทอาเซียน 2) หลักสูตรฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของ
บุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคที่ปรับปรุงและ 3) รายชื่อที่อยู่สาหรับเตรียมจัดส่ง
เอกสารเผยแพร่ให้จังหวัดชายแดน
14. ดาเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐใน
ส่วนภูมิภาคที่เป็นหลักสูตรความต้องการร่วม (Common needs) สอดคล้องกับ
ภารกิจตามพื้นที่จังหวัดชายแดน ให้แก่บุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในจัง หวัด
ชายแดนจานวน 3 วัน ไม่น้อยกว่า 120 คน
15.จัดทารายงานผลการดาเนินการจัดฝึกอบรมส่ง สานักงาน ก.พ.
16.ประเมินผลและสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติงานด้านอาเซียนในพื้นที่ภูมิภาค
17.จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์และเอกสารเผยแพร่ทั้งหมด
โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 5 จังหวัดภาคใต้
ชายแดน (สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี) ครั้งนี้ คณะวิจัยได้ออกแบบการศึกษาในลักษณะการวิจัยและพัฒนา
(Research and Development) หลักสูตรฝึกอบรมตามกระบวนการวิจัย โดยเริ่มจากกระบวนการวิจัยเชิงสารวจ
เพื่อค้นหาปัญ หาและความต้องการจาเป็นด้วยวิธีแบบคู่ขนาน ทั้งในเชิงปริมาณด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถาม และข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของจังหวัด และการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
เพื่อนามาสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้มีประสิทธิผลต่อไป โดยมีผลการศึกษาตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็น
ตอนที่ 2 ผลการวิพากษ์หลักสูตร
ตอนที่ 3 ผลการออกแบบหลักสูตร

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็น
ในการวิจัยเพื่อค้นหาความต้องการจาเป็นในการกาหนดหลักสูตรการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
สาหรับบุคลากรภาครัฐใน 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน (สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี ) มีการดาเนินการ
เพื่อให้ได้ข้อมูล 3 วิธีหลัก ได้แก่
1. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ด้านอาเซียนของตัวอย่าง 5 จัง หวัดภาคใต้ชายแดน
กับยุทธศาสตร์ของประเทศ
2. ผลการสัมภาษณ์สภาพปัญหาและความคาดหวังที่มีต่อบุคลากรภาครัฐ 5 จัง หวัด ภาคใต้ชายแดน
ในการปฏิบัติงานด้านอาเซียนและ
3. ผลการวิเคราะห์ดัชนีความต้องการจาเป็น (Priority Needs Index – PNI) จากผลการสารวจจาก
บุคลากรภาครัฐใน 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน
1) การวิเคราะห์ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ด้านอาเซียนของจังหวัดกับยุทธศาสตร์ของประเทศ
แผนยุ ทธศาสตร์ ภ าคใต้ เ มื่อ น ามาเปรี ยบเที ย บกั บ เสาหลั ก ของประชาคมอาเซีย นพบว่า ภาคใต้ ใ ห้
ความสาคัญกับความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community หรือ AEC) และความร่วมมือใน
ด้านสังคมวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community หรือ ASCC) โดยแต่ละจังหวัดมีประเด็นยุทธศาสตร์
สาคัญที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนโดยภาพรวม มีดังนี้
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จังหวัดสงขลา มีการพัฒนาภาคการเกษตรอุตสาหกรรมการค้า การลงทุนการท่องเที่ยวและบริการเพื่อ
สร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ โดยมีกลยุทธ์ คือ ส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรอย่าง
ครบวงจร ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราอาหารทะเลและฮาลาลให้ เป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาค
พัฒนาการคมนาคมขนส่งและระบบการจัดการโลจิสติกส์ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงธุรกิจ
จังหวัดนราธิวาส มีการพัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน การท่องเที่ยวและการกีฬา เพื่อเชื่อมโยง
ประชาคมอาเซียน โดยมีกลยุทธ์ที่สาคัญ คือ การพัฒนาด่านชายแดน โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอานวยความ
สะดวกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และบริการ พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานภาคเกษตรและเพิ่มศักยภาพแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชนและผู้ประกอบการ อาทิ
วิสาหกิจชุมชน OTOP และ SME ให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ ทั้งการผลิตแปรรูป การรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์และเชื่อมโยงช่องทางการตลาดรองรับการค้าชายแดนและประชาคมอาเซียน ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
การท่อ งเที่ยวให้มีมาตรฐานสอดคล้ องกับบริบทของพื้นที่แ ละเสริ มสร้างกิจกรรมกีฬา เพื่อเชื่ อมสัมพั นธ์และ
สนับสนุนการท่องเที่ยวกับประชาคมอาเซีย น เสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่ม
โอกาสและขีดความสามารถการทางานและการยกระดับการพัฒนาพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดยะลา มีการเสริมสร้างความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจจังหวั ด โดยมีกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
จังหวัดสตูล มีการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่หลากหลายให้ไดมาตรฐานระดับสากลและเป็น มิตร
ต่อสิ่ง แวดล้อม โดยมีกลยุทธ์ในการเสริมสร้างอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและสร้างกิจกรรมทางการทองเที่ยว
เชิงนิเวศน์ของจังหวัด ให้เป็นแบรนดการทองเที่ยวระดับโลกและระดับประเทศ ปรับปรุงระบบการบริการทางการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดให้มีมาตรฐาน สร้างความอุ่นใจ และความเชื่อมั่นแกนักท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
สิ่งอานวยความสะดวกและบริการด้านการทองเที่ยวของจังหวัดให้ไดมาตรฐาน การทองเที่ยวเชิงนิเวศน์ระดับ
สากล สร้างสัมพันธ์กับผู้ประกอบการทองเที่ยวทั้ง ในและต่างประเทศ พรอมเชื่อมโยงโครงข่ายท่องเที่ยวของ
จัง หวัดกับฝั่งอันดามัน อ่าวไทย และเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวสู ประชาคมอาเซียน พัฒนาผู้ประกอบการและ
บุคลากรทางการทองเที่ยวสู สากล เตรียมพรอมชุมชนร่วมพัฒนาการทองเที่ยว มีการพัฒนาผลผลิตและสินคา
เกษตรให้ไดมาตรฐานรองรับความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีกลยุทธ์ในการส่งเสริมการพัฒนา
ผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพมาตรฐานฮาลาลและการส่ งออก มีการพัฒนาคนและสังคมแห่งการเรียนรู ภายใต้
วัฒนธรรมที่หลากหลาย ชุมชนและประชาชนเข้มแข็ง อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขสูประชาคมอาเซียน โดยมีกลยุทธ์ใน
การเร่ง พัฒนาศักยภาพชุ มชน ประชาชนรองรับประชาคมอาเซียนและการปรับตัวที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ สนับสนุนการขนส่ง การทองเที่ยว เกษตรกรรมและการค้าชายแดนฝั่ง อันดามัน โดยมี
กลยุทธ์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคมนาคมขนส่ง และการโลจิสติกส์ทางทะเล และทางบกที่เชื่อมโยง
อาเซียนและพื้นที่ใกล้เคียง
โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
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หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน
(สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี)

จังหวัดปัตตานี มีการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งผลิตผลทางการเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐานการส่งออก
โดยมีกลยุทธ์ในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตภาคการเกษตร ปรับปรุงและ
พัฒนาปัจจัยพื้นฐานการผลิตและฐานทรัพยากรให้ เอื้อต่อการเกษตร พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร
และสถาบันเกษตรกรและส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจและพืชทางเลือกใหม่ที่สอดคล้องกับตลาดผู้บริโภค มีการ
สร้างมูลค่าเพิ่มและขยายช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและสินค้าแปรรูปจากการเกษตร โดยมีกลยุทธ์คือ
พัฒนาศัก ยภาพผู้ ประกอบการวิ สาหกิจ ชุมชนและ OTOP ให้มีขีดความสามารถในการเพิ่ มมูลค่า ผลิตภัณ ฑ์
ส่ง เสริมและพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลและสินค้าแปรรูปจากการเกษตรให้มีคุณภาพและได้รับมาตรฐาน
ฮาลาล ส่ ง เสริ ม และขยายช่ อ งทางการตลาดผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฮ าลาลและสิ น ค้ า แปรรู ป จากการเกษตรทั้ ง ใน
และต่างประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและเผยแพร่องค์ความรู้ในการเพิ่มมูลค่าการผลิต
และลดต้นทุนการผลิตสินค้า และสร้างแรงจูงใจให้นักลงทุนมาลงทุนในเขตอุตสาหกรรมปัตตานีนิคม อุตสาหกรรม
ฮาลาล
จากผลการทบทวนยุทธศาสตร์ด้านอาเซียนของ 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน และทาการวิเคราะห์ความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์ของจังหวัดสงขลา นราธิวาส ยะลา สตูลและปัตตานี พบว่า ยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่มีความ
สอดคล้องกันมากที่สุดคือ 1) การพัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐานทั้งด้านภาคเกษตรและอุตสาหกรรม การค้า การบริการและ
การลงทุนเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 2) ความมั่นคงและความปลอดภัยและความอบอุ่นของประชาชนในพื้นที่
และผู้มาเยือน 3) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานวัฒนธรรมที่หลากหลาย 4) พัฒนาผลผลิตสินคา แหล่ง
ผลิตผลทางการเกษตรให้ไดมาตรฐานการส่งออก รองรับความต้องการ 5) ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 6) การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่หลากหลายให้ไดมาตรฐานระดับสากลและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม7) เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ 8) สร้างมูลค่าเพิ่มและขยายช่องทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ฮาลาลและ
สินค้าแปรรูปจากการเกษตร 9) สร้างความมั่นคงในการดารงชีวิตของประชาชนในสังคมและสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ
10) พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ เป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน 11) อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และ 12) พัฒนาคนและ
สังคมแห่งการเรียนรูภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย ชุมชนและประชาชนเข้มแข็ง อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข สูประชาคม
อาเซียน ตามลาดับ ดังแสดงความสอดคล้องดังตาราง
ตาราง 10 ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ด้านอาเซียนระหว่าง 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ด้านอาเซียน
1. พัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐานทั้งภาคการเกษตร
อุตสาหกรรม การค้า การบริการและการลงทุนเพื่อ
เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
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ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ด้านอาเซียน
2. เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต
และความอบอุ่นของประชาชนและผู้มาเยือน
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานวัฒนธรรม
หลากหลาย
4. พัฒนาผลผลิต สินคาแหล่งผลิตผลทางการเกษตรให้
ไดมาตรฐานการส่งออก รองรับความต้องการ
5. ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่หลากหลายให้
ไดมาตรฐานระดับสากล และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
7. เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่
8. สร้างมูลค่าเพิ่มและขยายช่องทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์ฮาลาล และสินค้าแปรรูปจากการเกษตร
9. สร้างความมั่นคงในการดารงชีวิตของประชาชนใน
สังคมและสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ
10. พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ เป็นแหล่งสร้าง
งาน สร้างรายได้แก่ชุมชน
11. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
12. พัฒนาคนและสังคมแห่งการเรียนรูภายใต้วัฒนธรรม
ที่หลากหลาย ชุมชนและประชาชนเข้มแข็ง
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขสูประชาคมอาเซียน

รวมประเด็น

สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี สอดคล้อง
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2) ผลการสั ม ภาษณ์ ส ภาพปั ญ หาและความคาดหวั ง ที่ มี ต่ อ บุ ค ลากรภาครั ฐ ในภาคใต้ ใ นการ
ปฏิบัติงานด้านอาเซียน
สัมภาษณ์บุคคลที่เป็นผู้บริหารภาครัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานอาเซียนทั้งภาครัฐและเอกชน 3 คน
ได้แก่ ผู้บริหารจานวน 2 คน คือ 1) นายสุทธิ สายสุนีย์ ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล และ 2) นายธนากร
คัยนันท์ ผู้อานวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ สานักงาน ปปส. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านการทางานอาเซี ยน
ของภาครัฐในพื้นที่ภูมิภาค จานวน 1 ท่าน คือ นายมูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์ นักวิจัยในพื้นที่ มีข้อค้นพบใน
ประเด็นข้อคาถาม ดังนี้
โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
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ประเด็นที่ 1: หลักสูตร/โครงการ/กิจกรรม ด้านการฝึกอบรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอาเซียน
ในระดับผู้บริหาร พบว่า มีโครงการยุวทูตความดี ของกระทรวงต่างประเทศ ซึ่งได้เชิญ ผู้อานวยการ
โรงเรียนมาทากิจกรรม โดยให้นาครูและนักเรียนมาร่วมกิจกรรมด้วย และได้พาครูและนักเรียนไปประเทศมาเลเซีย
แล้วกลับมาปรับหลักสูตรวิชาสังคมศึกษา นอกจากนี้ ทางโรงเรียนอนุบาลสตูล ยังได้มีการจัดงานสัปดาห์อาเซียน
การไปศึ กษาดู งานด้า นการศึ กษาที่ ประเทศมาเลเซี ย สิง คโปร์ อิ น โดนี เ ซีย นิ วซี แ ลนด์ สเปน และโปรตุ เ กส
โดยหน่วยงาน สพฐ. จัดขึ้น โรงเรียนอนุบาลสตูลได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานอาเซียนและสากลรุ่น
แรก (500 โรงเรียนทั่วประเทศ) ต้องดูแลคนทั้งในและนอกโรงเรียนและเตรียมภาษามลายู ภาษาอังกฤษ
ในระดับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า มีการวิจัยด้านการจัดการศึกษาในประเทศอาเซียน การร่วมมือกับ
เครือข่ายองค์กรในอาเซียน เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา การพัฒนาครู ผู้บริหารและนักเรียน การแลกเปลี่ ยน
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระหว่างประเทศ
ประเด็นที่ 2: สภาพที่เป็นจริงของการจัดทายุทธศาสตร์จังหวัด มีความเกี่ยวข้อ งกับอาเซียนและ
สามารถนาไปใช้สู่การปฏิบัติ
ในระดับผู้บริหาร พบว่า มีความคิดเห็นว่าการจัดทายุทธศาสตร์จังหวัด สตูลนาไปสู่การปฏิบัติจริง ได้
ค่อนข้างมาก เนื่องจากผู้นาพยายามจะสื่อสารกับทุกภาคส่วน องค์กร และตัวผู้นาเองค่อนข้างสนิทกับผู้นาประเทศ
มาเลเซีย มีการไปศึกษาดูงานค่อนข้างบ่อย และได้กลับมาปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับพื้นที่ สร้างโรงภาพยนต์ 6D เพื่อ
ดึงดูดการท่องเที่ยว มีการตั้งด่านตรวจคนเข้าเมือง
ในระดับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในจังหวัด พบว่า จังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซียสามารถเป็น
ศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างประเทศได้ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว โดยที่ประชาชนในพื้นที่ใช้ภาษา
มลายูท้องถิ่นสามารถสื่อสารกับประชาชนในมาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไ น สิง ค์โปร์และบางส่วนในฟิลิปปินส์ไ ด้
รวมทั้งการมีศาสนาและวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันทาให้เข้าใจถึงวิถีชีวิตระหว่างประเทศได้
ประเด็นที่ 3: สภาพที่เป็นจริง ในด้านการเตรียมพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน NGO ของไทย
ในเวทีประชาคมอาเซียนและด้านความพร้อมหรือสมรรถนะ เพื่อการทางานในประชาคมอาเซียนของบุคลากร
ภาครัฐไทยในส่วนภูมิภาค
มุมมองของผู้บริหารด้านการเตรียมพร้อม นโยบายจากส่วนกลางที่เข้าไปสู่หน่วยงานส่วนใหญ่ จะเป็น
เรื่องสัญ ลักษณ์ เช่น สื่อ CD มากกว่าการให้ความรู้ที่นาไปปฏิบัติไ ด้จริง รวมถึงการเรี ยนรู้รากเหง้าของแต่ละ
ประเทศ รู้ภูมิหลังรากเหง้าของประเทศเพื่อนบ้าน การเจรจาต่อรองโดยไม่เอาเปรียบประเทศอื่น การรู้ถึงการแพร่
ระบาดยาเสพติด รู้ถึงโครงสร้างแต่ละประเทศ รู้ประเภทของยา กลุ่มที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด จะเน้น
ที่เรื่องของยาเสพติด
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มุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การพัฒนาหลักสูตรควรศึกษาบริบทที่แตกต่าง รับฟังความคิดเห็นจาก
บุคคลภายนอกประเทศ เช่น ปัญหาของราชการไทยเมื่อมาติดต่อสัมพันธ์กับประเทศของตน เป็นต้น
ประเด็นที่ 4: ความคาดหวังต่อหน่วยงานราชการไทย และข้าราชการไทยในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
โดยเฉพาะที่ทางานในจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน
ในระดับผู้บริหาร มีความคาดหวังว่า ต้องผลักดันด้านครู ผู้ปกครอง เครือข่าย สร้างการมีส่วนร่วมและ
เปิดพื้นที่ แต่ต้องยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์และการเสนอแนะ ต้องเป็นไปทั้ง ระบบหรือ กระทรวงมหาดไทย
ควรจะต้องเปลี่ยนมุมมองในการทางาน ต้องเน้นการให้บริการ ไม่เน้นใช้กฎหมายบังคับเพื่อเอาประโยชน์จากคน
อื่น ส่วนศุลกากรต้องเป็นมิตรและอานายความสะดวก เจ้าหน้าที่ต้องซื่อสัตย์สุจริต ทหารและตารวจที่มีหน้าที่ปก
ปักษ์รักษา ต้องมีจิตบริการ ดูแลชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศ ไม่ควรข่มขู่
ในระดับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควรมีการพัฒนาให้บุคลากรมีความเข้าใจในประเด็นอาเซียน สามารถให้
ข้อมูลเชิงลึกได้ มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับอาเซียนให้ครอบคลุมรอบด้านและทุกประเทศ รวมทั้งแก้ไข
ข้อกฎหมายบางประการที่เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินการระหว่างประเทศ
ประเด็นที่ 5: การพัฒนาคุณลักษณะเฉพาะ (Special Needs) ความรู้ ทักษะหรือแนวทางการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการไทยในส่วนภูมิภาคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานอาเซียน
มุมมองของผู้บริหาร เสนอแนะว่า ควรพัฒนาบุคลากร คือ ทาอย่างไรให้ทันภาคเอกชน ทาอย่างไรให้มี
การช่วยเหลือกันเป็นทีม โดยรู้สึกว่าเป็นครอบครัวเดียวกัน ซึ่งมองว่าการพัฒนาองค์กรน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่สาคัญ
มีการจัดสรรงบประมาณที่เป็นมาตรฐาน รวมทั้งภาษาที่ใช้ในการสื่อสารควรสร้างให้แข็งแรงกว่านี้ เพื่อทาให้การ
ติดต่อสื่อสารได้
มุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เสนอแนะว่า ควรเรียนรู้เรื่องภาษาและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ความเข้าใจในระบบการเมือง สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
ประเด็นที่ 6 ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านอาเซียนโดยทั่วไปทางานในตาแหน่งใดที่ควรเข้ารับการ
อบรมในหลักสูตรที่จะพัฒนาขึ้นนี้
ในระดับผู้บริหาร เสนอแนะว่า ผู้บริหารในระดับต่างๆ และข้าราชการที่ควรเข้ารับการอบรม ดังนั้น
ทุกคนควรเกี่ยวข้องกับอาเซียนและมีสิทธิที่จะรู้ทั้งนั้น 1. กระทรวงมหาดไทย ฝ่ายที่ต้องดูเรื่องของการปกครอง
2. หน่วยที่ต้องดูเรื่องของการใช้กฎหมาย 3. ส่วนของการศึกษา 4. กระทรวงสาธารณสุขควรจะเป็นข้าราชการ
ระดับชานาญการ ชานาญการพิเศษ และวิธีการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพสาหรับข้าราชการในส่วนภูมิภาค
เป็นเวลา 3 วัน เพื่อสร้างให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจในการทางานด้านอาเซียนร่วมกัน ในอนาคตนั้น ผู้ให้
สัมภาษณ์เสนอแนะว่าควรจัดอบรมแบบบรรยาย และ workshop สลับกันไปในแต่ละวัน ทั้ง 3 วัน เพื่อไม่ให้
ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดความเบื่อหน่าย ต้องมีสิ่ง จูง ใจในการอบรม เช่น การขึ้นเงินเดือน หรือการเลื่อนตาแหน่ ง
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เพื่อที่จะได้นาความรู้ไปใช้ในการพัฒนาได้จริง โดยเฉพาะกลุ่มระดับชานาญการ สิ่งที่ไ ด้อบรมมาต้องสามารถ
นามาใช้ประโยชน์เพื่อสร้าง career path
ในระดับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เสนอแนะว่า ควรเน้นการปฏิบัติมากกว่าการบรรยาย การแสดงบทบาท
สมมติ การระดมความคิดเห็นในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่ต้องเผชิญ รวมทั้งการจัดทาแผนพัฒนาตนเอง
และองค์กรเพื่อต่อยอดจากการสัมมนาในอนาคต
สามารถสรุ ป ได้ ว่ า สภาพปั ญ หาในพื้ น ที่ นั้ น ในภาคราชการในด้ า นการเผยแพร่ ห รื อ ให้ ค วามรู้ กั บ
ผู้ประกอบการและประชาชนเกี่ยวกับอาเซียนยังมีไม่มาก และยังขาดความชัดเจน ทั้งที่พื้นที่ชายแดนใต้นั้นมีเสน่ ห์
มีชายแดนที่ติดกับประเทศมาเลเซีย มีการเปิดตลาดชายแดนไทย-มาเลเซีย เพื่อให้ ประชาชนได้ซื้อขายสินค้า
มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ ที่ ห ลากหลาย ได้ แ ก่ ทะเล น้ าตก ภู เ ขา มี ผ ลผลิ ต ทางเกษตรที่ มี ชื่ อ เสี ย ง
เช่ น ยางพารา ปาล์ ม น้ ามั น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฮ าลาล สิ น ค้ า แปรรู ป จากการเกษตร เป็ น ต้ น รวมทั้ ง ยั ง เป็ น พื้ น ที่
พหุวัฒนธรรม ซึ่งจุดเด่นเหล่านี้สามารถดึงดูดประเทศสมาชิกอาเซียนให้เข้ามาร่วมลงทุนค้าขาย ทั้งยัง สามารถ
ดึง ดูดนักท่องเที่ยวได้ ดังนั้น แนวทางการพัฒนาด้านอาเซียนของพื้นที่ชายแดนใต้ ควรเริ่มภาคราชการควรให้
ความรู้ กั บ ทุ ก สถานประกอบการทุ ก ระดั บ ทั้ ง ขนาดครั ว เรื อ นจนถึ ง ขนาดใหญ่ ให้ ไ ด้ รั บ ความรู้ ทุ ก เสาหลั ก
ควรพัฒนาเรื่องภาษา วัฒนธรรม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติและให้ความรู้แก่ประชาชนหรื อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ได้ และบุคคลภาครัฐที่ควรได้รับการพัฒนาด้านอาเซียนคือ ผู้ทางานด่านศุลกากร กรมสรรพสามิต เป็นต้น
3) ผลการวิเคราะห์ดัชนีความต้องการจาเป็น (Priority Needs Index – PNI) จากผลการสารวจ
จากบุคลากรภาครัฐใน 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน
จากการพิจารณาผลการสารวจความต้องการจาเป็นในการฝึกอบรมจากแบบสอบถามด้านความรู้จานวน
28 ข้อ ด้านทัศนคติจานวน 11 ข้อ และด้านทักษะจานวน 28 ข้อ และด้านบรรยากาศในการทางาน 6 ข้อ โดย
พิจารณาจากการจัดลาดับค่าดัชนีความต้องการจาเป็น (PNI) ที่ได้มาจากการเปรียบเทียบ คะแนนเฉลี่ยของความ
คาดหวัง – คะแนนเฉลี่ยของสภาพปัจจุบัน หารด้วย คะแนนเฉลี่ยของความคาดหวัง โดยมีค่าดัชนีที่เข้าใกล้ 1 แสดง
ว่า เป็นเนื้อหาที่ควรกาหนดไว้ในหัวข้อหรือรายวิชาที่ควรจัดไว้ในหลักสูตรตามลาดับ ดังตาราง
ตาราง 11 ความต้องการจาเป็นในการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนด้านความรู้ ทัศนคติ และทักษะที่จาเป็น
ความต้องการจาเป็น
ความรู้ด้านอาเซียน
1. เทคนิคเจรจาต่อรองกับผู้ปฏิบัติงานราชการในอาเซียน
2. กฎหมายด้านอาเซียนสาหรับข้าราชการ
3. จิตวิทยาเพื่อบริหารความขัดแย้งของประชาชนอาเซียน
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สภาพปัจจุบัน
Mean SD

ความคาดหวัง
Mean
SD

Priority Need
Index: PNI

2.254

0.766

3.806

0.711

0.408

2.351
2.318

0.811
0.766

3.926
3.809

0.748
0.710

0.401
0.392
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ความต้องการจาเป็น
4. การประยุกต์แนวคิดทฤษฎีแบบไทยเพื่อสร้างความ
มั่นคงและความอยู่รอดในระบบทุนนิยมอาเซียน
5. เส้นทางพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นไทยสู่เพื่อนบ้านอาเซียน
6. การสร้างนวัตกรรมสินค้า/บริการ/ลงทุน/แรงงานระดับ
จังหวัดของท่านเพื่อความเข้มแข็งของไทยในเวทีอาเซียน
7. การพัฒนาการคิดอย่างไทยสู่การคิดอย่างอาเซียน
8. อาชีพ/งานที่ต้องเร่งพัฒนาในกลุ่มพื้นที่จังหวัด/ใน
จังหวัดท่านเพื่อรองรับการขยายฐานเศรษฐกิจอาเซียน
9. หลักธรรมสากลเพื่อการทางานกับประเทศเพื่อนบ้าน
10. ระบบโลจิสติกส์อาเซียนสู่โอกาสทางเศรษฐกิจกับ
คุณภาพชีวิตของคนไทยในจังหวัดและระหว่างประเทศ
ใกล้เคียง
ทัศนคติต่ออาเซียน
1. การเรียนรู้ความสาเร็จที่น่ายกย่องจากประวัติศาสตร์/
บุคคลสาคัญของประเทศเพื่อนบ้าน
2. ความเข้าใจในความเชื่อและค่านิยมที่ต่างกันระหว่างคน
ไทยกับคนในประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้กับจังหวัดท่าน
3. แนวความคิดในระดับสากล (Global Mindset)
4. การยอมรับคุณค่าของสันติภาพเพื่อสร้างความมั่นคงของ
ประชาชนในชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน
5. การสร้างจิตสานึกร่วมความรับผิดชอบของประชาชนไทย
ในฐานะพลเมืองอาเซียน
6. ความสาคัญของการพึ่งพาซึ่งกันและกันและการสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างคนไทยกับคนในประเทศเพื่อนบ้าน
7. การเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของคนจากประเทศเพื่อน
บ้านที่มีชายแดนใกล้กับจังหวัดของท่าน
8. รู้สึกท้าทายกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ในการทางานอาเซียน
9. การยอมรับคุณค่าคานึงถึงสิทธิมนุษยชนอาเซียน
10. ความคิดเชิงบวกต่อเพื่อนบ้านอาเซียนโดยไม่ยึดติดอดีต
ทักษะที่จาเป็น
1. ทักษะการทาวิจัยชุมชนเพื่อสร้างความได้เปรียบคู่เจรจา
การค้า/บริการ/การลงทุน/การใช้แรงงานกับเพื่อนบ้าน

สภาพปัจจุบัน
Mean SD

ความคาดหวัง
Mean
SD

Priority Need
Index: PNI

2.381

0.743

3.920

0.719

0.392

2.421

0.766

3.977

0.721

0.391

2.395

0.806

3.920

0.742

0.389

2.418

0.779

3.960

0.732

0.389

2.442

0.764

3.977

0.744

0.386

2.425

0.784

3.943

0.751

0.385

2.378

0.774

3.846

0.735

0.382

2.545

0.786

3.923

0.703

0.351

2.612

0.792

3.987

0.700

0.345

2.632

0.830

3.977

0.721

0.338

2.699

0.841

4.064

0.709

0.336

2.686

0.808

4.017

0.762

0.331

2.719

0.799

4.050

0.719

0.329

2.739

0.874

4.050

0.733

0.324

2.763
2.806
2.743

0.867
0.895
0.858

4.013
4.017
3.916

0.723
0.744
0.726

0.312
0.301
0.300

2.217

0.762

3.886

0.710

0.429

โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
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หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน
(สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี)

ความต้องการจาเป็น
2. ทักษะภาษาอังกฤษในการทางานอาเซียนของข้าราชการ
3. ทักษะการทางานแบบบูรณาการสหสาขาอาชีพของ
ข้าราชการไทยและข้าราชการในประเทศอาเซียน
4. ทักษะภาวะผู้นาในบริบทอาเซียนและบริบทนานาชาติ
5. การสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดเพื่อพร้อมรับ
วิกฤตจากผลกระทบเชิงลบของการเปิดเสรีอาเซียน
6. ทักษะบริการในงานราชการที่เน้นประชาชนอาเซียนเป็น
ศูนย์กลางบนฐานพหุวัฒนธรรมที่หลากหลาย
7. เทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลของจังหวัดเพื่อนาเสนอ
ทางเลือกที่ดึงดูดการลงทุน/ท่องเที่ยวของชาติอาเซียน
8. เทคนิคบริหารความเสี่ยงในการทางานอาเซียน
9. ทักษะการสร้างเครือข่ายการทางานตามแนวชายแดน
10. แนวทางปฏิบัติที่ดีในการทางานอาเซียนของข้าราชการ
ในส่วนภูมิภาค

