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บทที่ 1
บทนา
1. ที่มาและความสาคัญ
จากแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในภูมิภาคอาเซียนมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ลดช่องว่างการพัฒนาโดยการกระจายประโยชน์ของการเจริญเติบโตไปยังกลุ่มและชุมชนที่พัฒนา
น้อยกว่าที่มีความยากจน รวมทั้งส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนและเชื่อมต่อชาติสมาชิกอาเซียนใน
ภูมิภาคให้เข้ากับประชาคมโลก จะเป็นการสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งในภูมิภาคในอาเซียน ดังวิสัยทัศน์
อาเซียนปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) ที่มีมุมมอง “ความเป็นหุ้นส่วนของการพัฒนาอย่างมีพลวัตและเป็นประชาคมที่
เอื้ออาทร” โดยมีเป้าหมายของความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนที่เพิ่มพูน ได้แก่ 1) เพื่อเพิ่มพูนการรวมตัวและ
ความร่วมมือของอาเซียน 2) เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกของอาเซียนโดยการมีเครือข่ายการ
ผลิตของภูมิภาคที่เข้มแข็ง 3) เพื่อทาให้สภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของประชากรอาเซียนดีขึ้น 4) เพื่อปรับปรุง
กฎระเบียบและธรรมาภิบาลของอาเซียน 5) เพื่อส่งเสริมการเชื่อมต่อกับศูนย์กลางทางเศรษฐกิจให้มากขึ้นทั้งใน
ภูมิภาคอาเซียนและภายในชาติสมาชิก รวมถึงการลดช่องว่างของการพัฒนา 6) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของท้องถิ่น 7) เพื่อเพิ่มพูนความพยายามในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและส่งเสริม
การพัฒนาที่ยั่งยืน และ 8) เพื่อจะสามารถจัดการกับผลกระทบในทางลบที่จะเกิดมาจากความเชื่อมโยงในอาเซียน
การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ของประเทศไทยนั้น มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาให้มีทักษะ
ที่จะทางานร่วมกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สานักงาน ก.พ.,
2555) พบว่า ประเทศไทยควรมีแนวทางการดาเนินงานที่สาคัญ 2 ประการ คือ 1) การบริหารกาลังคนให้สอดคล้อง
กับบทบาทภารกิจในปัจจุบันและเตรียมความพร้อมสาหรับอนาคต และ 2) การพัฒนาทักษะทั่วไปและทักษะเฉพาะ
การพัฒนาศักยภาพกาลังคนภาครัฐให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ มีคุณลักษณะผู้นา การเปลี่ยนแปลง ได้แก่
ความเป็นนานาชาติ เป็นผู้สนับสนุน มีทักษะ และเป็นมืออาชีพ และการพัฒนาให้มีความรู้เกี่ยวกับอาเซียนประเทศ
สมาชิก อาเซี ย นและความรู้ เฉพาะเรื่ องตามภารกิจ จากการศึ กษา CEOs ของกลุ่ ม ประเทศในอาเซี ยน พบว่ า
องค์ประกอบภายนอกที่มีผลต่อองค์กรอันดับหนึ่ง คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การใช้ Social media เทคโนโลยี
การสื่อสารสมัยใหม่ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภ าพและประสิทธิผลขององค์กร สาหรับองค์ประกอบภายในที่มีผลต่อ
องค์การ ได้แก่ ทรัพยากรบุคคล ซึ่งกลุ่มประเทศอาเซียนให้ความสาคัญว่าเกี่ยวข้องกับความสาเร็จของหน่วยงานถึง
ร้อยละ 70.0 และคุณสมบัติของบุคลากรที่ต้องการประกอบด้วย Collaboration communication, Creativity
และ Flexibility (IBM CEO study, 2012) ดังเช่น ทักษะของผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ที่เป็นที่ต้องการ
ของนายจ้างในประเทศในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 4 อันดับแรกประกอบด้วย Integrity, Intellectual capacity,
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Team work skills, Analytical and problem solving skills และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พบว่า ควรเสริมสร้าง
Communication skill ส่วนสหพัน ธรัฐมาเลเซีย พบว่า เมื่อจัดลาดับทักษะที่สาคัญจากมากไปน้อย ได้แก่
Technical skills, Soft skills, Managerial skills, Team work, Adaptability (Graduate employability in
Asia, 2012) จากการศึกษาดังกล่าวจะเห็นว่า ความต้องการการพัฒนาทรัพยากรของประเทศในอาเซียน มีความ
เกี่ยวข้องกับบริบท ความต้องการของสังคม และวัฒนธรรมขององค์กรร่วมด้วย ซึ่งในแต่ละพื้นที่ (Regions &
Local) อาจมีความต้องการที่แตกต่างกัน ทั้งในด้านประเภทของความรู้ คุณลักษณะ ทักษะ และระดับของการ
พัฒนา จากระดับพื้นฐานไปสู่ระดับความเชี่ยวชาญที่เชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติงานด้านอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ
สานักงาน ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ และได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบตามแผนงานการจัดตั้งประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในข้อ A7 คือการพัฒนาสมรรถภาพของระบบ
ราชการ โดยการเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลในระบบราชการของอาเซียน และในการประชุมบูรณาการ
แผนปฏิ บั ติ การเพื่อ ขับ เคลื่ อนสู่ ก ารปฏิ บั ติ เมื่อวั นที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2556 ส านั กงานคณะกรรมการพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดาเนินการบูรณาการแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country strategy) เข้ากับ
แผนยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. 2558 และกาหนดให้เป็นยุทธศาสตร์ประเทศ พ.ศ. 2556-2561
ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้แยกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อ
หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง 2) การลดความเหลื่อมล้า 3) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
4) การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภายในภาครัฐ โดยยุทธศาสตร์ที่ 4 กาหนดแนวทางหนึ่ง ซึ่ง
สานักงาน ก.พ. รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพ คือการพัฒนาทักษะและศักยภาพของกาลังคนภาครัฐ และเตรียมความ
พร้อมบุคคลากรภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน
บทบาทของสานักงาน ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนของ
ประเทศไทย และในการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของไทย สานักงาน ก.พ. มีบทบาทโดยตรงในเสาสังคมและ
วัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community - ASCC) ซึ่งเป็นหนึ่งใน 3 เสาหลักตามแผน (Roadmap)
สู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ หน้าที่หลัก 2 ประการของ ASCC คือ 1) การพัฒนามนุษย์ (Human development)
และ 2) การเสริมสร้างขีดความสามารถของภาครัฐในการให้บริการประชาชน (Building civil service capability)
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการทางานของระบบราชการในกลุ่มประเทศอาเซียน
ให้ตอบสนองต่อภารกิจของรัฐและการบริการประชาชน ตลอดจนปรับบทบาทและภารกิจของระบบราชการ ให้ทัน
ต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก และให้มีการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในด้านการพัฒนาคนระหว่าง
ข้าราชการของกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อให้กาลังคนภาครัฐของภูมิภาคอาเซียนมีความรู้ความสามารถ และมีวิสัยทัศน์
ที่ยาวไกล ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความสามารถต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
ในส่ ว นของการพั ฒ นาทั ก ษะและศั ก ยภาพของก าลั ง คนภาครั ฐ ด้ า นการเพิ่ ม ขี ด ความสามารถของ
ทรัพยากรบุคคลนั้น ในปีงบประมาณ 2556 สานักงาน ก.พ. ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสาหรับ
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ข้าราชการทุกระดับ อาทิ หลักสูตรผู้บริหารระดับกลางกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน หลักสูตร
การสร้างความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558 ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค หลักสูตรสาหรับ
ข้าราชการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาเซียนโดยตรง หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูงอาเซียน และหลักสูตรความรู้
สาหรับข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมข้าราชการสู่ประชาคมอาเซียน
ในปี พ.ศ. 2558
อย่างไรก็ดีการดาเนินการส่วนหนึ่งที่ผ่านมา สานักงาน ก.พ. ได้สร้างความตระหนักรู้ในภาพรวมให้แก่
ข้าราชการในส่วนภูมิภาค ตลอดจนจัดฝึกอบรมหลักสูตรความรู้สาหรับข้าราชการในจังหวัดชายแดนเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลกรภาครัฐให้ครอบคลุมทุกจังหวัด จึงเห็นควรศึกษา
ความต้องการด้านการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในบริบทอาเซียนในลักษณะพื้นที่ (Area-based) ของ 76 จังหวัด
ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค
สาหรับจังหวัดชายแดนให้ได้รับการพัฒนามีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรภาครัฐ
ในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยในปีงบประมาณ 2557 สานักงาน ก.พ. ได้กาหนดกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาหลักสูตร
และจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค เพื่อการรู้เท่าทันอาเซียนและสร้าง
ความร่วมมือและความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐในบริบทอาเซียนของกลุ่มจังหวัดชายแดน
การจัดรวมทั้งสิ้น 31 จังหวัดให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้หลักสูตรต้นแบบที่มีมาตรฐาน จะได้ขยายการ
ดาเนินการให้ครอบคลุมจังหวัดอื่น ๆ ในปีงบประมาณต่อไป
สาหรับการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 ได้แก่ จังหวัดหนองคาย เลย และบึงกาฬ เป็นหลักสูตรความต้องการร่วม
(Common needs) ที่สอดคล้องกับภารกิจตามพื้นที่ชายแดน ซึ่งมีความตกลงต่าง ๆ ในกรอบความร่วมมือทาง
เศรษฐกิ จ กั บ ประเทศเพื่อ นบ้ า น มีเป้ าหมายในการพัฒ นาเป็นประตูการค้ า การท่องเที่ ยวเชื่อ มโยงกั บ
กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง และเอเชียตะวันออก ด้านความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจกับกลุ่มประเทศเพื่ อนบ้านยังมี
ความเชื่อมโยงตั้งแต่ความสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่น ชุมชน เศรษฐกิจ จนกระทั่งขยายเครือข่ายเชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้านได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น สปป.ลาว กัมพูชา รวมไปถึงเวียดนาม เพราะความจาเป็นต้องพึ่งพากันและกัน
ในทางเศรษฐกิจ ทั้งยังมีความสัมพันธ์ในทางชาติพันธุ์ และความคล้ายคลึงทางวัฒนธรรมผนวกรวมอยู่ด้วย (สานัก
บริ หารยุ ทธศาสตร์กลุ่ มจั งหวัด ตะวัน ออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1, 2557) จากผลการส ารวจความต้องการจาเป็น
ด้านอาเซียนของบุคลากรภาครัฐหลายสายงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัด รวมจานวน 158 คน จาแนกเป็น
บุคลากรจากจังหวัดหนองคาย เลย และบึงกาฬ มีจานวน 50, 50 และ 58 คน ตามลาดับ บุคลากรผู้ตอบแบบ
สารวจความคิดเห็นในครั้งนี้ ส่วนใหญ่ดารงตาแหน่งชานาญการ (ร้อยละ 79.1) ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดพลเรือนสามัญ
มากที่สุด (ร้อยละ 48.7) รองลงมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงาน
เทศบาล ข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา ตารวจ อัยการ/ตุลาการ กลาโหม และสถาบันอุดมศึกษา คิดเป็น
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ร้อยละ 15.2, 8.9, 7.6, 6.3, 4.4, 3.8, 3.2 และ 1.9 ตามลาดับ โดยร้อยละ 50.6 เป็นเพศชาย มีอายุต่ากว่า 31 ปี
(ร้อยละ 31.6) รองลงมามีอายุ อยู่ในช่วง 41 – 50 ปี (ร้อยละ 27.2) จบปริญญาตรีร้อยละ 74.1 และปริญญาโท
ร้อยละ 24.7 และเมื่อพิจารณาจากผลการประเมินตนเองในสภาพปัจจุบันที่มีอยู่ พบว่า ผู้ตอบแบบสารวจประเมิน
ตนเองมีทัศนคติต่ออาเซียน บรรยากาศการทางานด้านอาเซียน ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน และทักษะด้านอาเซียน
ในระดับปานกลางเท่ากับ 2.945, 2.724, 2.675 และ 2.645 ตามลาดับ จากคะแนนเต็ม 5.0 (ภาคผนวก ข) และมีความ
ต้องการจาเป็นในการพัฒนาทักษะด้านอาเซียนเป็นอันดับแรก การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับอาเซียน บรรยากาศการทางาน
ด้านอาเซียน และทัศนคติต่ออาเซียนตามลาดับ (ค่าดัชนีความต้องการจาเป็นเท่ากับ 0.320, 0.300, 0.292 และ 0.249
ตามลาดับ)
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐควรมีหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐในส่ว น
ภูมิภาค 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 ได้แก่ จังหวัดหนองคาย เลย และบึงกาฬ ให้มี
ประสิทธิภาพโดยหลักสู ตรนี้ต้องมีองค์ประกอบที่สาคัญคือ 1) วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรมครั้งนี้ต้อง
ตอบสนองต่อความต้องการจ าเป็ นในการฝึกอบรมแท้จริง 2) รายละเอียดของหลั กสู ตรฝึกอบรมเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และสามารถบูรณาการความรู้เข้ากับบริบทของหน่วยงานภาครัฐ ได้ และ 3) มีการบริหารจัดการ
หลักสูตรฝึกอบรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะดาเนินการจัดขึ้นในพื้นที่จังหวัด หนองคาย เป็นเวลา 3 วัน
โดยมีรายละเอียดของโครงการพัฒนาหลัก สูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน
3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (หนองคาย เลย และบึงกาฬ) ดังต่อไปนี้

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ที่เป็นหลักสูตรความต้องการร่วม (Common needs) ตามกลุ่มพื้นที่
จังหวัดที่ติดชายแดนที่สอดคล้องกับปัญหาความต้องการจาเป็น และความคาดหวังในการพัฒนาบุคลากรในบริบท
อาเซียนของจังหวัด ที่นามาใช้เป็นกรอบแนวทางการจัดฝึกอบรมความรู้สาหรับบุคลากรภาครัฐของแต่ละจังหวัด
ให้มีความรู้ทางปัญญา ทักษะทางสังคม และทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานด้านอาเซียนต่อไป

3. ผลผลิต
3.1 รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ที่ได้จากการสารวจเพื่อพัฒนาหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของ
บุ ค ลากรภาครั ฐ ในส่ ว นภู มิ ภ าคที่ เ ป็ น หลั ก สู ต รร่ ว ม สอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ ตามพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 3 จังหวัด (หนองคาย เลย บึงกาฬ)
3.2 หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนบน 1 (หนองคาย เลย บึงกาฬ) ที่เป็นหลักสูตรร่วม (Common needs) สอดคล้องกับภารกิจตามพื้นที่
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ชายแดนภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน 1 ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ที่ ม า วั ต ถุ ป ระสงค์ รายวิ ช า ขอบเขตเนื้ อ หา
ระยะเวลาการฝึกอบรมของรายวิชา วิธีการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมายของแต่ละหลักสูตร วิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์
การเรีย นรู้ และบรรยากาศการจัดฝึกอบรม และตัวอย่างเครื่องมือประเมิน ทาเนียบวิทยากรพื้นที่ และส่ วนกลาง
เป็นต้น จานวน 3 วัน
3.3 ผลการจัดประชุมชี้แจงผลการศึกษาเพื่อวิพากษ์หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากร
ภาครัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (หนองคาย เลย บึงกาฬ)
3.4 ผลการจั ด ฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รความรู้ เ กี่ ย วกั บ อาเซี ย นของบุ ค ลากรภาครั ฐ ในพื้ น ที่ ช ายแดนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 โดยมีผู้เข้าอบรมจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1
(หนองคาย เลย บึงกาฬ) จานวนไม่น้อยกว่า 120 คน

4. ระยะเวลาดาเนินงาน
- ระยะก่อนฝึกอบรม ตั้งแต่เดือนมีนาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2557
- ระยะระหว่างการฝึกอบรม เป็นวลา 3 วัน ในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2557
- ระยะหลังสิ้นสุดการฝึกอบรม ช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน พ.ศ. 2557
รวมระยะเวลาทั้งสิ้น ในการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 240 วัน ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557

5. ขอบเขตการดาเนินงาน
5.1 ศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาบุ คลากรด้านอาเซียนเพื่อกาหนดประเด็นสาคัญ
สาหรับเป็นกรอบในการพัฒนาหลักสูตรความรู้ด้านอาเซียนของจังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 3
จังหวัด
5.2 ออกแบบสารวจความต้องการจาเป็นด้านการฝึกอบรม ASEAN training needs ที่สร้างมาจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและตวจสอบคุณภาพแบบสอบถามจากคณะที่ปรึกษาและผู้ตรวจรับงานจาก สานักงาน ก.พ.
5.3 พัฒนาหลักสูตรและกาหนดโครงสร้างหลักสูตรจากการทบทวนวรรณกรรมและผลการวิเคราะห์ความ
ต้องการจาเป็นจากผลการสารวจจากแบบสอบถาม ASEAN training needs และผลสัมภาษณ์ผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้องในงานอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 และจากการวิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ด้านอาเซียนของกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 และจังหวัดหนองคาย เลย
และบึงกาฬ เพื่อจัดทาร่างหลักสูตร
5.4 นาร่างหลักสูตรดังกล่าวมาวิพากษ์หลักสูตรโดยจัดประชุมสาหรับบุคลากรภาครัฐที่มีประสบการณ์ใน
การปฏิบั ติงานด้านอาเซีย นในภูมิภ าคส่ ว นหนึ่งมาร่ว มยกร่างหลั กสู ตร และให้ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงให้
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สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันและอนาคตในการทางานร่วมกับประชาคมอาเซียนของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 อย่างแท้จริง
5.5 ปรับปรุงหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน 1 (หนองคาย เลย บึงกาฬ)
5.6 จัดฝึกอบรมและบริหารหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (หนองคาย เลย บึงกาฬ) เป็นเวลา 3 วัน
5.7 ประเมินผลการใช้หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (หนองคาย เลย บึงกาฬ) ทั้งระยะก่อน ระหว่าง และหลังฝึกอบรมทันที และหลัง
ฝึกอบรม 1 เดือน
5.8 ปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐานเพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานของจังหวัดต่าง ๆ ได้นาไปใช้ต่อไป

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 ภาครัฐมีกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคอย่างครอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 และสามารถพัฒนาบุคลากรได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริง
6.2 บุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะที่จาเป็นในบริบทอาเซียนสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านอาเซียนให้แก่บุคคลอื่นต่อไปได้

7. นิยามศัพท์เฉพาะ
การหาความต้องการจาเป็นในการฝึกอบรมความรู้ด้านอาเซียน หมายถึง การค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นและ
ความคาดหวังของหน่วยงานในด้านการปฏิบัติงานในบริบทอาเซียนของบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค
ว่ามีปัญหาเรื่องใดบ้างที่จะสามารถแก้ไขได้ด้วยการฝึกอบรมและมีภารกิจใดบ้างที่ควรจะต้องแก้ไขปรับปรุงด้วย
การฝึกอบรมเพิ่มพูนหรือเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ทักษะทัศนคติหรือประสบการณ์ ทั้งนี้สภาพการณ์ที่เป็นปัญหาและ
แสดงถึงความจาเป็นในการฝึกอบรม โดยการวิเคราะห์หาความต้องการจาเป็นในการฝึกอบรมมาจากข้อมูลหลาย
แหล่ งได้แก่ การทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ย วข้องกับอาเซียน การวิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ด้านอาเซียนของจังหวั ด
การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง และการสารวจจากแบบสอบถามความคิดเห็นด้านสภาพปัญหาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและ
ความคาดหวังของหน่วยงานที่มีต่อการรองรับประชาคมอาเซียน
หลักสูตรฝึกอบรมความรู้ เกี่ยวกับอาเซียนสาหรั บบุค ลากรภาครั ฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (หนองคาย เลย บึงกาฬ) หมายถึง โครงสร้างและรายละเอียดเนื้อหาที่กาหนด
ความรู้และประสบการณ์เพื่อจัดให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเนื้อหาเป็นความต้องการร่วม (Common needs)
สอดคล้องกับภารกิจตามพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ
สาคัญได้แก่ ที่มา วัตถุประสงค์ รายวิช า ขอบเขตเนื้อหา ระยะเวลาการฝึกอบรมของรายวิช า วิธีการฝึกอบรม
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กลุ่มเป้าหมายของแต่ละหลักสูตร วิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้และบรรยากาศการจัดฝึกอบรม และตัวอย่าง
เครื่องมือประเมิน ทาเนียบวิทยากรพื้นที่และส่วนกลาง เป็นต้น โดยใช้เวลาในระหว่างฝึกอบรมรวมจานวน 3 วัน
ผู้เ ข้า ร่วมฝึกอบรม หมายถึงข้าราชการหรือพนักงานของรัฐที่ปฏิบัติงานในสั งกัดกระทรวงต่าง ๆ ที่มี
ตาแหน่งอยู่ในระดับชานาญการหรือ ชานาญการพิเศษ หรือระดับเชี่ยวชาญ หรือระดับเทียบเท่าซี 6 ถึงซี 8 รวมทั้ง
ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานการปกครองส่วนกลางของ 4 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นครพนม
มุกดาหาร อานาจเจริญ และอุบลราชธานี หรือส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัดหรืออาเภอ ตาบล รวมทั้งข้าราชการหรือ
พนักงานของรัฐที่มีบทบาทภารกิจเกี่ยวข้องกับงานด้านอาเซียนของ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 ได้แก่ หนองคาย เลย และบึงกาฬ
การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง กระบวนการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของ
บุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคที่เป็นหลักสูตรความต้องการร่วม (Common needs) สอดคล้องกับภารกิจตามพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ หัวข้อวิชา และขอบเขตเนื้อหา
ระยะเวลาการฝึกอบรมของรายวิชา วิธีการฝึกอบรม และกลุ่มเป้าหมายของแต่ละหลักสูตรเป็นต้น โดยมีขั้นตอนการ
ดาเนินการตั้งแต่ 1) การวิเคราะห์สังเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ด้านอาเซียนในแต่ละภูมิภาค/จัง หวัด
หลักสูตรการขับเคลื่อนของประเทศอาเซียนและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 2) สัมภาษณ์ความคาดหวังของผู้บริหารที่
กากับงานอาเซียนในภูมิภาค และสัมภาษณ์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในด้านการทางานอาเซียนของ
ภาครัฐในภูมิภาค 3) สารวจความต้องการจาเป็นในการฝึกอบรมความรู้ด้านอาเซียนจากบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงาน
ในส่วนภูมิภาค จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 4) จัดทาร่างและยกร่างหลักสูตรด้วยการ
วิพากษ์หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคจังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 และรับฟังข้อเสนอแนะจากบุคลากรด้านอาเซียน 5) ดาเนินการจัดฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ได้ให้แก่
บุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 (หนองคาย เลย บึงกาฬ)
เป็นเวลา 3 วันไม่น้อยกว่า 120 คน และ 6) ประเมินผลทุกระยะของการจัดฝึกอบรมพร้อมปรั บปรุงหลักสูตรให้
สมบูรณ์เสนอต่อ สานักงาน ก.พ. เพื่อดาเนินการเป็นหลักสูตรต้นแบบสาหรับหน่วยงานต่าง ๆ นาไปใช้ต่อไป
การบริ หารหลักสูตรการฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการวางแผน การจัดการ การมอบหมายงาน
การประสานงานอานวยความสะดวก การรายงาน การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร การกากับ ติดตามผลการ
ดาเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนและ TOR ของสานักงาน ก.พ. ในการดาเนินงานจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
ของบุ คลากรภาครั ฐ ในส่ ว นภูมิภ าคให้ ได้มาตรฐานและมีคุณภาพตามหลั กสู ตรที่ผ่ านการวิพากษ์ห ลั กสู ตรจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและสานักงาน ก.พ. โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะก่อนการฝึกอบรม ระยะระหว่างการฝึกอบรม
และระยะหลังสิ้นสุดการฝึกอบรม เพื่อบริหารหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
ฝึกอบรมโดยจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้จากการถ่ายทอดของวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์
ตรงและจากเนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรมที่เหมาะสมซึ่งได้มาจากความต้องการจาเป็นแท้จริง และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
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หลักสูตรความรู้เกีย่ วกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
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(เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)

จัดฝึกอบรมที่เข้าใจหลักการบริหารงานฝึกอบรมที่จะทาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจและทักษะที่
จาเป็นเกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค ที่สอดคล้องกับภารกิจตามพื้นที่จังหวัดที่ติดชายแดน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ใน 3 จังหวัด มีทัศนคติเชิงบวกต่อการปฏิบัติราชการด้านอาเซียนและเพื่อน
บ้านอาเซียน มีส่วนร่วมวิเคราะห์ ปัญหาและวางแผนโครงการเพื่อพัฒนาทรัพยากรในพื้นที่รองรับอาเซียนตาม
แนวความคิดในระดับสากล (Global mindset) และสอดคล้องกับสภาพปัญหาของภูมิภาคชายแดนของจังหวัด
ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 และมีเครือข่ายทางสังคมเพื่อการปฏิบัติงานราชการด้านอาเซียนให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป
การประเมิน ติ ดตามผลการฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ย้อนกลั บในทุก
ขั้นตอนการฝึกอบรมตั้งแต่การประเมินความรู้ความเข้าใจและทักษะของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมก่อน ระหว่าง
และหลังสิ้นสุดการฝึกอบรม พร้อมทั้งมีการติดตามผลการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ดีต่อการทางานด้านอาเซียนและ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานด้านอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคที่เข้าร่วมฝึกอบรม เพื่อนามาสู่การปรับปรุง
การดาเนินงานฝึกอบรม และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อให้การฝึกอบรมเกิดสัมฤทธิผล
ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพิ่มขึ้น ด้วยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพจากหลากหลาย
วิธี เช่น แบบทดสอบ แบบสอบถามคาถามปลายปิดและปลายเปิด และการสังเกต เป็นต้น

8. ขอบเขตการศึกษา
จากการทบทวน TOR และทบทวนวรรณกรรมในด้านการพัฒนาทรัพยากรด้านอาเซียน ร่วมกับแนวคิด
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสรุปเป็นกรอบแนวทางการดาเนินโครงการ
พัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค เพื่อรู้เท่าทันอาเซียนและสร้าง
ความร่วมมือและความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคคณะทางานได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัย
และพัฒนา (Research and Development) เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมหลักสูตรฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลโดยเริ่มจากการร่วมคิด ร่วมประเมิน ร่วมตัดสินใจ ร่วมทา ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ และ
ร่วมทาวิจัยผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์วิทยากรผู้เชี่ยวชาญนักพัฒนาหลักสูตรนัก
การศึกษาอาเซียนและผู้ปฏิบัติงานด้านอาเซียนในส่วนภูมิภาคโดยประยุกต์ใช้กรอบการเรียนรู้ที่เน้นการมีส่วนร่วมใน
เชิงปฏิบัติการและกรอบการรู้เท่าทันอาเซียน (ASEAN literacy) ที่ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ความเข้าใจ การเข้าถึง
แหล่ ง ข้ อ มู ล การสื่ อ สารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ การปรั บ ทั ศ นคติ เ ชิ ง บวกต่ อ อ าเซี ย นและทั ก ษะที่ เ กี่ ย วข้ อ งใน
การปฏิบัติงานด้านอาเซียนมากาหนดองค์ประกอบของกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ในหลักสูตร
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (หนองคาย เลย บึงกาฬ) จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักสูตรตามความต้องการร่วมในการ
จัดฝึ กอบรมความรู้ด้านอาเซีย นให้ กับบุ คลากรภาครัฐ ในส่ ว นภูมิภ าค โดยมีกลุ่ มเป้าหมายที่เข้าฝึ กอบรมได้แก่
ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐที่ดารงตาแหน่งชานาญการถึงเชี่ยวชาญหรือ ซี 6-8 ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงาน
อาเซียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ได้แก่ หนองคาย เลย และบึงกาฬ ซึ่งในการ
วิจัยและพัฒนาหลักสูตรในเบื้องต้น คณะผู้วิจัยได้มีการทบทวนวรรณกรรมเพื่อเป็นฐานคิดและกาหนดกรอบในการ
วางแผนการดาเนินงานตามระเบียบวิธีวิจัยของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยทบทวน
วรรณกรรมในขอบเขตเนื้อหา 5 ตอนหลัก ได้แก่
ตอนที่ 1 บริบทด้านอาเซียนของประเทศไทย
ตอนที่ 2 หลักสูตรการฝึกอบรมของประเทศในอาเซียน
ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกลุ่มจังหวัด
และ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ตอนที่ 4 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
ตอนที่ 5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ตอนที่ 1 บริบทด้านอาเซียนของประเทศไทย
อาเซียน (ASEAN) หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East
Asian Nations: ASEAN) เป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมกลุ่มระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ สาเหตุการรวมตัวครั้งแรก คือ ขาดความสามัคคีกัน จึงทาให้ประเทศในกลุ่มหันมาร่วมมือซึ่งกันและกันอาเซียน
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 มี 5 ประเทศ คือ ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหพันธรัฐ
มาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐสิงคโปร์มีการลงนาม“ปฏิญญากรุงเทพ” (Bangkok Declaration)
หรือ ปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) โดยมีวัตถุประสงค์ 7 ข้อ คือ 1) ส่งเสริมความร่วมมือและความ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และการบริหาร 2) ส่งเสริม
สันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค 3) เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ พัฒนาการทางวัฒนธรรมใน
ภูมิภาค 4) ส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตทีด่ ี 5) ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันใน
รูปของการฝึกอบรม การวิจัยและการศึกษา 6) เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการค้า
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หลักสูตรความรู้เกีย่ วกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(หนองคาย เลย บึงกาฬ)
(เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)

ตลอดจนปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคม และ 7) เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอกและ
องค์การระหว่างประเทศ (สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, 2537; สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ, 2554; กรมอาเซียน,
2555; กาเนิดอาเซียน, 2555 อ้างใน จารุวรรณ ตันวิจิตร, 2556; วิชุดา กิจธรธรรม และคณะ, 2556) ในเวลา
ต่ อ มาเนการาบรู ไ นดารุ ส ซาลาม สาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนาม สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกตามลาดับ จนมีสมาชิกจากประเทศ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครบ 10 ประเทศ (สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา, ม.ป.ป.) จึงจัดตั้งประชาคมอาเซียน
(ASEAN Community) ขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์อาเซียน (ASEAN Vision 2020) ในการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่าง
ไม่เป็นทางการครั้งที่ 2 เมื่อธันวาคม พ.ศ. 2540 ผู้นาอาเซียนได้รับรองเอกสารเพื่อกาหนดเป้าหมาย 4 ประการ คือ
อาเซียนจะเป็น 1) วงสมานฉันท์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (A Concert of Southeast Asian Nations) 2) หุ้นส่วนเพื่อ
การพัฒนาอย่างมีพลวัต (A Partnership in Dynamic Development) 3) มุ่งปฏิสัมพันธ์กับประเทศภายนอก (An
Outward-looking ASEAN) และ 4) ชุมชนแห่งสังคมที่เอื้ออาทร (A Community of Caring Societies)
ต่อมาในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 9 ระหว่าง 7-8 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ที่เมืองบาหลี สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย ผู้นาอาเซียนได้ลงนามในปฏิญญาความร่วมมือฉบับที่ 2 (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali
Concord II) เห็นชอบให้มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) ประกอบด้วย 3 ด้านหลักหรือ
3 เสาหลัก ได้แก่ 1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community: APSC)
2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) และ 3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
(ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) ต่อมาในที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 12 เมื่อ 13 มกราคม 2550
ที่เมืองเซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ผู้นาอาเซียนได้ลงนามแถลงการณ์ เซบูเห็นชอบให้เร่งรัดการรวมตัวเป็นประชาคม
อาเซียนภายในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) เพื่อให้อาเซียนสามารถปรับตัวในสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
(กรมอาเซียน, 2556)
1.1 กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)
อาเซียนยกฐานะขึ้นเป็นองค์กรนิติบุคคล มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน มีผู้แทนถาวรประจาอาเซียนและ
มีธรรมนูญ หรือกฎหมายข้อบังคับ เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานของอาเซียนได้อย่างเป็นรูปธรรม กฎบัตรอาเซียน
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา ประกอบด้วย 13 บท 55 ข้อ มีประเด็นที่แสดงถึง
ความก้าวหน้าของอาเซียน ได้แก่ การจัดตั้งองค์กรสิทธิมนุษยชนของอาเซียน การให้อานาจเลขาธิการอาเซียน การจัดตั้ง
กลไกสาหรับการระงับข้อพิพาทต่าง ๆ การเพิ่มบทบาทของประธานอาเซียน เพื่อให้อาเซียนสามารถตอบสนองต่อ
สถานการณ์ฉุกเฉินทันท่วงที การเปิดช่องทางให้อาเซียนมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กร ภาคประชาสังคมมากขึ้น และการ
ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เช่น ให้มีการประชุมสุดยอดอาเซียน 2 ครั้งต่อปี การจัดตั้งคณะมนตรี
เพื่ อ ประสานความร่ ว มมื อ 3 เสาหลั ก และการมี ค ณะกรรมการผู้ แ ทนถาวรประจ าอาเซี ย นที่ ก รุ ง จาการ์ ต า
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เพื่อลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการประชุมของอาเซียน เป็นต้น (หอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา, ม.ป.ป.; ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร, 2554; กรมอาเซียน, 2556 อ้างใน วิชุดา กิจธรธรรม และคณะ, 2556)
1.2 สามเสาหลักของประชาคมอาเซียน
ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วยความร่วมมือ 3 ด้าน ซึ่งเปรียบเสมือนเสาหลักสามเสาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์
กัน เสาหลักแต่ละด้านมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.2.1 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community: APSC)
ประเทศสมาชิกได้ร่วมจัดทาแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN
Political - Security Community Blueprint) โดยเน้น 3 ประการ คือ 1) การมีกฎเกณฑ์และค่านิยมร่วมกัน
ครอบคลุมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะร่ว มกันทา เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบสังคมวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์
ที่แตกต่างของประเทศสมาชิก ส่งเสริมพัฒนาการทางการเมือ งไปในทิศทางเดียวกัน เช่น หลักการประชาธิปไตย
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม การต่อต้านทุจริต การ
ส่งเสริมหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล เป็นต้น 2) ส่งเสริมความสงบสุขและรับผิดชอบร่วมกัน ในการรักษาความ
มั่นคงสาหรับประชาชนที่ครอบคลุมในทุกด้าน ครอบคลุมความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในรูปแบบเดิม
ซึ่งหมายถึง มาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ และการระงับข้อพิพาท โดยสันติเพื่อป้องกันสงคราม และให้ประเทศ
สมาชิกอาเซียนอยู่ด้วยกันโดยสงบสุข และไม่มีความหวาดระแวง นอกจากนี้ยังขยายความร่วมมือเพื่อต่อต้านภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ เช่น การต่อต้านการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ ตลอดจนการ
เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและจัดการภัยพิบัติและภัยธรรมชาติและ 3) การมีพลวัตและปฏิสัมพันธ์กับโลก
ภายนอก กาหนดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในความร่วมมือระดับภูมิภาค เช่น กรอบ ASEAN+3
กับ จี น ญี่ปุ่ น สาธารณรั ฐเกาหลี และการประชุมสุ ดยอดเอเชียตะวันออก ตลอดจนความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับ
มิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาติ
1.2.2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
เป้าหมายเศรษฐกิจอาเซียน คือ มีตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ
การลงทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี อาเซียนได้จัดทาแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community Blueprint) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 4 ด้าน คือ 1) การตลาดและฐานการผลิตเดียว
โดยจะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรี รวมทั้งการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรี
มากขึ้น ตลอดจนการส่งเสริมการรวมกลุ่มสาขาสาคัญของอาเซียนให้เป็นรูปธรรม โดยได้กาหนดเป้าหมายเวลาที่จะ
ค่อย ๆ ลด หรือยกเลิกมาตรการที่มิใช่ภาษีสาหรับประเทศสมาชิกเก่า 6 ประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2553 เปิดตลาด
ภาคบริการและเปิดเสรีการลงทุน ภายในปี พ.ศ. 2558 2) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ของอาเซียน โดยให้ความสาคัญกับประเด็นด้านนโยบายที่จะช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เช่น นโยบาย
การแข่งขัน การคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นโยบายภาษี และการพัฒนา
โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
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หลักสูตรความรู้เกีย่ วกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(หนองคาย เลย บึงกาฬ)
(เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)

โครงสร้างพื้นฐาน (การเงิน การขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ และพลังงาน) 3) การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค
ให้มีการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และการเสริมสร้างขีดความสามารถผ่านโครงการต่าง ๆ
เพื่อลดช่องว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกและ 4) การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก เน้นการ
ปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาค เพื่อให้อาเซียนมีท่าทีร่วมกันอย่างชัดเจน
เช่น การจัดทาเขตการค้าเสรีของอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา เป็นต้น และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายให้เชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจโลก
1.2.3 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC)
อาเซียนมุ่งหวังประโยชน์จากการรวมตัวกัน เพื่อทาให้ประชาชนมีการอยู่ดี กินดี ปราศจากโรคภัย
ไข้ เ จ็ บ มี สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี และมี 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) ภายใต้ประเด็นเชิงสังคมและวัฒนธรรม ที่ครอบคลุมในหลายด้าน ได้แก่ เยาวชน การศึกษา และการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สิทธิมนุษยชน สาธารณสุข วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สตรีแรงงาน การขจัดความ
ยากจน สวัสดิการสังคม และการพัฒนาวัฒนธรรมและสารนิเทศ กิจการพลเรือน การตรวจคนเข้าเมืองและกงสุล
ยาเสพติด การจัดการภัยพิบัติ และสิทธิมนุษยชน โดยมีคณะทางานอาเซียนรับผิดชอบการดาเนินความร่ วมมือในแต่
ละด้าน อาเซียนได้ตั้งเป้าหมายการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 โดยมุ่งหวังในการ
เป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีสังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี
และมีการพัฒนาในทุกด้าน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
รวมทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียน (ASEAN identity) เพื่อรองรับ การเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
อาเซียนได้จัดทาแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio - Cultural
Community Blueprint) ซึ่งประกอบด้วยความร่วมมือใน 6 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human
development) 2) การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม (Social welfare and protection) 3) สิทธิและความ
ยุติธรรมทางสังคม (Social justice and rights) 4) ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental sustainability)
5) การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน (Building an ASEAN identity) และ 6) การลดช่องว่างทางการพัฒนา (Narrowing
the development gap) โดยมีกลไก ได้แก่ การประชุมรายสาขา (Sector) ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior
officials meeting) และระดับรัฐมนตรี (Ministerial meeting) คณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
(ASEAN Socio-Cultural Community Council) รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการด้านสังคมและวัฒนธรรม
(Senior Officials Committee for ASEAN Socio-Cultural Community)
1.3 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 โดยการกระจายประโยชน์ของการเจริญเติบโตไปยังกลุ่มและชุมชนที่พัฒนาน้อยกว่าที่มีความ
ยากจน รวมทั้งส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน และเชื่อมต่อชาติสมาชิกอาเซียนในภูมิภาค ให้เข้ากับ
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ประชาคมโลก โดยมี วิสัยทัศน์อาเซียน ในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) คือ อาเซียนเป็นศูนย์รวมของชาติเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ อยู่ร่วมกันอย่างมีสันติภาพ มั่นคง และเจริญรุ่งเรือง รวมตัวกันเป็นหุ้นส่วนของการพัฒนาอย่างมี
พลวัต และเป็นประชาคมที่เอื้ ออาทร โดยคานึงถึงความจาเป็นในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ท้องถิ่น บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และขับเคลื่อนความเชื่อมโยงภายในประเทศ ให้สอดรับกับความเชื่อมโยง
ของภูมิภาค วิสัยทัศน์การเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนที่เพิ่มพูน จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับหลักของอาเซียน
“หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม” และจะตอบสนองต่อสภาพพื้นฐานและข้อตกลงต่าง ๆ รวมทั้ง
คานึงถึงความรับผิดชอบ และสมรรถนะที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนด้วย
เป้าหมายตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน เล็งเห็นว่า ความเชื่อมโยง ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านกฎระเบียบ และการเพิ่มอานาจให้ประชาชน จะต้องอาศัยทั้งการพัฒนายุทธศาสตร์และ
สถาบั น ใหม่ ๆ และการลงทุ น ตามโครงการต่ า ง ๆ ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว และจะมี ขึ้ น อี ก ในอนาคตอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
โดยเป้าหมายของความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนที่เพิ่มพูน ได้แก่ 1) เพื่อเพิ่มพูนการรวมตัวและความร่วมมือ
ของอาเซียน 2) เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการแข่งขันระดับโลกของอาเซียน โดยการมีเครือข่ายการผลิตของ
ภูมิภาคที่เข้มแข็ง 3) เพื่อทาให้สภาพความเป็นอยู่ และวิถีชีวิตของประชากรอาเซียนดีขึ้น 4) เพื่อปรับปรุง
กฎระเบียบ และธรรมาภิบาลของอาเซียน 5) เพื่อส่งเสริมการเชื่อมต่อกับศูนย์กลางทางเศรษฐกิจให้มากขึ้น ทั้งใน
ภูมิภาคอาเซียน และภายในชาติสมาชิก รวมถึงการลดช่องว่างของการพัฒนา 6) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของท้องถิ่น 7) เพื่อเพิ่มพูนความพยายามในการจั ดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และส่งเสริม
การพัฒนาที่ยั่งยืน และ 8) เพื่อจัดการกับผลกระทบในทางลบ ที่จะเกิดมาจากความเชื่อมโยง และแผนแม่บทว่าด้วย
ความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน กาหนดวัตถุประสงค์ความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนที่เพิ่มพูน คือ 1) เพื่อ
รวบรวมแผนงานเกี่ยวกับความเชื่อมโยงที่มีอยู่และจัดลาดับความสาคัญ โดยคานึงถึงกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค
ต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว 2) เพื่อพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และพลังงานที่มี
ความหลากหลายในอาเซียนและภูมิภาคอื่น ๆ ให้มีบูรณาการ และมีประสิทธิภาพ 3) เพื่อให้มียุทธศาสตร์ความตกลง
กลไกทางกฎหมาย และสถาบันที่จะทาให้ความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนบังเกิดผล รวมถึงการอานวยความ
สะดวกในการค้า สินค้า และบริการตลอดจนนโยบายการลงทุน และกรอบกฎหมายที่เหมาะสม เพื่อให้การลงทุน
ได้รับการคุ้มครอง และดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชน 4) เพื่อจัดทาข้อริเริ่มที่จะมีส่วนส่งเสริม ก่อให้เกิดการลงทุน
ในการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีพ ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กระตุ้นการสร้างนวัตกรรม ส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของอาเซียน รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว และการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 5) เพื่อ
สร้ างหลั กการในการระดมทุน ให้ คาแนะน าด้านกลไกที่เหมาะสมส าหรับการระดมทุน และประเมินค่าใช้จ่าย
ที่จาเป็นเพื่อพัฒนา และ/หรือส่งเสริมความเชื่อมโยงตามที่แผนแม่บทกาหนด 6) เพื่อสร้างความเป็นหุ้นส่วนที่ให้
ประโยชน์กันทุกฝ่าย ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนอาเซียน และประชาคมระหว่างประเทศ 7) เพื่อส่งเสริม
บทบาทของภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่น ในการดาเนินการตามข้อริเริ่มความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน
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8) เพื่อกาหนดตารางเวลาสาหรับการบรรลุเป้าหมายความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ซึ่งสอดรับกับการ
ดาเนินการเพื่อสร้างประชาคมอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2558 โดยคานึงถึงความแตกต่างของระดับการพัฒนาของชาติ
สมาชิกอาเซียน และ 9) เพื่อจัดเตรียมข้อตกลง และความร่วมมือต่าง ๆ ที่จะเสริมสร้างศักยภาพในอาเซียน เช่น
ความริเริ่มเพื่อรวมตัวของอาเซียน และเรื่องอื่น ๆ ที่เหมาะสม เพื่อลดความแตกต่างในการพัฒนา และการส่งเสริม
ความพยายามระดับภูมิภาคให้บรรลุการเป็นประชาคมอาเซียน ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางภายในปี พ.ศ. 2558
โดยมี หลักการสาคัญสาหรับแผนแม่บท ว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนตั้งอยู่บนหลักการสาคัญ คือ
1) ช่วยเร่งรัดและไม่เป็ นอุปสรรคต่อข้อริเริ่มที่มีอยู่แล้วในอาเซียน ส่งเสริมกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน
2) สร้างผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย เพื่อสะท้อนผลประโยชน์ของทุกชาติสมาชิกอาเซียน 3) สร้างความสอด
ประสานระหว่างยุทธศาสตร์รายสาขาต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว และกาลังดาเนินการอยู่ภายใต้กรอบอาเซียนและอนุภูมิภาค
ต่าง ๆ 4) สร้างความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 5) เสริมสร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างแผ่นดินใหญ่ และหมู่เกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 6) มองไปข้างนอก และช่วยส่งเสริมพลวัตการแข่งขัน
ของประเทศคู่เจรจาต่าง ๆ ต่อแผนแม่บทฯ ตลอดจนช่วยรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียน และ 7) การมี
รูปแบบการระดมทุนที่ชัดเจน และครอบคลุมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
1.4 ประเทศไทยกับอาเซียน
ประเทศไทยมีฐานะเป็นสมาชิก เป็นประเทศที่ก่อตั้งอาเซียนและผลักดันการเป็นประชาคมอาเซียน และมี
ที่ตั้งอยู่ในศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนโดยพิจารณาจาก 1) บทบาทของไทยในอาเซียน 2) ประเทศไทยกับการ
ดารงตาแหน่งประธานอาเซียน 3) ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากอาเซียน และ 4) ประเทศไทยกับกฎบัตรอาเซียน
(กรมอาเซียน, 2556) ดังต่อไปนี้
1.4.1 บทบาทของไทยในอาเซียน
ประเทศไทยมีบทบาทสาคัญในการผลักดั นความร่วมมือของอาเซียน ให้มีความคืบหน้ามาโดยตลอด
ไทยจึงถือเป็นทั้งประเทศผู้ร่วมก่อตั้ง และเป็น ‘บ้านเกิด’ ของอาเซียน มีบทบาทเชื่อมโยงประเทศที่ตั้งอยู่บนภาคพื้น
ทวีป และประเทศที่เป็นหมู่เกาะทั้งหมดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีประเทศ
ไทยเป็นจุดศูนย์กลาง ถึงแม้ว่า ปฏิญญากรุงเทพ จะมิได้ระบุถึงความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง โดย
กล่าวถึงเพียงความร่วมมือกันด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การเกษตร อุตสาหกรรม การส่งเสริม
สันติภาพ และเสถียรภาพในภูมิภาค แต่อาเซียนได้มีบทบาทสาคั ญในการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่าง
ประเทศในภูมิภาค ลดความหวาดระแวง และช่วยเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และที่สาคัญไทยได้เป็นแกนนาร่วมกับสาธารณรัฐอินโดนีเซียและประเทศสมาชิกอาเซียนดั้งเดิม ในการแก้ไขปัญหา
ราชอาณาจักรกัมพูชา รวมทั้งความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยอินโดจีน จนประสบความสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
และช่วยเสริมสร้างสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อไทย
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นอกจากนี้ ประเทศไทย โดยอดีตนายกรัฐมนตรี นายอานันท์ ปันยารชุน มีบทบาทสาคัญในการ
ผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียนให้มีความคืบหน้า โดยการริเริ่มให้มีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน
หรือ ASEAN Free Trade Area (AFTA) ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยอาเซียนตกลงที่จะลดภาษีศุลกากรระหว่างกันให้
เหลือร้อยละ 0-5 ในเวลา 15 ปี ซึ่งต่อมาได้ลดเวลาลงเหลือ 10 ปี โดยประเทศสมาชิกเก่า 6 ประเทศได้ดาเนินการ
แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2546 ในขณะที่ประเทศสมาชิกใหม่ 4 ประเทศ คือ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ดาเนินการเสร็จ
สิ้นในปี พ.ศ. 2551 ต่อมาที่ประชุมสุดยอดอาเซียนที่บาหลีเมื่อปี พ.ศ. 2546 ได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสร้าง
ประชาคมอาเซียน โดยมีการจัดทาแผนงานด้านต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว นามาสู่การจัดทากฎบัตร
อาเซียน เพื่อวางกรอบทางกฎหมาย และโครงสร้างองค์กรของอาเซียน ทาให้อาเซียนเป็นองค์กรที่มีกฎ กติกาในการ
ทางานมีประสิทธิภาพ และเป็นองค์กรเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้กฎบัตรอาเซียนได้เริ่มมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ประเทศไทยได้เข้าดารงตาแหน่งประธานอาเซียน และที่
ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 14 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ได้รับรองปฏิญญา
ชะอา-หัวหิน ว่าด้วยแผนงานสาหรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในทั้ง 3 เสาหลัก คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม เพื่อดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายของการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
ภายในปี พ.ศ. 2558
1.4.2 ประเทศไทยกับการดารงตาแหน่งประธานอาเซียน
นับตั้งแต่อาเซียนถือกาเนิดขึ้นมาในปี พ.ศ. 2510 อาเซียนมีเลขาธิการอาเซียนมาแล้วถึง 12 คนโดย
มีคนไทยดารงตาแหน่งเลขาธิการอาเซียน 2 คน คนแรกคือ นายแผน วรรณเมธี เมื่อ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 ถึง
15 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 และคนที่สอง คือ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ เมื่อ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 - 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555 ต่อจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในระหว่างที่ดารงตาแหน่งเลขาธิการอาเซียน ไทยได้วางรากฐานสาหรับ
การสร้างประชาคมอาเซียน เพื่อให้เป็นประชาคม คานึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสาคัญ โดยมีกลไกต่าง ๆ
ของอาเซียนให้สามารถเข้าไปร่วมแก้ไขปัญหา ที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้อย่างทันท่วงที
นอกจากนี้ ไทยได้ผลักดันให้กลไกใหม่ ๆ ของอาเซียนที่กาหนดไว้ในกฎบัตรอาเซียน ให้ดาเนินงานได้อย่างครบถ้วน
ทั้งการจัดตั้งคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจาอาเซียนที่กรุงจาการ์ตา และคณะมนตรีประจาประชาคมอาเซียนทั้ง 3
เสาหลัก และริเริ่มให้มีการพบปะระหว่างผู้นาอาเซียนกับผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน เยาวชนอาเซียน และ ภาค
ประชาสังคมอาเซียน ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15 ที่อาเภอชะอา-หัวหิน เมื่อตุลาคม พ.ศ. 2552
มีเป้าหมายสาคัญประการหนึ่งของไทย ในการสร้างประชาคมอาเซียนให้เป็น “ประชาคมเพื่อประชาชน” ก็คือ
มีการประกาศจัดตั้ง คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขึ้นอย่างเป็นทางการ ซึ่งนับเป็น
ความสาเร็จที่ไทยในฐานะประธานอาเซียน ได้มีบทบาทสาคัญในการผลักดัน และภายในปี พ.ศ. 2558 อาเซียน
จาเป็นต้องให้ความสาคัญกับประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม และรู้สึกเป็นเจ้าของประชาคมที่จะสร้างขึ้น ทั้งนี้บทเรียน
โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค

15

หลักสูตรความรู้เกีย่ วกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(หนองคาย เลย บึงกาฬ)
(เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)

จากสหภาพยุโรป ชี้ให้เห็นว่า ประชาคมจะไม่สามารถบรรลุผลได้ หากประชาชนไม่ให้การสนับสนุน ดังนั้น ในช่วง
เวลานับจากนี้จนถึงปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยได้พยายามผลักดันให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ
(Community of action) มีการเชื่อมโยง และติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างใกล้ชิด (Community of
connectivity) รวมทั้งเป็นประชาคมเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง (Community of people)
1.4.3 ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากอาเซียน
ในภาพรวม ประเทศไทยได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก มีนักลงทุนต่างชาติเดินทางเข้ามาลงทุนและ
ท่องเที่ย วในประเทศไทย สามารถส่ งออกสิ นค้าไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนได้มากขึ้น และมีต้นทุ นการผลิ ต
ที่ต่าลง รวมถึงการมีนักท่องเที่ยวจากประเทศสมาชิกอาเซียนเดินทางมายังประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น อันเป็นผลมา
จากการมีกรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจของอาเซียน และการที่ประเทศไทยสามารถแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น โรคระบาด โรคเอดส์ ยาเสพติด สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ และอาชญากรรม
ข้ามชาติ อันเป็นผลมาจากการมีความร่วมมือทางด้านสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน ซึ่งหากไม่มีแล้ว ก็คงเป็นการ
ยากที่ประเทศไทยจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้โดยลาพัง และปัจจุบันอาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย มีมูลค่าการค้า
ระหว่างกันกว่า 1.75 ล้านล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 19.2 ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของไทย ในจานวนนี้เป็น
การส่งออกจากไทยไปอาเซียนร้อยละ 20.7 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลมาตลอด การขยาย
ความร่วมมือเพื่อเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน ช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้กับไทย โดยขยายตลาด
ให้กับสินค้าไทยจาก 64 ล้านคนเป็นประชาชนอาเซียน 600 ล้านคน ซึ่งไทยได้เปรียบประเทศสมาชิกอื่นเพราะมี
ที่ตั้งอยู่ใจกลางอาเซียน จึงเป็นศูนย์กลางทางการคมนาคมและขนส่งในภูมิภาคอาเซียน
1.4.4 ประเทศไทยกับกฎบัตรอาเซียน
ประเทศไทยมีบทบาทนาในการจัดทากฎบัตรอาเซียน โดยได้ผลักดันประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อประชาชนอาเซียน ระหว่างการยกร่างจนปรากฏอยู่ในกฎบัตรอาเซียน ได้แก่ 1) การจัดตั้งองค์กรสิทธิมนุษยชน
ของอาเซียน 2) การให้อานาจเลขาธิการอาเซียน ติดตาม และรายงานการปฏิบัติตามความตกลงของรัฐสมาชิก
3) การจัดตั้งกลไก สาหรับการระงับข้อพิพาทต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิก 4) การระบุให้ผู้นาเป็นผู้ตัดสินว่า
จะดาเนินการอย่างไรต่อรัฐ ผู้ละเมิดพันธกรณีตามกฎบัตรอย่างร้ายแรง 5) การเปิดช่องให้ใช้วิธีการอื่นในการ
ตัดสินใจ หากไม่มีฉันทามติ 6) การให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการปรึกษาหารือระหว่างประเทศสมาชิก เพื่อแก้ไข
ปัญหาที่กระทบผลประโยชน์ร่วม ซึ่งทาให้มีการตีความ หลักการห้ามแทรกแซงกิจการภายในที่อาเซียนยึดมั่นอยู่ให้มี
ความยืดหยุ่นมากขึ้น 7) การเพิ่มบทบาทของประธานอาเซียน เพื่อให้อาเซียนสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้
อย่างทันท่วงที 8) การเปิดช่องทางให้อาเซียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรภาคประชาสังคมมากขึ้น และ 9) การปรับปรุง
โครงสร้างองค์กร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ให้มีการประชุมสุดยอดอาเซียนปีละ 2 ครั้ง จัดตั้งคณะมนตรี
เพื่อประสานความร่วมมือในแต่ ละเสาหลัก และมีคณะผู้แทนถาวรประจาอาเซียนที่กรุงจาการ์ตา เพื่อลดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการประชุมของอาเซียน
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ประโยชน์ที่จะได้รับจากการบังคับใช้ของกฎบัตรอาเซียน ได้แก่ 1) ผลประโยชน์จากความร่วมมือต่าง ๆ
ของอาเซียนมากขึ้น เนื่องจากกฎบัตรอาเซียนจะช่วยสร้างหลักประกัน ว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ จะปฏิบัติ
ตามพันธกรณีที่ได้ตกลงกันไว้แล้ว หรือมีกลไกให้ประเทศสมาชิกปฏิบัติตามความตกลง 2) ความสามารถรับมือกับ
ภัยคุกคามระดับโลก ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดนก
โรคระบาด ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปัญหาโลกร้อน หรือปัญหายาเสพติด เนื่องจากกฎบัตรจะเสริมสร้างกลไกต่าง ๆ
เพื่อให้ไทยและอาเซียนแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันการณ์มากยิ่งขึ้น 3) กฎบัตรอาเซียน จะช่วย
ส่งเสริมค่านิยมของประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศไทย เช่น การไม่ใช้กาลัง
ในการแก้ไขปัญหา การยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล หลักนิติธรรม และสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมความ
มั่นคงของมนุษย์ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4) อานาจการต่อรองที่เพิ่มขึ้นของประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิก
อาเซียนในเวทีโลก เนื่องจากกฎบั ตรอาเซียนจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและกติกาให้แก่อาเซียน และให้ประเทศ
ไทยโน้มน้าวให้ประเทศนอกภูมิภาคช่วยแก้ไขปัญหาระดับโลกที่กระทบ ความเป็นอยู่ของประชาชนอาเซียน รวมทั้ง
ประชาชนไทยได้อย่างมีน้าหนักมากยิ่งขึ้น
1.5 ความก้าวหน้าของการเตรียมพร้อมของไทยในการสู่ประชาคมอาเซียนในแต่ละด้าน
กรมอาเซียน (2556) ได้สรุปความก้าวหน้าของการดาเนินงานของอาเซียนและประเทศไทย ในการเตรียม
ความพร้ อมสู่ประชาคมอาเซีย นแต่ละด้าน หั วข้อนี้จะกล่าวถึงความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมสู่ การเป็น
ประชาคมอาเซีย น ในประเด็น ความก้าวหน้าด้านประชาคมการเมืองและความมั่ นคงอาเซียน ด้านประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ด้านการเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (ASEAN
connectivity) และด้านการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน
1.5.1 ความก้าวหน้าด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
ในปี พ.ศ. 2555 โดยเฉพาะในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.
2555 ที่ก รุ งพนมเปญ ราชอาณาจั ก รกัมพูช า อาเซียนได้มีพัฒ นาการที่ดี ในการดาเนินการตามแผนการจัดตั้ ง
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน โดยมีการสร้างกฎเกณฑ์บรรทัดฐาน และความร่วมมือกับต่างประเทศ
อาทิ 1.1) การจัดตั้งสถาบันอาเซียนเพื่อสันติภาพและความสมานฉันท์ (ASEAN Institute of Peace and
Reconciliation) อย่างเป็นทางการ มีสานักงานอยู่ที่กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีภารกิจในการวิจัยและ
รับฟังความคิดเห็น เพื่อส่งเสริมสันติภาพในภูมิภาค และไม่มีหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างกันในอาเซียน
1.2) ด้านสิทธิมนุษยชน มีการจัดทาปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Human Rights Declaration:
AHRD) นับเป็นเอกสารสาคัญด้านสิทธิมนุษยชนฉบับแรกของอาเซียน แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานของอาเซียนในด้าน
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชนอาเซียน 1.3) ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประเทศไทยมี
บทบาทสาคัญในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านยาเสพติดสมัยพิเศษ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม
พ.ศ. 2555 ซึ่งที่ผ่านมา ไม่เคยมีการประชุมระดับรัฐมนตรี มีแต่การประชุมในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสเท่านั้น โดยที่
โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
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(เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)

ประชุมได้ย้าถึงความสาคัญที่จะทาให้อาเซียนเป็นเขตปลอดยาเสพติด ภายในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งจะเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน รวมถึงการสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดข้ามพรมแดน 1.4) ด้านการค้ามนุษย์ ประเทศไทย
ผลักดันให้มีการจัดทาแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาค (Regional Plan of Action) ควบคู่ไปกับ การจัดทาอนุสัญญา
อาเซียน ว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ (ASEAN Convention on Trafficking in Persons) เพื่อเป็นกรอบความ
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับภูมิภาค 1.5) ประเด็นทะเลจีนใต้ อาเซียนยังเผชิญกับความท้าทาย
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-จีน ได้ผลักดันให้มีการ
ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีน เพื่อรักษาพลวัตการเจรจาที่สร้างสรรค์ และพิจารณาแนวทางการส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างอาเซียน-จีนในด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นผลประโยชน์ร่วมของทั้งสองฝ่าย รวมถึงการหารือแนวทางในการ
จัดทาแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Code of Conduct in the South China Sea) ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างความไว้
เนื้อเชื่อใจและการเจรจาหารือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 1.6) ในส่วน การดาเนินการของประเทศไทยมีพัฒนาการ
ที่สาคัญ คือ จัดทาแนวปฏิบัติและแผนปฏิบัติการ 3 ปี (พ.ศ. 2556-2558) ของกระทรวงกลาโหม เพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่การเป็น ประชาคมอาเซียน โดยในปี พ.ศ. 2556 กระทรวงกลาโหมจะดาเนินกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ที่เป็น
รูปธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะการฝึกร่ วมผสมกับกลุ่มประเทศอาเซียน อาทิ ความมั่นคงทางทะเล การช่วยเหลื อ
ด้านมนุษยธรรม และบรรเทาภัยพิบัติ การแพทย์ทหาร การรักษาสันติภาพ และการต่อต้านการก่อการร้าย เป็นต้น
การเสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ ด้ า นการจั ด การภั ย พิ บั ติ ซึ่ ง มี ก รมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย (ปภ.)
กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยประสานหลักของประเทศและมีหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการอาเซียนด้านการ
จัดการภัยพิบัติ (ASEAN Committee on Disaster Management: ACDM) และจัดการฝึกซ้อมการบรรเทาภัย
พิบัติภายใต้กรอบ ARF (ASEAN Regional Forum Disaster Relief Exercise: ARF DiREx) โดยประเทศไทยและ
เกาหลีใต้ จะร่วมกันจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 ที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแก้ไข
ปัญหาภัยพิบัติ ความร่วมมือทางทหารและพลเรือน
1.5.2 ความก้าวหน้าด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ภาพรวม อาเซียนมีพัฒนาการในการดาเนินการตามแผนการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาทิ
1) ปัจจุบันอาเซียนอยู่ระหว่างการจัดทาตัวชี้วัดผลการดาเนินงานตามแผนการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC Scorecard) ระยะที่ 3 (ปี พ.ศ. 2555-2556) ซึ่งตามข้อมูลที่ปรากฏ ประเทศไทยสามารถดาเนินการไปได้ร้อย
ละ 84.6 และอยู่ระหว่างการดาเนินการปรับมาตรฐาน และความสอดคล้องในเรื่องพิกัดศุลกากร การอานวยความ
สะดวกทางการค้า ระบบการรับรองถิ่นกาเนิดสินค้าด้วยตัวเอง มาตรฐานของ SME และการจัดทาระบบข้อมูล
ศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวหรือ “ASEAN Single Window” 2) อาเซียนประสบความสาเร็จในการ
จัดทาความตกลงอาเซียน ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (ASEAN Agreement on the Movement of
Natural Persons) ได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในปี พ.ศ. 2555 เพื่อส่งเสริมและอานวยความสะดวก ให้เกิดการ
เคลื่อนย้ายบุคลากรที่ป ระสงค์จะให้บริการในประเทศสมาชิก ในสาขาที่เกี่ยวกับการค้า บริการ และการลงทุน
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โดยข้อผูกพัน ของไทยจะอนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายบุคลากร 2 ประเภทคือ ผู้เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ (Business
visitor) และผู้โอนย้ายภายในบริษัท (Intra-corporate transferee) โดยครอบคลุมการเคลื่อนย้ายบุคลากรใน 25
สาขา อาทิ บริ การวิศวกรรม บริ การคอมพิว เตอร์ บริการวิจัยและการพัฒนา บริการด้านการเงิน บริการด้าน
โทรคมนาคม บริการด้านสุขภาพ และบริการด้านโรงแรม เป็นต้น 3) สาหรับความตกลงอาเซียน ว่าด้วยการค้า
บริการ (ASEAN Framework Agreement on Trade in Services: AFAS) นั้นได้มีผลบังคับใช้แล้ว โดยอาเซียนได้
ผูกพันเปิดเสรีการค้าบริการชุดที่ 8 แล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 โดยเปิดไปแล้วร้อยละ 70 ซึ่งนักลงทุน
อาเซียน สามารถเข้ามาจัดตั้งธุรกิจในประเทศสมาชิกอาเซียนอีกประเทศหนึ่ง ในรูปแบบของบริษัทจากัดเท่านั้น
โดยสามารถมีหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นต่างชาติได้ไม่เกินร้อยละ 70 ในสาขาบริการ อาทิ บริการด้านวิชาชีพ บริการด้าน
คอมพิวเตอร์ บริการด้านโทรคมนาคม บริการด้านการวิจัยและการพัฒนา บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการด้าน
การก่อสร้าง บริการด้านการจัดจาหน่าย บริการด้านการศึกษา บริการด้านสุขภาพ บริการด้านการท่องเที่ยว บริการ
ด้านนันทนาการและกีฬา เป็นต้น โดยเปิดเฉพาะบาง Sub-sector ของแต่ละสาขาดังกล่าว และมีอีก 2-3 สาขาที่
เปิดให้ผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติไม่เกินร้อยละ 51 อาทิ บริการด้านการขนส่งทางน้า ทางรถไฟ และทางอากาศ ทั้งนี้
มี เ งื่ อ นไขว่ า จะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายในแต่ ล ะสาขา 4) ในเรื่ อ งการจั ด ท าข้ อ ตกลงยอมรั บ ร่ ว ม (Mutual
Recognition Agreement: MRA) เพื่ออานวย ความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานมีทักษะนั้น ปัจจุบันอาเซียน
ได้จัดทา MRA แล้ว 7 สาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกรรม สถาปัตยกรรม นักบัญชี และช่าง
สารวจ และ 1 สาขาบริการ คือ บริการการท่องเที่ยว ประเทศไทยได้ลงนาม MRA ในสาขาการบริการการท่องเที่ยว
แล้ว เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 นอกจากนี้ พัฒนาการที่สาคัญยิ่งในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 21 เมื่อ
เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา คือ การที่ผู้นาอาเซียน 10 ประเทศ กับผู้นาจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
และอิ น เดี ย ประกาศให้ มี ก ารเริ่ ม เจรจาการเป็ น หุ้ น ส่ ว นทางเศรษฐกิ จ อย่ า งรอบด้ า นในภู มิ ภ าค (Regional
Comprehensive Economic Partnership: RCEP) โดยจะเริ่มการเจรจาในต้นปี พ.ศ. 2556 เพื่อให้บรรลุผลได้ใน
ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นปีที่จะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ทั้งนี้โดยเห็นว่า RCEP จะช่วยปรับให้ FTA ระหว่าง
อาเซียนกับประเทศสมาชิกมีกฎระเบียบสอดคล้องกัน
ในส่วนการดาเนินงานของประเทศไทยมีพัฒนาการที่สาคัญ อาทิ 1) การจัดทามาตรฐานสินค้าเกษตร
และอินทรีย์ อาทิ ผัก ผลไม้อาเซียน จานวน 28 รายการ และอยู่ระหว่างการจัดตั้ งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพื่อศึกษาและ
ปรับปรุงกฎหมาย เกี่ยวกับสินค้าเกษตรและสินค้าประมง เพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รวมถึงการจัดสัมมนาสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เกษตรกรไทย โดยเฉพาะการจัดแสดงและจาหน่ายสินค้าของกลุ่ม
สหกรณ์และการเชื่อมโยงเครื อข่ายเรื่องการตลาดของสิ นค้าเกษตร ซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องที่รัฐ มนตรีอาเซียนด้าน
การเกษตรและป่าไม้ได้ตกลงกัน โดยเฉพาะการขับเคลื่อนกลุ่มสหกรณ์ และในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน+3 ด้าน
การเกษตรและป่าไม้ (ASEAN+3 Ministers Meeting on Agriculture and Forestry: AMAF+3) เมื่อเดือน
กันยายน พ.ศ. 2555 ที่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไทยได้เสนอเป็นเจ้าภาพในการจัดตั้งสานักงาน
โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
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เลขานุการโครงการสารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียน+3 (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve: APTERR)
2) การลงนามในข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) เพื่ออานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานมีทักษะ ในสาขาการ
บริการการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และพัฒนาการการเตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานมีทักษะในสาขาบริการการท่องเที่ยว อาทิ การจัดตั้งคณะกรรมการบุคลากร
วิชาชีพท่องเที่ยวแห่ งชาติ และการจัดตั้งคณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว รวมถึงการจัดทา
หลักสูตรฝึกอบรม และสื่อการเรียนรู้ในลักษณะต่าง ๆ รวมถึงมาตรฐานสาหรับ 32 วิชาชีพ 3) การเตรียมความ
พร้อมในการอานวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายแรงงานมีทักษะใน 7 สาขาวิชาชีพ และ 1 การบริการของกระทรวง
แรงงานที่ผ่านมา มีการประชุมระดมความเห็นเพื่อประเมินว่า การเคลื่อนย้ายแรงงานมีทักษะจะมีผลกระทบต่อ
คนไทย และต่อการแข่งขันของประเทศไทยในด้านแรงงานมีทักษะอย่างไร ซึ่งสรุปผลได้ว่า ยังไม่มีผลกระทบมากนัก
โดยสภาวิชาชีพของไทยคอยกากับดูแลอยู่ นอกจากนี้ยังมีการดาเนินการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับผลกระทบ
จากการเคลื่อนย้ายแรงงานด้วย และ 4) การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า สินค้า บริการ และ
การลงทุน โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีแผนงาน 4 ด้านสาคัญ ได้แก่ 4.1) การถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 4.2) การพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
ผู้ประกอบการ SME เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 4.3) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการวิจัยและ
พั ฒ นา รวมถึ 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
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอาเซียน (ASEAN ICT Master plan 2015: AIM 2015) โดยโครงการที่
ประเทศไทยรับผิดชอบ ได้แก่ การจัดทามาตรฐานและนิยามทักษะบุ คลากรด้าน ICT อาเซียน (ASEAN ICT Skills
Standard and Definition) การจัดทาแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อาเซียน (ASEAN
e-Government Strategic Action Plan) และให้ความสาคัญกับการวางโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT การจัดสัมมนา
เพื่อเผยแพร่การเปิดตลาดการค้าบริการ ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารและโครงการ Smart
Thailand เป็นต้น
1.5.3 ความก้าวหน้าด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ภาพรวมอาเซียนมีพัฒนาการในการดาเนินการตามแผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน อาทิ 1) ปัจจุบันอาเซียนได้จัดทาตัวชี้วัดผลการดาเนินงานตามแผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน (ASCC Scorecard) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และนามาใช้ในการประเมินผลในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556
2) การจัดตั้งกลไกใหม่ ได้แก่ รัฐ มนตรีอาเซียนด้านกีฬา ซึ่งจะมีการประชุมเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2556 และ
รัฐมนตรีอาเซียนด้านสตรี ซึ่งมีการประชุมครั้งแรกไปแล้ว เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 3) ด้านการศึกษา ในการ
ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการศึกษา (ASEAN Ministers Meeting on Education) ครั้งที่ 7 เมื่อเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2555 ได้มีเอกสารสาคัญ คือ เอกสารคู่มือหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook) เพื่อให้
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ประเทศสมาชิกใช้เป็นแนวทางในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และให้
เยาวชนเรียนรู้อาเซียนและประเทศสมาชิกในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน และ
4) ด้านการส่งเสริมบทบาทของภาคประชาสังคมมีการจัด GO-NGO Forum ซึ่งเป็นข้อริเริ่มของประเทศไทย เพื่อ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ในการขับเคลื่อนและผลักดันการดาเนินการตามแผนงาน การจัดตั้ง
ประชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย น นอกจากนี้ ยั ง มี ก ลไกด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ ดู แ ลสตรี แ ละเด็ ก คื อ
คณะกรรมาธิการอาเซียน ว่าด้วยการส่งเสริม และคุมครองสิทธิสตรี และสิทธิเด็ก (ASEAN Commission on the
Promotion and Protection of the Rights of Women and Children: ACWC)
ในส่วนการดาเนินการของประเทศไทย มีพัฒนาการที่สาคัญ อาทิ 1) ประเทศไทยได้ผลักดันให้
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage: UHC) เป็นวาระสาคัญของการประชุมรัฐมนตรี
สาธารณสุขอาเซียน (ASEAN Health Ministerial Meeting: AHMM) ครั้งที่ 11 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อ สร้ า งระบบประกัน สุ ขภาพถ้ว นหน้ า ทั่ว ภูมิภ าคอาเซียน และลดผลกระทบในบริเ วณชายแดนที่มี การข้า ม
พรมแดนมารับการรักษาในประเทศไทย 2) การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักรู้
เกี่ยวกับอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน และความคืบหน้า
ในการสร้ างระบบถ่ายโอนหน่ ว ยกิต ซึ่งดาเนินการโดยเครือข่ายมหาวิทยาลั ยอาเซียน (ASEAN University
Network: AUN) ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้วางยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. 2546-2561 ใน
6 ด้าน ได้แก่ 2.1) การพัฒนาทักษะโดยการอบรมภาษาอังกฤษ และสร้างความรู้ภาษาอาเซียน 2.2) การสร้างความ
ตระหนักและเสริมสร้างเอกลักษณ์ของประเทศอาเซียน 2.3) การส่งเสริมการรู้หนังสือ 2.4) พัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานและคุณ ภาพการศึ ก ษา และสร้ า งเครื อ ข่า ยความร่ ว มมือ ซึ่ง รวมถึ ง หลั ก สู ต รการเรีย นการสอนการ
ประเมินผล และการโอนหน่วยกิต 2.5) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
(Community Learning Center: CLC) และ 2.6) การผลิตและการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ 3) การพัฒนา
องค์ความรู้และการจัดการความรู้ทางด้านมรดกวัฒนธรรม และความหลากหลายทางวัฒนธรรมในอาเซียนของ
กระทรวงวั ฒ นธรรม โดยเผยแพร่ อ งค์ ความรู้ดั งกล่ า วผ่ านสื่ อ ต่า ง ๆ รวมถึง การพั ฒ นาศั กยภาพของบุค ลากร
ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวัฒนธรรม ทั้งในระดับผู้บริหาร ระดับปฏิบัติการ ผู้เชี่ยวชาญ ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินพื้นบ้าน
ช่างหัตถกรรม นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน เป็นต้น ทั้งนี้การดาเนินงานของไทยภายใต้ประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมมี 3 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค 4) การกาหนดให้ปี พ.ศ.
2013 เป็นปี ASEAN Sports Industry Year โดยประเทศสมาชิกอาเซียนจะร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลอง โดย
การกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยประสานงานหลักในการจัดกิจกรรม แสดงความสนใจที่จะเพิ่มกีฬาประเภท
ตะกร้อ หรือ มวย ในอนาคต เนื่องจากเป็นกีฬาที่ประเทศอาเซียนมีความเชี่ยวชาญ และ 5) การพัฒนาชนบทและ
ขจัดความยากจน ซึ่งมีกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยประสานงาน โดยกาหนดให้มีการจัด
โครงการต่าง ๆ อาทิ การแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ระหว่าง
โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
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ประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน โครงการพัฒนาทีมวิทยากร โดยให้ตัวแทนชุมชนมารับความรู้จากส่วนกลาง
แล้วนาไปขยายผลต่อในชุมชน โครงการถ่ายทอดวีดิทัศน์ทางไกลจากส่วนกลาง ไปยังศาลากลางจังหวัดในจังหวัด
ต่าง ๆ และการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (Regional Cooperation Center: RCC) ซึ่งได้รับความ
ช่ว ยเหลื อจากหน่ว ยงานที่สนใจและมีความพร้อม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนและประชาคม
อาเซียนแก่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่าง ๆ เป็นต้น
1.5.4 ความก้าวหน้าด้านการเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (ASEAN Connectivity)
ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15 เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ที่ชะอา-หัวหิน ในประเทศไทย
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) เพื่อเสริมสร้างความเป็นปึ กแผ่นของอาเซียนและนาอาเซียนไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี
พ.ศ. 2558 และได้ อ อกแถลงการณ์ ผู้ น าอาเซี ย นว่ า ด้ ว ยการเชื่ อ มโยงระหว่ า งกั น ในอาเซี ย น รวมทั้ ง ได้ จั ด ตั้ ง
คณะทางานระดับสูงว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (High Level Task Force on ASEAN
Connectivity: HLTFAC) เพื่อจัดทาแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (Master Plan on
ASEAN Connectivity: MPAC) ให้แล้วเสร็จ ซึ่งต่อมาได้เสนอให้ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 17 เมื่อเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2553 ให้การรับรอง โดยอาเซียนได้จัดทาแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่ อมโยงระหว่างกันในอาเซียน
(ASEAN Master Plan on ASEAN Connectivity) โดยมีเจตนารมณ์ที่จะเร่งรัดการเชื่อมโยงประเทศสมาชิกทั้ง 10
ประเทศให้เป็นหนึ่งเดียว และมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อสนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียนอย่างแท้จริงภายในปี พ.ศ.
2558 โดยให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางโครงสร้างความสัมพันธ์ในภูมิภาค และเพื่อเป็นกรอบความร่วมมือในการสร้าง
ความเชื่อมโยงระหว่างกันใน 3 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านกฎระเบียบ และด้านความเชื่อมโยงระหว่าง
ประชาชน โดยความเชื่อมโยงดังกล่าว จะเน้นอาเซียนในเบื้องต้น และจะเป็นพื้นฐานในการเชื่อมโยงไปภูมิภาค
ต่าง ๆ อาทิ ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ภูมิภาคเอเชียใต้ และอื่น ๆ ต่อไป ทั้งนี้การเชื่อมโยงในด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์ในแผนแม่บทฯ ในการก่อสร้างถนน เส้นทางรถไฟ การขนส่งทางน้า การขนส่งทาง
อากาศ รวมทั้งการเชื่อมโยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านพลังงาน (โครงการท่อก๊าซและระบบสายส่งไฟฟ้า
ของอาเซียน) โดยมีคณะทางานสาขาต่าง ๆ ของอาเซียน (ASEAN Sectoral Bodies) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ทาให้บรรลุเป้าหมายตามกรอบเวลาที่กาหนดไว้ในแผนแม่บทฯ
ด้านกฎระเบียบ แผนแม่บทฯ จะมีส่วนในการเร่งรัดการดาเนินการตามความตกลงพิธีสารข้อบังคับ
ต่าง ๆ ที่มีขึ้น เพื่ออานวยความสะดวกในการข้ามแดนให้สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การ
เคลื่อนย้ายสินค้า บริการ และการลงทุน ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ในขณะเดียวกันก็ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่
จะเกิดจากอาชญากรรมข้ามชาติ แรงงานผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ และมลภาวะต่าง ๆ ที่ตามมาจาก การเชื่อมโยง
ด้านความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน แผนแม่บทฯ จะช่วยส่งเสริมและอานวยความสะดวกการไปมาหาสู่กันระหว่าง
ประชาชน การเชื่อมโยงทางสังคมวัฒนธรรม และการสร้างความรู้สึกของการเป็นประชาคมอาเซียน ที่เป็นอันหนึ่ง
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อันหนึ่งเดียวกันมากขึ้น อาเซียนได้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานอาเซียนว่าด้วย ความเชื่อมโยงระหว่างกันใน
ภูมิภาค (ASEAN Connectivity Coordinating Committee: ACCC) โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกทาหน้าที่
ดังกล่าว ในส่วนของประเทศไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมอบหมายให้ นายประดาป พิบูลสงคราม
อดีตเอกอัครราชทูต และอดีตรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ดูแผนแม่บทความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน
กระทรวงฯ เป็นผู้แทนไทยใน ACCC โดยมีหน้าที่ประสานงานกับผู้ประสานงานของแต่ละประเทศ
สมาชิก (National coordinator) เพื่อผลักดันและเร่งรัดการดาเนินการตามแผนแม่บทฯ รวมทั้งประสานกับ
ประเทศคู่เจรจาต่าง ๆ อาทิ จีน ญี่ปุ่น และองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องด้านความคืบหน้าของ ACCC มี การ
ประชุมมาแล้ว 6 ครั้ง มีการหารืออย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามและเร่งรัดการดาเนินการตามแผนแม่บทฯ รวมถึงการ
ผลักดัน 15 โครงการเร่งรัดในแผนแม่บท (15 Priority Projects) ที่จะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จในปี 2558 ทั้งนี้
ในการประชุมครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 8-10 กันยายน พ.ศ. 2555 ที่กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ได้มีการจัดทา
คู่มือสาหรับการระดมทุนกับประเทศคู่เจรจา องค์กรเพื่อการพัฒนาและภาคเอกชนที่สนใจจะลงทุนหรือร่วมมือกับ
อาเซียนในโครงการที่สามารถสร้างผลตอบแทน นอกจากนี้ อาเซียนได้ผลักดันให้ประเทศคู่เจรจาเข้ามามีบทบาท
มากขึ้นในการช่วยสนับสนุนอาเซียน ในโครงการเร่งด่วน 15 โครงการ โดยล่าสุด จีน และญี่ปุ่น ได้จัดตั้งคณะทางาน
พิเศษเพื่อประสานงานโดยตรงกับ ACCC ในการสร้างความร่วมมือในโครงการเร่งด่วนดังกล่าว รวมถึงสหภาพยุโรป
และออสเตรเลีย ได้แสดงท่าทีสนใจที่จะจัดตั้งคณะทางานพิเศษ เช่นเดียวกัน
ที่ผ่านมาอาเซียนได้ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายตามแผนแม่บทว่าด้วยความ
เชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนการจัด ASEAN-India Car Rally ก็ถือเป็นหนึ่งในแนวทางการสร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งนี้ในโอกาสที่ความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดียครบรอบ 20 ปี เมื่อ
พ.ศ. 2555 กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนและอินเดียจัด ASEAN-India Car Rally ครั้งที่
2 ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน ถึง 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เพื่อสารวจเส้นทางจากอาเซียนไปยังแคว้นอัสสัมของ
อินเดีย และส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างกัน อันเป็นพื้นฐานสาคัญที่จะเพิ่มพูนโอกาสความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การ
ท่องเที่ยว และความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองฝ่าย หลังจากที่ได้เคยจัดแรลลี่จากอินเดียมาสู่อาเซียนแล้ว
เมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยขบวนแรลลี่ ของอาเซียนและอินเดียในครั้งนี้ได้เริ่มออกเดินทางจากเมืองยอกยาการ์ตา
ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย -สาธารณรัฐสิงคโปร์ -สหพันธรัฐมาเลเซีย -ราชอาณาจักรไทย (ครั้งที่ 1)-ราชอาณาจักร
กัมพูชา-สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว-ไทย (ครั้งที่ 2)-สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา- เข้าอินเดียที่พรมแดน Tamu-Moreh และไปสิ้นสุดที่เมืองกุวาฮาติ ในแคว้นอัสสัมของอินเดีย
1.5.5 ความก้าวหน้าด้านการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน
กรมประชาสัมพันธ์ตระหนักถึงความสาคัญในการให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนแก่สื่อมวลชนโดยผลิต
คู่มืออาเซียน จัดสัมมนาอบรมข้าราชการและสื่อมวลชนในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและ
จัดทาเว็บไซต์ www.ASEANthai.net เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารสาหรับสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์และ
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มีอาสาสมัครประจาหมู่บ้าน คอยให้ความรู้เรื่องอาเซียนในแต่ละหมู่บ้าน นอกจากนี้ จะมีการจัดตั้งศูนย์อาเซียน
ภายในเพื่ อ ประเมิ น ผลด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ ป ระชาคมอาเซี ย น รวมถึ ง โครงการจั ด ส านั ก นิ เ ทศสั ม พั น ธ์
ไปประจาการในจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านด้วย