สภาพปัจจุบัน
Mean SD

ความคาดหวัง
Mean
SD

2.371

0.827

4.100

0.757

0.422

2.281

0.808

3.926

0.738

0.419

2.288

0.788

3.930

0.694

0.418

2.291

0.768

3.920

0.700

0.416

2.298

0.682

3.923

0.698

0.414

2.294

0.824

3.910

0.716

0.413

2.314
2.381

0.799
0.816

3.890
3.997

0.793
0.758

0.405
0.404

2.355

0.804

3.953

0.740

0.404

Priority Need
Index: PNI

สามารถสังเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการจาเป็นและความคาดหวังที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้านอาเซียนของจังหวัด ผลการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง และค่าดัชนีความต้องการจาเป็นที่ได้
จากการสารวจบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค สรุปเป็นประเด็นหัวข้อเพื่อการพัฒนาได้ดังตาราง
ตาราง 12 ความสอดคล้องของแหล่งความต้องการจาเป็นทีน่ าไปสู่ประเด็นหัวข้อที่ใช้ในการฝึกอบรม
ผลการทบทวน
วรรณกรรม
หมวดวิชา 1 การ
สร้างศักยภาพใน
งานราชการส่วน
ภูมิภาค
(Capacity
Building for
Provincial
Public Service)
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ความสอดคล้องของแหล่งข้อมูลที่กาหนดความต้องการจาเป็นในการฝึกอบรม
ผลวิเคราะห์ ผลการสัมภาษณ์
ผลความต้องการจาเป็นจากค่าดัชนีความต้องการจาเป็น (PNI)
ยุทธศาสตร์
ที่ได้จากการสารวจจากบุคลากรภาครัฐใน 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน
1.นวตกรรมการ
ผลิต การค้าการ
ท่องเที่ยวและ
บริการ
2.ความสามารถ
ในการบริหาร
จัดการเพื่อรองรับ
มาตรฐาน
3.ระบบโลจิสติกส์
ที่เชื่อมโยง
อาเซียน

1.ความท้าทายใน
การเรียนรู้และ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่
2.การทางานที่เน้น
อาเซียนเป็น
ศูนย์กลาง
3.การพัฒนา
ข้าราชการในการ
ทางานอาเซียน
4.เน้นการให้บริการ
ไม่เน้นใช้กฎหมาย
บังคับ

1.เทคนิคเจรจาต่อรองกับผู้ปฏิบัติงานราชการในอาเซียน
2.กฎหมายด้านอาเซียนสาหรับข้าราชการ
3.จิตวิทยาเพื่อบริหารความขัดแย้งของประชาชนอาเซียน
4.การประยุกต์แนวคิดทฤษฎีแบบไทยเพื่อสร้างความมั่นคงและความอยู่
รอดในระบบทุนนิยมอาเซียน
5.เส้นทางพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นไทยสู่เพื่อนบ้านอาเซียน
6.การสร้างนวัตกรรมสินค้า/บริการ/ลงทุน/แรงงานระดับจังหวัดของท่าน
เพื่อความเข้มแข็งของไทยในเวทีอาเซียน
7.การพัฒนาการคิดอย่างไทยสู่การคิดอย่างอาเซียน
8.อาชีพ/งานที่ต้องเร่งพัฒนาในกลุ่มพื้นที่จังหวัด/ในจังหวัดท่านเพื่อรองรับ
การขยายฐานเศรษฐกิจอาเซียน
9.หลักธรรมสากลเพื่อการทางานกับประเทศเพื่อนบ้าน

โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค

หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน
(สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี)

ผลการทบทวน
วรรณกรรม

ความสอดคล้องของแหล่งข้อมูลที่กาหนดความต้องการจาเป็นในการฝึกอบรม
ผลวิเคราะห์ ผลการสัมภาษณ์
ผลความต้องการจาเป็นจากค่าดัชนีความต้องการจาเป็น (PNI)
ยุทธศาสตร์
ที่ได้จากการสารวจจากบุคลากรภาครัฐใน 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน

5.เจรจาต่อรองใน
งานราชการอาเซียน
หมวดวิชา 2 จิต 1.สร้างความอุ่นใจ 1. การรู้เท่าทัน
วิญญาณความเป็น และมั่นคงในพื้นที่ ยุทธศาสตร์ตาม
อาเซียนและรู้เท่า และผู้มาเยือน
แนวเศรษฐกิจ
ทันอาเซียน
2.สร้างแรงจูงใจ ชายแดนใต้
(ASEAN Mind
เพื่อการลงทุน
2.การเรียนรู้
and Literacy)
และความเชื่อมั่น รากเหง้าของ
ประเทศเพื่อนบ้าน
3.ปัญหารูปแบบ
ใหม่ในภูมิภาคจาก
เสรีอาเซียน
4.หลักธรรมสากล
ในงานอาเซียน

10.ระบบโลจิสติกส์อาเซียนสู่โอกาสทางเศรษฐกิจกับคุณภาพชีวิตของคน
ไทยในจังหวัดและระหว่างประเทศใกล้เคียง
1.การเรียนรู้ความสาเร็จที่น่ายกย่องจากประวัติศาสตร์/บุคคลสาคัญของ
ประเทศเพื่อนบ้าน
2.ความเข้าใจในความเชื่อและค่านิยมที่ต่างกันระหว่างคนไทยกับคนใน
ประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้กับจังหวัดท่าน
3.แนวความคิดในระดับสากล (Global Mindset)
4.การยอมรับคุณค่าของสันติภาพเพื่อสร้างความมั่นคงของประชาชนใน
ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน
5.การสร้างจิตสานึกร่วมความรับผิดชอบของประชาชนไทยในฐานะพลเมือง
อาเซียน
6.ความสาคัญของการพึ่งพาซึ่งกันและกันและการสร้างสัมพันธภาพระหว่าง
คนไทยกับคนในประเทศเพื่อนบ้าน
7.การเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของคนจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดน
ใกล้กับจังหวัดของท่าน
8.รู้สึกท้าทายกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ในการทางานอาเซียน
9.การยอมรับคุณค่าคานึงถึงสิทธิมนุษยชนอาเซียน
10.ความคิดเชิงบวกต่อเพื่อนบ้านอาเซียนโดยไม่ยึดติดอดีต

หมวดวิชา 3
ทักษะการ
ขับเคลื่อนนโยบาย
สู่ประชาคม
อาเซียน
(Policy driven
skill to ASEAN)

1.ทักษะการทาวิจัยชุมชนเพื่อสร้างความได้เปรียบคู่เจรจาการค้า/บริการ/
การลงทุน/การใช้แรงงานกับเพื่อนบ้าน
2.ทักษะภาษาอังกฤษในการทางานอาเซียนของข้าราชการ
3.ทักษะการทางานแบบบูรณาการสหสาขาอาชีพของข้าราชการไทยและ
ข้าราชการในประเทศอาเซียน
4.ทักษะภาวะผู้นาในบริบทอาเซียนและบริบทนานาชาติ
5.การสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดเพื่อพร้อมรับวิกฤตจาก
ผลกระทบเชิงลบของการเปิดเสรีอาเซียน
6.ทักษะบริการในงานราชการที่เน้นประชาชนอาเซียนเป็นศูนย์กลางบน
ฐานพหุวัฒนธรรมที่หลากหลาย
7.เทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลของจังหวัดเพื่อนาเสนอทางเลือกที่ดึงดูด
การลงทุน/ท่องเที่ยวของชาติอาเซียน
8.เทคนิคบริหารความเสี่ยงในการทางานอาเซียน
9.ทักษะการสร้างเครือข่ายการทางานตามแนวชายแดน
10.แนวทางปฏิบัติที่ดีในการทางานอาเซียนของข้าราชการส่วนภูมิภาค

1.การพัฒนาคน
และสังคมแห่ง
การเรียนรูภายใต้
พหุวัฒนธรรม
2.การปรับตัวที่
ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลง
3.การพัฒนาที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

1.อาชีพ/งานที่ต้อง
เร่งพัฒนาในกลุ่ม
พื้นที่
2.การบริการ
ราชการทาง
ออนไลน์
3.ความสามารถใน
การดึงดูดการลงทุน
และการท่องเที่ยว

สรุป จากผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องจากแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการกาหนดความต้องการจาเป็นในการ
ฝึกอบรมที่ได้มาจากการทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ การสัมภาษณ์ และการสารวจ สามารถ
เชื่ อ มโยงไปสู่ก ารออกแบบหลั ก สู ตร โดยผลจากการทบทวนวรรณกรรมในหลัก สู ตรที่ ผ่า นมาพบว่า จะเน้ น
โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
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หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน
(สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี)

3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความรู้ ทัศนคติ และทักษะ ซึ่งในหลักสูตรนี้จะนาไปสู่การกาหนดโครงสร้างของหลักสูตร
3 หมวด ได้แก่ หมวดวิชา 1 การสร้างศักยภาพในงานราชการส่วนภูมิภาค ซึ่งเน้นการสร้างความรู้ หมวดวิชา 2
จิตวิญ ญาณความเป็นอาเซียนและรู้เท่าทันอาเซียน ที่เน้นการเสริมสร้างทัศนคติ และหมวดวิชา 3 ทักษะการ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่ประชาคมอาเซียนที่เน้นการพัฒนาทักษะ ส่วนประเด็นที่ได้จากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ ผล
การสัมภาษณ์ และผลการสารวจความต้องการจาเป็นจากบุคลากรภาครัฐ นาไปสู่คาอธิบายรายวิชา และกาหนด
หัวข้อ เนื้อหาสาระในหลักสูตรรวมไปถึง การสร้างกรณีศึกษาในการทากิจกรรมการเรียนรู้ในชั่วโมงที่มีการทา
ปฏิบัติการกลุ่มและระดมสมอง รวมถึงการกาหนดสถานที่ดูงาน ดังแสดงในภาพประกอบ

การทบทวนวรรณกรรม
การวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์
ผลการสัมภาษณ์
ผลการสารวจความต้องการจาเป็น

โครงสร้างหลักสูตรได้แก่ หมวดวิชา เครื่องมือในการวิจัย

เนื้อหาสาระในหลักสูตร
- คาอธิบายรายวิชา
- หัวข้อ ขอบเขตเนื้อหา และกาหนดวิทยากร
- วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และวิธีการประเมินผล

ภาพประกอบ 3 การเชื่อมโยงผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องจากแหล่งข้อมูลไปสู่การออกแบบหลักสูตร

ตอนที่ 2 ผลการวิพากษ์หลักสูตร
จากผลประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวิพากษ์หลักสูตรฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซีย นของบุคลากร
ภาครัฐในส่วนภูมิภาค ในระหว่างวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2557 โดยมีผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรเป็นบุคลากรภาครัฐ
ที่ด ารงต าแหน่ ง ตั้ ง แต่ ช านาญการถึ ง เชี่ ย วชาญ ทั้ ง ที่ด ารงต าแหน่ ง หั ว หน้ ากลุ่ ม งาน หั ว หน้ า ส านั ก งานและ
นักวิชาการที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้านอาเซียนหรือ ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และปฏิบัติง านในจัง หวัด สงขลา
นราธิวาส ยะลา ปัตตานี และสตูล รวม 10 คน ได้ผลสรุปการวิพากษ์ตามประเด็น
1. ประเด็นวิพากษ์ด้านความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรทั้ง 3 หมวดวิชา มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดและ
ความต้องการจาเป็นและความคาดหวังของผู้ปฏิบัติงาน จึงไม่มีการปรับแก้ไขชื่อหมวดวิชา แต่มีข้อเสนอแนะให้
ปรับแก้บางส่วนของหัวข้อ ในแต่ละหมวดวิชา ตามประเด็นโครงสร้างหลักสูตร หัวข้อวิชาและวิธีการเรียนรู้
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2. ประเด็นวิพากษ์ด้านความเหมาะสมของหัวข้อวิชา
หัวข้อวิชา
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
เนื้อหาที่มีการปรับแก้ไขในหลักสูตร
หมวดวิชา 1 การสร้างศักยภาพในงานราชการส่วนภูมิภาค
หัวข้อ 1 จิตวิทยาการ 1. หัวข้อวิชาเป็นชื่อเกี่ยวกับ
มีการเปลี่ยนชื่อหัวข้อเป็น “มรดกร่วมทาง
ทางานอาเซียนสาหรับ จิตวิทยา แต่ในรายละเอียดของ
วัฒนธรรมในการทางานเชิงจิตวิทยาสังคม
บุคลากรภาครัฐ
เนื้อหาของหัววิชาเน้นสังคม
อาเซียน” โดยมีสาระเกี่ยวข้องกับความ
ชายแดนใต้
วัฒนธรรม ซึ่งอาจยังไม่สอดคล้องกัน เข้าใจในความเชื่อและค่านิยมที่ต่างกัน
ดังนั้นควรปรับชื่อหัวข้อ กับขอบเขต ระหว่างคนไทยกับคนในประเทศเพื่อนบ้าน
เนื้อหาให้สอดคล้องกัน
ที่ใกล้กับจังหวัดภาคใต้ชายแดน การเจรจา
2. ควรจะเพิ่มเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับ
ต่อรองในการทางานกับคู่ร่วม การใช้ภาษา
การพัฒนาภาษา หรือภาษาที่ใช้ใน เดียวกันกับอาเซียนในการสื่อสารเพื่อการ
การสื่อสารในสังคมอาเซียน
ประสานงานได้อย่างราบรื่น และใช้หลัก
3. เนื้อหาเกี่ยวกับจิตวิทยา สังคม
บริหารความขัดแย้งของประชาชนอาเซียน
วัฒนธรรม อาจจะเชิญกงสุลประเทศ ด้วยวิธีคิดอย่างอาเซียน และบรรยายโดย
มาเลเซีย มาพูดเกี่ยวกับธรรมเนียม กงสุลใหญ่มาเลเซียประจาจังหวัดสงขลา
ประเพณีของประเทศ
หัวข้อ 2 ความเข้มแข็ง ควรเปลี่ยนชื่อหัวข้อ เป็นความ
มีการเปลี่ยนหัวข้อบรรยาย เป็น “นโยบาย
ของไทยและภูมิภาค
เข้มแข็งของจังหวัดภาคใต้ชายแดน และความเข้มแข็งของจังหวัดภาคใต้
ชายแดนใต้ในเวที
ไม่ควรใช้ความเข้มแข็งของไทย
ชายแดนในเวทีอาเซียน”
อาเซียน
เนื่องจากเราจะเน้นเฉพาะภาคใต้
เท่านั้น
หัวข้อ 3 กฎหมายและ คาว่า หลักธรรม ควรเปลี่ยนเป็น
มีการเปลี่ยนหัวข้อบรรยาย เป็น “กฎหมาย
หลักธรรมในการทางาน หลักธรรมาภิบาล จะมีความ
และหลักธรรมาภิบาลในการทางานอาเซียน
อาเซียนสาหรับ
สอดคล้องกับหลักปฏิบัติงานของ
สาหรับข้าราชการ”
ข้าราชการ
ข้าราชการมากกว่า
หมวดวิชา 2 จิตวิญญาณความเป็นอาเซียนและรู้เท่าทันอาเซียน
หัวข้อ 1 จิตวิญญาณ เหมาะสม
ไม่มีการปรับแก้รายละเอียดของขอบเขต
ความเป็นอาเซียน
เนื้อหา แต่ได้เปลี่ยนชื่อหัวข้อบรรยาย เป็น
หัวข้อ 2 การรู้เท่าทัน เปลี่ยนเป็น “การรู้เท่าทันและคิดเชิง “การรู้เท่าทันอาเซียนและคิดเชิงบวกต่อ
ความเป็นอาเซียน”
อาเซียน
บวกต่อการเป็นอาเซียน”
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หัวข้อ 3 แนวคิดใน
ระดับอาเซียนและ
สากล
หัวข้อ 4 การศึกษาดู
งานด้านประชาคม
อาเซียน

เหมาะสม

ซึ่งมีสาระคลอบคลุมทั้ง 3 หัวข้อบรรยาย
3 ชั่วโมง โดยวิทยากรในพื้นที่ที่มี
ประสบการณ์ตรงด้านอาเซียน
เพิ่มเป็น “การศึกษาดูงานในพื้นที่
ในการศึกษาดูงานจัดให้มีนายด่านศุลกากร
ชุมชนชายแดนประเทศมาเลเซีย”
เป็นวิทยากรบรรยาย ก่อนออกเดินทาง
ครึ่งชั่วโมง โดยมีเนื้อหาเน้นการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์หรือแนวนโยบายในการค้าและ
การลงทุน รวมถึงการพัฒนาของประเทศ
เพื่อนบ้านมาเลเซีย ระบบโลจิสติกส์
อาเซียนสู่โอกาสทางเศรษฐกิจกับคุณภาพ
ชีวิตของคนไทยในจังหวัดภาคใต้ชายแดน
และเยี่ยมชม ณ แหล่งที่ประสบความสาเร็จ
ในเชิงเศรษฐกิจระหว่างประเทศในอาเซียน
ในพื้นที่ชุมชนชายแดนมาเลเซีย ณ ด่าน
ศุลกากรสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา
หมวดวิชา 3 ทักษะการขับเคลื่อนนโยบายสูป่ ระชาคมอาเซียน
เหมาะสม
ไม่มีการปรับแก้
หัวข้อ 1 อาเซียนกับ
การวิจัยชุมชน
เหมาะสม
ไม่มีการปรับแก้
หัวข้อ 2 เทคนิคการ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่
การปฏิบัติในงาน
อาเซียน
มีการเปลี่ยนชื่อหัวข้อเป็น “การบูรณาการ
หัวข้อ 3 การบูรณาการ ควรเปลี่ยนเป็น “การบูรณาการ
แผนการปฏิบัติการของ แผนการปฏิบัติการของจังหวัด
แผนการปฏิบัติการของจังหวัดภาคใต้
จังหวัดในภาคใต้
ภาคใต้ชายแดน”
ชายแดน"
3. ประเด็นวิพากษ์ด้านวิธีการเรียนรู้ใ นแต่ละหมวดวิชา การเรียนรู้ในแต่ละหัวข้อวิชามีความ
น่าสนใจ เนื่องจากสอดคล้องกับความจาเป็นที่ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการอบรม สร้างความเข้าใจ และพัฒนา
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4. ประเด็นวิพากษ์ตามกาหนดการ จาแนกตามหมวดวิชา เนื้อหา และกิจกรรม
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
เนื้อหาที่มีการปรับแก้ไขในหลักสูตร
1. ในช่วงเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัด อาจจะเชิญ
1. ได้เพิ่มหัวข้อบรรยาย “มรดกร่วมทางวัฒนธรรม
กงสุลจากประเทศมาเลเซีย มาพูดหลังจากท่านผู้ว่า ฯ อาเซียน (ASEAN Cultural Heritage)” บรรยายโดย
กล่าวจบ เพื่อให้สามารถเข้าใจ เข้าถึงเกี่ยวกับความ กงสุลใหญ่มาเลเซียประจาจังหวัดสงขลา เพื่อให้ผู้เข้า
เป็นอาเซียน โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน
อบรมเข้าใจ เข้าถึงเกี่ยวกับความเป็นอาเซียน
2. กลุ่มผู้เข้าฝึกอบรมครั้งแรก ควรเป็นระดับหัวหน้า 2. กาหนดกลุ่มผู้เข้าฝึกอบรมเป็น ชานาญการถึง
กลุ่ม แล้วค่อยลงไปปฏิบัติการ อาจจะเป็นการยากที่ ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งตาแหน่งอาจจะครอบคลุมทั้งระดับ
จะเชิญคนทางานระดับซี 7 ขึ้นไป มาอบรมจนอยู่ครบ หัวหน้ากลุ่มงานและผู้ปฏิบัติงาน
3 วัน
3. มีการปรับหัวข้อในกาหนดการให้ตรงกับหัวข้อใน
3. หัวข้อในกาหนดการในการจัดฝึกอบรม ไม่ตรงกับ โครงสร้างหลักสูตร และเพิ่มการระบุรายละเอียดใน
หัวข้อที่ระบุในหมวดวิชาอาจจะไม่ครอบคลุมเนื้อหาที่ ขอบเขตเนื้อหาของแต่ละหัวข้อ เพื่อให้วิทยากรได้
ได้ร่างไว้ทั้งหมด
ถ่ายทอดได้ตรงกับที่หลักสูตรต้องการ
4. ในเนื้อหาควรใช้คาว่า ภาคใต้ชายแดน แทนคาว่า 4. ในเนื้อหาได้เปลี่ยนจากคาว่า ชายแดนภาคใต้ เป็น
ชายแดนภาคใต้
คาว่า ภาคใต้ชายแดน
5. ควรมีคู่มือเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานอาเซียนให้กับ
5. ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านอาเซียน เช่น กรม
ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นเอกสารประกอบการอบรม
อาเซียน เพื่อขอเอกสารความรู้ด้านอาเซียนมาแจก
5. ประเด็นวิพากษ์ด้านกิจกรรมการศึกษาดูงาน
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
เนื้อหาที่มีการปรับแก้ไขในหลักสูตร
1. การศึกษาดูงานด่านสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา
1. มีการประสานงานติดต่อดูงานโดยระบุให้มีการ
อาจจะปรับเปลี่ยนไปดูวิถีการดาเนินชีวิตของประเทศ บรรยายครอบคลุมถึงของชุมชนโดยรอบด้วยทั้งในวิถีชิวิต
เพื่อนบ้านมากกว่าการศึกษาดูงานระบบการทางาน
ประเทศไทยและมาเลเซียตามแนวชายแดน
ของด่าน เนื่องจากสามารถเข้าถึงความเป็นอาเซียน 2. มีการวางแผนการดูงานโดยจัดแบ่งเป็นกลุ่ม ตามเสา
อย่างแท้จริง
หลักอาเซียน และกาหนดวัตถุประสงค์ในการ
2. ประเด็นการดูงาน เช่น วิถีชีวิตของเพื่อนบ้าน แบ่ง ดูงานในแต่ละกลุ่มให้ชัดเจนขึ้นและมีการเชิญนายด่านมา
หัวข้อย่อย ตามกลุ่มออกไป อาจจะแบ่งกลุ่มออกเป็น บรรยายที่ห้องประชุมโรงแรมก่อนประมาณครึ่งชั่วโมง
4 กลุ่ม จากจานวนคนเข้าร่วมอบรมทั้งหมด 150 คน ก่อนที่จะเดินทางไปดูงานเยี่ยมชม ที่ด่านสะเดา และเมื่อ
โดยให้แต่ละกลุ่มศึกษา ทาความเข้าใจ ในประเด็นที่ กลับมามีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้จากการดูงาน
ได้รับมอบหมาย แล้วนาความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอด
และการเรียนรู้ทั้งหมดนอกชั้นเรียนและมาร่วมในการทา
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แลกเปลี่ยนกับผู้เข้าร่วมอบรมกลุ่มอื่นต่อไป
3. ระยะเวลาในการศึกษาดูงานมีความเหมาะสม
แต่สิ่งที่เพิ่มเติมคือ ทางผู้จัดอบรมอาจเชิญนายด่านมา
อธิบายความรู้การปฏิบัติงานในแต่ละส่วนของ
หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้าน
มาพูดคุยแลกเปลี่ยนที่โรงแรมในเบื้องต้น จากนั้นให้
ทางนายด่านเป็นผู้พาผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดไปศึกษา
ดูงานในสถานที่ปฏิบัติงานจริง ที่ด่านสะเดา โดย
ระหว่างการพูดคุยอาจจะมีการแจกใบผ่านทางมาแจก
ให้ทุกคนกรอกข้อมูล ซึ่งเป็นการเรียนรู้งานอาเซียนไป
ในตัว หลังจากนั้นทางนายด่านจะเป็นผู้ที่ประสานงาน
การเข้า – ออก ด่านให้กับทางผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด
ในการเข้าไปศึกษาถึงวิถีชีวิตของชุมชนในมาเลเซีย

กิจกรรมกลุ่มในหัวข้อ “ปฏิบัติการกลุ่ม เรื่อง การบูรณา
การแผนปฏิบัติการของจังหวัดภาคใต้ชายแดน”
3. การเดินทางเพื่อไปดูงานที่ด่านสะเดา ไม่สามารถนาพา
ข้าราชการข้ามเข้าไปในฝั่งประเทศมาเลเซียได้ เนื่องจาก
โครงการฯ นี้ไม่ได้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ในการดูงานใน
ต่างประเทศ จึงไม่สามารถพาข้าราชการข้ามแดนไปได้
และไม่ได้ทาประกันชีวิตในต่างแดน

6. อื่นๆ
6.1 ให้นาเอาหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาอบรม หล่านี้ไปใช้ต่อหรือเผยแพร่ต่อในการพัฒนาบุคคล
โดยภาพรวม ในบุคลากรทุกสายงาน ทุกหน่วยงาน อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงาน โดย
การนาหลักสูตรไปใช้ ควรนาไปใช้ในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด
6.2 ควรนาเสนอเรื่องอาเซียนอย่างน้อย 1 ชั่วโมงในที่ประชุมกรรมการจังหวัด ประกอบด้วย
หัวหน้าส่วนราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับแนวคิดให้ทันกับสถานการณ์อาเซียนในปัจจุบัน และสามารถนาไป
ประกอบการชี้แจง หรือบูรณาการในเนื้อหาการจัดประชุมอื่นๆ ของหน่วยงานแต่ละหน่วยต่อไป
6.3 เสนอให้จัด Video Conference ให้หัวหน้าส่วนราชการ เรื่องอาเซียนอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ที่
ศาลากลาง และจัดเตรียมเอกสารบทสรุปสาหรับผู้บริหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขยายแนวคิดไปยัง กลุ่ม
ข้าราชการในแต่ละจังหวัดได้อย่างกว้างขวางโดยไม่สิ้นเปลืองงบประมาณ
6.4 ควรจะมีการพูดเรื่องอาเซียนให้กับระดับหัวหน้าในการจัดประชุมเพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจ
ตรงกันในเรื่องของสถานการณ์อาเซียนในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร
จากผลการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ ผลการสัมภาษณ์ ผลการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็น และผลการ
วิพากษ์หลักสูตร นามาสู่การกาหนด การสรุปกาหนดการ ตามหมวดวิชา หัวข้อเนื้อหาและกิจกรรม ได้ดังนี้
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ตาราง 13 สรุปกาหนดการ ตามหมวดวิชา หัวข้อเนื้อหาและกิจกรรม
หมวดวิชา

หัวข้อ/เนือ้ หา

วิธีการ

จานวน

วิธีประเมิน

วันที่หนึ่ง
หมวดวิชา 1 การ
การประเมินตนเองด้านอาเซียนก่อน
สร้างศักยภาพในงาน อบรม
ราชการส่วนภูมิภาค
-ความรู้พื้นฐานด้าน
อาเซียน
นโยบายและความเข้มแข็งของจังหวัด
ภาคใต้ชายแดนในเวทีอาเซียน
มรดกร่วมทางวัฒนธรรมอาเซียน

หมวดวิชา 2
จิตวิญญาณความ
เป็นอาเซียนและรู้เท่า
ทันอาเซียน
-ทัศนคติเชิงบวกต่อ
อาเซียน
วันที่สอง

ทาแบบทดสอบ
ความรู้ก่อนเรียน

15
นาที

-ผลคะแนนทดสอบ
-ใบสมัครอบรม

ปาฐกถาพิเศษ
และพิธีเปิด

30
นาที

-สังเกตปฏิกิริยาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน

บรรยายพิเศษ

45
นาที

-สังเกตบรรยากาศใน
การเรียนการสอน

กฎหมายและหลักธรรมาภิบาลในการ บรรยาย
ทางานอาเซียนสาหรับข้าราชการ

3
-สังเกตบรรยากาศใน
ชั่วโมง การเรียนการสอน

การรู้เท่าทันอาเซียนและคิดเชิงบวก
ต่อความเป็นอาเซียน

1 ชม. -สังเกตบรรยากาศใน
30นาที การเรียนการสอน

บรรยาย

กิจกรรมสร้างเครือข่ายชุมชนนัก
กิจกรรม
ปฏิบัติด้านอาเซียนของจังหวัดภาคใต้ สันทนาการ
ชายแดน

อาเซียนกับการวิจัยชุมชน
หมวดวิชา 3
การขับเคลื่อนนโยบาย สู่
ประชาคมอาเซียน
- ทักษะด้านอาเซียน

บรรยาย

หมวดวิชา 2
ด่านศุลกากรกับการทางานอาเซียน บรรยาย
จิตวิญญาณความ
เป็นอาเซียนและรู้เท่า ศึ ก ษาดู ง านและเยี่ ย มชม ณ ด่ า น ดูงาน
ทันอาเซียน
ศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา
นอกสถานที่

1 ชม. -สังเกตการมีส่วนร่วม
30นาที ในการทากิจกรรม

2
-สังเกตบรรยากาศใน
ชั่วโมง การเรียนการสอน

30
นาที
6 ชม.
30
นาที

-สังเกตบรรยากาศใน
การเรียนการสอน
- สังเกตความสนใจ
- วัดความพึงพอใจต่อ
การจัดอบรม

ภาคเย็น กิจกรรมสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติงานด้านอาเซียนในพื้นที่ภูมิภาค
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หมวดวิชา