ตอนที่ 2 หลักสูตรการฝึกอบรมของประเทศในอาเซียน
2.1 การฝึกอบรมในประเทศไทย
ส าหรั บ การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ รั ฐ บาลได้ ม อบหมายให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ยวข้ อ งดาเนิ น การ ได้ แ ก่
กระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ กระทรวงแรงงาน ส่งเสริมการจ้างงาน
ที่เหมาะสม โดยรวบรวมหลักการทางานอย่างถูกต้องและเหมาะสมไว้ในวัฒนธรรมการทางานของอาเซีย น ส่วน
สานักงาน ก.พ. ส่งเสริมการจัดตั้งระบบราชการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส มีความรับผิดชอบ และมีความน่าเชื่อถือ
โดยการเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลในระบบราชการของอาเซียน และเพิ่มความร่ว มมือระหว่าง
ประเทศสมาชิ กอาเซีย น ทั้ง นี้ กระทรวงการต่า งประเทศ โดยกรมอาเซี ยนได้ ดาเนิ นการเตรีย มความพร้อ มสู่
ประชาคมอาเซียนแก่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่
2.1.1 การเตรียมความพร้อมแก่ภาครัฐ
กรมอาเซียนให้ความสาคัญกับการดาเนินการในหลายมิติ ทั้งการปรับส่วนราชการเพื่อรองรับการเป็น
ประชาคมอาเซียน พัฒนาบุคลากรและสร้ างศักยภาพแก่ข้าราชการ และส่งเสริมการดาเนินตามแผนงานจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียนทั้งสามด้าน โดยที่ผ่านมาได้จัดทาโครงการต่าง ๆ อาทิ
- ประสานกับสานักงาน ก.พ. เพื่อจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน
แก่ข้าราชการ พัฒนาทักษะการทางาน และเจรจาระหว่างประเทศ รวมทั้งทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศ
เพื่อนบ้านให้แก่ข้าราชการ
- จัดทาหลักสูตรฝึกอาเซียนร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน ให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานหน่วยงานของรัฐ (ระดับไม่ต่ากว่าชานาญการ) หรือหน่วยงาน
ภาคเอกชน (ระดับไม่ต่ากว่าผู้จัดการ) ซึ่งปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนและประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ การฝึกอบรม
จะประกอบด้วยการบรรยายความรู้เกี่ยวกับอาเซียน โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาดูงาน
ภายในประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นจุดเชื่อมโยงหรือเป็นจุดยุทธศาสตร์ของไทยต่ออาเซียนในด้านต่าง ๆ และ
ศึก ษาดู ง านต่ างประเทศ ได้แ ก่ ส านั ก เลขาธิ ก ารอาเซีย น และองค์ การอาเซี ย น ณ กรุ ง จาการ์ต าสาธารณรั ฐ
อินโดนีเซีย เป็นต้น
- ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในเรื่องการแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้อง
กับพันธกรณีของไทย ภายใต้ประชาคมอาเซียนสามเสา เพื่อให้กฎหมายมีความทันสมัย เอื้อให้ไทยสามารถแข่งขัน
และใช้โอกาสจากประชาคมอาเซียนได้อย่างเต็มที่
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2.1.2 การเตรียมความพร้อมแก่ภาคเอกชน
การเตรียมความพร้อมแก่ภาคเอกชน เพื่อให้ภาคเอกชนสามารถใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคม
อาเซียนได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการมุ่งสู่การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน และเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก
กรมอาเซียนได้มีบทบาทประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการในประเด็นสาคัญ อาทิ
- การพัฒนาศักยภาพของภาคเอกชนและแรงงานไทย ให้ตอบสนองต่อความต้องการ และมี
ขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดอาเซียน
- การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความตกลงเขตการค้าเสรี ทั้งระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียน และระหว่างอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาค (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์)
- การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการกาหนดนโยบายและการเจรจาความตกลง
ต่าง ๆ ของภาครัฐ ในปั จจุบั นมีผู้ แทนสภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ
สมาคมธนาคารไทย ในองค์ประกอบคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ
- การรักษาคุณภาพสินค้าให้ได้ตามความต้องการของตลาดและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
- การเสริมสร้างและใช้ประโยชน์จากเครือข่ายนักธุรกิจและผู้ประกอบการในอาเซียน
- การจัดทายุทธศาสตร์เพื่อลดทอนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อภาคธุรกิจไทย โดยเฉพาะกับ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
2.1.3 การเตรียมความพร้อมแก่ภาคประชาชน
กรมอาเซียนให้ความสาคัญกับการสร้างความตระหนักรู้ และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
สร้างประชาคมอาเซียน ได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับจากหน่วยราชการทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์และเสริ มสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วน
และในทุกระดับ โดยที่ผ่านมามีที่สาคัญหลายประการ อาทิ
- กิจกรรมอาเซียนสัญจร กรมอาเซียนได้ดาเนินการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรไปยังจังหวัดต่าง ๆ
ทั่วประเทศ เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกั บอาเซียน รวมทั้งสร้างความตระหนักถึงประโยชน์และ
โอกาสที่คนไทยจะได้รับจากการเป็นประชาคมอาเซียน โดยการจัดบรรยายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนให้แก่
บุคลากรของสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนผู้สนใจ มีการพบปะกับภาคประชาชน
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และรับฟังข้อเสนอแนะของสาธารณชน
- การจัดทาสื่อเผยแพร่ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งในปี พ.ศ. 2555 กรมอาเซียนได้จัดส่งสื่อสิ่งพิมพ์ไป
ตามคาขอของหน่วยงานและผู้ที่สนใจต่าง ๆ กว่า 3,000 รายการ จัดทารายการวิทยุ “เราคืออาเซียน” คลื่น
A.M.1575 KHz ออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา 17.30-18.00 น. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับอาเซียน อาทิ ข้อมูลพื้นฐานของอาเซียน กิจกรรมอาเซียนสัญจร อาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ผลการ
ประชุมของอาเซีย นที่สาคัญ รวมทั้งการถามคาถามชิงรางวัล เป็นต้น นอกจากนี้ กรมอาเซียนได้จัดทาเว็บไซต์
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www.mfa.go.th/ASEAN เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของอาเซียน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ของกรมอาเซียน รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน สื่อประชาสัมพันธ์ และ สื่อมัลติมีเดีย อาทิ
วีดิทัศน์ประชาคมอาเซียน การ์ตูนท่องโลกอาเซียน เพลง ASEAN Way เป็นต้น รวมถึง Facebook “ASEANThailand” เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อสื่อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
อาเซียน
- งานวันอาเซียนในวันที่ 8 สิงหาคมของทุกปี กรมอาเซียนกาหนดให้มีการจัดกิจกรรมเฉลิม
ฉลอง เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งอาเซียนที่กระทรวงการต่างประเทศทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2555 มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมประมาณ 1,000 คน และมีนักเรียนจากโรงเรียนกว่า 60 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วม โดยมีกิจกรรมสาหรับ
เยาวชน อาทิ การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับอาเซียน การประกวดเรียงความ หรือวาดภาพเกี่ยวกับอาเซียน การจัด
นิทรรศการอาเซียน และมีการเสวนาโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี พ.ศ.
2558
- การเป็นวิทยากรอบรมสัมมนา กรมอาเซียนได้รับเชิญจากหน่วยราชการ สถาบันการศึกษา
และภาคเอกชนให้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ กรมอาเซียน ได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการจัดอบรมครูทั่วประเทศ เพื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน และการเตรียมพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นการ Train the
trainers เพื่อให้ครูที่เข้าร่วมกิจกรรมกลับไปถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้กับครูในโรงเรียน และโรงเรียน
เครือข่าย นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนต่อไป รวมถึงการจัดค่ายภาษาอังกฤษให้กับเยาวชน และยังมีโครงการอื่น
ที่น่าสนใจอีกมากมาย ซึ่งต้องติดตามต่อไปโดยจะเน้นให้ความรู้กับภาคส่วนต่าง ๆ ในท้องถิ่นมากขึ้น
2.2 หลักสูตรการเตรียมความพร้อมข้าราชการไทยสู่อาเซียน
สานักงาน ก.พ. (2555, อ้างใน วิชุดา กิจธรธรรม และคณะ, 2556) ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและบทบาทของ สานักงาน ก.พ. ในการเตรียมความพร้อมข้าราชการไทยสู่อาเซียนไว้ว่า
ในระยะที่ไทยกาลังก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนี้ เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ต้องเตรียมตัวเข้าสู่เป้าหมายเดียวกัน
สาหรับหน่วยงานของรัฐ สานักงาน ก.พ. ถือได้ว่ามีบทบาทสาคัญในการพัฒนาข้าราชการไทย จากการศึกษาของ
สานักงาน ก.พ. ประกอบด้วย 1) บทบาทของสานักงาน ก.พ. ในการเตรียมข้าราชการไทยให้พร้อมเข้าสู่อาเซียน
และ 2) โครงการอบรมหลักสูตรการเตรียมราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียนสาหรับผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหาร
อานวยการ และวิชาการระดับชานาญการพิเศษ ดังนี้
บทบาทของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในการเตรียมข้าราชการไทยเข้าสู่อาเซียน
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สานักงาน ก.พ., 2555) เป็นองค์การกลาง ด้านการ
บริ ห ารทรั พยากรบุ คคลในราชการพลเรื อนภายใต้ระบบคุณธรรม ทาหน้าที่ส่ งเสริมการพัฒ นาข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชี วิตและการทางานที่ดี และพัฒนาระบบการบริหารกาลังคนในราชการให้เป็นกลไก
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การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ สานักงาน ก.พ. มีบทบาทเป็นผู้เสนอแนะ กากับดูแล และให้
คาปรึกษาแก่ส่วนราชการในการดาเนินงานฝึกอบรมพัฒนา จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรื อน
ขึ้น ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน สานักงาน ก.พ. ได้ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้ส่วน
ราชการเห็นความสาคัญของการพัฒนาข้าราชการตามกรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่มุ่งเน้น การ
ยึดหลักสมรรถนะ (Competency) และพัฒนาขีดความสามารถ (Capability) เพื่อให้ข้าราชการเป็นผู้ปฏิบัติงานที่
ทรงความรู้ (Knowledge worker) สามารถปฏิบัติงานภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและระบบบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สามารถพัฒนางานในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
สม่าเสมอ โดยการพัฒนาที่เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อให้นักบริหารทุกระดับมีศักยภาพในการเป็นผู้นา
การบริหารราชการยุคใหม่ เพื่อให้ภาคราชการมีขีดความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับสูงเทียบเท่า
เกณฑ์สากล ในขณะเดียวกัน สานักงาน ก.พ. ได้จัดทาหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนา ที่มีรูปแบบหลากหลาย อาทิ
การจัดหลักสูตรในห้องเรียน การจัดหลักสูตรฝึกอบรมทางไกล การฝึกอบรมด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ โดยเน้น
กลุ่มเป้ าหมายหลัก ได้แก่ ข้าราชการรุ่น ใหม่ ข้าราชการผู้ มีศักยภาพสู ง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับสู ง
ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล และผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สานักงาน ก.พ. มีบทบาทสาคัญในพัฒนาทรัพยากรบุคคลของไทย เพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนตั้งแต่ในครั้งการประชุม ก.พ. อาเซียนครั้งที่ 5 (พ.ศ. 2532) ที่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และครั้งที่ 6 (พ.ศ.
2534) ที่เนการาบรูไนดารุสซาลาม ผู้แทน สานักงาน ก.พ. จากประเทศไทย ได้เสนอให้มีโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
การพัฒนาเฉพาะด้านหรือ ASEAN Resource Center (ARC) Pre-Conference Technical Working Group แต่
เนื่องจากในขณะนั้นโครงการไม่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากองค์การระหว่างประเทศ จึงไม่ สามารถดาเนิน
โครงการในช่วงเวลาดังกล่าวได้ ต่อมาเมื่อมีการประชุม ณ เมือง Tagaytay สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ที่ประชุมเห็นชอบ
ให้บรรจุโครงการดังกล่าวไว้ในแผนของ ก.พ. อาเซียน และโดยที่ประเทศไทยได้ดาเนินการผลักดันการพัฒนาในด้าน
นักบริ ห าร/ผู้ น ามาโดยตลอด ที่ป ระชุม ก.พ. อาเซียน จึงได้เสนอให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางข้อมูล ASEAN
Resource Center (ARC) ทางด้าน Leadership development หรือการพัฒนานักบริหาร/ผู้นาเรียกโดยย่อว่า
ARC-LD มีที่ทาการอยู่ ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี เป็นโครงการหนึ่ง
ภายใต้การดาเนินงานของสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาผู้นาภาครัฐในภูมิภาค
อาเซียน ให้มีความพร้อมในการเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง เพื่อการพัฒนาประเทศตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
และ 2) เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนวความคิดใหม่ ๆ ด้านการพัฒนาประเทศในภูมิภาค
การดาเนินการของ ARC-LD ในระยะแรก เน้นการพัฒนาผู้นาเฉพาะในภาคราชการไทยในโครงการ
“พัฒนาผู้น าคลื่นลู กใหม่ ” และการจัดทาคู่มือพัฒ นาตนเอง เพื่อเพิ่มทักษะการเป็นผู้นา เรื่องการเป็นพี่เลี้ยง
(Mentoring) การสอนงาน (Coaching) และ การมอบหมายงาน (Job Assignment) ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 จึงได้
เริ่ มดาเนิ นการพัฒ นาหลักสูตร และจัดฝึ กอบรมให้ แก่ข้าราชการจากต่างประเทศอีกด้วย ซึ่งมีการจัดโครงการ
โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
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ASEAN New-Wave Leadership Development เป็นประจาทุกปี อย่างต่อเนื่อง รวมถึงโครงการอื่น ๆ ทั้งที่เป็น
โครงการตามคาขอจากหน่วยงานราชการในต่างประเทศ และโครงการตามความร่วมมือกับสานักงานความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ
บทบาทของส านั ก งาน ก.พ.ในฐานะองค์ ก รกลางด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลในราชการ
พลเรือนของประเทศไทย และในการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของไทย สานักงาน ก.พ. มีบทบาทโดยตรงใน
เสาสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC) ซึ่งเป็นหนึ่งใน 3 เสาหลักตามแผน
(Roadmap) สู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้หน้าที่หลัก 2 ประการของ ASCC คือ 1) การพัฒนามนุษย์ (Human
development) และ 2) การเสริมสร้างขีดความสามารถของภาครัฐในการให้บริการประชาชน (Building civil
service capability) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการทางานของระบบราชการใน
กลุ่มประเทศอาเซียน ให้ตอบสนองต่อภารกิจของรัฐและการให้บริการประชาชน ตลอดจนปรับบทบาทและภารกิจ
ของระบบราชการให้ ทั น ต่ อ สถานการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงของโลก และให้ มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ
ในด้านการพัฒนาคน ระหว่างข้าราชการของกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อให้กาลังคนภาครัฐมีความรู้ความสามารถและ
มีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความสามารถต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
ในการประชุม ก.พ. อาเซียนหรือ 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
ในการดาเนินการปรับปรุงระบบราชการ รวมทั้งเสนอแนวทางการให้การศึกษาทางด้านการบริหารและการฝึกอบรม
2) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ในการดาเนินโครงการพัฒนาระบบราชการในแต่ละ
ประเทศ 3) เพื่อเป็นการทบทวนแผนการปฏิบัติการของโครงการความร่ วมมือในการปรับปรุงระบบราชการในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนให้ทันสมัย 4) เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือในกลุ่มประเทศสมาชิกให้มากขึ้น โดยเฉพาะในด้าน
การบริหารและการจัดการ และ 5) เพื่อความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานราชการในกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน เพื่อรับ มือกับ ความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ด้วย สานักงาน ก.พ. มีความตระหนักในการเตรียมความพร้อมข้าราชการไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน จึงได้เสนอแนวทางการเสริมสร้างความพร้อมในการพัฒ นาข้าราชการสู่ ประชาคมอาเซี ย น
ในการประชุม ก.พ. ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดาเนินการ ดังนี้
ปี พ.ศ. 2554 ระยะการประเมิ นและสร้า งความตระหนัก ให้ ตื่น ตัว และสร้างเครือ ข่า ยโดยรวม
โดยแจ้งเวียนส่วนราชการทราบถึงแนวทางเตรียมความพร้อม ปรับปรุงเครื่องมือสื่อสาร มีการพัฒนา เช่น การเรียนรู้
ผ่ านสื่ ออิเล็ กทรอนิ กส์ หลั กสู ตรภาษาอังกฤษ และหลั กสู ตรส าหรับผู้ บริห าร ส่ งเสริมให้ เกิดระบบแลกเปลี่ ยน
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บุคลากรระยะสั้นระหว่างข้าราชการของประเทศสมาชิก เน้นความรู้ ทักษะ และสมรรถนะพื้นฐานเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนและแผนแม่บทของแต่ละด้าน ให้ความสาคัญกับกลุ่มผู้บริหารและข้าราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ปี พ.ศ. 2555-2556 ระยะการพัฒนาและปรับใช้ เป็นการขยายการพัฒนาและสร้างความพร้อม
ทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก โดยส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเตรียมความพร้อมระหว่างส่วนราชการ
อีกทั้ง การพัฒนาบุคลากรภาคราชการจะต้องคานึงถึงความจาเป็นในการพัฒนาของแต่ละเสาหลักมากขึ้น ขยาย
กลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นไปอีกนอกเหนือจากกลุ่มบริหาร
ปี พ.ศ. 2557-2558 ระยะเร่ ง และเพิ่ ม ให้ มี ก ารพั ฒ นาความรู้ ทั ก ษะ และสมรรถนะที่ เ ข้ ม ข้ น
ในทุกระดับ และครอบคลุมประเด็นการพัฒนาบุคลากรของทุกเสาหลัก รวมทั้ง ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนมุมมอง
และประสบการณ์ระหว่างส่วนราชการที่รับผิดชอบในต่างเสาหลักระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นด้วย
2.3 คุณลักษณะของบุคลากรภาครัฐที่พึงประสงค์สู่การรวมตัวของประชาคมอาเซียน
สานักงาน ก.พ. ร่วมกับสถาบัน วิจัยและให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดาเนินการศึกษา
แผนการเตรียมความพร้อมผู้นาสู่ประชาคมอาเซียนระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) โดยพัฒนาร่างหลักสูตรที่ให้
ความรู้ และทักษะที่จาเป็นสาหรับข้าราชการผลการศึกษา พบว่า คุณลักษณะของบุคลากรภาครัฐที่พึงประสงค์
สู่การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนประกอบด้วย
2.3.1 มีความเป็นนานาชาติ (International) โดยมีทัศนะเชิงบวกต่ออาเซียน และประชาคมอาเซียน
ซึ่งเป็นทัศนคติต่อประเทศสมาชิกในลักษณะภูมิภาคนิยม มองว่าคนในประชาคมอาเซียน คือพลเมืองของภูมิภาค
มีความเท่าเทียมกัน และต้องพึ่งพากัน มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน และประชาคมอาเซียน รวมทั้งมีทักษะ
การทางานในบริบทสากล คือ ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในระดับสนทนา เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์ การจัดทา
ข้อเสนอโครงการ การจัดประชุมนานาชาติระดับสากล การเข้าใจคาศัพท์เฉพาะ การเข้าใจภาษาของประเทศสมาชิก
โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานในตะเข็บชายแดน และมีทักษะในการอ่านและเข้าใจข้อตกลง/กฎหมายระหว่างประเทศ
กฎหมายของประเทศสมาชิก รวมทั้งการปรับใช้กับบริบทไทย
2.3.2 มีความเป็นมืออาชีพ (Professional) โดยทางานมุ่งผลสัมฤทธิ์ ยึดเป้าหมายร่วมกัน ไม่ยึดติด
กับกฎระเบียบ มีองค์ความรู้ เชิงลึกในงานที่ตนทา และมีการสั่งสมความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจอาเซียน สามารถถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญนั้น ๆ ให้แก่เพื่อนร่วมงาน มีขั้นตอนการทางานที่โปร่งใส
ได้มาตรฐาน มีความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน มีจิตสานึกของการทางานเป็นทีม
สร้างเครือข่ายกับทุกภาคส่วนและกับประเทศสมาชิก มีความเข้าใจและกาหนดมาตรฐานการทางานที่เป็นสากล
2.3.3 มีความเป็นผู้สนับสนุน (Facilitator) มีภาวะผู้นาเชิงรุก โดยมียุทธศาสตร์ในการนาภาคส่วน
ต่าง ๆ ของสังคม ให้ตระหนัก และเข้าใจเรื่องอาเซียนและประชาคมอาเซียน เพื่อให้ภาครัฐสามารถดาเนินบทบาท
เชิงรุ กในการน าประเทศเข้าสู่ ป ระชาคมอาเซียน และการแข่งขันได้ ตามพันธะกรณี เข้าใจความต้องการของ
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ภาคเอกชนและประชาชน พร้อมที่จะอานวยความสะดวกให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากข้อตกลงของประชาคม
อาเซียน
2.3.4 สามารถให้บริการได้อย่างมีมาตรฐานระดับสากล โปร่งใส คล่องตัว มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล
2.4 การวิเคราะห์จุดอ่อนของบุคลากรภาครัฐไทยในปัจจุบัน
จุดอ่อนที่สาคัญของบุคลากรภาครัฐในประเทศไทย ไดแก ความรู พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
2) ทักษะในด้านภาษา 3) ประสิทธิภาพของระบบราชการไทย และ 4) กฎระเบียบของระบบราชการซึ่งสอดคลอง
กับการวิเคราะห์ของบุคลากรภาครัฐในการประชุมกลุ่มย่อย (กลุ่มข้าราชการผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน) ที่ชี้ใหเห็น
จุดอ่อนของข้าราชการไทยในด้านความรู พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน ทั้งในแงของโครงสร้างและ
หน่วยงาน สนธิสัญญาและข้อตกลงทางกฎหมาย รวมถึงวิธีการปฏิบัติของประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน
นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังระบุให้เห็นถึงจุดอ่อนในแงของภาษา ไมเพียงแต่ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาในเชิงเทคนิค
เท่านั้น แต่ยังขาดเนื้อหาเชิงยุทธศาสตร์ในการกาหนดทิศทางในการประชุม ที่สะท้อนผลประโยชนของประเทศไทย
อีกด้วย และเห็นด้วยว่า ความรู ในเรื่องภาษาเพื่อนบ้านหรือภาษาที่สามของประเทศสมาชิก ยังจาเป็นในการสร้าง
สัมพันธ์ในประชาคมอาเซียนอีกด้วย นอกจากนี้ ในแงของประสิทธิภาพของระบบราชการไทยนั้น จากการประชุม
กลุ่มย่อย ไดสะท้อนให้เห็นว่า ภาครัฐไทยมีจุดอ่อนอย่างมากในแงของการประสานงานและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน ซึ่งทาให้ยุทธศาสตร์ของชาติที่มีต่อประชาคมอาเซียน ขาดความชัดเจนและต่อเนื่องในระดับนโยบาย โดย
หากรวมกับข้อคิดเห็นจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และภาคเอกชนรายอื่น ๆ จะเห็นว่า ประสิทธิภาพของ
ระบบราชการไทยในการทางานแบบบูรณาการ ในลักษณะของการลดขั้นตอน และการบริการจุดเดียว (One-stop
service) ยังไมสามารถทาไดเต็มที่ อันหมายรวมถึงกฎ ระเบียบราชการ และการทางานของระบบราชการเอง อาจ
เป็นอุปสรรคในการนาประเทศไทยไปสู่การมีบทบาทเชิงรุกในประชาคมอาเซียนก็เป็นได้
อย่างไรก็ตาม จากการสารวจข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า ในกลุ่มตัวอย่างแต่ละระดับมีความเห็นในแง
ของจุดอ่อนของบุคลากรภาครัฐไทย ในกรณีของการรวมตัวสูประชาคมอาเซียนดังต่อไปนี้
2.4.1 กลุ่มตัวอย่างระดับผู้บริหาร: จากการประเมินของกลุ่มตัวอย่างระดับผู้บริหาร 150 คน พบว่า
สิ่งที่เป็นจุ ดอ่อนของระบบราชการและบุคลากรภาครัฐ ไทยซึ่งตระหนักถึง ตามลาดับ คือ (1) ภาษา (2) ความรู
พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (3) ประสิทธิภาพของระบบราชการ และ (4) กฎระเบียบ
2.4.2 กลุ่มตัวอย่างระดับปฏิบัติการ: จากการประเมินของกลุ่มตัวอย่างระดับปฏิบัติการ 187 คน
พบว่า ในการปฏิบัติ เล็งเห็น ถึงจุดอ่อนของระบบและบุคลากรภาครัฐ ไทย เรียงจากมากไปน้อยคือ (1) ความรู
พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (2) ภาษา (3) ประสิทธิภาพของระบบราชการ และ (4) ความโปร่งใสของระบบ
ราชการ
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2.4.3 กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดชายแดน: จากการประเมินของกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดชายแดน 88 คน
พบว่า คนกลุ่มนี้เล็งเห็นถึงจุดอ่อนของระบบและบุคลากรภาครัฐไทย เรียงจากมากไปน้อย คือ (1) ความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (2) ความโปร่งใสของระบบราชการ (3) ประสิทธิภาพของระบบราชการ และ (4) ภาษา
2.5 รูปแบบการพัฒนาข้าราชการในบริบทอาเซียน
มีการดาเนินการผ่านกลไกการพัฒนาที่สาคัญ 2 ประการดังนี้
ARC-ASEAN Resource Center
ประเทศสมาชิกจัดตั้งข้อมูลการพัฒนาเฉพาะด้าน (ASEAN Resource Center-ARC) ในแต่ละ
ประเทศ เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมู ลงานวิจัย หรือประสบการณ์ด้านการบริหารที่เป็น Best practices ของ
แต่ละประเทศ และเพื่อเป็นการกระชับความร่วมมือระหว่างกัน และความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้โดย ARC ของแต่ละประเทศมีดังนี้
ตาราง 1 ประสบการณ์ด้านการบริหารที่เป็น Best Practices ของแต่ละประเทศในอาเซียน
ประเทศ
ARC
1. เนการาบรูไนดารุสซาลาม
Managing New Technologies
2. ราชอาณาจักรกัมพูชา
Capacity Development of the Civil Servants
3. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Information Exchange
4. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Civil Service Performance Management
5. สหพันธรัฐมาเลเซีย
Case Studies
6. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
Training of Trainers for Civil Service
7. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
Examination and Testing
8. สาธารณรัฐสิงคโปร์
Management Innovations
9. ราชอาณาจักรไทย
Leadership Development
10. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Civil Servants Management
หมายเหตุ: ARC ของราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้รับการ
จัดตั้งในภายหลัง (การประชุม ACCSM ครั้งที่ 11 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)
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หลักสูตรความรู้เกีย่ วกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(หนองคาย เลย บึงกาฬ)
(เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)

ตาราง 2 แผนกิจกรรมความร่วมมือและการให้ความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้าราชการและระบบราชการ
ระหว่างประเทศสมาชิก (ACCSM Work Plan 2008-2015)
วัตถุประสงค์
Area of development ประเทศรับผิดชอบ
การพัฒนา
1. เพื่อการ
ยกระดับทักษะ
และสมรรถนะ

2. เพื่อสร้าง
ศักยภาพของ
องค์กร

กลุ่มเป้าหมาย

1. ทักษะภาษาอังกฤษ

สาธารณรัฐสิงคโปร์

English Writing Skill
Presentation skill

2.Capacity Building

เนการาบรูไนดารุสซา
ลาม
ราชอาณาจักรไทย
สหพันธรัฐมาเลเซีย

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

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
เนการาบรูไนดารุสซา
ลาม

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

อาเซียน
อาเซียน
กลุ่มประเทศ
CLMV

2. การพัฒนาภาวะผู้นา:
กลุ่มนักบริหารระดับกลาง

ราชอาณาจักรไทย

ASEAN New Middle Management :
Management Change

อาเซียน

เนการาบรูไนดารุสซา
ลาม

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

กลุ่มประเทศ
CLMV
กลุ่มประเทศCLMV
อาเซียน

1.รัฐบาลอิเลคโทรนิกส์
(E-government)

2.การให้บริการ
(Service Delivery)

3. การพัฒนา
ภาวะผู้นา

หลักสูตร

3. การพัฒนาภาวะผู้นา:
แผนการสืบทอดตาแหน่ง

กลุ่มประเทศ
CLMV*

Oral communication
Staff Attachment on pubic human
อาเซียน
resource management
สาธารณรัฐสิงคโปร์
HRM and development: Policies and
practices
สาธารณรัฐสิงคโปร์
E-government for effective public Service อาเซียน
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย HRMusing Information Technology
เนการาบรูไนดารุสซา Managing IT for Non IT Managers
กลุ่มประเทศ CLMV
ลาม
(Self funding for
non-CLMV)
เนการาบรูไนดารุสซา Client’s Charter Workshop and Work
กลุ่มประเทศ
ลาม
Procedure Manual Quality Control
CLMV
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ Conference on Enhancing Service Delivery อาเซียน

ราชอาณาจักรไทย

หมายเหตุ: กลุ่มประเทศ CLMV หมายถึง ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
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2.6 ตัวอย่างหลักสูตรและกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย
การปรับตัวของภาคราชการไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนนั้น ได้มีการศึกษาแนวทางของ
การเตรียมพร้อมของแต่ละส่วนราชการ กล่าวคือ
2.6.1 การเตรี ย มความพร้ อมของภาคการศึก ษา ได้ แ ก่ การจั ด หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอน
ภาษาอังกฤษ และภาษาราชการของแต่ละประเทศสมาชิก การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบอาเซียนจัดทาหลักสูตร
อาเซียนศึกษา หลักสูตรทักษะการประชุมเจรจาในกรอบอาเซียน การพัฒนาทักษะบัณฑิตเพื่อรองรับการเคลื่อนย้าย
แรงงานฝีมือ
2.6.2 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของภาคส่วนต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา และการ
บรรยายในสถาบั น การศึ ก ษาต่ า ง ๆ การจั ด ท าหลั ก สู ต รอาเซี ย นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา และโรงเรี ย น
โดยกระทรวงศึกษาธิการ การจัดตั้งสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย (ASEAN Association-Thailand) การจัดกิจกรรม
โดยกระทรวงต่างประเทศ เช่น อาเซีย นสัญจร การจัดเสวนาอาเซียน สนับสนุนภาครัฐ เอกชน และประชาชน
ในการจัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับอาเซียน สร้างระบบออนไลน์เป็นเว็บไซต์อาเซียน www.mfa.go.th/ASEAN การ
จัดกิจกรรมส่งเสริมความเชื่อมโยงในอาเซียน (Connectivity) การประชาสัมพันธ์โดยสื่อต่าง ๆ เช่น รายการ
ASEAN News, ASEAN Focus ทางช่อง 11 รายการอาเซียนเป็นหนึ่ง ทางช่อง 9 อ.ส.ม.ท. หรือทางสถานีโทรทัศน์
ASEAN TV
นอกจากนี้ หากศึกษาการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยแบ่งตามแผนงาน
การจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี 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) (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22, 2554) ดังรายละเอียดแสดงใน
ตาราง 3-5
ก. ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community: APSC)
ตาราง 3 การเตรียมความพร้อมตามเสาหลักประชาคมความมั่นคงอาเซียน
กิจกรรม
1. การส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และความ
โปร่งใส (Transparency) ให้เป็นประเด็นที่ผลักดันในทั้ง 3 เสาความ
ร่วมมือ (Cross-Cutting Issues)
2. ความมั่นคงทางทะเล ประเทศไทยจะจัดการประชุม ASEAN Maritime
Forum ครั้งที่ 2

หน่วยงานเจ้าภาพ
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม สานักงาน ก.พ.
และสานักงาน ก.พ.ร.
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ
กระทรวงคมนาคม (กรมท่าเรือ)

โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
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หลักสูตรความรู้เกีย่ วกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(หนองคาย เลย บึงกาฬ)
(เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)

ตาราง 3 การเตรียมความพร้อมตามเสาหลักประชาคมความมั่นคงอาเซียน
กิจกรรม
3. อาชญากรรมข้ามชาติ มีอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้า
มนุษย์

หน่วยงานเจ้าภาพ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน
กระทรวงสาธารณสุข สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สานักข่าวกรองแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงพลังงาน กระทรวงการต่างประเทศ สานักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

4. ความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการส่งเสริม
ความโปร่งใสเกี่ยวกับกิจการด้านนิวเคลียร์ การประชุมของ Nuclear
Regulatory Agencies ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ และการ Workshop on Nuclear Forensic กับสหรัฐอเมริกา
5. การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน มีการสนับสนุนการดาเนินการ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
ของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN มั่นคงของมนุษย์
Intergovernmental Commission on Human Rights: AICHR)
6. การแก้ไขข้อพิพาท Statement on ASEAN Institute for Peace and กระทรวงการต่างประเทศ สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
Reconciliation

ข. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
ตาราง 4 การเตรียมความพร้อมตามเสาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กิจกรรม
1. การสร้างความเชื่อมโยงอาเซียน (ASEAN Connectivity) ให้ปฏิบัติตาม
Master Plan โดยร่วมมือกับ Dialogue partners เพิ่ม Connectivity plus สร้าง
ความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคอื่น ๆ ในระยะยาวและ Safeguards
สาหรับผลกระทบเชิงลบ

หน่วยงานเจ้าภาพ
กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยี
และสารสนเทศ สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สานักงบประมาณ สานักงานตารวจแห่งชาติ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ
2. กองทุนว่าด้วยโครงสร้างพื้นฐานอาเซียน (ASEAN Infrastructure Fund: กระทรวงการคลัง
AIF) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนพิจารณาเร่งดาเนินการจัดตั้ง AIF
3. ASEAN Business Travel Card และ ASEAN Lane ขอความร่วมมือ กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชนพิจารณาเสนอแนวความคิดเรื่องในเรื่อง ASEAN สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
Business Travel Card และขอความร่วมมือสานักงานตารวจแห่งชาติ และ
สานักงานตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาเรื่องการจัดทา ASEAN Lane ที่สุวรรณภูมิ
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หลักสูตรความรู้เกีย่ วกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(หนองคาย เลย บึงกาฬ)

ค. ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC)
ตาราง 5 การเตรียมความพร้อมตามเสาประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
กิจกรรม
1. กิจกรรมตระหนักรู้อาเซียน มีการส่งเสริมการศึกษาและการแลกเปลี่ยนเยาวชน
2. งาน ASEAN Fair และการประชุมสุดยอดผู้นาอาเซียน ขอความร่วมมือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการเข้าร่วม
3. การบริหารจัดการภัยพิบัติ ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian
Assistance on Disaster Management: AHA Center ขอความร่วมมือกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ในการปรับความตกลงเพื่อให้ AHA Center
สามารถดาเนินการได้
4. การบริหารจัดการภัยพิบัติ (อู่ตะเภา) ต่างประเทศให้การสนับสนุนแนวความคิดใน
หลักการซึ่งไทยจะประสานงานกับสหรัฐอเมริกาที่ประชุมเห็นชอบแนวความคิดที่จะให้
ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ASEAN Disaster Preparedness
Center: ADPC) ทีก่ รุงเทพฯ ดาเนินการเรื่องการทบทวนความก้าวหน้าระดับภูมิภาค
5. ความเคารพในความหลากหลายและการเสวนาเกี่ยวกับความเชื่อและศาสนา
(Respect for Diversity and Interfaith Dialogue) การสนับสนุนแนวความคิดของ
สหพันธรัฐมาเลเซียเรื่อง Movement of Moderates
6. การศึกษา มีการสนับสนุนข้อเสนอสาธารณรัฐสิงคโปร์เรื่องโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
7. กีฬามีการสนับสนุนอาเซียนเป็นเจ้าภาพ World Cup 2030
8. แรงงานข้ามชาติ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เร่งทาเอกสารอาเซียนว่าด้วยการ
ปกป้องและส่งเสริมสิทธิของแรงงานข้ามชาติ

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

กระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศ
กองทัพไทย กองทัพเรือ

กระทรวงการต่างประเทศ สานักงานสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงแรงงาน

ทั้งนี้ รัฐบาลไทยได้มอบหมายให้ สานักงาน ก.พ. เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการพัฒนาสมรรถภาพ
ของระบบราชการ โดยมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ คือ เน้นการจัดตั้งระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีความ
รับผิดชอบ และมีความน่าเชื่อถือ โดยการเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลในระบบราชการของอาเซียน
และเพิ่มความร่วมมือระหว่างรัฐสมาชิกอาเซียน (ชาญวิทย์ ไกรฤกษ์, 2554) สานักงาน ก.พ. ได้ดาเนินการเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีดังนี้
1) การจัดอบรมหลักสูตรประจาปี ASEAN Middle Management and Leadership Development
ตามคาขอของประเทศสมาชิกเช่นหลักสูตร HR Strategic Management แก่ข้าราชการราชอาณาจักรกัมพูชา การ
จัดอบรมภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศสมาชิกอาเซียน 19 โครงการระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2555

โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
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หลักสูตรความรู้เกีย่ วกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(หนองคาย เลย บึงกาฬ)
(เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)

ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้าน HR Professional และด้านการพัฒนาภาวะผู้นา ดังแสดงรายละเอียดใน
ตาราง 6
ตาราง 6 หลักสูตรฝึกอบรมภายใต้โครงการความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน พ.ศ. 2553 – 2555
Area of Development

กลุ่มที่ 1 การส่งเสริม
จริยธรรมในราชการ
พลเรือน (3 โครงการ)
กลุ่มที่ 2 การส่งเสริม
และพัฒนาภาวะผู้นา
(6 โครงการ)

กลุ่มที่ 3 การส่งเสริม
การบริหารทรัพยากร
บุคคลมืออาชีพ (8
โครงการ)

กลุ่มที่ 4 โครงการความ
ร่วมมือแบบทวิภาคี
กลุ่มที่ 4 โครงการ
เตรียมความพร้อม
ราชการไทย
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โครงการ
1. สัมมนาเรื่อง “การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในราชการพลเรือน”
2. ฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างสือ่ และการจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ในราชการพลเรือน”
3. สัมมนาเรื่อง “การพัฒนาระบบวินัยและระบบคุณธรรมในราชการพลเรือน”
4. สัมมนาเรื่อง “ทิศทางการสร้างรูปแบบนักบริหารระดับสูงในราชการพลเรือนสาหรับภูมิภาคเอเชีย”
5. ฝึกอบรม “การพัฒนาสมรรถนะนักบริหารระดับหัวหน้าส่วนราชการภูมภิ าคในพื้นที่พิเศษเฉพาะ”
6. ฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาภาวะผู้นานักบริหารระดับกลาง”
7. ฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้นาคลื่นลูกใหม่เพื่ออนาคต”
8. ฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะการทางานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์สาหรับนักบริหารระดับต้น”
9. สัมมนาเรื่อง “การบริหารข้าราชการผู้มผี ลสัมฤทธิ์สูงและแนวทางการเสริมสร้างเครือข่าย
ข้าราชการผูม้ ีผลสัมฤทธิ์สูงระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้าน”
10. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเป็นวิทยากร”
11. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเครื่องมือและกลไกการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ”
12. สัมมนาเรื่อง “กลยุทธการดึงดูดคนดีคนเก่งเข้ารับราชการ”
13. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือนและ
การติดตามประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน”
14. สัมมนาเรื่อง “นวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนสาหรับกลุม่
ประเทศสมาชิกอาเซียน”
15. ฝึกอบรมเรื่อง “แนวทางการติดตามประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพล
เรือน”
16. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากร
บุคคลในราชการพลเรือน”
17. ฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ”
18. ฝึกอบรมหลักสูตร “Singapore – Thailand Leadership Development Programme”
19. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ทักษะการนาเสนอด้วยการสือ่ สาร”
20. ฝึกอบรมหลักสูตร “การเตรียมราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียนสาหรับกลุ่มบริหาร และ
อานวยการ”
21. ฝึกอบรมหลักสูตร “ฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมราชการไทยสูป่ ระชาคมอาเซียนสาหรับกลุ่ม
ชานาญการขั้นสูง”
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หลักสูตรความรู้เกีย่ วกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(หนองคาย เลย บึงกาฬ)

2) ดาเนินโครงการความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยกับสาธารณรัฐสิงคโปร์ มีการจัดอบรมร่วมกัน
การแลกเปลี่ยนบุคลากร เพื่อเพิม่ ประสบการณ์การทางาน การจัดทาหลักสูตรออนไลน์ร่วมกัน ฯลฯ
3) การดาเนินการในฐานะสมาชิก ASEAN Conference on Civil Service Matters: ACCSM หรือ
ก.พ. อาเซียน ได้แก่ เป็นเจ้ าภาพจั ดประชุมประจาปี เข้าร่วมประชุมประจาปีโดยนาเสนอ Country paper,
Technical paper นาเสนอข้อคิดเห็นใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการพลเรือน นาประสบการณ์การ
พัฒนาระบบราชการของประเทศสมาชิกมาปรับใช้กับราชการไทย ร่วมกาหนด ACCSM Blueprint 2008 – 2012
และปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว ให้การสนับสนุนประเทศสมาชิกตามที่ร้องขอ เช่น สนับสนุนที่ปรึกษาระบบ
ราชการ ปรับปรุง พัฒนาระบบข้าราชการพลเรือนให้ทันสมัย แทรกหลักสูตรเรื่องอาเซียนไว้ในหลักสูตรอบรมของ
สานักงาน ก.พ. และเปิดตัวเรื่องการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553
อี ก ทั้ ง ส านั ก งาน ก.พ. ได้ เ สนอแนวทางการเสริ ม สร้ า งความพร้ อ มในการพั ฒ นาข้ า ราชการสู่
ประชาคมอาเซียนเข้าสู่การประชุม สานักงาน ก.พ. ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554 โดยที่ประชุม
มีมติเห็นชอบดังนี้ (สานักพัฒนาการประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์, 2554)
ปี พ.ศ. 2554 การประเมินและสร้างความตระหนักมีแนวทางดาเนินการสร้างความตระหนัก ตื่นตัว
และสร้างเครือข่าย โดยรวมถึงการจัดทาหนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการ เกี่ยวกับแนวทางในการเตรียมความพร้อม
ข้าราชการการ ปรับปรุงเครื่องมือสื่อการพัฒนา (เช่น การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-Learning หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ และหลักสูตรสาหรับผู้บริหาร) การส่งเสริมให้เกิดระบบการแลกเปลี่ยนบุคลากรระยะสั้น ระหว่าง
ข้าราชการของประเทศสมาชิกอาเซียน และการให้ ความช่วยเหลื อทางเทคนิคหรือวิช าการแก่ประเทศสมาชิก
อาเซียน ทั้งนี้ การให้ความรู้และพัฒนาข้าราชการในระยะนี้ จะเน้นความรู้ทักษะ และสมรรถนะพื้นฐานเกี่ยวกับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (เช่น 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน และแผนแม่บทของแต่ละด้าน) โดยให้ความสาคัญ
กับกลุ่มผู้บริหารและกลุ่มข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็น
ลาดับต้น
ปี พ.ศ. 2555-2556 การพัฒนาและปรับใช้ เป็นการขยายการพัฒนาและสร้างความพร้อมทั้งในเชิงกว้าง
และเชิงลึก โดยส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเตรียมความพร้อมระหว่างส่วนราชการ อีกทั้งการ
พัฒนาบุคลากรภาคราชการ จะคานึงถึงความจาเป็นในการพัฒนาของแต่ละเสาหลักมากขึ้น และขยายกลุ่มเป้าหมาย
ให้ครอบคลุมนอกเหนือจากกลุ่มบริหาร
ปี พ.ศ. 2557-2558 เร่งและเพิ่ม โดยมีการพัฒนาความรู้ทักษะและสมรรถนะที่เข้มข้นขึ้นในทุก
ระดับ และครอบคลุมประเด็นการพัฒนาบุคลากรของทุกเสาหลัก รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองและ
ประสบการณ์ระหว่างส่วนราชการที่รับผิดชอบในต่างเสาหลัก
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2.7 ตัวอย่างหลักสูตรในการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
2.7.1 โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)
เป็ น การฝึ ก อบรมเสริ ม เนื้ อ หาสาระที่ จาเป็ น ตามกรอบมาตรฐานฯ ส าหรั บ ผู้ ผ่ า นการฝึ ก อบรม
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง หรือหลักสูตรเฉพาะด้านจากหน่วยงานอื่น เพือ่ ให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
เสมื อ นได้ผ่ า นการอบรมหลั กสู ต รนั ก บริ ห ารระดั บ สู ง ของ ส านั ก งาน ก.พ โดยมี วั ตถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เสริ ม สร้ า ง
องค์ความรู้ ตามที่กาหนดในกรอบมาตรฐานหลั กสู ตรนักบริหารระดับสู งของ ส านักงาน ก.พ. เพื่อให้ผู้ ผ่านการ
ฝึกอบรมพร้อมที่จะเป็น นักบริ หารที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม และมีคุณสมบัติเสมือนได้ผ่านการอบรมหลั กสูตร
นักบริ หารระดับ สู งของ สานักงาน ก.พ และมีการกาหนดคุณสมบัติของผู้ เข้ารับการศึกษาและฝึกอบรม ได้แก่
ข้าราชการพลเรือนผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมนี้ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 1 – 3 ดังนี้
1) เป็นผู้มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขที่กาหนดในกรอบมาตรฐานหลักสูตรนักบริหารระดับสูง
ของ ก.พ. คือ 1.1 เป็นผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการไม่น้อยกว่า 2 ปีหรือผู้ดารงตาแหน่งอื่นที่ปฏิบัติราชการ
เช่นเดียวกับประเภทอานวยการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กาหนดหรือเคยดารง
ตาแหน่งข้างต้นรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันเปิดการฝึกอบรม (วันที่ 31 สิงหาคม 2555) หรือเป็นผู้ที่
ดารงตาแน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ หรือเคยดารงตาแหน่งดังกล่าว แต่ปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งประเภทอานวยการ ในสังกัดส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม ที่อยู่ในบังคับบัญชา หรือปฏิบัติราชการขึ้นตรง
ต่อนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการดังกล่าว ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (ตาแหน่งระดับ 11 เดิม)
2) ส่วนราชการต้นสังกัดประสงค์จะให้ สานักงาน ก.พ. พิจารณาว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเสมือน
ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสานักงาน ก.พ. และเป็นผู้ส่งเข้าอบรม
3) เป็นผู้ที่สาเร็จจากการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจาก สานักงาน ก.พ. โดย
จะต้องสาเร็จการฝึกอบรมก่อนวันปิดรับสมัคร (31 กรกฎาคม 2555) ประกอบด้วย หลักสูตรการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยสาหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
(ปรม.) หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) หลักสูตรนักบริหารการทูต
(นบท.) ของกระทรวงการต่างประเทศ หลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) และหลักสูตรพัฒนานักบริหารการศึกษา
ระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นศส.ศธ.)
โครงสร้างการฝึกอบรม ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 115 ชั่วโมงแบ่งออกเป็น 3 หมวดวิชาดังนี้
เนื้อหาวิชา
 หมวดวิชาที่ 1 การพัฒนากระบวนการทางความคิดของผู้บริหาร 40 ชั่วโมง (ระยะเวลา 4 วัน
ฝึกอบรมแบบอยู่ประจาเต็มเวลา)
 หมวดวิชาที่ 2 การพัฒนานักบริหารมืออาชีพ (51 ชั่วโมง) ประกอบด้วยหัวข้อวิชาดังนี้
- หัวข้อวิชาที่ 1 การพัฒนามุมมองระดับสากล 3 ชั่วโมง
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- 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 เป็นการจัดทารายงานการศึกษาที่เน้นการอภิปรายและจัดทา
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในประเด็น ที่เป็ น ยุทธศาสตร์ช าติ โดยเฉพาะในประเด็นของการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน หรือตามที่ผู้ เข้ารั บการฝึ กอบรมสนใจ และมีการนาเสนอรายงานต่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในระหว่างการฝึกอบรม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม
วิธีการฝึกอบรม เน้นหลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยนักบริหารทุกคนที่เข้ารับ
การฝึกอบรม สามารถกาหนดประเด็นหรือปัญหาที่จะศึกษาด้วยตนเองหรือโดยกลุ่มรวม ทั้งมีโอกาสศึกษาในวิชา
เสริ มต่าง ๆ ตามความต้องการได้โ ดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น การบรรยายโดยผู้ ทรงคุณวุฒิ การอภิปรายกลุ่มเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ระหว่างนักบริหาร กรณีศึกษา การเรียนรู้จากการปฏิบัติ
การประเมินผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม ประเมินผลการเรียนรู้และภาวะผู้นา และนาผลการประเมินเสนอ
อ.ก.พ. ที่ได้รับมอบหมายจาก ก.พ. เพื่อให้ความเห็นชอบ และประเมินผลการจัดการฝึกอบรมจากกลุ่มบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากร ส่วนราชการผู้ส่งนักบริหารเข้ารับการฝึกอบรม และคณะเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
งบประมาณ ค่าลงทะเบียนสาหรับการฝึกอบรมคนละ 65, 000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยส่วน
ราชการต้นสังกัดของผู้อบรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ที่ปรึกษาโครงการ ประกอบด้วย เลขาธิการ ก.พ. รองเลขาธิการ ก.พ. (นายชาญวิทย์ ไกรฤกษ์ )
ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน และ ผู้อานวยการวิทยาลัยนักบริหาร
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มหลักสูตรนักการบริหาร 1 วิทยาลัยนักบริหารสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
สานักงาน ก.พ.
2.7.2 หลักสูตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน สร้างความตระหนักและความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโอกาสที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์
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ผลกระทบที่จ ะเกิดขึ้น จากการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนอย่างรอบด้านและเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2) เพื่อศึกษากลไก กฎ ระเบียบ แนวโน้ม และทิศทางของสภาพเศรษฐกิจ และข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์แก่การประกอบกิจการในภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคประชาชนจากการที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
3) เพื่อสร้างกระบวนทัศน์ของความเป็นพลเมืองอาเซียนและการเสริมสร้างบทบาทและเครือข่าย
การเรียนรู้ร่วมกัน ในการร่วมสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนให้เกิดขึ้นในกลุ่มผู้ประกอบกิจการภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาและฝึกอบรม
ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปและมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1) นักการเมืองระดับ ชาติร ะดับท้องถิ่น ได้แก่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และ
ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น
2) ข้าราชการและพนักงานองค์กรภาครัฐ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ/ ข้าราชการรัฐสภา ซึ่ง
ดารงตาแหน่งระดับ 8 ขึ้นไป (ประเภทบริหารระดับต้น, อานวยการระดับต้น และวิชาการระดับชานาญการพิเศษ
ขึ้นไป) ข้าราชการศาลยุติธ รรม ซึ่งดารงตาแหน่งรองอธิบดีผู้ พิพากษาศาลชั้นต้น (ชั้น4) ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
ข้า ราชการตุ ล าการศาลปกครอง ซึ่ งมี ตาแหน่ง รองอธิ บดี ศาลปกครองกลาง หรื อภู มิ ภ าคขึ้ นไปหรื อเทีย บเท่ า
ข้าราชการอัยการ ซึ่งมีตาแหน่งรองอธิบดีอัยการฝ่าย (ชั้น 6) ขึ้นไป ข้าราชการการเมือง (ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง) และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง (ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยระเบี ย บข้ า ราชการฝ่ า ยรั ฐ สภา ) นายทหารหรื อ นายต ารวจที่ มี ชั้ น ยศอั ต ราเงิ น เดื อ นพั น เอก
นาวาเอก นาวาอากาศเอก หรือพันตารวจเอกขึ้นไป นักวิชาการ/อาจารย์ในมหาวิทยาลัย กรรมการของหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือองค์กรกากับดูแล (Regulator) เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของหน่วยงานดารง
ตาแหน่งผู้บริหารสูงสุด รองผู้บริหารสูงสุด หรือผู้ช่วยผู้บริหารสูงสุดหรือเทียบเท่า และเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของ
หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรมหาชน หรือพนักงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ
หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ
3) ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนองค์กรระหว่างประเทศ และสื่อมวลชน ได้แก่ นักธุรกิจและ
ผู้ประกอบการ ผู้บริหารองค์กรพัฒนาเอกชน ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ สื่อมวลชน และ ศิลปิน /ดารา/
พิธีกร/นักจัดรายการ
4) นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าที่เคยผ่านหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงในหลักสูตรหนึ่งมาก่อน
5) บุคคลซึ่งสถาบันพระปกเกล้าเรียนเชิญให้เข้าศึกษา เพราะมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ หรือเป็นผู้ซึ่ง
เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ หรือสนับสนุนงานของสถาบันฯ ต่อไป
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ทั้งนี้ ผู้ ส มัครจะต้องไม่เป็ น นั กศึกษาในหลั กสู ตรที่มีระยะเวลาศึกษาในขณะเดียวกันกับการศึกษาใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เห็นว่าจะเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาในสถาบันฯ
รายละเอียดและโครงสร้างการฝึกอบรม
กลุ่มวิชาที่ 1 อาเซียน, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และระเบียบโลกใหม่ (12 ชั่วโมง)
กลุ่มวิชาที่ 2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเชิงมหภาค (33 ชั่วโมง)
กลุ่มวิชาที่ 3 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเชิงจุลภาค (39 ชั่วโมง)
กลุ่มวิชาที่ 4 ความท้าทายในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (30 ชั่วโมง)
วิธีการฝึกอบรม
หมวดที่ 1 การบรรยาย การสัมมนา กรณีศึกษา มี 4 กลุ่มวิชา (จานวนประมาณ 114 ชั่วโมง)
หมวดที่ 2 การนาเสนอผลการศึกษาศักยภาพในด้านต่าง ๆ ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน จุดเด่น จุดด้อย
โอกาส และความท้าทายในแง่มุมต่าง ๆ (จานวนประมาณ 12 ชั่วโมง)
หมวดที่ 3 กิจกรรมในหลักสูตร เช่น ปฐมนิเทศปัจฉิมนิเทศ การศึกษาดูงานต่างประเทศ 1 ครั้ง
(จานวนประมาณ 36 ชั่วโมง) รวมทั้งสิ้น 162 ชั่วโมง
การประเมินผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม เวลาเข้าอบรมตลอดทั้งหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลา
ในห้องเรียน และนาเสนอผลการศึกษาทางวิชาการเกี่ยวกับศักยภาพของกลุ่มประเทศอาเซียน หรือกรณีอื่นตาม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กาหนด และไม่ดาเนินการใด ๆ นาความเสื่อมเสียสู่สถาบันพระปกเกล้า
งบประมาณ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 89,000 บาท (แปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมค่าอาหารกลางวัน
อาหารว่าง ค่าเอกสารบรรยายตลอดหลักสูตร รวมทั้งค่าเดินทาง ค่าอาหาร และสถานที่พักในการศึกษาดูงานในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนตามที่หลักสูตรฯ กาหนด (จานวน 1 ครั้ง) และในกรณีที่มีการศึกษาดูงานต่างประเทศเพิ่มเติม
นอกเหนือจากนี้ ผู้สนใจศึกษาดูงานเพิ่มเติมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
ที่ปรึกษาโครงการ ประกอบด้วย ศ. ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ รศ. วุฒิสาร ตันไชย ศ. ดร. ไชยวัฒน์ ค้าชู
นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ อธิบดีกรมอาเซียน อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ นายวิทวัส ศรีวิหค นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ดร. สมเกียรติ อ่อนวิมล รศ. ดร.
สมภพ มานะรังสรรค์ ศ. ดร. ศักดา ธนิตกุล รศ. ดร. สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ รศ. ดร. ขจิต จิตตเสวี และ รศ. ดร.นิยม
รัฐอมฤต
ผู้รับผิดชอบโครงการ คือ สถาบันพระปกเกล้า
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2.7.3 โครงการพัฒนาข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนหลักสูตร“พัฒนา
ทักษะภาษาประเทศเพื่อนบ้าน”
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม
1) ได้รับความรู้และพัฒนาทักษะภาษาประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นฐาน
2) มีความเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3) สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาและฝึกอบรม
1) เป็นข้าราชการที่ปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดชายแดน และมีภารกิจที่จาเป็นต้องติดต่อประสานงาน
กับประเทศเพื่อนบ้าน
2) จังหวัดละ 15 คนต่อ 1 หลักสูตร (รวมทั้งสิ้น 105 คนต่อหลักสูตร)
3) สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ตลอดหลักสูตร
รายละเอียดและโครงสร้างการฝึกอบรม
หลักสูตรที่ 1 ทักษะภาษาราชอาณาจักรกัมพูชา ระยะเวลา 3 วัน (21 ชั่วโมง)
หลักสูตรที่ 2 ทักษะภาษาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระยะเวลา 2 วัน (14 ชั่วโมง)
หลักสูตรที่ 3 ทักษะภาษาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระยะเวลา 2 วัน (14 ชั่วโมง)
หลักสูตรที่ 4 ทักษะภาษาบาฮาซา (สหพันธรัฐมาเลเซีย) ระยะเวลา 3 วัน (21 ชั่วโมง)
หลักสูตรที่ 5 ทักษะภาษาสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระยะเวลา 2 วัน (21 ชั่วโมง)
การประเมินผลสัมฤทธิ์ การฝึกอบรม ด้วยการประเมินผลเป็นรายวิชาและประเมินผลภาพรวมของ
หลักสูตรโดยใช้แบบสอบถาม และผู้เข้าอบรมต้องมีระยะเวลาการอบรมร้อยละ 80 ของระยะเวลาอบรมทั้งหมด
การติดตามผล
1) สอบวัดความรู้ทันทีหลังจบหลักสูตรโดยผู้เข้าอบรมต้องมีผลการทดสอบไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
2) จัดทาเครือข่ายระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการนาภาษาประเทศเพื่อน
บ้านที่ได้รับการอบรมมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง
ที่ปรึกษาโครงการ นายชาญวิทย์ ไกรฤกษ์ รองเลขาธิการ ก.พ. และ นางรัตนา อุบลสิงห์ ผู้อานวยการ
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ผู้รับผิดชอบโครงการ ประกอบด้วย นางสาวรพีพร มณีพงษ์ นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ และ นางวัชรวีร์
นิ่มเป๋า นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
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2.7.4 การอบรมการเพิ่มศักยภาพผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้า น
เศรษฐกิจและความมั่นคงประเด็นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกฎหมายเทคโนโลยีและพลังงาน
วัตถุประสงค์
1) เพื่อเพิ่มความสามารถเชิงการบริหารและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารความคิดเชิงเปรียบเทียบ
2) เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในกลุ่มงานหรือส่วนที่รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงาน
3) เพื่อให้ผู้บริหารมีความเข้าใจประชาคมอาเซียนจะเหมือนหรือความแตกต่างในมิติต่าง ๆ
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาและฝึกอบรม
ผู้บริหารระดับกลางจนถึงระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นและภาคเอกชนที่สนใจ
รายละเอียดและโครงสร้างการฝึกอบรม
หลักสูตรการอบรมในประเทศ
1) การสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงการเป็นประชาคมอาเซียน (3 ชั่วโมง)
2) การเสริ มสร้ างความสามารถในการแข่ งขั น ของสิ น ค้ าบริ การการค้ าและการลงทุน 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 ชั่วโมง)
8) ประชาคมอาเซียนกับ ICT ประเทศไทย (3 ชั่วโมง)
9) เทคโนโลยี Cloud & Networking in Management System (3 ชั่วโมง)
10) การเสริมสร้างความมั่นคง (3 ชั่วโมง)
หลักสูตรการอบรมต่างประเทศ (จีน)
1) ศึกษาดูงานระบบผังเมือง ณ Shanghai Urban Planning Exhibition Center ( 8 ชั่วโมง)
2) ศึกษาดูงานโลจิสติกส์ระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูง Shanghai Maglev Train ( 8 ชั่วโมง)
3) ศึกษาดูงานโครงสร้างและผลกระทบโดยรอบจากการสร้างเขื่อนรวมทั้งดูงานเส้นทางช่องแคบ
หลิงซานเสีย (ทางเรือ) ( 8 ชั่วโมง)
วิธีการฝึกอบรม ประกอบด้วย การบรรยายอภิปรายและการสนทนาซักถามเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนากับผู้ทรงคุณวุฒิ
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หลักสูตรความรู้เกีย่ วกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(หนองคาย เลย บึงกาฬ)
(เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)

การประเมินผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม
1) มีเวลาเข้าร่วมการสัมมนาตลอดหลักสูตรร้อยละ 80
2) มีส่วนร่วมในการสัมมนาและกิจกรรมตามกระบวนการที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
3) ผ่านการประเมินความรู้จากคณะกรรมการหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบโครงการ ประกอบด้วย โครงการอาเซียนศึกษา ASEAN Studies (ACSG) และวิทยาลัย
นวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2.7.5 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน
สานักงาน ก.พ. ได้จัด โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.
2554 ถึง 2556 โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการเตรียมความพร้อมราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและผลกระทบของประชาคมอาเซียน
ที่มีต่อประเทศและระบบราชการไทย บทบาทการสนับสนุนภาครัฐไทยที่จะมีส่วนในการสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ในเขตเศรษฐกิจอาเซียน
คุณ สมบัติ ของผู้เ ข้า รั บการศึกษาและฝึ กอบรม ข้าราชการระดับช านาญการ ช านาญการขั้นสู ง
อานวยการ และบริหาร
รายละเอียดและโครงสร้างการฝึกอบรม
1) ประเทศไทยในบริบทนานาชาติ
2) ความรู้เรื่องอาเซียนประชาคมอาเซียน
3) ภาวะผู้นาในบริบทอาเซียนและบริบทนานาชาติ
4) การขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาคปฏิบัติตามภารกิจแผนงานที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
5) การศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ
6) สรุปและนาเสนอผลงาน
วิธีการฝึกอบรม มีหลายรูปแบบ เช่น การบรรยาย อภิปราย และแบ่งกลุ่มปฏิบัติ รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 10
วัน การบรรยาย อภิปรายในประเทศไทย และศึกษาดูงานประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน
มา สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
งบประมาณ กองเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัด
งานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
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ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายพัฒนาข้าราชการกองเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัย
บูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.7.6 โครงการการฝึกอบรมหลักสูตรสาหรับผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาเซียนโดยตรง
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้บุคลากรภาครัฐมีความตระหนักรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโอกาสของการรวมตัวของประชาคม
อาเซียนที่มีต่อประเทศ และระบบราชการไทย ตลอดจนสามารถวิเคราะห์เหตุปัจจัยต่าง ๆ อันจะเกิดจากการ
รวมกลุ่มประชาคมอาเซียนอย่างรอบด้านและเป็นระบบ
2) เพื่อเสริมสร้างความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่จาเป็นสาหรับบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
อาเซียน
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาและฝึกอบรม
1) ข้ า ราชการผู้ ป ฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ อาเซี ย นโดยตรงหมายถึ ง ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ประสานงานกับประเทศสมาชิกอาเซียน หรืองานด้านต่างประเทศ
2) ข้าราชการผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมาแล้ว
โครงสร้างการฝึกอบรม ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน และทักษะเฉพาะด้านดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 มีระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน ประกอบด้วย 4 หัวข้อวิชาดังนี้
วิชาที่ 1 ประเทศไทยในบริบทนานาชาติ เป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ประเทศ
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งยุทธศาสตร์ต่างประเทศ และกรอบการทาความตกลงของไทยที่มีต่อ
นานาชาติ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ศึกษา และสามารถประยุกต์ใช้ข้อตกลง หรือกรอบความร่ วมมือดังกล่าว
ในฐานะเครื่องมือทางการทูตที่ถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศไทย
วิชาที่ 2 ความรู้เรื่องอาเซียน เป็นการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในแง่ประวัติ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์การก่อตั้ง องค์ประกอบประเทศสมาชิก กฎบัตรอาเซียน กลไกอาเซียน เสาหลักประชาคม
อาเซียน ความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน บทบาทของสานักเลขาธิการอาเซียน ความต่างระหว่างประชาคม
อาเซียน เปรียบเทียบกับการรวมตัวระดับภูมิภาคอื่น ๆ โดยเฉพาะสหภาพยุโรป พร้อมกับเปรียบเทียบเครื่องมือ
กลไกของประชาคมอาเซียนกับข้อตกลงระหว่างประเทศอื่น ๆ เช่น โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน
อนุภาคลุ่มน้าโขง หรืออื่น ๆ เพื่อสังเคราะห์ทางเลือกของเครื่องมือทางการทูตให้กับบุคลากรภาครัฐ
วิชาที่ 3 การทางานแบบมืออาชีพในบริบทอาเซียนและบริบทนานาชาติ เป็นการให้ความรู้
เกี่ยวกับสมรรถนะและทักษะที่คาดหวังต่อบุคคลากรภาครัฐ เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้ราชการ
ไทยจะได้มีลักษณะการทางานที่เป็นมาตรฐานสากล
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หลักสูตรความรู้เกีย่ วกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(หนองคาย เลย บึงกาฬ)
(เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)

วิชาที่ 4 การขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาคปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ประเทศและยุทธศาสตร์การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนปี 2558 เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการนายุทธศาสตร์ประเทศและยุ ทธศาสตร์อาเซียนไปสู่
แนวทางการบูรณาการภารกิจร่วมกันของส่วนราชการ และเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจ และความสามารถในการ
วิเคราะห์กระบวนการ สภาพการณ์ และปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ของการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ เพื่อให้การนา
นโยบายไปปฏิบัติเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่ดี หรือตามที่คาดหวังไว้
ส่วนที่ 2 ทักษะเฉพาะด้านประกอบด้วย 3 ทักษะดังนี้
ทักษะที่ 1 การเจรจาต่อรองมีระยะเวลาการฝึกอบรม 6 วัน
1) หมวดพื้นฐานของการเจรจาต่อรอง ประกอบด้วยความสาคัญและลักษณะของการเจรจาต่อรอง
หลักการและกระบวนการเจรจาต่อรอง การเจรจาต่อรองกับผลประโยชน์ของประเทศ การเจรจาต่อรองกับผล
ความเป็นธรรม วิเคราะห์และอภิปรายผลการเจรจาต่อรอง และผลประโยชน์ของประเทศ
2) หมวดวิ ช าการวิเ คราะห์ เ พื่อเข้า ใจสถานการณ์ ประกอบด้ ว ยแนวทางการเรี ยนรู้ บริ บทและ
วิเคราะห์สถานการณ์ของฝ่ายเรา และฝ่ายคู่เจรจา การวิเคราะห์ความได้เปรียบเสียเปรียบในการเจรจาต่อรอง การ
วิเคราะห์ความเสี่ยง ผลลัพธ์และผลกระทบจากการเจรจา การวิเคราะห์และอภิปรายบริบท และการวิเคราะห์
สถานการณ์ปฏิบัติการ วิเคราะห์ความได้เปรียบ เสียเปรียบ ความเสี่ยง และผลจากการเจรจาต่อรอง และปฏิบัติการ
กาหนดท่าทีในการเจรจาต่อรอง
3) หมวดวิชาเทคนิคการเจรจาต่อรองในสถานการณ์ต่าง ๆ ประกอบด้วยรูปแบบสถานการณ์ใน การ
เจรจาต่อรอง การวิเคราะห์และกาหนดเป้ าหมายในการเจรจาต่อรองที่เชื่อมโยงกับภารกิจของหน่ว ยงานและ
ผลประโยชน์ของประเทศ จิตวิทยาการเจรจาต่อรองและกลยุทธ์การสื่อสาร ยุทธวิธีการเจรจาต่อรองในรูปแบบ
ที่หลากหลาย และปฏิบัติการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ
4) หมวดวิชาการลดความขัดแย้งและข้อพิพาทในการเจรจาต่อรอง ประกอบด้วยสาเหตุและรูปแบบ
ความขัดแย้งและข้อพิพาท แนวทางการจัดการความขัดแย้งและลดข้อพิพาท เทคนิคการเจรจาภายใต้สถานการณ์
ขัดแย้งรุนแรง และปฏิบัติการจัดการความขัดแย้งและลดข้อพิพาท
5) หมวดวิชาแนวปฏิบัติและมารยาทในการเจรจาต่อรอง ประกอบด้วยแนวปฏิบัติในการเจรจา
ต่อรองในเวทีระหว่างประเทศ มารยาทและจรรยาบรรณของนักเจรจาต่อรอง ข้อพึงระวังและปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ในการเจรจาต่อรอง และเรียนรู้จากสังเกตการณ์การปฏิบัติจริง
ทักษะที่ 2 การเขียนข้อตกลงมีระยะเวลาการฝึกอบรม 6 วัน
1) หมวดวิชาหลักการและรูปแบบของข้อตกลง ประกอบด้วย ความสาคัญและลักษณะของข้อตกลง
ความเกี่ยวข้องระหว่างข้อตกลงกับผลประโยชน์ของประเทศ และความพึงพอใจของคู่ตกลง ข้อตกลงกับความ
ได้เปรียบ เสียเปรียบ ความเป็นธรรม และการเป็นผู้นาในการยกร่างข้อตกลง รูปแบบ และประเภทของข้อตกลงต่าง ๆ
เส้นทางเดินของข้อตกลงประเภทต่าง ๆ และหน่วยงานหลักที่มีบทบาทเกี่ยวข้อง วิเคราะห์และอภิปรายข้อตกลง
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2) หมวดวิ ช ากฎหมายและภาษาเฉพาะในข้อ ตกลง ประกอบด้ว ย ข้อ ตกลงกั บกรอบกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง แนวทางการวิเคราะห์กฎหมายในการจัดทาข้อตกลง ลักษณะเฉพาะของภาษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อตกลงการใช้ถ้อยคา สานวน หรือคาศัพท์ในข้อตกลงที่ถูกต้องเหมาะสม วิเคราะห์ และอภิปรายกฎหมายและ
ข้อตกลง
3) หมวดวิชาการยกร่างข้อตกลง กรอบการตกลงจากการเจรจา และความเชื่อมโยงกับการยกร่าง
ข้อตกลง หลักการ วิธีการ และเทคนิคการเขียนเนื้อหาข้อตกลง ข้อกาหนดและเงื่อนไขเฉพาะของข้อตกลง การจัดเตรียม
และแนวทางการพิจ ารณาเอกสารแนบท้ายข้อตกลง ปัญหาที่มักพบในการร่างข้อ ตกลงและปฏิบัติการยกร่า ง
ข้อตกลง
4) หมวดวิชาการตรวจสอบร่างข้อตกลง ประกอบด้วย การพิจารณาผลผูกพันของข้อตกลง แนวทาง
การวิเคราะห์ผลกระทบของข้อตกลง เทคนิคการตรวจแก้ร่างข้อตกลง แนวทางการหาข้อยุติระหว่างคู่ตกลง เพื่อการ
ปรับแก้ข้อตกลง ปัญหาในการนาข้อตกลงไปปฏิบัติภายในประเทศ และแนวทางการปรับแก้ข้อตกลงเพื่อให้เกิดการ
ปฏิบัติได้ ปฏิบัติการตรวจสอบร่างข้อตกลง วิเคราะห์ และอภิปรายปัญหาในการนาข้อตกลงไปปฏิบัติ
ทักษะที่ 3 การทาบันทึกการประชุมระหว่างประเทศ มีระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วัน
1) หมวดวิช าความรู้ ทั่ว ไปเกี่ยวกับการประชุมระหว่างประเทศ ประกอบด้ว ย ความส าคัญและ
ลักษณะของการประชุมระหว่างประเทศ ประเภทต่าง ๆ ความส าคัญของบันทึกการประชุม และการนาไปใช้
ประโยชน์ หรือขยายผลต่อเนื่อง บทบาทหน้าที่ และความสาคัญของผู้บันทึกการประชุม
2) หมวดวิชาการพัฒนาทักษะการฟังและจับประเด็น ประกอบด้วย หลักการและวิธีการฟังอย่างมี
ประสิทธิภาพ กลวิธีเรียบเรียงความคิด และเทคนิคการสรุปเนื้อหาจากการฟัง เทคนิคการจับใจความสาคัญ และ
รวบยอดประเด็นความคิดจากการฟัง ปฏิบัติการพัฒนาทักษะการฟังและจับประเด็น
3) หมวดวิชาเทคนิคการจดบันทึกการประชุม ประกอบด้วย หลักการและแนวทางการจดบันทึกการ
ประชุม เทคนิคการจดบันทึกการประชุม เทคนิคการทวนซ้าตรวจสอบข้อมูล และการแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม และ
ปฏิบัติการจดบันทึกการประชุม
4) หมวดวิ ช าวิ ธี ก ารเขี ย นรายงานการประชุ ม ประกอบด้ ว ยรู ปแบบและองค์ ประกอบรายงาน
การประชุมที่เป็นสากล หลักการและแนวทางการเขียนรายงานการประชุม การใช้กรอบการประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุม เพื่อสนับสนุนการเขียนรายงานการประชุม ปัญหาและข้อพึงระวังในการเขียนรายงานการประชุม
การตรวจและแก้ไขร่างรายงานการประชุม และปฏิบัติการเขียนรายงานการประชุม
งบประมาณ สานักงาน ก.พ. รับผิดชอบค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มในระหว่าง
การอบรม สาหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ขอให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเบิกจ่ายจากต้นสังกัด
ที่ปรึกษาโครงการ นายชาญวิทย์ ไกรฤกษ์ รองเลขาธิการ ก.พ. นางรัตนา อุบลสิงห์ ผู้อานวยการสถาบัน
พัฒนาข้าราชการพลเรือน
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(เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)