หัวข้อ/เนือ้ หา

วิธีการ

จานวน

วิธีประเมิน

วันที่สาม
หมวดวิชา 3
การขับเคลื่อน
นโยบายสูป่ ระชาคม
อาเซียน
- ทักษะด้านอาเซียน

กิจกรรม Workshop

1 ชม.
30 -สังเกตการทา
นาที กิจกรรมร่วมกัน

ปฏิบัติการกลุ่ม เรื่อง การบูรณาการ -การวิเคราะห์
แผนปฏิ บั ติ ก ารของจั ง หวั ด ภาคใต้ สถานการณ์จาลอง
ชายแดน
-การระดมสมอง
-การทางานกลุ่ม
ร่วมกัน
การนาเสนอผลการออกแบบกิจกรรม การนาเสนอ
และโครงการของกลุ่ม
หน้าห้อง

1 ชม. -สังเกตการทา
30นาที กิจกรรมร่วมกัน
-ผลงานกลุ่ม

เทคนิคการขับเคลื่อนนโยบายสู่การ -การระดมสมอง
ปฏิบัติในงานอาเซียน

2 ชม. -สั ง เกตปฏิ กิ ริ ย าการ
30นาที เรียนรู้ของผู้เรียน
-สังเกตพฤติกรรม
-ทดสอบหลังอบรม

กิจกรรม มอบวุฒิบัตร และประเมินผล

ตอนที่ 3 ผลการออกแบบหลักสูตร
กาหนดเป็นโครงการและกาหนดการฝึกอบรม พร้อมใช้ในการจัดฝึกอบรมได้ดังนี้
ชื่อโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 5 จังหวัดภาคใต้
ชายแดน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4–6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช รีสอร์ท อ.เมือง จ.สงขลา
1. ที่มาและความสาคัญในการฝึกอบรม
การพัฒนาบุคลากรของประเทศไทยนั้นมีความจาเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องเร่งพัฒนาให้มีทักษะการทางาน
ร่ ว มกั น ทั้ ง ภายในประเทศและระหว่ า งประเทศในภู มิ ภ าคอาเซี ย น และจากผลศึ ก ษาด้ า นอาเซี ย นของ
มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ (สานักงาน ก.พ., 2555) พบว่า ประเทศไทยควรมีแนวทางการดาเนินงานที่สาคัญ
2 ประการ คือ 1) การบริหารกาลังคนภาครัฐให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจในปัจจุบันและเตรียมพร้อมสาหรับ
อนาคตและ 2) การพัฒนาทักษะทั่วไปและทักษะเฉพาะให้มีคุณลักษณะผู้นาการเปลี่ยนแปลงได้แก่ความเป็น
นานาชาติ เป็นผู้สนับสนุน มีความเป็นมืออาชีพและการพัฒนาให้มีความรู้เกี่ยวกับอาเซียนตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง
สานั ก งาน ก.พ. ในฐานะองค์ กรกลางด้ า นการบริห ารทรั พ ยากรบุ ค คลในราชการพลเรือ นของประเทศไทย
เพื่ อ เตรี ย มพร้ อ มสู่ ป ระชาคมอาเซีย นของไทย ส านัก งาน ก.พ. มี บทบาทโดยตรงในเสาหลั ก ด้ านสั ง คมและ
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วัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC) ตามแผน Roadmap สู่ประชาคมอาเซียนทั้งนี้หน้าที่
หลัก 2 ประการของ ASCC คือ 1) การพัฒนามนุษย์ (Human Development) และ 2) การเสริมสร้างขีด
ความสามารถของภาครัฐในการให้บริก ารประชาชน (Building Civil Service Capability) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับมาตรฐานการทางานของระบบราชการในกลุ่มประเทศอาเซียน ให้ตอบสนองต่อ
ภารกิ จ ของรั ฐ และการให้ บ ริ ก ารประชาชนตลอดจนปรั บ บทบาท และภารกิ จ ของระบบราชการให้ ทั น ต่ อ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในด้านการพัฒนาระหว่างข้าราชการของกลุ่ม
ประเทศอาเซียนเพื่อให้กาลังคนภาครัฐของภูมิภาคอาเซียน มีความรู้ความสามารถ และมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล
ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความสามารถต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ทั้งในหลักสูตรแกนกลางสาหรับ
ผู้บริหารทุกระดับและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาเซียนโดยตรง และในปีงบประมาณ 2557 นี้ สานักงาน ก.พ. ร่วมกับ
สถาบันวิ จัยพฤติ กรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ได้ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรและจัด ฝึกอบรม
เกี่ยวกับความรู้ด้านอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาคตามแนวชายแดนให้ตรงตามความต้องการ
จาเป็นในบริบทอาเซียนในลักษณะพื้นที่ (Area Based) ของกลุ่มจังหวัดอย่างแท้จริง
สาหรับการพัฒนาหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน
(สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี) ซึ่งเป็นหลักสูตรความต้องการร่วม (Common needs) ที่สอดคล้องกับ
ภารกิจตามพื้นที่ชายแดน ที่พัฒนามาจากผลการสารวจความต้องการจาเป็นด้านอาเซียนของบุคลากรภาครัฐหลาย
สายงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 5 จังหวัด รวม 301 คน มาจากจังหวัด สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล
มีจานวน 69, 68, 56, 56 และ 52 คน ตามลาดับ บุคลากรผู้ตอบแบบสารวจส่วนใหญ่ ดารงตาแหน่งชานาญการ
คิดเป็นร้อยละ 76.4 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.5 มีอายุอยู่ในช่วง 31 – 40 ปี ร้อยละ 35.8 จบปริญญาตรี ร้อยละ
68.1 ทางานในสังกัดพลรือนสามัญ คิดเป็นร้อยละ 38.5 รองลงมาเป็น ข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึ กษา
สถาบันอุดมศึกษา กลาโหม องค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนตาบล พนักงานเทศบาลตารวจ อัยการ/ตุลา
การ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคิดเป็นร้อยละ 12.4, 11.4, 10.0, 6.4, 6.0, 4.3, 4.0, 2.7 และ 0.7 ตามลาดับ
ตอบแบบสารวจและพบว่าส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าอบรมด้ านอาเซียนมาก่อนคิดเป็น 73.8 และเมื่อพิจารณาผลการ
ประเมินตนเองของบุคลากรภาครัฐในจังหวัดภาคใต้ที่มีพื้นที่ติดแนวชายแดนพบว่า มีสภาพพื้นฐานด้านอาเซียนที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบรรยากาศการทางานอาเซียน ด้านทัศนคติต่ออาเซียน ด้านทักษะอาเซียน
และด้านความรู้เกี่ยวกับอาเซียน อยู่ในระดับต่าด้วยคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.711, 2.488, 2.451 และ 2.400 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 และเมื่อพิจารณาความคาดหวังต่ออาเซียนพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คาดหวังในด้าน
ทัศนคติ ด้านบรรยากาศการทางานอาเซียน ด้านความรู้ และด้านทักษะด้วยค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกันเท่ากับ 4.027,
4.006, 3.954 และ 3.852 จึงเห็นได้ว่า ความต้องการจาเป็นในการฝึกอบรมจะเน้นในขอบเขตเพื่อการพัฒนาด้าน
ทัศนคติเป็นลาดับแรก รองลงมาเป็นทักษะและความรู้ ดัง นั้นในการพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้ จึงให้ความสาคัญกับ
จานวนชั่วโมงและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกต่ออาเซียนมากกว่าการให้ความรู้
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ประกอบกับ การพิจารณากาหนดหัวข้อวิชาได้มาจากการวิเคราะห์ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ด้านอาเซียน
ของ 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารภาครัฐ ผู้ปฏิบัติงานอาเซียน และผู้ประกอบการในพื้นที่
และผลการสารวจความต้องการจาเป็นในการฝึกอบรมพร้อมนาผลการวิเคราะห์ที่สอดคล้องกันของแหล่งข้อมูลใน
ระดับต้นๆ มากาหนดรายละเอียดวิชาได้เป็น 3 หมวดวิชา ดังนั้น จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรภาครัฐใน
จังหวัดภาคใต้ชายแดนควรได้รับการฝึกอบรมเพื่อเสริมศักยภาพในการทางานด้านอาเซียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยจัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสงขลา เป็นเวลา 3 วันตามวัตถุประสงค์
2. วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม
1. มีความรู้และทักษะที่จาเป็นเกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคที่สอดคล้องกับ
ภารกิจตามพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน
2. มีทัศนคติเชิงบวกต่อการปฏิบัติราชการด้านอาเซียนและที่มีต่อเพื่อนบ้านอาเซียน
3. มีส่วนร่วมวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนโครงการเพื่อพัฒนาทรัพยากรในพื้นที่รองรับอาเซียนตาม
แนวความคิดในระดับสากล (Global Mindset) และสอดคล้องกับสภาพปัญหาของภูมิภาคชายแดนใต้
4. มีเครือข่ายทางสังคมเพื่อการปฏิบัติงานราชการด้านอาเซียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป
3. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาและฝึกอบรม
1. บุคลากรภาครัฐที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับงานด้านอาเซียนและ
2. ปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงต่าง ๆ หรือในองค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นและ
3. มีระดับตาแหน่งตั้งแต่ ชานาญการ ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือพนักงานท้องถิ่นระดับ 6-8 และ
4. ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดน 5 จังหวัด ได้แก่ สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล และปัตตานี
4. จานวนผู้เข้าฝึกอบรม
รวมจานวนทั้ง สิ้น 150 คน ที่ มาจาก 5 จัง หวัดภาคใต้ช ายแดนติดประทศมาเลเซีย ได้แก่ สงขลา
นราธิวาส ยะลา สตูล และปัตตานี จังหวัดละ 30 คน
5. ช่วงเวลาจัดฝึกอบรม
เป็นวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมบีพีสมิหลาบีชรีสอร์ท ที่อยู่ ถ.ราช
ดาเนิน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร: 074-440222 โทรสาร: 074-40442 www.bphotelgroup.com
6. งบประมาณค่าใช้จ่าย
สานักงาน ก.พ. เป็นผู้รับผิดชอบค่าห้องพักห้องละ 2 คน ค่าอาหารกลางวัน อาหารเย็นและค่าอาหาร
ว่างในระหว่างวันจัดฝึกอบรมและค่าดาเนินการจัดฝึกอบรม
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แต่ ส าหรั บ ค่ าใช้ จ่ า ยที่ เ ป็น เบี้ ย เลี้ ย ง ค่ า พาหนะและค่ า เดิ นทางก่ อ นและหลั ง วั น จั ดอบรม และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของผู้เข้า ฝึกอบรมนั้น ขอให้ผู้เข้าฝึ กอบรมเบิกจ่า ยจากต้นสังกั ดซึ่งสานักงาน ก.พ. มิไ ด้
ดาเนินการให้ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง
7. รายละเอียดและโครงสร้างการฝึกอบรม
หมวดวิชาและคาอธิบายรายวิชา แบ่งเป็น 3 หมวด ได้แก่
หมวดวิชา 1 การสร้างศักยภาพในงานราชการส่วนภูมิภาค (Capacity Building for Provincial
Public Service) รวมจานวน 4 ชั่วโมง 15 นาที ประกอบด้วย 3 หัวข้อวิชา
คาอธิบายรายวิชา เป็นหมวดวิชาที่เน้นการสร้างความรู้ โดยมุ่งที่การให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ บริ บ ทในการท างานเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานราชการกั บ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ ประชาชน
ผู้ประกอบการ ผู้มาเยือน ทั้งชาวไทยและเพื่อนบ้าน ในขอบเขตของภารกิจที่ต้องเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
สื่อ สารกั บ ผู้รั บบริ การที่ ต่า งกัน เพื่ อน าไปสู่ก ารทางานร่ว มกัน อย่ างบรรลุเ ป้ าหมายของการเปิด เสรี อาเซี ย น
โดยบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคใน 5 จังหวัดภาคใต้ที่มีชายแดนประเทศมาเลเซีย ให้มีความรู้ความเข้าใจในด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
หัวข้อวิชา
1. มรดกร่วมทางวัฒนธรรมในการทางานเชิงจิตวิทยาสังคมอาเซียน
- ขอบเขตเนื้อหาเน้นด้านสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) โดย
มีสาระเกี่ยวข้องกับความเข้าใจในความเชื่อและค่านิยมที่ต่างกันระหว่างคนไทยกับคนในประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้
กับจังหวัดาคใต้ชายแดน การเจรจาต่อรองในการทางานกับคู่ร่วม การใช้ภาษาเดียวกันกับอาเซียนในการสื่อสาร
เพื่อการประสานงานได้อย่างราบรื่น และใช้หลักบริหารความขัดแย้งของประชาชนด้วยวิธีคิดอย่างอาเซียน
- บรรยายโดย กงสุลใหญ่มาเลเซียประจาจังหวัดสงขลา หรือผู้ปฏิบัติการเชิงจิตวิทยาในพื้นที่
2. นโยบายและความเข้มแข็งของจังหวัดภาคใต้ชายแดนในเวทีอาเซียน
- ขอบเขตเนื้อหาเน้น ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
โดยมีสาระเกี่ยวข้องกับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นไทยสู่เพื่อนบ้านอาเซียน การสร้าง
นวัตกรรมสินค้า/บริการ/ลงทุน/แรงงานระดับจังหวัดของท่านเพื่อความเข้มแข็งของไทยในเวทีอาเซียน และการ
บริการในงานราชการที่เน้นประชาชนอาเซียนเป็นศูนย์กลางบนฐานพหุวัฒนธรรมที่หลากหลาย
- บรรยายโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ ผู้ขับเคลื่อนงานด้านอาเซียนของภาครัฐหรือภาคเอกชนใน
พื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดน
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3. กฎหมายและหลักธรรมาภิบาลในการทางานอาเซียนสาหรับข้าราชการ
- ขอบเขตเนื้อหาเน้นด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security
Community: APSC) โดยมีสาระเกี่ยวข้องกับความรู้ความเข้าใจในกฎหมายหรือข้อตกลงระหว่างอาเซียน
สิ่งจาเป็นที่ข้าราชการไทยที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ติดแนวชายแดนควรรู้เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สภาพปัญหาใน
การทางานของข้าราชการตามแนวชายแดนที่เกี่ยวข้องและพึ่งพาทางกฎหมายแนวทางการเยี่ยวยาผลกระทบที่เกิด
ขึ้นกับประชาชนตามแนวชายแดน การสร้างจิตสานึกร่วมความรับผิดชอบของข้าราชการไทยในฐานะพลเมือง
อาเซียนด้วยหลักธรรมาภิบาล
- บรรยายโดย นักกฎหมายเชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศในอาเซียนจากส่วนกลาง
หมวดวิชา 2 จิตวิญญาณความเป็นอาเซียนและรู้เท่าทันอาเซียน (ASEAN Mind and Literacy) รวม
จานวน 10 ชั่วโมง ประกอบด้วย 4 หัวข้อวิชา
คาอธิบายรายวิชา เป็นหมวดวิชาที่เน้นการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่ออาเซียน โดยมุ่งเน้นการปรับวิธีคิด
เชิง บวกต่อเพื่อนบ้านอาเซียนโดยไม่ยึดติดอดีต พร้อมการเรียนรู้สิ่ง ใหม่จากประสบการณ์ของผู้ที่ทางานด้าน
อาเซียนอย่างมีคุณภาพ
หัวข้อวิชา การรู้เท่าทันอาเซียนและคิดเชิงบวกต่อความเป็นอาเซียน
1. การรู้เท่าทันอาเซียน
- ขอบเขตเนื้อหาเป็นการบูรณาการทั้ง 3 เสาหลัก โดยมีสาระเกี่ยวข้องกับการประยุกต์แนวคิดทฤษฎี
แบบไทยเพื่อนามาสู่การอยู่ร่วมกัน ของอาเซียน การได้เรียนรู้ความสาเร็จที่น่ายกย่องจากประวัติศาสตร์ /บุคคล
สาคัญของประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นแบบอย่างในการทางานราชการได้ และการคิดเชิงบวกที่มีต่อการเป็นอาเซียน
การมีทัศนคติที่ดีต่อความเป็นอาเซียน เรียนรู้ความสาเร็จในการบริหารจัดการด้านอาเซียนของเพื่อนบ้าน
- บรรยายโดย นักวิชาการและผู้ปฏิบัติการเชิงจิตวิทยาในพื้นที่
2. ความคิดเชิงบวกต่อความเป็นอาเซียน
- ขอบเขตเนื้อหาเน้นด้านสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) โดยมี
สาระเกี่ยวข้องกับการสร้างความเข้าใจในความเชื่อและค่านิยมที่แตกต่างระหว่างประชาชนอาเซียน ให้การยอมรับ
คุณค่า คานึงถึงสิทธิมนุษยชนอาเซียน การเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของคนจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนใกล้
กับจังหวัดภาคใต้ชายแดน มีจิตสานึกร่วมความรับผิดชอบของประชาชนไทยในฐานะพลเมืองอาเซียน การยอมรับ
คุณค่าของสันติภาพ เพื่อสร้างความมั่นคงของประชาชนในชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
- บรรยายโดย นักวิชาการและผู้ปฏิบัติการเชิงจิตวิทยาในพื้นที่
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3. กิจกรรมสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติด้านอาเซียนของจังหวัดภาคใต้ชายแดน
- ขอบเขตเนื้อหา เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกิจกรรมภาษาอาเซียน การสร้างเครือข่ายการทางาน
ตามแนวชายแดน แนวทางปฏิบัติที่ดีในการทางานอาเซียนของข้าราชการส่วนภูมิภาคและสร้างเครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติด้านอาเซียนของจังหวัดภาคใต้ชายแดน
- นากิจกรรมโดย นักนันทนาการและข้าราชการในส่วนภูมิภาคที่เป็นแบบอย่างการทางานอาเซียน
4. การศึกษาดูงาน ด่านศุลกากรกับงานอาเซียน
- ขอบเขตเนื้อหาเน้นด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) โดย
เน้นการเรียนรู้ยุทธศาสตร์หรือแนวนโยบายในการค้าและการลงทุน รวมถึง การพัฒนาของประเทศเพื่อนบ้าน
มาเลเซีย ระบบโลจิสติกส์ อาเซียนสู่โอกาสทางเศรษฐกิจกับคุณภาพชีวิตของคนไทยในจัง หวัด ภาคใต้ชายแดน
บทบาทที่ส าคัญในงานศุลกากรที่สนับ สนุน งานอาเซี ยน และการเรี ยนรู้ วิถีชีวิ ตของคนในชุม ชนชายแดนไทย
มาเลเซีย
- ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม ณ แหล่งที่ประสบความสาเร็จในเชิงเศรษฐกิจระหว่างประเทศในอาเซียน
ได้แก่ ทัศนศึกษาในพื้นที่ชุมชนชายแดนมาเลเซียและเยี่ยมชม World Class Customs ณ ด่านศุลกากรสะเดา
อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และเยี่ยมชมการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งของ อบต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา
หมวดวิชา 3 ทักษะการขับเคลื่อนนโยบายสู่ประชาคมอาเซียน (Policy Driven Skill to ASEAN) รวม
จานวน 7 ชั่วโมง 30 นาที ประกอบด้วย 4 หัวข้อวิชา
คาอธิบายรายวิชา เป็นการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจและฝึกทักษะการสร้างหัวข้อวิจัยชุมชน
เพื่อสร้างความได้เปรียบคู่เจรจาการค้า /บริการ/การลงทุน/การใช้แรงงานกับเพื่อนบ้าน ทักษะการทางานแบบ
บูรณาการสหสาขาอาชีพของข้าราชการไทยและข้าราชการในประเทศอาเซียน และการทากิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้าง
ทักษะผู้นาการเปลี่ยนแปลงในจังหวัด เพื่อพร้อมรับวิกฤตจากผลกระทบเชิง ลบของการเปิดเสรีอาเซียน ทักษะ
บริการในงานราชการที่เน้นประชาชนอาเซียนเป็นศูนย์กลางบนฐานพหุวัฒนธรรมที่หลากหลาย เทคนิคการบริหาร
จัดการข้อมูลของจังหวัด เพื่อนาเสนอทางเลือกที่ดึงดูดการลงทุน /ท่องเที่ยวของชาติอาเซียน เทคนิคบริหารความ
เสี่ยงในการทางานอาเซียน
หัวข้อวิชา
1. อาเซียนกับการวิจัยชุมชน
- ขอบเขตเนื้อหาเน้น ด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political Security
Community: APSC) โดยมีสาระเกี่ยวข้องกับการนาเสนอผลการวิจัยชุมชน เพื่อสร้างความได้เปรียบคู่เจรจา
การค้ า /บริ ก าร/การลงทุ น /การใช้ แ รงงานกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นและการฝึ ก คิ ด การเชื่ อ มโยงนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านอาเซียนมาสู่การกาหนดโจทย์วิจัย เพื่อการพัฒนาบุคคล หน่วยงาน สังคมและประเทศชาติต่อไป
- บรรยายและฝึกการตั้งโจทย์วิจัยชุมชนเพื่อการพัฒนา นาโดย ทีมวิทยากรนักวิจัยคุณภาพ
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121

หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน
(สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี)

2. เทคนิคการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในงานอาเซียน
- ขอบเขตเนื้อหา เน้นการให้องค์ความรู้ถึงเทคนิคการศึกษาวิเคราะห์แผนหรือนโยบาย เพื่อทาความ
เข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และการวิเคราะห์ศักยภาพของทรัพยากรท้องถิ่นนั้นมาสู่ การเชื่อมโยงแผน
นโยบายด้านงานอาเซียนของจังหวัดภาคใต้ มาสู่การกาหนดแนวทางปฏิบัติในงานด้านอาเซียนของข้าราชการ
- บรรยายโดย นักวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์
3. การบูรณาการแผนการปฏิบัติการของจังหวัดภาคใต้ชายแดน
- ขอบเขตเนื้อ หา เน้ น การบู ร ณาการแผนยุท ธศาสตร์ ด้ านอาเซี ย นของจั ง หวั ด มาสู่ ก ารก าหนด
แนวทางปฏิบัติในงานด้านอาเซียน ด้วยกระบวนการฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเอง การทางานเป็นทีม และการแบ่งปัน
ความรู้ ด้วยการทากิจกรรมกลุ่มเพื่อฝึกการออกแบบกิจกรรมและโครงการเพื่อการพัฒนาตนเองและงานด้าน
อาเซียน พร้อมนาเสนอในแต่ละกลุ่มย่อย
- น ากิ จ กรรมโดย นั ก วิ ช าการที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการเป็ น ผู้ อ านวยการกลุ่ ม หรื อ ท า KM
(Knowledge Management)
4. กิจกรรมนอกห้องเรียน
- ทากิจกรรมสังสรรค์เพื่อสร้างเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ เช่น facebook หรือ ไลน์ ในการสื่อสาร
เพื่อการปฏิบัติงานราชการด้านอาเซียนต่อไป
- นากิจกรรมโดย คณะผู้จัดและการมีส่วนร่วมของผู้เข้าฝึกอบรม
8. วิธีการฝึกอบรม
บรรยาย อภิปราย ระดมสมอง ปฏิบัติการกลุ่ม ดูงาน ตอบข้อซักถามและนาเสนอผลประชุม
9. การประเมินผล
1. ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการบริหารจัดการโครงการวิทยากร
2. ทดสอบความรู้พื้นฐาน ประเมินทัศนคติต่ออาเซียน
3. ติดตามผลการนาความรู้ไปใช้ในการทางานภายหลังการอบรม 1 เดือน จากแบบสอบถามทัศนคติที่ดีต่อ
อาเซียนและพฤติกรรมการทางาน
4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มี เวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และเข้าร่วมกิจกรรมประชุมระดมความ
คิดเห็นจะได้รับวุฒิบัตรรับรองผลการฝึกอบรมเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรม
5. สังเกตการณ์มีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติของผู้เข้ารับการอบรม
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถนาความรู้และทักษะที่ จาเป็นเกี่ยวกับอาเซียนไประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีการปรับทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติราชการด้านอาเซียนและที่ดีต่อเพื่อนบ้านอาเซียน
3. ผู้เข้าร่วมฝึก อบรมมีการท างานในด้านอาเซียนร่ว มกันกับข้าราชการในพื้นที่ จัง หวัดใกล้เ คียงได้อย่า ง
คล่องตัวมากขึ้นจากเครือข่ายทางสังคม
4. หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานราชการด้านอาเซียนมากยิ่งขึ้น
11. ผู้รับผิดชอบโครงการ
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 E-mail: ungsinun@gmail.com
น.ส.พิชชาดา สุทธิแป้น เจ้าหน้าที่โครงการ โทร.086-915-5355 E-mail: sutipan.p@gmail.com
น.ส.นัชชิมา บาเกาะ เลขานุการโครงการ โทร.081-6081347 E-mail:taqwa_mah@hotmail.com
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กาหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน
ในวันที่ 4 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ณ โรงแรมบีพีสมิหลาบีชรีสอร์ท ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 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
นโยบายและความเข้มแข็งของจังหวัดภาคใต้ชายแดนในเวทีอาเซียน
โดย นายพิรสิญจ์ พันธุ์เพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
09.40 - 10.15 น. มรดกร่วมทางวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Cultural Heritage)
โดย นายมูฮัมหมัดไฟซาล ราซาลี กงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจาจังหวัดสงขลา
10.15 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 - 12.00 น. การรู้เท่าทันอาเซียนและคิดเชิงบวกต่อความเป็นอาเซียน
โดย ผศ.สุพจน์ โกวิทยา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น. กฎหมายและหลักธรรมาภิบาลในการทางานอาเซียนสาหรับข้าราชการ
โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
16.00 - 17.30 น. กิจกรรมภาษาอาเซียนและสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ
ด้านอาเซียนของจังหวัดภาคใต้ชายแดน
โดย อ.วีรพงษ์ พวงเล็ก และทีมงานวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
18.00 - 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
วันอังคารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2557
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 11.00 น. อาเซียนกับการวิจัยชุมชน
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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
ด่านศุลกากรกับการทางานอาเซียน
โดย นายชวลิต จิระชนากุล
รับประทานอาหารกลางวัน
ทัศนศึกษาในพื้นที่ชุมชนชายแดนมาเลเซีย และเยี่ยมชม World Class
Customs ณ ด่านศุลกากรสะเดา และเยี่ยมชมการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนที่
เข้มแข็ง ของ อบต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา
รับประทานอาหารเย็น

วันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2557
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 10.30 น. เทคนิคการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในงานอาเซียน
โดย ดร.อิศรัฏฐ์ รินไธสง
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น. ปฏิบัติการกลุ่ม เรื่อง การบูรณาการแผนปฏิบัติการของจังหวัดภาคใต้ชายแดน
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
หมายเหตุ หัวข้อและวิทยากรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
อาหารว่างเช้า เวลาประมาณ 10.30 น.
อาหารว่างบ่าย เวลาประมาณ 14.30 น.
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ภาคผนวก
1. ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความต้องการจาเป็น (Priority Needs Index) ในการฝึกอบรม
2. เครื่องมือประเมินผลการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค

128

โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค

หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน
(สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี)

ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความต้องการจาเป็น (Priority Needs Index) ในการฝึกอบรม
ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี)
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 ลักษณะทางชีวสังคม
ตาราง 14 ลักษณะทางชีวสังคมของกลุ่มตัวอย่างจาแนกรายจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ลักษณะทางชีวสังคม

สงขลา
จานวน %

ปัตตานี
จานวน %

นราธิวาส
จานวน %

ยะลา
จานวน %

สตูล
จานวน %

รวม
จานวน %

1. เพศ
- ชาย
- หญิง
รวม
2. อายุ
- ต่ากว่า 31 ปี
- 31 – 40 ปี
- 41 – 50 ปี
- 51 – 60 ปี
รวม
3. อายุราชการ
- ต่ากว่า 11 ปี
- 11 – 20 ปี
- 21 – 30 ปี
- 31 – 40 ปี
- 41 ปีขึ้นไป
รวม

30
39
69

43.5
56.5
100.0

25
43
68

36.8
63.2
100.0

25
31
56

44.6
55.4
100.0

17
39
56

30.4
69.6
100.0

25
27
52

48.1
51.9
100.0

122
179
301

40.5
59.5
100.0

2
23
30
14
69

2.9
33.3
43.5
20.3
100.0

18
32
13
5
68

26.5
47.1
19.1
7.4
100.0

30
14
9
3
56

53.6
25.0
16.1
5.4
100.0

22
16
12
6
56

39.3
28.6
21.4
10.7
100.0

1
22
23
6
52

1.9
42.3
44.2
11.5
100.0

73
107
87
34
301

23.7
35.8
29.1
11.4
100.0

16
26
22
3
2
69

23.2
37.7
31.9
4.3
2.9
100.0

43
10
9
3
3
68

63.2
14.7
13.2
4.4
4.4
100.0

31
5
3
1
16
56

55.4
8.9
5.4
1.8
28.6
100.0

32
15
5
3
1
56

57.1
26.8
8.9
5.4
1.8
100.0

12
27
13
52

23.1
51.9
25.0
100.0

134
83
52
10
22
301

44.6
27.6
17.4
3.3
7.3
100.0

42
16
7
4
69

60.9
23.2
10.1
5.8
100.0

44
18
1
5
68

64.7
26.5
1.5
7.4
100.0

39
11
2
4
56

43
6
7
56

76.8
10.7
12.5
100.0

37
13
2
52

71.2
25.0
3.8
100.0

205
64
12
20
301

68.1
21.3
4.0
6.6
100.0

47
19
3
69

68.2
27.5
4.3
100.0

54
11
3
68

79.4
16.2
4.4
100.0

42
13
1
56

43
12
1
56

76.8
21.4
1.8
100.0

44
7
1
52

84.6
13.5
1.9
100.0

230
62
9
301

76.4
20.6
3.0
100.0

4. การศึกษาสูงสุด

- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
- ไม่ระบุ
รวม
5. ตาแหน่งงาน
- ชานาญการ

- ชานาญการพิเศษ
- ระดับเชี่ยวชาญ
รวม

69.6
19.6
3.6
7.1
100.0
75.0
23.2
1.8
100.0
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หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน
(สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี)

ลักษณะทางชีวสังคม

สงขลา
จานวน %

ปัตตานี
จานวน %

นราธิวาส
จานวน %

ยะลา
จานวน %

สตูล
จานวน %

รวม
จานวน %

6. กลุ่มราชการ

-

พลเรือนสามัญ
กลาโหม
ตารวจ
สถาบันอุดมศึกษา
ครู/บุคลากรการศึกษา
อัยการ/ตุลาการ
องค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัด
พนักงานเทศบาล
พนักงานส่วนตาบล
ไม่ระบุ

23
17
2
9
4
1
-

33.3
24.6
2.9
13.0
5.8
1.4
-

28
11
3
9
6
2
-

41.2
16.2
4.4
13.2
8.8
2.9
-

10
1
4
12
12
1

17.9
1.8
7.1
21.4
21.4
1.8

29
1
1
2
4
4

51.8
1.8
1.8
3.6
7.1
7.1

25
2
2
11
2
-

48.1
3.8
3.8
21.2
3.8
-

115
30
12
34
37
8

38.5
10.0
4.0
11.4
12.4
2.7

1

1.8

1

1.8

2

.7

3

4.3

4

5.9

6

10.7

1

1.8

5

9.6

19

6.4

4
6
-

5.8
8.7
-

1
2
2

1.5
2.9
2.9

1
4
4

1.8
7.1
7.2

5
3
5

8.9
5.4
8.9

2
3
-

3.8
5.8
-

13
18
11

4.3
6.0
3.7

52
16

76.5
23.5

42
14

75.0
25.0

48
8

85.7
14.3

29
23

55.8
44.2

222
79

73.8
26.2

7. การเข้าร่วมฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อด้านอาเซียน

- ไม่เคย
- เคย

51
18

73.9
26.1

7.1 กรณีตอบข้อ 7 เคยหัวข้อฝึกอบรมด้านความรู้เกี่ยวกับอาเซียนที่เคยฝึกอบรม

-

เศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม
การเมืองและความมั่นคง
ไม่ระบุ

3
7
2
6

16.7
38.9
11.1
33.3

3
9
1
3

18.8
56.2
6.2
18.8

6
4
1
3

42.9
28.6
7.1
21.4

5
1
2

62.5
12.5
25.0

11
4
1
7

47.8
17.4
4.3
30.4

23
29
6
21

29.1
36.7
7.6
26.6

12
4

75.0
25.0

3
6
5

21.4
42.9
35.7

3
4
1

37.5
50.0
12.5

1
17
5

4.3
73.9
21.7

9
51
19

11.4
64.6
24.1

6
1
1

75.0
12.5
12.5

17
1
5

73.9
4.3
21.7

60
5
14

75.9
6.3
17.7

7.2 กรณีตอบข้อ 7 เคยหน่วยงานที่จัดการฝึกอบรม

- สานักงาน ก.พ.
- หน่วยงานอื่น
- ไม่ระบุ

2
12
4

11.1
66.7
22.2

7.3 กรณีตอบข้อ 7 เคยจานวนครั้งที่เข้ารับการฝึกอบรมในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยเฉลี่ย

- 1 – 2 ครั้ง/ปี
- 3 – 4 ครั้ง/ปี
- ไม่ระบุ
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14
1
3

77.8
5.6
16.7

14
2

87.5
12.5

9
2
3

64.3
14.3
21.4
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หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน
(สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี)

ตอนที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนความต้องการจาเป็น
ตาราง 15 แสดงความต้องการจาเป็นในการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนด้านความรู้
ความต้องการจาเป็น
1.
2.
3.
4.

เทคนิคเจรจาต่อรองกับผู้ปฏิบัติงานราชการในอาเซียน
กฎหมายด้านอาเซียนสาหรับข้าราชการ
จิตวิทยาเพื่อบริหารความขัดแย้งของประชาชนอาเซียน
การประยุกต์แนวคิดทฤษฎีแบบไทยเพื่อสร้างความ
มั่นคงและความอยู่รอดในระบบทุนนิยมอาเซียน
5. เส้นทางพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นไทยสู่เพื่อนบ้านอาเซียน
6. การสร้างนวัตกรรมสินค้า/บริการ/ลงทุน/แรงงานระดับ
จังหวัดของท่านเพื่อความเข้มแข็งของไทยในเวที
อาเซียน
7. การพัฒนาการคิดอย่างไทยสู่การคิดอย่างอาเซียน
8. อาชีพ/งานที่ต้องเร่งพัฒนาในกลุ่มพื้นที่จังหวัด/ใน
จังหวัดท่านเพื่อรองรับการขยายฐานเศรษฐกิจอาเซียน
9. หลักธรรมสากลเพื่อการทางานกับประเทศเพื่อนบ้าน
10. ระบบโลจิสติกส์อาเซียนสู่โอกาสทางเศรษฐกิจกับ
คุณภาพชีวิตของคนไทยในจังหวัดและระหว่างประเทศ
ใกล้เคียง
11. ตลาดการศึกษาอาเซียนของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
12. ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นงานด้านอาเซียนของไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน
13. จิตวิทยาความมั่นคงจากการเปิดเสรีอาเซียน
14. การเผชิญปัญหาและการปรับตัวของการบริหารงาน
จังหวัดและท้องถิ่นไทยให้เท่าทันอาเซียน
15. Road Map ในการแก้ปัญหาและเส้นทางการค้าที่ผิด
กฎหมายตามแนวชายแดนที่ส่งผลต่อวิถีชวี ิตท้องถิ่น
16. ความก้าวหน้าในงานสาธารณสุขไทยและอาเซียน
17. กรอบความร่วมมือและข้อตกลงระหว่างจังหวัดกับเมือง
ในประเทศเพื่อนบ้านชายแดนใกล้กับจังหวัดท่าน
18. การเท่าทันปัญหาสาธารณสุขไทยกับการเปิดเสรีอาเซียน
19. การค้า/การบริการ/การลงทุน/การเคลื่อนย้ายแรงงาน
ของจังหวัดสู่ประเทศอาเซียน
20. การรู้เท่าทันยุทธศาสตร์ตามระเบียงเศรษฐกิจชายแดน

สภาพปัจจุบัน
Mean SD

ความคาดหวัง
Mean
SD

Priority Need
Index: PNI

2.254
2.351
2.318

0.766
0.811
0.766

3.806
3.926
3.809

0.711
0.748
0.710

0.408
0.401
0.392

2.381

0.743

3.920

0.719

0.392

2.421

0.766

3.977

0.721

0.391

2.395

0.806

3.920

0.742

0.389

2.418

0.779

3.960

0.732

0.389

2.442

0.764

3.977

0.744

0.386

2.425

0.784

3.943

0.751

0.385

2.378

0.774

3.846

0.735

0.382

2.468

0.799

3.980

0.755

0.380

2.448

0.786

3.937

0.728

0.378

2.385

0.800

3.803

0.669

0.373

2.421

0.796

3.853

0.759

0.372

2.401

0.827

3.799

0.786

0.368

2.472

0.765

3.913

0.746

0.368

2.462

0.778

3.860

0.782

0.362

2.495

0.766

3.910

0.739

0.362

2.522

0.774

3.923

0.722

0.357

2.448

0.742

3.786

0.743

0.353
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หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน
(สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี)

ความต้องการจาเป็น
ของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน
21. เสน่ห์วัฒนธรรม/สินค้าของจังหวัดสู่เศรษฐกิจอาเซียน
22. วิสัยทัศน์ของอาเซียนของไทยและรายจังหวัดเพื่อการ
แข่งขันและความร่วมมือในเวทีอาเซียนของจังหวัดท่าน
23. ความพร้อมในการทางานด้านอาเซียนของประเทศไทย
เมื่อเทียบเคียงกับประเทศสมาชิกอาเซียน
24. สภาพปัจจุบันและแนวโน้มโครงการลงทุนของภาครัฐและ
เอกชนในจังหวัดที่ท่านอยู่กับประเทศเพื่อนบ้าน
25. การนานโยบายและกลยุทธ์ด้านอาเซียนของประเทศและ
จังหวัดมาใช้ในการปฏิบัติงานราชการในจังหวัดของท่าน
26. ปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่จากการเปิดเสรีอาเซียน
27. ความอ่อนไหวต่อความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยกับเพื่อนบ้าน
ที่มีชายแดนใกล้กับจังหวัดของท่าน
28. ความอ่อนไหวทางการเมืองในประเทศเพื่อนบ้าน

สภาพปัจจุบัน
Mean SD

ความคาดหวัง
Mean
SD

Priority Need
Index: PNI

2.572

0.780

3.963

0.774

0.351

2.505

0.734

3.819

0.715

0.344

2.552

0.700

3.863

0.659

0.339

2.552

0.777

3.829

0.701

0.334

2.525

0.711

3.783

0.642

0.332

2.478

0.853

3.702

0.804

0.331

2.555

0.882

3.562

0.958

0.283

2.592

0.816

3.472

0.931

0.253

ตาราง 16 ความต้องการจาเป็นในการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนด้านทัศนคติ
ความต้องการจาเป็น
1. การเรียนรู้ความสาเร็จที่น่ายกย่องจากประวัติศาสตร์/
บุคคลสาคัญของประเทศเพื่อนบ้าน
2. ความเข้าใจในความเชื่อและค่านิยมที่ต่างกันระหว่างคน
ไทยกับคนในประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้กับจังหวัดท่าน
3. แนวความคิดในระดับสากล (Global Mindset)
4. การยอมรับคุณค่าของสันติภาพเพื่อสร้างความมั่นคง
ของประชาชนในชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน
5. การสร้างจิตสานึกร่วมความรับผิดชอบของประชาชน
ไทยในฐานะพลเมืองอาเซียน
6. ความสาคัญของการพึ่งพาซึ่งกันและกันและการสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างคนไทยกับคนในประเทศเพื่อนบ้าน
7. การเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของคนจากประเทศเพื่อน
บ้านที่มีชายแดนใกล้กับจังหวัดของท่าน
8. รู้สึกท้าทายกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ในการทางานอาเซียน
9. การยอมรับคุณค่าคานึงถึงสิทธิมนุษยชนอาเซียน
10. ความคิดเชิงบวกต่อเพื่อนบ้านอาเซียนโดยไม่ยึดติดอดีต
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สภาพปัจจุบัน
Mean
SD

ความคาดหวัง
Mean
SD

2.545

0.786

3.923

0.703

0.351

2.612

0.792

3.987

0.700

0.345

2.632

0.830

3.977

0.721

0.338

2.699

0.841

4.064

0.709

0.336

2.686

0.808

4.017

0.762

0.331

2.719

0.799

4.050

0.719

0.329

2.739

0.874

4.050

0.733

0.324

2.763
2.806
2.743

0.867
0.895
0.858

4.013
4.017
3.916

0.723
0.744
0.726

0.312
0.301
0.300

Priority Need
Index: PNI
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หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน
(สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี)

ตาราง 17 ความต้องการจาเป็นในการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนด้านทักษะ
ความต้องการจาเป็น
1. ทักษะการทาวิจัยชุมชนเพื่อสร้างความได้เปรียบคู่เจรจา
การค้า/บริการ/การลงทุน/การใช้แรงงานกับเพื่อนบ้าน
2. ทักษะภาษาอังกฤษในการทางานอาเซียนของ
ข้าราชการ
3. ทักษะการทางานแบบบูรณาการสหสาขาอาชีพของ
ข้าราชการไทยและข้าราชการในประเทศอาเซียน
4. ทักษะภาวะผู้นาในบริบทอาเซียนและบริบทนานาชาติ
5. การสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดเพื่อพร้อมรับ
วิกฤตจากผลกระทบเชิงลบของการเปิดเสรีอาเซียน
6. ทักษะบริการในงานราชการที่เน้นประชาชนอาเซียน
เป็นศูนย์กลางบนฐานพหุวัฒนธรรมที่หลากหลาย
7. เทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลของจังหวัดเพื่อนาเสนอ
ทางเลือกที่ดึงดูดการลงทุน/ท่องเที่ยวของชาติอาเซียน
8. เทคนิคบริหารความเสี่ยงในการทางานอาเซียน
9. ทักษะการสร้างเครือข่ายการทางานตามแนวชายแดน
10. แนวทางปฏิบัติที่ดีในการทางานอาเซียนของข้าราชการ
ในส่วนภูมิภาค
11. เทคนิคเชื่อมโยงงานอาเซียนกับความก้าวหน้าในงาน
12. ทักษะการใช้ภาษาเพื่อนบ้านในการทางานกับเพื่อนบ้าน
ที่มีชายแดนใกล้กับจังหวัดของท่าน
13. ทักษะการออกแบบกิจกรรมโครงการเพื่อแก้ปัญหาใน
การทางานอาเซียนในภูมิภาค
14. การสร้างพลังจูงใจเพื่อก่อเกิดชุมชนแห่งปัญญาของ
จังหวัดในการเตรียมพร้อมรับแข่งขันในเวทีอาเซียน
15. ทักษะบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งอาเซียนและจังหวัด
16. เทคนิคการทางานข้ามวัฒนธรรมและท่ามกลางความ
หลากหลายวัฒนธรรมอาเซียนอย่างสันติ
17. ความหยุ่นตัว (resilience) ต่อการใช้ชีวิตและการ
ทางานอาเซียน
18. ทักษะการให้บริการราชการอิเล็กทรอนิคออนไลน์
ร่วมกับออฟไลน์อย่างมีมาตรฐานอาเซียนและสากล
19. เทคนิคการประสานงานกับบุคคลากรของหน่วยงานใน
ประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนใกล้กับจังหวัดของท่าน