ผู้รับผิดชอบโครงการ คือ ศูนย์ประสานการพัฒนาข้าราชการ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
2.7.7 การจั ด การโลจิ สติ กส์ อ าเซี ยนส าหรั บ องค์ กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น (ASEAN
Logistics
Management for Local Administration)
วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน
การจัดการโลจิสติกส์ จากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ในการเสริมสร้างศักยภาพที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น
2) เพื่อให้ผู้ เข้าอบรมสามารถชี้นาช่องทางในการขับเคลื่อนนโยบายองค์กรที่เกี่ยวกับการจัดการ
โลจิสติกส์ที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในองค์กรยุคใหม่ การ
พัฒนาวิสัยทัศน์ และเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียน
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาและฝึกอบรม
1) ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ 6 ขึ้นไป และข้าราชการการเมืองท้องถิ่น
2) ข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น ระดับ 6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
3) บุคลากรของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
โครงสร้างหลักสูตร
1) วิชาพื้นฐานโลจิสติกส์
2) วิชาสัมมนาการบูรณาการโลจิสติกส์
3) วิชาสัมมนาโลจิสติกส์อาเซียน (ระหว่างศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ)
4) ศึกษาดูงานในประเทศ 1 วัน
5) ศึกษาดูงานต่างประเทศ 4 วัน
หัวข้อวิชาในการศึกษาอบรม หมวดวิชาในการอบรมมีทั้งสิ้นจานวน 12 รายวิชาดังนี้
AMT 101 ข้อตกลงประชาคมอาเซียนต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ
ประเทศ (2 ชั่วโมง)
AMT 102 ลั กษณะและแนวโน้มประชากร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการค้า และการลงทุนใน
ประชาคมอาเซียน (3 ชั่วโมง)
AMT 103 การจัดการโลจิสติกส์ของประเทศ เส้นทางขนส่งระหว่างประเทศ และความเชื่อมโยง
เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจของอาเซียน (3 ชั่วโมง)
AMT 104 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศกับโลจิสติกส์ (3 ชั่วโมง)
AMT 111 สัมมนาเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ ผลกระทบต่อประเทศ และประเทศสมาชิกอาเซียน (3 ชั่วโมง)
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AMT 112 สัมมนาการปรับตัวและการเตรียมพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (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)
วิธีการฝึกอบรม เป็นการศึกษาโดยการฟังการบรรยาย การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาดูงาน โดยมี
จุดมุ่งเน้นให้มีความรู้ ความเข้าใจในภาพรวมด้านโลจิสติกส์ของประชาคมอาเซียน สามารถนาไปสู่การเชื่อมโยงกับ
การปฏิบั ติง าน ตลอดจนการพั ฒ นาวิ สั ย ทั ศน์ และมุม มองการพั ฒ นาการบริห ารองค์ก ร เพื่ อ รองรั บการเข้ า สู่
ประชาคมอาเซียน โดยมีเนื้อหาหลักสูตรในการบรรยาย การสัมมนาฝึกภาคปฏิบัติ
การประเมินผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม
1) ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาศึกษาอบรมตลอดทั้งหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2) ผู้เข้าอบรมต้องมีส่วนร่วมในการศึกษาอบรมตามกรอบการศึกษาอบรมที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
3) ผู้เข้าอบรมต้องไม่มีความประพฤติเสียหายและไม่ดาเนินการใด ๆ อันนาไปสู่ความเสื่อมเสียของ
สถาบัน
4) ผู้เข้าอบรมต้องอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจในการนาความรู้ด้านโลจิสติกส์
อาเซียนไปเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ คือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
2.7.8 กรอบความร่วมมืออาเซียนพลัสสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ด้านการเตรียมความพร้อม รองรับกรอบความร่วมมืออาเซียนพลัสจากหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในการเสริมสร้างศักยภาพที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น
2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถชี้นาช่องทางในการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการที่เกี่ยวเนื่อง
จากกรอบความร่วมมืออาเซียนพลัสที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
3) เพื่อให้ผู้เข้ารั บการอบรมเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในองค์กรยุคใหม่
การพัฒนาวิสัยทัศน์ และเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียน จากกรอบความร่วมมืออาเซียนพลัส
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หลักสูตรความรู้เกีย่ วกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(หนองคาย เลย บึงกาฬ)
(เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาและฝึกอบรม
1) ผู้ ป ฏิบั ติงานและผู้ บ ริ ห ารองค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่นระดับ 6 ขึ้นไป รวมถึงข้าราชการฝ่ า ย
การเมือง และข้าราชการและพนักงานของ อปท. ที่เทียบเท่าระดับ 6 ขึ้นไป
2) บุคลากรของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
3) นายกองค์การส่วนจังหวัด
4) นายกเทศมนตรี
5) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
โครงสร้างหลักสูตร
1) วิชาพื้นฐานกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
2) วิชาสัมมนาข้อมูลพื้นฐานรายประเทศ
3) วิชาสัมมนาการบูรณาการ
4) วิชาสัมมนากรอบความร่วมมืออาเซียนพลัส (ระหว่างศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ)
5) ศึกษาดูงานต่างประเทศ 5 วัน
6) ศึกษาดูงานในประเทศ 1 วัน
หัวข้อวิชาในการศึกษาอบรม มีทั้งสิ้นจานวน 12 รายวิชาดังนี้
AMT 201 ลักษณะและแนวโน้มประชากร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการค้า และการลงทุนในกรอบ
ความร่วมมือประชาคมอาเซียนพลัส (2 ชั่วโมง)
AMT 202 ทิศทางและข้อตกลงล่าสุดของกรอบความร่วมมืออาเซียนพลัสต่อการเปลี่ยนแปลง ด้าน
เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ (3 ชั่วโมง)
AMT 203 อิทธิพลทางการค้า การลงทุนของเกาหลี และญี่ปุ่นต่อทิศทางของประเทศไทย (3 ชั่วโมง)
AMT 204 อิทธิพลทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของประเทศจีนต่อทิศทางของประเทศไทย (3 ชั่วโมง)
AMT 211 สัมมนาการพัฒนาเศรษฐกิจตามกรอบอาเซียนพลัส ผลกระทบต่อประเทศไทย (3 ชั่วโมง)
AMT 221 สัมมนาการปรับตัวและการเตรียมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าสู่อาเซียน (3 ชั่วโมง)
AMT 131 สัมมนาการศึกษาดูงาน 1 ไทย (3 ชั่วโมง)
AMT 232 สัมมนาการศึกษาดูงาน 2 ในกลุ่มประเทศอาเซียนพลัส (6 ชั่วโมง)
AMT 233 สัมมนาการศึกษาดูงาน 3 ภาพรวมของการศึกษา (3 ชั่วโมง)
AMT 801 ศึกษาดูงานในประเทศ (8 ชั่วโมง)
AMT 902 ศึกษาดูงานต่างประเทศในกลุ่มอาเซียนพลัส (40 ชั่วโมง)
วิธีการฝึกอบรม เป็นการศึกษาโดยการฟังการบรรยาย การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาดูงาน โดยมี
จุดมุ่งเน้นให้มีความรู้ ความเข้าใจในภาพรวมของประชาคมอาเซียน สามารถนาไปสู่การเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงาน
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หลักสูตรความรู้เกีย่ วกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(หนองคาย เลย บึงกาฬ)

ตลอดจนการพัฒนาวิสัยทัศน์และมุมมองการพัฒนาการบริหารองค์กร เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยมี
เนื้อหาหลักสูตรในการบรรยาย การสัมมนาและฝึกภาคปฏิบัติ
การประเมินผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม
1) ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาศึกษาอบรมตลอดทั้งหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2) ผู้เข้าอบรมต้องมีส่วนร่วมในการศึกษาอบรมตามกรอบการศึกษาอบรมที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
3) ผู้เข้าอบรมต้องไม่มีความประพฤติเสียหายและไม่ดาเนินการใด ๆ อันนาไปสู่ความเสื่อมเสียของสถาบัน
4) ผู้เข้าอบรมเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจ และเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
2.7.9 การพัฒนาผู้นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ยุคท้องถิ่นทันสมัย
วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้าน
การพัฒนาพื้นที่อย่างสร้างสรรค์ ไปสู่ยุคท้องถิ่นทันสมัย บนพื้นฐานของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทั้งจากหน่วยงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศในการเสริมสร้างศักยภาพที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น
2) เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้า อบรมสามารถชี้ น าช่ อ งทางในการขั บ เคลื่ อนนโยบายการบริ ห ารจั ด การที่เ กี่ ย ว
เนื่องจากการจัดการชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในองค์กรยุคใหม่ การ
พัฒนาวิสัยทัศน์ และเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียน
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาและฝึกอบรม
1) ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้าราชการฝ่ายการเมืองท้องถิ่น
2) ข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นระดับ 7 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
3) บุคลากรของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย วิชาพื้นฐาน การพัฒนาเมืองสู่ยุคทันสมัย วิชาสัมมนา การบูรณาการ
พัฒนาเมือง การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ วิชาสัมมนา การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ระหว่าง
ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ) และ 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)
โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
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หลักสูตรความรู้เกีย่ วกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(หนองคาย เลย บึงกาฬ)
(เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)

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 โดยการฟังการบรรยาย การสัมมนาวิชาการ และการศึกษาดูงาน โดยมีจุดมุ่งเน้นให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในภาพรวมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประชาคมอาเซียน สามารถนาไปสู่
การเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนการพัฒนาวิสัยทัศน์และมุมมองการพัฒนาการบริหารองค์กร เพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีเนื้อหาหลักสูตรในการบรรยาย สัมมนาและฝึกภาคปฏิบัติ
การประเมินผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม
1) ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาศึกษาอบรมตลอดทั้งหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2) ผู้เข้าอบรมต้องมีส่วนร่วมในการศึกษาอบรมตามกรอบการศึกษาอบรมที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
3) ผู้เข้าอบรมต้องไม่มีความประพฤติเสียหายและไม่ดาเนินการใด ๆ อันนาไปสู่ความเสื่อมเสียของสถาบัน
4) ผู้ เ ข้ า อบรมต้ อ งอบรมไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 80 มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในการน าความรู้ ด้ า นการ
พัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์อาเซียนไปเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ คือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
2.7.10 หลักสูตรการสร้างความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ส่วนกลาง)
วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และผลกระทบของประชาคมอาเซียนที่มีต่อ
ประเทศ และระบบราชการไทย
2) เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน รวมถึงยุทธศาสตร์และการปรับตัวของ
ระบบราชการไทยที่มีต่อประชาคมอาเซียน
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาและฝึกอบรม คือ ข้าราชการพลเรือนของส่วนราชการต่าง ๆ เข้ารับ
การอบรมแบ่งเป็น 4 รุ่น ๆ ละ 500 คน
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หลักสูตรความรู้เกีย่ วกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(หนองคาย เลย บึงกาฬ)

โครงสร้างการฝึกอบรม ประกอบด้วย 6 วิชาการระยะเวลาการฝึกทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง
วิชาที่ 1 ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี พ.ศ. 2558 จานวน 1ชั่วโมง 30 นาที
เป็ นการให้ ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับแผนแม่บทในการดาเนินการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน การบูรณาการแผนการปฏิบัติการในภาพรวมเพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์สาระสาคัญของยุทธศาสตร์
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการประเมินศักยภาพของประเทศในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน พ.ศ. 2558
วิชาที่ 2 การพัฒนามุมมองระดับสากล จานวน 1 ชั่วโมง 30 นาที
เป็นการให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทโลกาภิวัตน์ และการพึ่งพิงกันระหว่างประเทศไทย
กับนานาชาติ ประโยชน์ โอกาส และความเสี่ยงของประเทศในยุคโลกาภิวัตน์พร้อมกับการใช้ประโยชน์จากโลกยุค
ใหม่เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อนาไปสู่การเป็นผู้ชนะในระเบียบโลกปัจจุบัน
วิชาที่ 3 ความรู้เรื่องการเมืองและความมั่นคงความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนและผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้น จานวน 1 ชั่วโมง
เป็ นการให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
(ASEAN Political Security Community Blueprint) แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน
(ASEAN Community Blueprint) และกฎบัตรอาเซียน รวมทั้งความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและกลไก
การทางานของอาเซียนในด้านการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ทั้งในระดับอาเซียนและภายในประเทศเพื่อนาไปสู่
การวิเคราะห์ประโยชน์ โอกาส และความเสี่ยงของประเทศ เพื่อสร้างความรู้เท่าทันให้กับบุคลากรภาครัฐในบริบท
ความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียน
วิชา 4 ความรู้เรื่องเศรษฐกิจไทยในบริบทประชาคมอาเซียนและผลกระทบ จานวน 3 ชั่วโมง
เป็ น การให้ ความรู้ และความเข้าใจเกี่ย วกับแผนงานประชาคมเศรษฐกิจ (ASEAN Economic
Community Blueprint) พร้อมสรุปสถานการณ์และข้อตกลงต่าง ๆ ของประเทศไทยกับประเทศคู่เจรจาใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทการสนับสนุนของภาครัฐไทยที่มีส่วนใน การ
สร้างศักยภาพในการแข่งขันในเขตเศรษฐกิจเสรีอาเซียน เพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์ประโยชน์ โอกาส และความเสี่ยง
ของประเทศไทย เพื่อสร้างความรู้เท่าทันให้กับบุคลากรภาครัฐในบริบทการเปิดเสรีด้านเศรษฐกิจของอาเซียน
วิ ช าที่ 5 การเตรี ย มพร้ อ มข้ า ราชการในเรื่ อ งความเปลี่ ย นแปลงด้ า นประชาคมสั ง คมและ
วัฒนธรรมจานวน 2 ชั่วโมง
เป็นการให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio
Cultural Community Blueprint) รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกของการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน
ภายใต้คาขวัญ One Vision One Identity One Community ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ยกระดับคุณภาพชีวิต
เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการเคารพในความแตกต่างทางวัฒนธรรม ภาษา และศาสนาของ
ประชาชนอาเซียน โดยการพัฒนาความตระหนักรู้ของข้าราชการในการเตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่
โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
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หลักสูตรความรู้เกีย่ วกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(หนองคาย เลย บึงกาฬ)
(เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)

ประชาคมอาเซียน โดยการพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างขีดความสามารถของข้าราชการในด้านต่าง ๆ เช่น ภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์เชิงประยุกต์ เป็นต้น
วิชาที่ 6 ประชาคมอาเซียนและบทบาท สานักงาน ก.พ. ในการเตรียมความพร้อมข้าราชการ
จานวน 1 ชั่วโมง
เป็นการให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของภาคราชการเข้าสู่ประชาคม
อาเซีย น เช่น แผนบริ ห ารราชการแผ่ น ดิน นโยบายรัฐ บาล ยุทธศาสตร์พัฒ นาข้าราชการ การดาเนินการของ
สานักงาน ก.พ. และบทบาทของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้
เกี่ยวกับความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่ข้าราชการยุคใหม่พึงมี ในการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อนาไปสู่
การวิเคราะห์ปัจจัยความสาเร็จในการพัฒนาข้าราชการ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการสู่ประชาคมอาเซียน
งบประมาณ สานักงาน ก.พ. รับผิดชอบค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มในระหว่าง
การอบรม สาหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ขอให้ผู้อบรมเบิกจ่ายจากต้นสังกัด
ที่ปรึกษาโครงการ ประกอบด้วย รองเลขาธิการ ก.พ. (นายชาญวิทย์ ไกรฤกษ์) และผู้อานวยการสถาบัน
พัฒนาข้าราชการพลเรือน (นางรัตนา อุบลสิงห์)
ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์ประสานการพัฒนาข้าราชการ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สานักงาน ก.พ.
2.7.11 หลักสูตรการสร้างความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ส่วนภูมิภาค)
วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและผลกระทบของประชาคมอาเซียนที่มีต่อ
ประเทศและระบบราชการไทย
2) เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน รวมถึงยุทธศาสตร์ประเทศ พ.ศ. 25562561 และการปรับตัวของระบบราชการไทยที่มีต่อประชาคมอาเซียน
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาและฝึกอบรม
ข้าราชการประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานถึงอาวุโส และประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการถึงชานาญการ
พิเศษในส่วนภูมิภาค และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องท้องถิ่น
รายละเอียดและโครงสร้างการฝึกอบรม ประกอบด้วย 6 วิชาการระยะเวลาการฝึกทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง
วิชาที่ 1 ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี พ.ศ. 2558 จานวน 1 ชั่วโมง 30 นาที
เป็นการให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแผนแม่บทในการดาเนินการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน และการบูรณาการแผนการปฏิบัติการเพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์สาระสาคัญของยุทธศาสตร์ การ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการประเมินศักยภาพของประเทศในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน พ.ศ. 2558
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หลักสูตรความรู้เกีย่ วกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(หนองคาย เลย บึงกาฬ)

วิชาที่ 2 การพัฒนามุมมองระดับสากล จานวน 1 ชั่วโมง 30 นาที
เป็นการให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทโลกาภิวัตน์และการพึ่งพิงกันระหว่างประเทศไทยกับ
นานาชาติประโยชน์โอกาส และความเสี่ยงของประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ พร้อมกับการใช้ประโยชน์จากโลกยุคใหม่
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันเพื่อนาไปสู่การเป็นผู้ชนะในระเบียบโลกปัจจุบัน
วิชาที่ 3 ความรู้เรื่องการเมืองและความมั่นคงความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนและผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้น จานวน 1 ชั่วโมง
เป็นการให้ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
(ASEAN Political Security Community Blueprint) แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน
(ASEAN Community Blueprint) และกฎบัตรอาเซียน รวมทั้งความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง และกลไก
การท างานของอาเซี ย นในด้ า นการเมื อ งและความมั่ น คงอาเซี ย น ทั้ ง ในระดั บ อาเซี ย นและภายในประเทศ
เพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์ประโยชน์โอกาส และความเสี่ยงของประเทศ เพื่อสร้างความรู้เท่าทันให้กับบุคลากรภาครัฐ
ในบริบทความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียน
วิชา 4 ความรู้เรื่องเศรษฐกิจไทยในบริบทประชาคมอาเซียนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จานวน 3 ชั่วโมง
เป็ น การให้ ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับแผนงานประชาคมเศรษฐกิจ (ASEAN Economic
Community Blueprint) พร้อมสรุปสถานการณ์และข้อตกลงต่าง ๆ ของประเทศไทยกับประเทศคู่เจรจาใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทการสนับสนุนของภาครัฐไทย ที่มีส่วนใน การ
สร้างศักยภาพในการแข่งขันในเขตเศรษฐกิจเสรีอาเซียน เพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์ประโยชน์โอกาส และ ความเสี่ยง
ของประเทศไทย เพื่อสร้างความรู้เท่าทันให้กับบุคลากรภาครัฐในบริบทการเปิดเสรีด้านเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน
วิ ช าที่ 5 การเตรี ย มพร้ อ มข้ า ราชการในเรื่ อ งความเปลี่ ย นแปลงด้ า นประชาคมสั ง คมและ
วัฒนธรรม จานวน 2 ชั่วโมง
เป็นการให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio
Cultural Community Blueprint) รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกของการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน
ภายใต้คาขวัญ One Vision One Identity One Community ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางยกระดับคุณภาพชีวิต
เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการเคารพในความแตกต่างทางวัฒนธรรมภาษา และศาสนาของ
ประชาชนอาเซียน โดยการพัฒนาความตระหนักรู้ของข้าราชการในการเตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง เมื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซี ย น โดยการพั ฒ นาศั ก ยภาพเสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถของข้ า ราชการในด้ า นต่ า ง ๆ เช่ น
ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์เชิงประยุกต์ เป็นต้น
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หลักสูตรความรู้เกีย่ วกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(หนองคาย เลย บึงกาฬ)
(เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)

วิชาที่ 6 ประชาคมอาเซียนและบทบาทสานักงาน ก.พ.ในการเตรียมความพร้อมข้าราชการ
จานวน 1 ชั่วโมง
เป็นการให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของภาคราชการเข้าสู่ประชาคม
อาเซีย น เช่ น แผนบริ ห ารราชการแผ่ น ดิน นโยบายรัฐ บาล ยุ ทธศาสตร์ พัฒ นาข้า ราชการ การดาเนิ นการของ
สานักงาน ก.พ. และบทบาทของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้
เกี่ยวกับความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่ข้าราชการยุคใหม่พึงมี ในการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อ
นาไปสู่การวิเคราะห์ปัจจัยความสาเร็จในการพัฒนาข้าราชการ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการสู่ประชาคม
อาเซียน
งบประมาณ สานักงาน ก.พ. รับผิดชอบค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มในระหว่าง
การอบรมสาหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ขอให้ผู้อบรมเบิกจ่ายจากต้นสังกัด
ที่ปรึกษาโครงการ ประกอบด้วย รองเลขาธิการ ก.พ. (นายชาญวิทย์ ไกรฤกษ์) และผู้อานวยการสถาบัน
พัฒนาข้าราชการพลเรือน (นางรัตนา อุบลสิงห์)
ผู้รับผิดชอบโครงการ คือ ศูนย์ประสานการพัฒนาข้าราชการ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สานักงาน ก.พ.
2.7.12 หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนสาหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นสัญจร
ณ จังหวัดเชียงใหม่
วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องประชาคมอาเซียน
2) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASC)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) และสร้างความตระหนักใน
ความสาคัญและผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ ทั้งที่เป็นโอกาสและความเสี่ยง เพื่อสามารถนามาปรับใช้พัฒนาองค์กร
และท้องถิ่นต่อไป
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาและฝึกอบรม คือ ผู้บริหาร / สมาชิกและเจ้าหน้าที่ขององค์กร
การปกครองส่วนท้องถิ่นจานวน 60 คน
โครงสร้างการฝึกอบรม
1) ประชาคมอาเซียน 3 ชั่วโมง เนื้อหาประกอบด้วย จุดเริ่มต้นของอาเซียน สมาชิกอาเซียน
นโยบายการดาเนินงานของอาเซียน การก่อตั้งประชาคมอาเซียน วัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งองค์กร สาเหตุที่ต้อง
สร้างประชาคมอาเซียน ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน วิสัยทัศน์อาเซียนในอนาคต การประชาคมเพื่อการปฏิบัติ
(Community of action) การประชาคมเพื่อการเชื่อมโยงและติดต่อสื่อสารกันอย่างใกล้ชิด (Community of
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Connectivity) การประชาคมเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง (Community of People) และประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ
ด้านดุลการค้า / ด้านคมนาคม
2) ประชาคมอาเซียนปี 2558 ใน 3 เสาหลัก 3 ชั่วโมง เนื้อหาประกอบด้วยประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community - ASC) ผลกระทบจากการรวมตัวเป็นประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Economic Community - AEC) ผลกระทบจากการรวมตัวเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี 8 สาขา ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Economic SocioCultural Community-ASCC) ผลกระทบจากการรวมตัวเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ผลกระทบในด้าน
การรักษาความเป็นกลางของอาเซียน แผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับ
จากการเป็นสมาชิกอาเซียน และความสาเร็จของอาเซียน
3) การปรับตัวขององค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 3 ชั่วโมง เนื้อหา
ประกอบด้วย การเปิดโลกทัศน์เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงการค้นหาตัวเองเพื่อให้องค์กรท้องถิ่นปรับตัวให้ทันเหตุการณ์
การแสวงหาโอกาสใหม่ ๆที่จะเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน / ชุมชน การมองการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อ
สร้างเครือข่าย และการลดปัจจัยทางลบที่จะเกิดขึ้นกับท้องถิ่นในอนาคต
4) Workshop / สรุป 3 ชั่วโมง เนื้อหาประกอบด้วย จุดแข็งและโอกาส (Opportunities)
ยุทธวิธีในการฉกฉวยโอกาสจาก ASC AEC และ ASCC ที่เหมาะสมของไทย จุดอ่อนและความเสี่ยง ยุทธวิธีในการ
ลดความเสี่ยง ASC AEC และ ASCC ที่เหมาะสมของไทย
วิธีการฝึกอบรม อาศัยรูปแบบกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม เน้นผู้เข้ารับการอบรมเป็นสาคัญ อาทิ การ
บรรยายเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดประสบการณ์ ให้ข้อเสนอแนะ
การประเมินผล ด้วยการใช้แบบประเมินผลการอบรม สังเกตการมี ส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติของผู้เข้า
รับการอบรม
ผู้รับผิดชอบโครงการ คือ สานักงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
2.7.13 การฝึกอบรมหลักสูตร Singapore-Thailand Leadership Development Programme
การฝึกอบรมหลักสูตร Singapore-Thailand Leadership Development Programme เป็น
โครงการภายใต้ความร่วมมือด้านราชการพลเรือน ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐสิงคโปร์ภายใต้กรอบ Civil Service
Exchange Programme (CSEP) โดยสานักงาน ก.พ. ในฐานะตัวแทนส่วนราชการของไทย รับผิดชอบสาขา ความ
ร่วมมือ ด้านราชการพลเรือนร่วมกับ Public Service Department และ Civil Service College ซึ่งเป็นตัวแทน
ส่วนราชการในสาขาเดียวกันของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้จัดกิจกรรมด้านการพัฒนาข้าราชการพลเรือนหลายกิจกรรม
เช่น การจัดฝึกอบรมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อข้าราชการและระบบราชการ
ของทั้งสองประเทศ และในการประชุม CSEP ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม พ.ศ. 2554 ณ ประเทศไทย ได้มี
โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค

57
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ข้อตกลงร่วมกันจัดทาความร่วมมือในหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นา (Singapore - Thailand Leadership
Development Programme) สาหรับข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงของทั้งสองประเทศ ให้ได้มีโอกาสดาเนินกิจกรรม
ร่วมกัน เพื่อการพัฒนาภาวะผู้นาและสร้างเครือข่ายผู้มีศักยภาพสูงต่อไป
วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและสร้างเครือข่ายของข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงของประเทศ
ไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์ ให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และแนวความคิดใหม่ ๆ รวมถึงแนวทาง
ด้านการพัฒนาภาวะผู้นาในระดับสากล
2) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการและประเทศทั้งสองมากขึ้น บรรลุ
เจตนารมณ์ของความร่วมมือภายใต้กรอบ Thailand –Singapore Civil Service Exchange Programme (CSEP)
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรม คือ ผู้มีศักยภาพสูงฝ่ายประเทศไทย จานวน 15 คน และผู้มี
ศักยภาพสูงฝ่ายสาธารณรัฐสิงคโปร์ จานวน 15 คน
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาและฝึกอบรม คือ เป็นข้าราชการพลเรือนประเภทวิชาการซึ่งมี
อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร เป็นผู้ที่สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นาคลื่นลูกใหม่ในราชการ
ไทย มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และหากผู้สมัครเคยได้รับทุนรัฐบาล หรือทุนอื่นไปศึกษา หรือฝึกอบรมใน
ต่างประเทศมาแล้ว ต้องกลับมาปฏิบัติราชการแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
โครงสร้างการฝึกอบรม
1) ภาพรวมของระบบราชการประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์
2) ระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์
3) ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์
4) นวัตกรรมการบริหารจัดการภาครัฐ
5) ระบบคุณธรรมจริยธรรมภาครัฐ
6) ศึกษาดูงานหน่วยงานด้านนโยบายและให้คาปรึกษาภาครัฐ
7) การบริการภาครัฐ
8) กิจกรรมการสร้างทีมงานและการประสานสัมพันธ์
วิธีการฝึกอบรม ประกอบด้วยการบรรยาย การประชุมอภิปราย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
การศึกษาดูงาน
การประเมินผล ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งในชั้นเรียนและการศึกษาดู
งาน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 กรณีขาดการฝึกอบรมโดยไม่แจ้งเหตุผล จะไม่ได้รับประกาศนียบัตร
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ที่ปรึกษาโครงการ ประกอบด้วย นายนนทิกร กาญจนะจิตรา เลขาธิการ ก.พ. นายชาญวิทย์
ไกรฤกษ์ รองเลขาธิการ ก.พ. นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน และนางฐิติมา
ศิรวิ ิโรจน์ นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ
ผู้รับผิดชอบโครงการ คือ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สานักงาน ก.พ.
2.7.14 หลักสูตรเสริมสร้างความรู้เปิดประตูสู่อาเซียนรุ่นที่ 1 (สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาคมอาเซียน เช่น ภาษา วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์
ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจการเมืองของประเทศสมาชิกสาหรับหน่วยงานราชการและเอกชนให้มากขึ้น
2) เพื่อเป็นสร้างความตระหนักและตื่นตัวเรื่องประชาคมอาเซียน รับทราบผลกระทบ และการ
เปลี่ยนแปลงจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนผู้มารับบริการกลุ่มต่าง ๆ
3) เพื่อเป็น แนวทางในการปรับเปลี่ ยนแนวทางในการปฏิบัติงานในหน่ว ยงานราชการและ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานในภาคเอกชน เพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาและฝึกอบรม คือ ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมที่ สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัด ตรัง สตูล พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จานวน 120 คน
โครงสร้างการฝึกอบรม คือ หลักสูตรสาหรับบุคลากรภาครัฐ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
1) ประชาคมอาเซียน: ความเป็นมาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมและความสัมพั นธ์
กับประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
2) การเตรียมความพร้อมของไทย: ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การศึกษา
3) เรียนรู้ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
4) การปรับตัวของหน่วยงานภาครัฐเพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
วิธีการฝึกอบรม บรรยายและตอบข้อซักถาม อภิปราย แบ่งกลุ่มปฏิบัติ ประชุมระดมความคิดเห็น
การประเมินผล ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการบริหารจัดการ
โครงการ วิทยากร และความรู้ที่ได้รับ โดยการกรอกข้อมูลลงในแบบประเมินผลโครงการ และแบบประเมินผล
วิทยากร ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรม ภาคบรรยายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และเข้าร่วมกิจกรรมประชุม
ระดมความคิดเห็นจะได้รับวุฒิบัตรรับรองผลการฝึกอบรมเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรม
ผู้รับผิดชอบโครงการ คือ ฝ่ายส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่
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2.8 หน่วยงานตัวอย่างของประเทศในอาเซียนในการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
2.8.1 สหพันธรัฐมาเลเซีย
มีการวางแผนการศึกษาทีเ่ น้นการสร้างผู้นารุ่นใหม่ โดยให้การศึกษาแก่เยาวชนในหลายระดับ อาทิ
ระดั บชาติ : การศึกษาในโรงเรียนมีการสอนค่านิยมหลักไว้ในหลั กสูตรสถานศึกษาเพื่อสร้างความ
ตระหนักถึงความเป็นตัวตน ทั้งความเป็นสหพันธรัฐมาเลเซียและความเป็นอาเซียน ผ่านวิชาเฉพาะ เช่น อิสลามศึกษา
และคุณธรรมการศึกษา และด้านการฝึกอบรมความเป็นผู้นา จะเกิดขึ้นในระหว่างกิจกรรมร่วมหลักสูตร ตามนโยบายการ
มีส่วนร่วมภาคบังคับของนักเรียนทุกคน เช่น กีฬา และเข้าชมรม มีโปรแกรมส่งเสริมความเป็นผู้นาในภาคเอกชน มีการ
สร้างโปรแกรมเพื่อพัฒนาเยาวชน (Hitachi Young Leaders Initiative-HYLI) สาหรับผู้นาในอนาคตของเอเชีย โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เป็ น เวที ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของอาเซี ย น ได้ แ ลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น
ในประเด็ นที่ สร้ างความเข้ าใจข้ ามวั ฒนธรรม ในขณะที่ มี การขยายมุ มมองของพวกเขาในประเด็ นระดั บภู มิ ภาค
และระดับโลก
การมีส่วนร่วมในระดับอาเซียน: โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอาเซียน มุ่งการเสริมสร้าง ความ
เข้มแข็งของจิตวิญญาณความเป็นอาเซียน โดยการปลูกฝังความรู้สึกของการรับรู้และความภาคภูมิใจของประเทศ
ของตน นอกจากนี้ยังมีการสร้างเครือข่ายโรงเรียนภายในประเทศอาเซียน และมีการจัดโครงการ ASEAN School Tour
2.8.2 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ภาคราชการของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์กาหนดแนวทางการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนไวตั้งแต่ปี 2010
โดยดาเนิ นการปฏิรูป ระบบราชการ ซึ่งประกอบไปด้วย 6 กลยุทธ์ หลั ก ไดแก การพัฒ นาให้ ข้าราชการเป็นผู้ มี
สมรรถนะและความน่ าเชื่อถือ การปฏิบั ติงานที่เป็นตัว อย่างที่ดีและให้ บริการที่เป็นเลิ ศ การปลู กฝั งให้มีความ
ปรองดอง มีคุณธรรม และการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การสร้างความร่วมมือและปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างเข้มแข็ง และการบริหารจัดการระบบสนับสนุน
ด้านความร่วมมือระดับภูมิภาค
1) เป็นที่ตั้งศูนย์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ ศูนย์ภูมิภาคซีมีโอ ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา SEAMEO Regional Centre for Educational Innovation and Technology
(SEAMEO INNOTECH) ศูนย์ภูมิภาคซีมีโอด้านการวิจัยและบัณฑิตศึกษาทางการเกษตรกรรม SEAMEO Regional Centre
for Graduate Study and Research in Agriculture (SEAMEO SEARCA), ศูนย์ภูมิภาคซีมีโอด้านการสาธารณสุขและชีวอ
นามัย SEAMEO TROPMED Regional Centre for Public Health (SEAMEO TROPMED/Philippines และ Columbo
Plan Staff College (CPSC)
2) เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนที่จัดโดยองค์กรต่าง ๆ ภายในภูมิภาค
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เพิ่มโอกาสในการร่วมมือระดับภูมิภาค
1) ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการต่าง ๆ ที่จัดโดย SEAMEO, ASEAN และ APEC EdNET
2) บุคลากรที่มีศักยภาพสูงซึ่งทางานใน SEAMEO จัดทาร่างโครงการความร่วมมือต่าง ๆ
3) ครูชาวสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้แก่หลายประเทศในเอเชีย
4) มีบุคลากรทางด้านการศึกษาทางานอยู่ในหลายประเทศ
2.8.3 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
เน้ น ที่ก ารปฏิ รู ป ระบบราชการโดยยึ ดหลั กคุ ณ ธรรม ซึ่ งเป็ นปั จ จั ยส าคัญ ส าหรั บระบบราชการ
ที่มีประสิทธิภาพ หลักการปฏิบัติงานที่ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และการสนับสนุนความเท่าเทียม
การพัฒ นาเศรษฐกิจ อย่างยั่งยื น การปฏิรู ประบบราชการให้ มีความเป็นกลางปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ าย
การเมือง โดยผู้บริหารระดับกลางจะต้องมีความรู ทักษะภาวะผู้นา ทักษะการบริหารจัดการ มีความเป็นผู้นา และมี
การศึกษาที่ดี
2.8.4 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
มีการเตรี ย มความพรอมสู ป ระชาคมอาเซียน โดยให้ ความส าคัญกับการสร้างระบบราชการที่ มี
ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ สามารถตรวจสอบได โดยการเพิ่มศักยภาพ เพิ่มทักษะสร้างความ
ร่วมมือในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
2.8.5 เนการาบรูไนดารุสซาลาม
รัฐบาลมีนโยบายที่จะให้ข้าราชการพลเรือนได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมงต่อปี ปัจจุบันมี
หน่วยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบการพัฒนาข้าราชการพลเรือน คือ Civil Service Institute (CSI) และ Institute
for Leadership Innovation and Advancement (ILIA) ทั้งสองสถาบันมีหน้าที่พัฒนาข้าราชการในทุกระดับ
นอกจากนั้นเนการาบรูไนดารุสซาลามยังเป็นพันธมิตรในการพัฒนาข้าราชการร่วมกับ Civil Service College ของ
สาธารณรัฐสิงคโปร์และ INTAN ของสหพันธรัฐมาเลเซีย จึงทาให้ข้าราชการของประเทศมีโอกาสที่ดีในการพัฒนา
ตนเองรายละเอียดหน่วยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบการพัฒนาข้าราชการพลเรือน ดังนี้
1) Civil Service Institute หรือ The Institut Perkhidmatan Awam (IPA)
Civil Service Institute (CSI) หรือเรียกชื่อตามภาษาท้องถิ่นว่า The Institut Perkhidmatan
Awam (IPA) เป็นหน่วยงานหลักในการฝึกอบรมข้าราชการพลเรือนของประเทศ ทาหน้าที่ในการดาเนินการ
ฝึกอบรม รวมทั้งการให้คาปรึกษา แนะนา ออกแบบ และจัดหลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ โดยมีบทบาทหน้าที่คล้ายกับ
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนของสานักงาน ก.พ.
วิสัยทัศน์ เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและประสบความสาเร็จในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
พันธกิจ ฝึกอบรมและให้คาปรึกษา แนะนาการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ข้าราชการ
พลเรือน ลูกค้า หรือผู้รับบริการทั้งในและต่างประเทศ โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
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บทบาท ฝึกอบรม (Training) ให้คาปรึกษาแนะนา (Consultation) ทาวิจัยในบริบทที่เกี่ยวข้อง
(Research)
Shared Values ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity) ความเป็นมืออาชีพ (Professional) ความมีคุณภาพ
(Quality) และ ความมุ่งเน้นที่ลูกค้าหรือผู้รับบริการ (Customer focused)
กลยุทธ์ เพื่อสร้างข้าราชการพลเรือนยุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
เพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ และปลูกฝังวัฒนธรรมการทางานในเชิงบวกให้กับข้าราชการ
ประเด็นการเรียนรู้ที่สาคัญ
1) Civil Service Institute หรือ IPA มีการปรับรูปแบบการบริหารและการดาเนินงานใหม่
โดยเพิ่มความสาคัญเกี่ยวกับการตลาดและลูกค้า (Marketing perspective/ Customer oriented) มากขึ้น
สนับสนุนความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการในบริบทที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝึกอบรม การให้คาปรึกษาการทาวิจัย เป็นต้น
2) เนื่องจากเน้นความสาคัญที่ลูกค้าดังนั้น IPA จึงยกระดับความสาคัญของหน่วยงานวิจัยให้
มากขึ้น ตามไปด้ว ย โดยวางกลยุ ทธ์การดาเนินงานอย่างเป็นระบบ สมเหตุส มผล และสามารถนาไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อยู่บนพื้นฐานความจาเป็น และตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้อย่างเต็มที่ (Customer needs)
3) IPA มีแผนที่จะดาเนินการ Rebranding องค์กรเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ชัดเจนและเพื่อ
เป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง
4) หลักสูตรในการฝึกอบรมต่าง ๆ ที่ดาเนินการโดย IPA ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 7
ตาราง 7 จานวนหลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันข้าราชการพลเรือน (IPA) ของเนการาบรูไนดารุสซาลาม
CLUSTERS
Leadership Development (LD)
Organizational Analysis and Development
Communication and Customer Service
Management and Supervisory
Information Communication Technology
TOTAL

Number of Courses
23
24
28
85
17
177

2) Institute for Leadership, Innovation and Advancement
Institute for Leadership, Innovation and Advancement หรือ ILIA เป็นส่วนหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยเนการาบรูไนดารุสซาลาม (UBD: Universiti Brunei Darussalam) และถือเป็น Business wing ของ
สถานศึกษาดังกล่าว ILIA เป็นสถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวในเนการาบรูไนดารุสซาลามที่รับผิดชอบการพัฒนาผู้นา
และนวั ต กรรมเป็ น การเฉพาะก่ อ ตั้ ง ขึ้น ในเดื อ นมกราคม ค.ศ. 2009 โดยมี จุ ด มุ่ ง หมาย (วิ สั ย ทั ศน์ ) ที่ จ ะเป็ น
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สถาบันการศึกษาชั้น นาในการฝึกอบรม และให้คาปรึกษาการดาเนินการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาและความท้าทายต่อ
ความเจริญก้าวหน้าของเนการาบรูไนดารุสซาลาม
ภารกิจ
ILIA มีบทบาทและความรับผิดชอบโดยตรงต่อการพัฒนาผู้นา และการทางานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมี
จุดเน้นที่การแสวงหาความก้าวหน้าทางวิชาการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความเป็นผู้นานวัตกรรม ความ
รับผิดชอบ รวมทั้งส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวในการพัฒนาผู้นาที่โดดเด่น ทั้งในภาครัฐเอกชนและสังคม
ILIA ให้บริการทั้งการจัดหลักสูตรฝึกอบรมการจัด Forum ทางวิชาการ และการให้คาปรึกษาแนะนา
แก่ส่วนราชการ และหน่วยงานเอกชน โดยเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานหลักที่เข้ามามีบทบาทสาคัญในการพัฒนาเนการา
บรูไนดารุสซาลามและมีเป้าหมายว่าจะขยายบทบาทความสาคัญออกไปในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็น
สะพานหรือตัวเชื่อมโยงในการยกระดับสถานะของมหาวิทยาลัย และการพัฒนาผู้นาในระดับชาติและระดับโลก
วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็ นศูน ย์ร วมการศึกษาวิจัยและการฝึกอบรมเพื่อประโยชน์ส าหรับการเตรียมความ
พร้อมต่อการเผชิญหน้ากับทุกปัจจัยที่ท้าทาย และมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ โดยเน้นที่การสร้างผู้นาและ
นวัตกรรม
2) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาควิชาการ และภาค
สังคม ในการกาหนดและใช้ประโยชน์จากวิธีการ และช่องทางการทางานร่วมกันเพื่อการพัฒนาประเทศ
3) เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมที่เน้นการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการ ซึ่งมีความจาเป็นอย่างยิ่ง
ในการส่งเสริมสนับสนุนความก้าวหน้าและการพัฒนาประเทศ
4) เพื่อสร้างความตระหนักถึงบทบาทและความสาคัญของภาวะผู้นา ซึ่งจาเป็นต้องเกิดขึ้น
ในทุกบริบท และเป็นปัจจัยสาคัญในการขับเคลื่อนองค์กร และสถานการณ์ทางสังคม เพื่อความก้าวหน้าของสังคม
และประเทศชาติ
5) เพื่อส่งเสริมให้มีวิธีการที่หลากหลาย ในการแก้ไขปัญหา และเผชิญหน้ากับความท้าทาย
6) เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมผลการศึกษา ผ่านช่องทางเอกสาร และการสัมมนา
ประเด็นการเรียนรู้ที่สาคัญ
1) ILIA เป็นหน่วยงานหลักและหน่วยงานเดียวของประเทศในการฝึกอบรมผู้นา (Leadership
Program / Innovative Leadership) ผู้อานวยการสถาบัน ILIA คนปัจจุบันคือ Dr. Azaharaini Hj Mohd Jamil
เป็นอดีตผู้อานวยการสถาบัน IPA (หรือ Civil Service Institute – CSI) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนา
ข้าราชการพลเรือน การเคลื่อนย้ายบุคลากรเข้าสู่ตาแหน่งดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความต่อเนื่องในการพัฒนา
ข้าราชการของเนการาบรูไนดารุสซาลาม ที่คัดสรรบุคคลเข้ามาทาหน้าที่บริหารหน่วยงาน ILIA โดยเลือกจากผู้มี
ประสบการณ์สูงในวิชาชีพการพัฒนาและฝึกอบรม
โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค

63

หลักสูตรความรู้เกีย่ วกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(หนองคาย เลย บึงกาฬ)
(เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)

2) การพัฒนาผู้นาของ ILIA มิได้จากัดเฉพาะผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น เพราะด้วยสมมุติฐานที่ว่า
“ต้องสร้างผู้นาให้เกิดขึ้นในทุกระดับ– Leader role should be everywhere” ILIA จึงจัดหลักสูตรเพื่อการพัฒนา
ผู้นาทั้งระดับต้น (Executive Development Program for Junior Management Staff) ระดับกลาง
(Executive Development Program for Middle Management Offices) และระดับสูง (Executive
Development Program for Senior Government Officers) รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอื่น ที่จาเป็น
สาหรับผู้นา อาทิ การเจรจาต่อรองและการบริหารความขัดแย้ง รวมถึงบริบทของการพัฒนาผู้นาในภาพรวม เป็นต้น
3) รูปแบบการฝึกอบรมสาหรับผู้นาระดับสูงของ ILIA จะเน้นที่การใช้ Future literacy
exercise (Scenario) เป็นหลักเพื่อคาดการณ์อนาคต และใช้เป็นต้นแบบในการวางแผนงานและเตรียมคนไว้
ล่วงหน้ามากกว่าที่จะใช้วิธีการอบรมในห้องเรียนทั่วไป
4) ILIA ไม่เน้นการฝึกอบรมในชั้นเรียน แต่จะเน้นที่การกระตุ้นความคิดและการวางแผน และ
ด้วยความที่เป็นประเทศที่มีอานาจในการใช้จ่าย ILIA จึงสามารถจัด Learning forum โดยเชิญ Guru ระดับโลกมา
เป็นผู้บรรยายให้กับข้าราชการได้อย่างสม่าเสมอ รวมทั้งยังทาลาย “Silo” ระหว่างภาครัฐและเอกชนด้วย การเปิด
โอกาสให้ผู้นาองค์กรทั้งของภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมรับการอบรมด้วยกัน ในทุกหลักสูตรเพราะ ILIA เชื่อมั่นว่า
เครือข่ายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยของความสาเร็จในการบริหารงานของผู้นาทุกระดับ
5) การเข้ามาฝึ กอบรมในหลักสูตรผู้นาของ ILIA ถือเป็นการได้ประโยชน์ร่ว มกันระหว่าง
ผู้เข้าร่วมอบรมและสถาบันการฝึกอบรม กล่าวคือ หากผู้เข้ารับการอบรมมีปัญหา หรือมีกรณีศึกษาในหน่วยงานของ
ตน ก็สามารถนามาเป็นประเด็นวิ เคราะห์ หรือใช้เป็นกรณีศึกษาในชั้นเรียนได้ ทาให้หน่วยงานผู้เรียนไม่ต้องจ้างที่
ปรึกษา เพื่อแนะนาหรือแก้ปั ญหา อีกทั้งผู้จั ดการฝึ กอบรมก็ได้กรณีศึกษาของหน่วยงานนั้น เป็นวัตถุดิบในการ
พัฒนาผู้นารุ่นต่อไป ซึ่งถือเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน
2.8.6 สาธารณรัฐสิงคโปร์
สาธารณรัฐสิงคโปร์มี The Civil Service College (CSC) ซึ่งเป็นสถาบันในการจัดอบรมให้กับ
เจ้าหน้าที่ของทางภาครัฐของสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมีโปรแกรมการอบรมทักษะความสามารถต่าง ๆ ที่เหมาะสม
เช่น หลักสูตรภาวะผู้นา หลักสูตรผู้บริหารการบริหารรัฐกิจ ฯลฯ

ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกลุ่มจังหวัดและ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (หนองคาย เลย บึงกาฬ)
3.1 แนวทางการพัฒนาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกลุ่มจังหวัด
การเข้าสู่อาเซียนเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญของเศรษฐกิจไทยในทุกด้านทั้งการค้าสินค้า การบริการ การ
เคลื่อนย้ายการลงทุน แรงงาน และเงินทุน ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยจะต้องเร่งพัฒนาความพร้อมในการเข้าสู่
สถานการณ์การแข่งขันเสรีในประชาคมอาเซียน โดยอาศัยข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ต่าง ๆ ของอาเซียน
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เป็นกรอบหลักในการกาหนดแนวทางการพัฒนาพื้น ที่ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ ศักยภาพของแต่ละพื้นที่
การดาเนินโครงการตามกรอบข้อตกลงความร่วมมือในอนุภูมิภาคต่าง ๆ ส่งผลให้หลายพื้นที่ในประเทศ มีแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลง ที่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการพัฒนาอย่างเด่นชัดในจังหวัดที่เป็นประตูการค้า (Gateway) และ
จังหวัดที่เป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาค โดยเฉพาะการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ต่าง ๆ (สุมาลี เดชานุรักษ์นุกูล, 2556)
1) รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนของประเทศ โดยใช้
ประโยชน์จากความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียน ตามข้อตกลงการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียน
และข้อตกลงภายใต้กรอบเศรษฐกิจอื่น และจากการค้าบริเวณพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
2) รัฐจะสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
ที่สอดคล้องกับระบบ ASEAN Single Window และการดาเนินการอื่น ๆ ที่จาเป็น เพื่อรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ
3) พื้นที่เป้าหมายในระยะแรก 11 แห่ง ได้แก่ แม่สาย เชียงแสน เชียงของ จังหวัดเชียงราย แม่สอด
จังหวัดตาก ชายแดนจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม จังหวัดหนองคาย จังหวัดสระแก้ว จังหวัดกาญจนบุรี สะเดา
จังหวัดสงขลา และชายแดนจังหวัดนราธิวาส
4) สาหรับจังหวัด/เมืองอื่น ๆ นอกจากเมืองที่กล่าวถึงตามบทบาทหลักข้างต้นแล้ว สามารถมีบทบาท
เป็นเมืองเครือข่ายที่จะเชื่อมต่อหรือสนับสนุนการพัฒนา โดยคานึงถึงความสอดคล้องกับศักยภาพทางกายภาพ
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมและแนวโน้มการพัฒนาของพื้นที่
3.2 ประเด็นการขับเคลื่อนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1) การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองศูนย์กลางบริการหลัก
1.1) ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และระบบ logistics อาทิ ขยายทางหลวงและแก้ปัญหาจุดตัดทาง
แยกบนทางหลวงสายหลัก จัดระบบขนส่งมวลชนเขตเมืองและเชื่อมโยงระหว่างเมือง จัดพื้นที่และระบบกระจาย
สินค้าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและลดต้นทุน
1.2) จัดการใช้ที่ดินให้เหมาะสม โดยเฉพาะพื้นที่สาหรับเศรษฐกิจและการลงทุนใหม่ เพื่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อพื้นที่อนุรักษ์ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยว รวมทั้งพื้นที่การเกษตรที่สาคัญ
1.3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน โดยเน้นการ
วางผังเมือง และการฟื้นฟูพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมือง
1.4) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยพัฒนาและยกระดับคุณภาพด้านการศึกษา โดยเฉพาะด้านภาษา
การสื่อสาร และการบริหารจัดการเพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านการค้า การลงทุน และการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
2) การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
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หลักสูตรความรู้เกีย่ วกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(หนองคาย เลย บึงกาฬ)
(เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)

2.1) พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ทางถนน ทางน้า ทางอากาศ) และสิ่งอานวยความสะดวก
ด้านการขนส่ง เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ และอานวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่ง (connectivity and mobility)
และพัฒนาไปสู่การขนส่งหลายรูปแบบ (multimodal) เพื่อประหยัดพลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดต้นทุน
การขนส่ง
2.2) พัฒนาด้านระเบียบพิธีการทางศุลกากร กฎระเบียบการค้า การลงทุน ให้มีความทันสมัย และ
มีการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วย เพื่ออานวยความสะดวกการค้า และการขนส่งข้ามพรมแดน อาทิ การพัฒนา
ด่าน 24 ชั่วโมงเพื่อช่วยลดความยุ่งยากทางด้านเอกสารและระยะเวลาดาเนินการ
2.3) พัฒนาศูนย์กระจายสินค้า เพื่อรองรับการขนส่งในเส้นทางหลัก และกระจายสินค้าจาก
ระเบียงเศรษฐกิจสู่การพัฒนาศักยภาพของเมือง โดยการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ และเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเชิงพื้นที่ และเชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้าน
2.4) ส่งเสริมภาคเอกชนให้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในด้านการลงทุน ในแนวพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
และการพัฒนาความร่วมมือของผู้ประกอบการธุรกิจภายในประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการต่อรองกับต่างประเทศ
และศักยภาพในการแข่งขันตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือกับผู้ประกอบการในต่างประเทศ
เพื่อช่วยในการพัฒนาช่องทางการตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า
3) การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองชายแดน
3.1) พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ มาตรฐานการให้บริการและการอานวยความ
สะดวกบริเวณจุดผ่านแดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประชาคม
อาเซียน
3.2) เสริมสร้างและขยายโอกาสการพัฒนาเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามแนวชายแดน โดย
การพัฒนาปรับปรุงโครงข่ายบริการพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายแดนให้เป็นระบบ สอดคล้องกับความต้องการ
ลงทุน ของภาคเอกชน เช่น นิคมอุตสาหกรรม คลังสินค้า ระบบการบริหารจัดการน้าเพื่อการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรม
3.3) ขยายการบริการต่าง ๆ อาทิ การบริการด้านการเงิน การศึกษา และการสาธารณสุข เพื่อให้
เกิดความสะดวกสบายในการประกอบธุรกิจ
3.4) สนับสนุนการจัดการพื้นที่เมืองและชุมชนชายแดน รองรับการขยายตัวทั้งในด้านการค้า
การลงทุน การท่องเที่ยว และที่พักอาศัย โดยเฉพาะสนับสนุนการวางผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนชายแดน เพื่อจัด
ระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม และพัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพ
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3.5) เร่งปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการชายแดน อาทิ แรงงานต่างด้าว ปัญหายาเสพติด การค้า
มนุษย์ ฯลฯ และเร่งสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ในจุดผ่านแดนถาวร 12 แห่ง (ไทย-เมียนมา
3 แห่ง ไทย-สปป.ลาว 5 แห่ง ไทย-กัมพูชา 1 แห่ง และไทย-มาเลเซีย 3 แห่ง)
4) การขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
4.1) ศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษในระดับประเทศและระดับพื้นที่ใน 11 พื้นที่หลัก รวมทั้งพิจารณาจัดทาเกณฑ์มาตรฐานสาหรับพื้นที่
จะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
4.2) ศึกษาเพื่อกาหนดแนวทางการพัฒ นาพื้นที่กาญจนบุรีและบริเวณใกล้ เคียงเพื่อเปิดประตู
เศรษฐกิจด้านตะวันตก
4.3) จัดทาแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่เทศบาลแม่สอด เพื่อรองรับการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษเขตเศรษฐกิจพิเศษ
5) การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองเครือข่าย
5.1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เพื่อสร้างความเชื่อมโยงและสนับสนุนบทบาท
การพัฒนาเมืองในแต่ละกลุ่ม รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5.2) พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเมืองเครือข่ายทั้งด้าน
การเกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวและบริการ อาทิ การพัฒนา ยโสธร สุรินทร์ และบุรีรัมย์เป็นเมืองเกษตรอินทรีย์
ลาพูนเป็ นเมืองอุตสาหกรรมและรองรั บ การขยายตัว การบริการของจังหวัดเชียงใหม่ และปัตตานีเป็นเมือง
อุตสาหกรรมอาหารทะเลและแปรรูป
5.3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน โดยเน้น
การวางผังเมืองและการฟื้นฟูพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมือง
5.4) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยพัฒนาและยกระดับคุณภาพด้านการศึกษา โดยเฉพาะด้านภาษา
การสื่อสาร และการบริหารจัดการ เพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านการค้า การลงทุน และการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
3.3 แนวทางการดาเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มจังหวัด
สานักงานแผนฯ กระทรวงมหาดไทยได้เสนอแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มจังหวัด โดยการ
วิเคราะห์ศักยภาพ ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 8
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หลักสูตรความรู้เกีย่ วกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(หนองคาย เลย บึงกาฬ)
(เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)

ตาราง 8 แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน
ประเด็น

ขอบเขตการวิเคราะห์

1) ประชาคมอาเซียน
 AEC
 ASSC
 APSC

การค้า การลงทุน และการบริการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ช่องว่างการพัฒนา มรดกทาง
วัฒนธรรม
ปัญหาความมั่นคง/ การเมือง แรงงานข้ามชาติ ภัยพิบัติ
กฎหมาย

2) ASEAN Connectivity
 HUB
 Logistics
3) OTOP
 ต้นน้า กลางน้า ปลายน้า

การท่องเที่ยว การแพทย์ การศึกษา การคมนาคม
(ทางบก เรือ อากาศ)
เส้นทางหลัก เส้นทางผ่าน พิธีการศุลกากร Facilities อื่น ๆ
แหล่งวัตถุดิบ การผลิต (ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์
การออกแบบ) ตลาด (คู่แข่ง ช่องทางการตลาด)

3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย
จังหวัดหนองบัวลาภู จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ (จังหวัดบึงกาฬก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2554) โดยมีจังหวัด
อุดรธานีเป็นที่ตั้งศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และสานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ลักษณะพื้นที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน คือ สปป.
ลาว และมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว เป็นประตูการค้า การลงทุน ทาให้มีศักยภาพทางด้านการค้า โดยมีมูลค่าการค้า
ชายแดนของกลุ่มจังหวัดสูงที่สุดในภาค ด้านการเกษตร มีสภาพพื้นที่เอื้ออานวยในการปลูกพืชไร่และไม้ผล
ตลอดจนเป็ น กลุ่ ม จั ง หวั ด ที่ มี ก ารปลู ก พื ช เศรษฐกิ จ ใหม่ โ ดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ยางพารามากที่ สุ ด ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และศักยภาพด้านการท่องเที่ยวมีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เนื่องจากมีภูมิประเทศสวยงาม
สภาพอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว มีอุทยานแห่งชาติหลายแห่ง และมีแหล่งอารยธรรมเป็นที่ยอมรับว่าเป็นมรดก
โลก ตลอดจนมีการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคลุ่มน้าโขง และเชื่อมโยงกับจีนตอนใต้ มี
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด (สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1, 2557)
ดังนี้
3.4.1 วิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์กลางการลงทุนด้านการค้า เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การบริการ การท่องเที่ยว
ของอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงและประชาคมอาเซียน”
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3.4.2 พันธกิจ
1) พัฒ นาโครงสร้ างพื้น ฐานและสิ่งอานวยความสะดวกในการลงทุนด้านการค้า เกษตรกรรม
อุตสาหกรรมเกษตร และการท่องเที่ยว เพื่อกระจายประโยชน์สู่ประชาชนทุกอาชีพของกลุ่มจังหวัดอย่างทั่วถึง
2) พัฒ นาขีดความสามารถในการแข่งขันของระบบการผลิ ต และระบบการตลาดในด้านการ
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต การบริการ และแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
3) ส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าการเกษตร การบริการและการการท่องเที่ยวกับประชาคมอาเซียน
4) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกภาคส่วนให้สามารถรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
5) รักษาสมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจกับคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีธรรมาภิบาล
3.4.3 เป้าประสงค์รวม
1) เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกที่พร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางการลงทุน
ด้านต่าง ๆ ในลุ่มน้าโขง
2) เพื่อผลิตสินค้าทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน และแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า
3) เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
4) เพื่อให้เกิดความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ของทุกภาคส่วนสู่ประชาคมอาเซียน
5) เพื่อเพิ่มศักยภาพการตลาด และการค้า
6) เพื่อให้มีบุคลากรที่มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง
3.4.4 ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานอย่างครบวงจร
กลยุทธ์
1) ยกระดับคุณภาพบุคลากรและเครือข่ายภาคเกษตร
2) เพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตร
3) สร้างคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน
4) สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรเพื่อเชื่อมโยงด้านการตลาด
5) พัฒนาโครงสร้างด้านการเกษตร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุน อุตสาหกรรม และการค้า
กลยุทธ์
1) การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุน
3) การเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจ
4) พัฒนาความร่วมมือด้านการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
กลยุทธ์
1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวก แหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับ นักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
2) พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
3) ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองคาย
จากการวิเคราะห์/ประเมินศักยภาพสภาวะแวดล้อมภายในและสภาวะแวดล้อมภายนอกของจังหวัดหนองคาย
แล้ว คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดโดยผ่านเวทีการรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน และความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จึงได้กาหนดกรอบทิศทางการพัฒนาจังหวัดตาม
แผนพัฒนาจังหวัดหนองคาย ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ ดังนี้
3.5.1 วิสัยทัศน์ “เมืองน่าอยู่ เปิดประตูสู่อาเซียน”
3.5.2 พันธกิจ
1) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อรองรับเมืองน่าอยู่และประตูสู่อาเซียน
2) พัฒนาคน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
3) พัฒนาและยกระดับสินค้าการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น
4) พัฒนาความสัมพันธ์ และความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน
5) พัฒนาระบบการให้บริการให้ได้มาตรฐาน
3.5.3 ค่านิยม 5 รัก
1) รักสะอาด: ตระหนักในการรักษาความสะอาด รักษาความสะอาดของบ้านบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและ
สถานทีอ่ ื่น ๆ
2) รักสุขภาพ: ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอและเหมาะสม รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
3) ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
4) รักสิ่งแวดล้อม: ไม่ตัดไม้ทาลายป่า สร้างป่าชุมชนและปลูกต้นไม้ตามสถานที่ต่าง ๆ
5) รักษาวินัย: ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด เช่น กฎจราจร
6) รักสามัคคี: สร้างความสามัคคีในระดับครอบครัว หมู่บ้าน ชุมชน
3.5.4 เป้าประสงค์
1) เพื่อให้การผลิต การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมีมาตรฐาน
2) เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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3) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตด้านการเกษตร
4) เพื่อความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน
5) เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ
3.5.5 ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมุ่งสู่ประชาคม
อาเซียน
กลยุทธ์
1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อรองรับเมืองน่าอยู่และประตูสู่อาเซียน
2) เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันด้านการผลิตและการบริการ
3) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประเพณี และวัฒนธรรมตามฤดูกาล
4) พัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาและฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5) พัฒนาบุคลากรภาครัฐและนักลงทุนเกี่ยวกับข้อกาหนดและกฎหมายในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน
6) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่
กลยุทธ์
1) สร้างเครือข่ายการควบคุมและป้องกันโรคแบบบูรณาการ
2) ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
3) ยกระดับสถาบันการศึกษาให้เข้าสู่ระดับสากล
4) ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
5) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างภูมิคุ้มกันสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน
กลยุทธ์ เพิ่มขีดสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข
กลยุทธ์
1) สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน
2) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล
กลยุทธ์
1) ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ
2) ผลักดันจังหวัดหนองคายเป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษ
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3.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเลย
3.6.1 วิสัยทัศน์ “เมืองในฝันของนักท่องเที่ยวและนักลงทุน ภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน”
3.6.2 เป้าประสงค์
1) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีครอบครัว อบอุ่นและมีค่านิยมที่เ หมาะสมในการดาเนินชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้สู่ชุมชน
3) ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นฐานต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
4) สินค้าเกษตรได้มาตรฐานผู้ผลิตและผู้บริโภคปลอดภัย
5) เพิ่มศักยภาพการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน
6) ประชาชนได้รับการบริการอย่างมีมาตรฐานและเกิดความพึงพอใจ
7) สถาปนาความมั่นคงตามแนวชายแดนและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
3.6.3 ประเด็นยุทธศาสตร์
1) การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียงโดยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
2) การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
3) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
4) การยกระดับคุณภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน
5) การเสริมสร้างการค้าชายแดนและการลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6) การพัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่มาตรฐานที่กาหนด
7) เสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน
3.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ
3.7.1 วิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางยางพารา ประตูการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เศรษฐกิจพอเพียง”
3.7.2 ทิศทางการพัฒนาของจังหวัดในระยะเร่งด่วน (Strategies Issues)
1) การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของสังคมเมือง
บูรณาการหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องร่วมกับท้องถิ่นและชุมชน วางแผนแก้ไขปัญหา ดาเนินการรอบด้านโดย
เร่งด่วนให้ทันกับภาวะการณ์ วางระบบผังเมืองรวม การก่อสร้างอาคาร และกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
2) การคมนาคม
จัดระบบการจราจรในเขตชุมชนโดยเร่งด่วน/ โครงการถนนสีขาวเสริมสร้างจิตสานึกด้านวินัยการจราจร
จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดโครงการถนน 4 เลน จากบึงกาฬไปจังหวัดใกล้เคียง บึงกาฬไปทุกอาเภอ
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3) การเกษตร
ส่งเสริมภาคเทคโนโลยี องค์ความรู้ด้านเกษตรแก่เกษตรกร สนับสนุนการรวมกลุ่มและสหกรณ์ สร้างความ
เข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกร เป็นศูนย์กลางการผลิต ซื้อ-ขาย ยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งจัดหาตลาด
กลางสินค้าเกษตร/แปรรูปเกษตร/เชื่อมโยงสินค้ากับภูมิภาคอื่นและขยายช่องทางการสินค้าเกษตรสู่สากล
4) การค้า การลงทุน และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้นาท้องถิ่นไทย-ลาว เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาคเอกชนสอง
ประเทศ โดยการเปิดเวทีเจรจาพบปะแลกเปลี่ยน ทั้งในรูปแบบและนอกรูปแบบ โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาว ข้ามแม่น้ าโขง บึ งกาฬ-ปากซัน ขณะนี้บรรลุ ความเห็ นชอบการก่อสร้ างร่ว มกั นแล้ ว อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของหน่วยงานรับผิดชอบระดับรัฐบาล ตลอดจนโครงการสร้างสนามบินบึงกาฬ เพื่อขยายการค้า การลงทุน
และการท่องเที่ยว
5) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว จัดระบบการเข้าถึ งอานวย
ความสะดวกและรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม รวมทั้ ง เป็ น เมื อ งที่ น่ า ท่ อ งเที่ ย วและพั ก ผ่ อ นดี ที่ สุ ด อี ก แห่ ง หนึ่ ง ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์/วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น
6) การพัฒนาทุกด้านของจังหวัดตั้งใหม่
เปิดเวทีช่องทางระดมสรรพกาลังเข้าแก้ไข/ทุกปัญหาต้องมีคาตอบ ขับเคลื่อนความต้องการทุกด้านที่ต้อง
มี ต้องทาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง จังหวัดบึงกาฬจะต้องพร้อมก้าวเดินทัดเทียมจังหวัดทั่วไปภายใน 1 ปี รวมทั้ง
บึงกาฬต้องอยู่ในแผนที่ท่องเที่ยวของไทยและแผนที่ท่องเที่ยวโลก