สภาพปัจจุบัน
Mean
SD

ความคาดหวัง
Mean
SD

2.217

0.762

3.886

0.710

0.429

2.371

0.827

4.100

0.757

0.422

2.281

0.808

3.926

0.738

0.419

2.288

0.788

3.930

0.694

0.418

2.291

0.768

3.920

0.700

0.416

2.298

0.682

3.923

0.698

0.414

2.294

0.824

3.910

0.716

0.413

2.314
2.381

0.799
0.816

3.890
3.997

0.793
0.758

0.405
0.404

2.355

0.804

3.953

0.740

0.404

2.408

0.799

4.003

0.730

0.398

2.455

0.909

4.064

0.764

0.396

2.368

0.763

3.923

0.740

0.396

2.358

0.716

3.903

0.700

0.396

2.398

0.794

3.957

0.725

0.394

2.431

0.801

3.997

0.758

0.392

2.385

0.800

3.920

0.700

0.392

2.442

0.785

4.000

0.724

0.390

2.415

0.757

3.940

0.735

0.387

โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค

Priority Need
Index: PNI

133

หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน
(สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี)

ความต้องการจาเป็น
20. ทักษะจาเป็นต่องานอาเซียนเช่นความเป็นมืออาชีพใน
งาน(Professional) มีความเป็นสากล (International)
เป็นผู้อานวยความสะดวกที่ดี (Facilitator) และอื่นๆ
21. เทคนิคการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนไทยให้
ยอมรับการปรับตัวต่อการแข่งขันในเวทีอาเซียน
22. เทคนิคการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งเพิ่มความร่วมมือ
และสร้างผลประโยชน์ร่วมกันในอาเซียน
23. เทคนิคการถ่ายทอด/การสอนแนะ/การสร้างแรง
บันดาลใจเพื่อบริหารจัดการงานอาเซียนให้มี
ประสิทธิภาพ
24. แนวทางส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรท้องถิ่นในจังหวัด
อย่างยั่งยืนเพื่อการบริการและการลงทุนข้ามพรมแดน
25. เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและความอบอุ่นต่อ
คนในประเทศอาเซียน
26. เทคนิคการสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อความ
ร่วมมือในการทางานร่วมกันในประชาคมอาเซียน
27. เทคนิคการสร้างบรรยากาศกัลยาณมิตรเพื่อความ
ร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน
28. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนไทยใน
ท้องถิ่นบนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมอาเซียน

สภาพปัจจุบัน
Mean
SD

ความคาดหวัง
Mean
SD

2.435

0.806

3.963

0.774

0.386

2.462

0.752

3.983

0.730

0.382

2.452

0.751

3.957

0.743

0.380

2.438

0.754

3.913

0.699

0.377

2.472

0.770

3.913

0.737

0.368

2.572

0.788

4.020

0.704

0.360

2.549

0.755

3.973

0.728

0.359

2.549

0.794

3.947

0.749

0.354

2.518

0.748

3.900

0.744

0.354

Priority Need
Index: PNI

ตาราง 18 ความต้องการจาเป็นในการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนด้านบรรยากาศการทางาน
ความต้องการจาเป็น
1. การสนับสนุนของหน่วยงานเพื่อให้บุคลากรเตรียมความ
พร้อมในการทางานด้านอาเซียน
2. การศึกษาดูงานในหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนที่ประสบ
ความสาเร็จในงานด้านอาเซียนของจังหวัดที่ท่านอยู่
3. หน่วยงานของท่านมีการถ่ายทอดนโยบายกลยุทธ์และ
ตัวชี้วัดสู่การทางานด้านอาเซียนไว้อย่างชัดเจน
4. หน่วยงานภาคีเครือข่ายในการทางานด้านอาเซียนที่ท่าน
รู้จักสามารถขอความร่วมมือได้อย่างสะดวกใจ
5. ผู้บริหารท่านมีความรู้และพร้อมต่อการทางานอาเซียน
6. บรรยากาศในที่ทางานท่านเอื้อต่อการทางานอาเซียน
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สภาพปัจจุบัน
Mean
SD

ความคาดหวัง
Mean
SD

2.401

0.785

4.033

0.746

0.405

2.425

0.792

3.973

0.704

0.390

2.418

0.829

3.960

0.732

0.389

2.458

0.791

4.013

0.690

0.388

2.599
2.629

0.859
0.882

4.090
4.094

0.711
0.684

0.365
0.358

Priority Need
Index: PNI

โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค

หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน
(สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี)

ตาราง 19 สรุปความต้องการจาเป็นในการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนจาแนกรายด้านรวม
สภาพปัจจุบัน
Mean
SD

ความคาดหวัง
Mean SD

 ความรู้
 ทัศนคติ
 ทักษะ

2.400

0.589

3.954

0.577

0.393

2.488

0.688

4.027

0.605

0.382

2.451

0.540

3.852

0.520

0.364

 บรรยากาศการทางาน

2.711

0.665

4.006

0.581

0.323

ความต้องการจาเป็นรายด้าน

Priority Need
Index: PNI

ตาราง 20 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ประเด็นข้อเสนอแนะ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.

ประสบการณ์ที่ดีและภาคภูมิใจที่เกี่ยวข้องกับการทางานด้านอาเซียน (n=27)
พัฒนาทักษะการบริการเช่นการฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
ใช้ชีวิตแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับคนในกลุ่มอาเซียน
รับนักเรียนแลกเปลี่ยนในกลุ่มอาเซียน
แนะนาการให้บริการแก่คนในประเทศเพื่อนบ้าน
มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้ประชาชน
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้กับประเทศเพื่อนบ้าน
เข้าร่วมประชุมในด้านการลงทุนเศรษฐกิจอาเซียน
ปัญหาอุปสรรคในการทางานที่เกี่ยวข้องกับการทางานด้านอาเซียน (n= 80)
ทักษะทางด้านภาษาและการสื่อสาร
ขาดความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับการเข้าสู่อาเซียน
วัฒนธรรมที่แตกต่างกันของแต่ละชาติ
ขาดความพร้อมทั้งทางภาครัฐและเอกชนในการเข้าสู่อาเซียน
ความแตกแยกของคนในสังคม
บริบทของแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน
ปัญาโรคระบาดควบคุมยาก
แนวทางการแก้ไขปัญหาในการทางานด้านอาเซียน (n=72)
พัฒนาทักษะทางด้านภาษาแก่ข้าราชการทั้งภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน
ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแก่บุคลากร
ทาการจัดเป็นนโยบายการพัฒนา
ให้ข้าราชการมีโอกาสแลกเปลี่ยนทางานในหน่วยงานของประเทศอื่น
จัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากรในทุกภาคส่วน

จานวน

ร้อยละ

5

18.52

5

18.52

5

18.52

4

14.81

3

11.11

3

11.11

2

7.41

58

72.5

10

12.5

5

6.25

3

3.75

2

2.5

1

1.25

1

1.25

32

44.44

12

16.67

6

8.33

9

12.50

9

12.50

โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค

135

หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน
(สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี)

6.
7.
8.

ประเด็นข้อเสนอแนะ

จานวน

ร้อยละ

ศึกษาดูงานต่างประเทศในกลุ่มอาเซียน
ใช้อัตลักษณ์ของพื้นที่ชายแดนแต่ละพื้นที่เป็นหลักในการกาหนดทิศทางกิจกรรม
ดารงไว้ซึ่งเศรษฐกิจพอเพียง

2

2.78

1

1.39

1

1.39

จานวน

ร้อยละ

166

55.50

37

12.40

29

9.70

17

5.70

16

5.40

จานวน

ร้อยละ

197

65.9

115

38.5

91

30.4

33

11.0

จานวน

ร้อยละ

208

69.6

205

68.6

6

2.0

ตาราง 21 สถานที่ที่ควรจัดฝึกอบรมเทคนิคกาอบรมและรูปแบบการสร้างเครือข่าย
สถานที่ใช้ในการฝึกอบรม
-

สงขลา
ปัตตานี
นราธิวาส
ยะลา
สตูล
เทคนิคการฝึกอบรม
- ปฏิบัติการ
- การบรรยาย
 เรื่องความรู้ทั่วไปของกลุ่มประเทศอาเซียน
 เรื่องภาษาที่ใช้ในการสื่อสารอาเซียน
 เรื่อง กฎหมายอาเซียน
 เรื่องเศรษฐกิจการค้าในอาเซียน
 เรื่องบทบาทของประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน
 เรื่องการช่วยเหลือข้ามแดน
 เรื่องการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขอาเซียน
 เรื่องการจัดการท่องเที่ยวเพื่อรองรับอาเซี่ยน
- ดูงานอาเซียนในพื้นที่เช่น ภายในภูมิภาคเชี่ยวหลาน จ.สุราษฎร์
- กิจกรรมโครงการ
 กิจกรรมพัฒนาภาษา (มีการสนทนาภาษาอังกฤษทุกวัน)
 กิจกรรม วัฒนธรรมสมาชิกอาเซียนค่ายเยาวชนอาเซียน
รูปแบบการสร้างเครือข่ายเพื่อการติดตามและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
- จัดตั้งกลุ่ม/รุ่นเพื่อสร้างสัมพันธภาพ
- ตั้งกลุ่ม Face book
- ตั้งกลุ่ม line
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โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค

หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน
(สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี)

เครื่องมือประเมินผลการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
(เครื่องมือฉบับที่ 1)

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 เพียงคาตอบเดียวเท่านั้น
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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(สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี)

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” ได้จัดตั้งขึ้นโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ของประเทศสมาชิ ก ก่อ ตั้ ง 5 ประเทศ ซึ่ง ได้ แ ก่ ป ระเทศใดบ้า งที่ ไ ด้ร่ ว มลงนามใน “ปฏิ ญญากรุ งเทพฯ”
(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) เพื่อ ประกาศจัดตั้งประชาคมอาเซียนหรือ ASEAN
Community ภายในปี 2563 (ค.ศ.2020) โดยสนับสนุนการรวมตัวและความร่วมมืออย่างรอบด้าน โดย
ประกอบไปด้วย 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)
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10. กรอบการปฏิบัติใด ไม่ได้ อยู่ในแผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ก. การส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมของแต่ละประเทศสมาชิก (คาตอบที่ถูกต้อง)
ข. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ค. สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม
ง. การลดช่องว่างทางการพัฒนา
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. สถาบั น อาเซี ย นเพื่ อ สั น ติ ภ าพและความสมานฉั น ท์ (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
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ง. เข้าไปสร้างความสมานฉันท์ภายในประเทศสมาชิก
16. วัตถุประสงค์หลักของประเทศไทยในการส่งเสริมบทบาทของภาคประชาสังคมด้วยการจัดตั้ง GO-NGO
Forum คือข้อใด
ก. ส่งเสริมให้NGO สามารถทางานด้านสิทธิมนุษยชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข. การส่งเสริมและผลักดันให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินการตามแผนงานการจัดตั้งประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน(คาตอบที่ถูกต้อง)
ค. การผลักดันให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ง. ถูกทุกข้อ
17. ข้อใด ไม่ใช่ หลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก
ก. การภาคยานุวัติ
ข. การตกลงใช้เงินสกุลเดียวกัน (คาตอบที่ถูกต้อง)
ค. การเป็นคู่เจรจาเต็มตัวของอาเซียน
ง. การมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับอาเซียน
18. อาเซียนได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน
(ASEAN ICT Masterplan2015: AIM 2015) หน้าที่ในข้อใด ไม่ใช่ บทบาทของประเทศไทย
ก. การจัดทามาตรฐานและนิยามทักษะบุคลากรด้าน ICT อาเซียน
ข. การจัดทาแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อาเซียน
ค. โครงการ Smart Thailand
ง. จัดทาโครงการสื่อสารไร้พรมแดนภายในภูมิภาค (คาตอบที่ถูกต้อง)
19. การที่ประเทศไทยให้ความสาคัญกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยเน้นหลักธรรมาภิบาล แสดงว่าประเทศ
ไทยดาเนินการได้สอดคล้องกับประชาคมใด
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

โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค

141

หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน
(สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี)

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

การบริหารจัดการด้านวิชาการของผู้จัดอบรม ได้ทาสิ่งต่อไปนี้หรือไม่

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

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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(สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี)

ประเด็นพิจารณา

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

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

ด้านเอกสารประกอบการฝึกอบรม
1. มีเอกสารประกอบการอบรมครบถ้วน เนื้อหาอ่านเข้าใจได้ด้วยตนเอง
2. จัดทาไว้เป็นรูปเล่มหรือแฟ้มที่สะดวกต่อการอ่านและศึกษาเพิ่มเติมภายหลัง

ด้านการจัดการศึกษาดูงาน
1. กาหนดการ และระยะเวลาในการจัดศึกษาดูงานในครั้งนี้
2. ประโยชน์/ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้
3. การนาความรู้และข้อมูลที่ได้จากการศึกษาดูงานมาปรับใช้ในงาน
4. การนาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ไปถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้
5. การให้ความต้อนรับและข้อมูลจากบุคลากรที่เข้าศึกษาดูงาน
6. ความเหมาะสมของสถานที่ศึกษาดูงาน
7. ความเหมาะสมของยานพาหนะ
8. การได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรประจา
สถานที่ที่เข้าไปศึกษาดูงานในครั้งนี้
9. โดยภาพรวมของการจัดโครงการ/กิจกรรมในครั้งนี้

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม…………………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………….………….…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….………….……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….………….…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….………….……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….………….…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….………….……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….………….…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….………….……………………………
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หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน
(สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี)

แบบประเมินวิทยากรตามหัวข้อวิชา โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ชื่อวิทยากรที่ถูกประเมิน ……………………………………………….…………..…………….……………………….…………………..……
ชื่อหัวข้อวิชาที่สอน.....................................................................................................................................................
สอนในวันที่.................................................................สถานที่....................................................................................
คาชี้แจง: โปรดทาเครื่องหมายลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ประเด็นพิจารณา

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

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

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม…………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………….………….…………………………………………
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หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน
(สงขลา นราธิวาส ยะลา สตูล ปัตตานี)

แบบประเมินปฏิกิริยาการเรียนรู้และพฤติกรรมของผู้เข้าอบรมประจาวัน
โดยการสังเกตการณ์ของ ผูจ้ ัดการฝึกอบรม
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. มีสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้จัดอบรม
7. มีสัมพันธภาพที่ดีต่อวิทยากร
8. ใบหน้ายิ้มแย้มในขณะรับการอบรม
ความตั้งใจในการเรียนรู้
9. แสดงความสนใจขณะที่วิทยากรบรรยายหรือดาเนินกิจกรรม
10.พยักหน้าเข้าใจตามที่วิทยากรบรรยายหรือดาเนินกิจกรรม
11.จดบันทึกสิ่งที่วิทยากรบรรยาย
12.เปิดเอกสารประกอบคาบรรยายหรือตั้งใจศึกษาสื่อประกอบการอบรม
13.ซักถามวิทยากรเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้อง
14.เหม่อลอย / สัปหงก / หลับขณะมีการบรรยายหรือดาเนินกิจกรรม (ข้อลบ)
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการฝึกอบรม
15. ตอบคาถามที่วิทยากรซักถาม
16. มีส่วนร่วมในกิจกรรมการฝึกอบรมอย่างกระตือรือร้น

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม…………………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………….………….………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….………….………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….………….………………………
โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
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