ตอนที่ 4 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
4.1 การออกแบบงานวิจัย
การออกแบบงานวิจั ย นี้ ตามแนวคิด กระบวนการวิจั ยเพื่อหาความต้ องการจาเป็ นเพื่อสร้า งหลั ก สู ต ร
ฝึกอบรม และจัดฝึกอบรมพร้อมประเมินผลการฝึกอบรมและภาพรวมของหลักสูตรโดยมีรายละเอียด ตามที่ ศุภชัย
ยาวะประภาษ (2549) กล่าวถึงกระบวนการจัดฝึกอบรมโครงการโดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้น ตอน 1 ส ารวจปั ญหา และความจาเป็นในการพัฒ นาข้าราชการ และนาผลการดาเนินการมา
ประกอบในการสร้ างหลั ก สู ตร โดยก าหนดวั ต ถุป ระสงค์ข องโครงการ เนื้อ หาของหลั ก สู ตร สื่ อ การสอน โดย
วัตถุประสงค์ที่สาคัญคือ เพื่อพัฒนาข้าราชการในส่วนภูมิภาคให้ มีความรู้ ความสามารถ และทัศนคติที่ดีในการ
ปฏิบัติราชการ
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ขั้นตอนที่ 2 เพื่อให้ข้าราชการในส่วนภูมิภาคได้มีโอกาสพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
สาหรับ ความจาเป็นในการฝึกอบรม มักเป็นความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการสาหรับข้าราชการเป้าหมาย การ
พัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในงานด้านต่าง ๆ รวมถึงคุณลักษณะเฉพาะในการทางานแต่ละพื้นที่
ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ และสื่อประกอบการอบรม ชุดการเรียนดวยตนเอง และการ
ถ่ายทอดเนื้อหา ใบงาน ชุดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการถ่ายทอดในการเรียนรู้
ขั้น ตอนที่ 4 การด าเนิ น การฝึ ก อบรมเพื่อ ถ่า ยทอดเน้ นเนื้อหา สถานการณ์ ใช้ วิธี การเรี ยนรู้ ตาม
จุดมุ่งหมายหลักสูตร และกากับให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชา
ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลการดาเนินการของผู้จัดอบรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เข้าอบรม
ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการอบรมตามวัตถุประสงค์ พร้อมแผนการติดตามผล
4.2 รูปแบบของการประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรม
สามารถจัดจาแนกได้เป็น 4 กลุ่มดังนี้
1) รูปแบบการประเมินที่ยึดจุดมุ่งหมายเป็นหลัก (Goal- based model) รูปแบบการประเมินแนวนี้
เน้นการตัดสินคุณค่าตามจุดมุ่งหมายเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในแผนงานโครงการหรือหลักสูตรการ
ประเมินจึงมีลั กษณะของการเปรีย บเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับผลที่คาดหวังไว้ ดังนั้น จุดมุ่งหมายเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์จึงถูกใช้เป็นเกณฑ์สาหรับตัดสินความสาเร็จของการดาเนินงานผู้นาความคิดการประเมินแนวนี้คน
สาคัญได้แก่ Tyler (1950, 1986) และ Hammond (1959) เป็นต้น ทั้งนี้ Tyler (1950) ได้เสนอแนวทางการ
ประเมินโดยมีขั้นตอนดังนี้ศึกษาจุดมุ่งหมายของหลักสูตร (Goals) กาหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral
objectives) ให้ชัดเจนกาหนดสถานการณ์ เนื้อหา เทคนิควิธีการวัดสร้างเครื่องมือวัดเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ผล
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ถ้าผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ถือว่าเกิดสัมฤทธิ์ผล แต่ถ้าไม่บรรลุผล
ตามที่กาหนดไว้จะต้องตัดสินใจปรับปรุงหลักสูตรใหม่ นอกจากนี้ Tyler (1986) ได้เสนอแนวคิดใหม่ว่าการประเมิน
หลักสูตรควรประกอบด้วย การประเมินความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร การประเมินความเป็นไปได้
ของแผนการเรียนรู้ที่จะส่งผลต่อความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ ประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประเมิน
ผลผลิตและผลลัพธ์ของหลักสูตร ตลอดจนการติดตามประเมินหลักสูตรเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
2) รูปแบบการประเมินที่ยึดเกณฑ์หรือมาตรฐานเป็นหลัก (Criterion-based model) รูปแบบการ
ประเมินแนวนี้เน้นการตัดสินคุณค่าตามเกณฑ์หรือมาตรฐานเป็นหลักที่มาของเกณฑ์หรือมาตรฐานอาจกาหนดโดย
ผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานหรือองค์กรวิชาชีพอันเป็นที่ยอมรับผู้นาแนวคิดการประเมินแนวนี้ค นสาคัญได้แก่ Stake
(1967) และ Provus (1971) ตามที่ Stake (1967) ได้เสนอแนวทางการประเมินเป็น 2 ส่วนได้แก่ส่วนแรกการ
บรรยายหลักสูตร (Description matrix) ซึ่งประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์หลักสูตรและ 2) การบรรยายการใช้
หลักสูตรด้านปัจจัย (Antecedents) การปฏิบัติ (Transactions) และผลลัพธ์ (Outcomes) ส่วนที่สองการตัดสิน
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คุณค่าของหลักสูตร (Judgment matrix) ซึ่งประกอบด้วย 1) การกาหนดมาตรฐานของหลักสูตรและ 2) การตัดสิน
คุณค่าของหลักสูตรด้านปัจจัยการปฏิบัติและผลลัพธ์ (ศิริชัย กาญจนวาสี, ม.ป.ป.)
3) รูปแบบการประเมินที่ยึดความต้องการตัดสินใจเป็นหลัก (Decision-based model)
รูปแบบการประเมินแนวนี้ต้องการเสนอสารสนเทศเพื่อช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจเลือกทางเลือกต่าง ๆได้
อย่างเหมาะสม (Stufflebeam, 1971; Stufflebleam & Shinkfield, 2007) ได้เสนอโมเดล CIPP สาหรับการ
ประเมินบริบท (Context) ปัจจัยเบื้องต้น (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) ของหลักสูตร
เพื่อช่วยผู้บริหารหลักสูตรตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนหลักสูตร (Planning decision) การกาหนดโครงสร้างของ
หลักสูตร (Structuring decisions) การนาหลักสูตรไปใช้จริง (Implementing decisions) และการตัดสินใจ
ทบทวนหลักสูตร (Recycling decisions)
4) การประเมินหลักสูตร แบบ Kirkpatrick approach ซึ่งเป็นรูปแบบประเมินที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ใน
ระหว่างการฝึกอบรม ทั้งนี้ เคริคแพทริก (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006: 3-15) ได้นาเสนอโมเดลการ
ประเมินผลที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้กับการประเมินผลการฝึกอบรมโดยเฉพาะ และมุ่งเน้นผลการประเมินในทางลึก หรือ
ผลสัมฤทธิ์ โดยเริ่มจาก
4.1) การหาความจาเป็นในการฝึกอบรม โดยการสอบถามจากผู้เข้ารับการอบรมผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ผู้บังคับบัญชา ลูกค้า โดยให้ผู้เข้าอบรมทาแบบทดสอบ หรือพิจารณาจากแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
4.2) การตั้งวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมโดยพิจารณาว่าต้องการผลลัพธ์การฝึกอบรม เช่น ผลผลิต
คุ ณ ภาพ เป็ น ต้ น ต้ อ งใช้ พ ฤติ ก รรมอะไรในการบรรลุ ผ ลลั พ ธ์ นี้ และต้ อ งใช้ ค วามรู้ ทั ก ษะและทั ศ นคติ
ที่จาเป็นใด
4.3) การเลือกเนื้อหาวิชาที่จะใช้ฝึกอบรมโดยพิจารณาเลือกหัวข้อที่จะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การฝึกอบรม และสอดคล้องกับวิทยากรที่จะเชิญมาบรรยาย และงบประมาณที่ตั้งไว้
4.4) การคัดเลือกผู้เข้าอบรม โดยพิจารณาจากผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากการอบรม หรือเลือกจาก
ข้อบังคับ อาจเลือกโดยสมัครใจหรือเจาะจง อาจแบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมตามระดับความสามารถก่อนเข้าอบรม
4.5) การจั ดตารางการฝึ กอบรม ควรพิจารณาจากความพร้อมของผู้เข้าอบรมผู้บังคับบัญชาของ
ผู้เข้ารับการอบรม และช่วงเวลาที่เหมาะกับการเรียนรู้
4.6) การเลือกสิ่งอานวยความสะดวก ที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม
4.7) การคัดเลือกวิทยากร เป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการจัดฝึกอบรม ควรเลือก
วิทยากรที่มีความรู้ในหัวข้อการฝึกอบรม มีความมุ่งมั่นที่จะสอน มีทักษะการสื่อสาร และสามารถดึงผู้เข้าอบรม
ให้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม และคานึงถึงงบประมาณที่ตั้งไว้ด้วย
4.8) การเลือกและเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อช่วยในการดึงความสนใจ และสื่อสารระหว่างวิทยากร
และผู้เข้ารับการอบรม
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4.9) การประสานงานที่ดีของทุกฝ่าย ระหว่างจัดฝึกอบรมโดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลโดยเฉพาะ
4.10) การประเมินผลการฝึกอบรม
เคริคแพทริก จะประเมินประสิทธิผลของโครงการฝึกอบรมใน 4 ด้าน (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006:
16-20) 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
มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความสนใจความตั้งใจ และแรงจูงใจในการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม ทราบถึงความรู้สึกของ
ผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อสิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม รวมถึงความรู้สึกพึงพอใจ ชอบหรือไม่ชอบต่อการจัดฝึกอบรมใน
ภาพรวม โดยผู้ จั ด การฝึ ก อบรมต้ อ งมองผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมในมุ ม มองของลู ก ค้ า และมุ่ ง จั ด ฝึ ก อบรม
เพื่อสนองความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมในทางปฏิบัติ มักทาการประเมินหลังสิ้นสุดการฝึกอบรม ซึ่งนิยมใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือหลัก โดยมักแจกให้ผู้รับการอบรมประเมินโดยมีประเด็นต่าง ๆ เช่น หลักสูตร เนื้อหา
สาระการสอนของวิทยากร การดูแลอานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่จัดฝึกอบรม เอกสาร สถานที่ โสตทัศนูปกรณ์
ระยะเวลา เป็ นต้น และพอใจมากน้อยเพีย งใด การประเมินปฏิกิริยาตอบสนองนั้น ต้องการได้รับข้อมูลที่เป็น
ปฏิกิริยาตอบสนองของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่มีความหมายและมีความเป็นจริง เพราะข้อมูลเหล่านี้จะเป็นตัวบ่งชี้
ประสิ ทธิผ ลของการฝึ กอบรม ผู้ ป ระเมิน ควรยึดหลั ก อย่างไรก็ตามผู้ จัดฝึ กอบรมควรตระหนักว่า การประเมิน
ปฏิกิริยาไม่ควรจะรอให้การฝึกอบรมสิ้ นสุดเท่านั้น เนื่องจากถ้าผลออกมาว่า มีระดับความพึงพอใจน้อย จะไม่
สามารถแก้ ไ ขได้ ดั ง นั้ น สิ่ ง ที่ ค วรท าคื อ การประเมิ น ระหว่ า งการด าเนิ น การฝึ ก อบรมควบคู่ ไ ปด้ ว ย เพื่ อ วั ด สิ่ ง
ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขณะจัดฝึกอบรม และสามารถแก้ไขได้โดยการสังเกตการณ์ หรือการสัมภาษณ์ สอบถาม
ผู้เข้าอบรมในช่วงพักอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อผู้จัดการฝึกอบรมได้ผลการประเมินแล้ว ควรใช้ผลการประเมิน และ
รายงานผลต่อผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินหลักสูตรฝึกอบรมต่อไปด้วย โดยการประเมินปฏิกิริยา
ตอบสนองมีรายละเอียดดังนี้
1.1) กาหนดให้แน่นอนชัดเจนว่าต้องการได้รับข้อมูลอะไร เช่น ปฏิกิริยาตอบสนองของเนื้อหา
หลักสูตร วิธีการฝึกอบรม วิทยากร สถานที่ฝึกอบรม ระยะเวลาในการฝึกอบรม บรรยากาศการฝึกอบรม เป็นต้น
1.2) ออกแบบของเครื่องมือหรือแบบสอบถามที่จะใช้เก็บข้อมูลอย่างเหมาะสม
1.3) ข้อคาถามที่ใช้ควรเป็นชนิดที่เมื่อได้รับข้อมูลหรือได้คาตอบแล้ว สามารถนามาแปลงเป็น
ตัวเลข แจกแจงความถี่ และวิเคราะห์ในเชิงปริมาณได้
1.4) กระตุ้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เขียนแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในข้อคาถาม
1.5) ไม่ควรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเขียนชื่อตนเองลงในแบบสอบถาม เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมกล้า
แสดงปฏิกิริยาตอบสนองผ่านแบบสอบถามตามความเป็นจริง (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006: 27-41)
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2) การประเมินการเรียนรู้ (Learning evaluation) การประเมินผลในขั้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน
ความเปลี่ยนแปลงของผู้เข้าอบรมใน 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของ
การฝึกอบรม ที่ผู้จัดการฝึกอบรมกาหนดไว้ว่าต้องการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านใด ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมอาจได้รับความรู้พัฒนาทักษะ หรือมีทัศนคติอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งนี้เพราะความรู้
ทักษะ และทัศนคติ ล้วนเป็นองค์ประกอบพื้นฐานสาคัญที่จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทางานของ
ผู้เข้ารับการอบรม ในโอกาสต่อไปเป็นการวัดว่าบรรลุวั ตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรมในส่วนของการเรียนรู้หรือไม่
ซึ่งถ้ามีการจัดฝึกอบรมเกิดขึ้นแล้ว แต่ไม่มีการเรียนรู้เกิดขึ้น หรือไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ถือว่าการจัดฝึกอบรมที่
สูญเปล่า ซึ่งในการประเมินส่วนนี้ในปัจจุบัน มักใช้แบบสอบถาม โดยมีการให้ผู้เข้าอบรมทาแบบสอบถาม ทั้งก่อน
และหลังการฝึกอบรม ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่ง่ายและสะดวก นอกจากนี้วัดความรู้คงต้องมีการทดสอบ (Test) การวัด
ทักษะคงต้องให้ทดลองปฏิบัติจริง แต่ที่ยากที่สุดคือ ทัศนคติ ซึ่งอาจใช้การสังเกตพฤติกรรม และสัมภาษณ์ประกอบ
โดยผู้ประเมินควรยึดหลักดังนี้
2.1) ไม่จาเป็นต้องวัดทั้งความรู้ทักษะและทัศนคติของผู้เข้าอบรม ทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรม
เช่น ในกรณีของความรู้ใหม่ ๆ อาจไม่จาเป็นต้องวัดความรู้ก่อนการฝึกอบรม แต่ในกรณีที่ความรู้นั้นเป็นแนวคิด
ทฤษฎี ที่ผู้เข้ารับการอบรมพอทราบอยู่บ้าง ก็จาเป็นที่จะต้องวัดความรู้ ทั้งผู้เข้าอบรมก่อนและหลังการฝึกอบรม
เพื่อนามาเปรียบเทียบคะแนน ดูผลการเรียนรู้เ ป็นต้น ส่วนการวัดทัศนคติ อาจไม่ต้องให้ผู้เข้าอบรมระบุชื่อเพื่อที่จะ
ได้ทราบทัศนคติ และข้อมูล
2.2) วิเคราะห์คะแนนรายข้อและคะแนนรวม โดยเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการฝึกอบรม
2.3) ถ้าเป็นไปได้ควรใช้กลุ่มควบคุมเป็นกลุ่มของผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม แล้วเปรียบเทียบคะแนน
ความรู้ ทักษะ และทัศนคติของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ซึ่งเป็นกลุ่มของผู้เข้ารับการฝึกอบรมว่าแตกต่างกัน
หรือไม่อย่างไร (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006: 42-51)
3) การประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลังการอบรม (Behavior evaluation) การประเมินผลในขั้นนี้มี
วัตถุป ระสงค์เพื่อตรวจสอบว่าผู้เข้ารั บ การฝึ กอบรมได้มีการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมในการทางานไปในทิศทาง
ที่พึงประสงค์หรือไม่ สามารถนาความรู้ ทักษะ และทัศนคติ จากการฝึกอบรมไปใช้ในงานหรือไม่ กระบวนการ
ประเมินผลในขั้นนี้ค่อนข้างยาก และใช้เวลามากกว่าการประเมินผลในสองขั้นแรก เพราะจะต้องติดตามประเมินผล
ในสถานที่ทางานจริง ๆ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม อาจใช้การสัมภาษณ์ หรือ แบบสอบถามปลายเปิดด้วยประโยค
ง่าย ๆ เช่น หลังจากเข้าอบรมท่านได้ปฏิบัติงานแตกต่างไปจากเดิมหรือไม่ อย่างไร โดยผู้ประเมินยึดหลักดังนี้
3.1) ควรวัดพฤติกรรมการทางานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรมและอาจมี
การใช้กลุ่มควบคุมมาช่วยในการเปรียบเทียบผลของพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป
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3.2) ระยะเวลาระหว่างการฝึกอบรมกับการประเมินผลหลังการฝึกอบรมนั้ น ควรจะให้ห่างกัน
พอสมควร เพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทางานได้เกิดขึ้นจริง ๆ ทางที่ดีควรจะประเมินหลาย ๆ
ครั้งเป็นระยะ ๆ เช่น ประเมินทุก 1-3 เดือน เป็นต้น (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006: 52-62)
4) การประเมินผลลัพธ์ (Results evaluation) การประเมินในขั้นนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะให้รู้ว่าการฝึกอบรม
ได้ก่อให้เกิดผลดีต่อหน่วยงาน หรือองค์การอย่างไรบ้าง เป็นการประเมินผลที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นกับหน่วยงาน เช่น
การลดค่าใช้จ่าย การปรับปรุงประสิทธิภาพการทางาน การเพิ่มปริมาณการขายและการผลิต อัตราการลาออกลดลง
เป็นต้น ซึ่งนับว่าเป็นการประเมินผลที่ยากที่สุด เพราะในความเป็นจริงนั้นมีตัวแปรอื่น ๆ อีกมากมายนอกเหนือจาก
การฝึกอบรมที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานและตัวแปรเหล่านั้น บางทีก็ยากต่อการควบคุมฉะนั้น อะไรก็ตามที่เกิดขึ้น
แก่หน่วยงาน จึงสรุปได้ยากว่าเป็นผลจากโปรแกรมการฝึกอบรม
4.1) ควรจัดสภาวการณ์หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนการฝึกอบรมเอาไว้แล้วนาไปเปรียบเทียบกับ
สภาวการณ์ภายหลังการฝึกอบรม โดยใช้ข้อมูลที่สังเกตได้หรือวัดได้
4.2) พยายามควบคุมตัวแปรอื่น ๆ ที่คาดว่าน่าจะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในผลที่ต้องการให้
เกิดขึ้นกับหน่วยงาน วิธีหนึ่งพอจะทาได้คือการใช้กลุ่มควบคุมหรือกลุ่มทดลอง (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006)
สรุ ป ได้ว่าในการประเมิน ผลการฝึกอบรมครั้งนี้ ผู้ วิจัยเลื อกวิธีการประเมินหลั กสู ตรการฝึ กอบรมแบบ
Kirkpatrick Approach ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาสาหรับใช้ในการประเมินการฝึกอบรมโดยเฉพาะ โดยเป็นเครื่องมือ
ในการประเมินรายละเอียดปลี กย่อยภายในหลั กสูตร และเน้นที่การเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมของตัวผู้ เข้าอบรม
เป็นหลัก
4.3 ความหมายและองค์ประกอบของหลักสูตร
นักการศึกษาได้นิยามความหมายหลักสูตรอย่างมากมายขึ้นอยู่กับแนวคิดพื้นฐานของแต่ละบุคคลที่ยึดถือมี
ทัง้ ความหมายกว้างและแคบซึ่งออนสเตนและฮันกินส์ (Ornstein & Hunkins, 2004) ได้รวบรวมและสรุปออกเป็น
5 ความหมายดังนี้
1) หลักสูตรคือแผน (Aurriculum as a plan) หลักสูตรเป็นเอกสารที่กาหนดกลวิธีในการปฏิบัติ
ที่ ท าให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายความต้ อ งการของหลั ก สู ต รซึ่ ง เน้ น แนวคิ ด พื้ น ฐานทางพฤติ ก รรมนิ ย ม (Behavioral
approach) มีลาดับขั้นตอนและกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบนักการศึกษาที่ได้ให้ความหมายในแนวนี้
2) หลักสูตรคือประสบการณ์ (Curriculum as the experiences) ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่
กาหนดไว้แล้วเป็นส่วนสาคัญของหลักสูตรรวมถึงโปรแกรมต่าง ๆที่ จัดให้ผู้เรียนหลักสูตรนี้เป็นแนวคิดพื้นฐานทาง
มนุษยนิยม (Humanistic approach)
3) หลักสูตรคือระบบ (Curriculum as a system) เป็นกระบวนการจัดระบบให้กับบุคลากรและการ
นาระบบไปใช้หลักสูตรนี้เป็นแนวคิดพื้นฐานทางด้านการจัดการและแนวคิดเกี่ยวกับระบบ (Managerial and
system approach)
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4) หลักสูตรคือสาขาความรู้ที่ศึกษา (Curriculum as a field of study) หลักสูตรนี้เน้นเกี่ยวกับ
ความรู้ทางทฤษฎีมากกว่าการปฏิบัติหลักสูตรนี้สนใจเรื่องประวัติศาสตร์ปรัชญาและสังคมเป็นแนวคิดพื้นฐานทาง
วิชาการ (Academic approach)
5) หลักสูตรคือเนื้อหาวิชาที่เรียน (Curriculum as subject matter) หลักสูตรนี้เน้นรายวิชาหรือ
กลุ่มวิชาที่เรียนไม่มีแนวคิดพื้นฐานใดโดยเฉพาะที่ใช้ในการอธิบายหลักสูตรด้านนี้
จากความหมายของหลักสูตรสามารถสรุปได้ว่า หลักสูตรหมายถึงเนื้อหากระบวนการ และกิจกรรมทางการ
ศึ ก ษา ที่ จั ด ให้ กั บ ผู้ เ รี ย นให้ ไ ด้ รั บ ความรู้ ความเข้ า ใจ พั ฒ นาทั ก ษะ และเปลี่ ย นทั ศ นคติ ใ ห้ คิ ด และกระท า
ในสิ่งที่ถูกต้องตามความสามารถ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามความสามารถ การจัดการศึกษาทุกระดับ
หลักสูตรเป็นแผนและแนวทางในการจัดการศึกษา และเป็นเครื่องมือในการควบคุมมาตรฐานการศึกษาตลอดจน
เป็นเครื่องบ่งชี้ทิศทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4.4 องค์ประกอบของหลักสูตร
มี ผู้ ใ ห้ แ นวคิ ด ในการจ าแนกองค์ ป ระกอบของหลั ก สู ต รมี ลั ก ษณะแตกต่ า งกั น ไปในด้ า นหลั ก การและ
สาระสาคัญแต่จะมีความสอดคล้องกันแนวทางเกี่ยวกับองค์ประกอบของหลักสูตรดังนี้
ไทเลอร์ (Tyler, 1950) ได้เสนอองค์ประกอบของหลักสูตร 4 ประการคือ 1) การกาหนดจุดมุ่งหมาย
2) การเลือกเนื้อหา 3) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้อและ 4) การประเมินหลักสูตร
บุญชม ศรีสะอาด (2546) เสนอว่าในการพัฒนาหลักสูตรจะต้องดาเนินการพัฒนาในองค์ประกอบพื้นฐาน
ทั้ง 4 องค์ประกอบตามลาดับ ได้แก่ จุดมุ่งหมาย สาระความรู้ ประสบการณ์ กระบวนการเรียนการสอน และการ
ประเมินผล โดยเริ่มต้นที่กาหนดจุดประสงค์ ซึ่งจะเป็นตัวกาหนดทิศทางและขอบเขตในการให้การศึกษา เป็นความ
คาดหวังที่ต้องให้ผู้เรียนมีหรือปฏิบัติได้ แต่องค์ประกอบที่เต็มรูปแบบของหลักสูตรมีมากกว่ า 4 องค์ประกอบ เช่น
การเพิ่ ม องค์ ป ระกอบของหลั ก การ จุ ด มุ่ ง หมาย โครงสร้ า ง มาตรฐานการเรี ย นรู้ และสื่ อ การเรี ย นการสอน
เป็นต้น
สรุปได้ว่าองค์ประกอบหลักสูตรที่สาคัญได้แก่ จุดมุ่งหมาย สาระการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ การวัด
และประเมินผล และมีองค์ประกอบเพิ่มเติมอื่น ๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตร
4.5 ความสาคัญของหลักสูตร
หลักสูตรเป็นสิ่งที่มีความสาคัญอย่างมากประการหนึ่งคือ การกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ทาให้มีแนวทาง
กาหนดว่า ผู้เรียนควรเรียนรู้อะไร มีเนื้อหาสาระมากน้อยแค่ไหน ควรได้รับการฝึกอบรมให้มีทักษะด้านใดและควรมี
พัฒ นาการในด้านร่ างกาย จิ ตใจ สั งคม และปัญญาอย่างไร (ธ ารง บัว ศรี , 2542) นอกจากนั้น กาญจนา
คุณารักษ์ (2527) ยังได้เสนอว่า หลักสูตรเป็นปัจจัยที่สาคัญอย่างหนึ่งที่จะทาให้ปรัชญาหรือความมุ่งหมายในการจัด
การศึ ก ษาบรรลุ ผ ล สมความมุ่ ง หมายตามแผนการศึ ก ษา หลั ก สู ต รเป็ น ข้ อ ก าหนด และแนวปฏิ บั ติ ใ ห้ บ รรลุ
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(เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)

ความสาเร็จ หลักสูตรทาให้สังคมเปลี่ยนแปลงได้ เพราะเมื่อต้องการสร้างคุณลักษณะของประชาชนในชาติ สามารถ
กาหนดเนื้อหาที่จะพัฒนาและสร้างสรรค์ให้เยาวชนเป็นไปตามที่ต้องการ
4.6 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรครอบคลุมความหมาย 2 ลักษณะคือ การทาหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการ
จัดทาหลักสูตรขึ้นมาใหม่ โดยไม่มีหลักสูตรมาก่อน ในการพัฒนาหลักสูตรนั้น สงัด อุทรานันท์ (2532) กล่าวว่า
ประกอบด้วย 3 ระบบคือ
1) ระบบการสร้างหลักสูตรประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ คือ วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานกาหนดจุดมุ่งหมาย
คัดเลือกและจัดเนื้อหาสาระ กาหนดวิธีการประเมินผล อาจมีการทดลองใช้หลักสูตร ทาการประเมินหลักสูตรที่สร้าง
เสร็จแล้ว และปรับปรุงหลักสูตรก่อนที่จะนาไปใช้
2) ระบบการใช้หลักสูตรจะต้องประกอบด้วยขั้นตอนการจัดทาเอกสารประกอบหลักสูตรเตรียมบุคคล
บริหาร และบริการหลักสูตรดาเนินการสอน ตามหลักสูตรและนิเทศการใช้หลักสูตร
3) การประเมินผลหลักสูตรจะประกอบด้วยกิจกรรมที่สาคัญ 2 ลักษณะคือ การประเมินผลสัมฤทธิ์
ของหลักสูตร และการประเมินระบบหลักสูตรทั้งหมด
4.7 ทฤษฎีและรูปแบบของการพัฒนาหลักสูตร
ทฤษฏีและรูปแบบของการพัฒนาหลักสูตร มีนักการศึกษาได้เสนอไว้จานวนมาก กล่าวไว้โดยสรุปได้ดังนี้
1) ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรของ ไทเลอร์ (Tyler) กล่าวถึงหลักเกณฑ์จัดทาหลักสูตรควรตอบคาถาม
พื้นฐาน 4 ประการ ได้แก่ ความมุ่งหมายของการศึกษามีอะไรบ้างมีประสบการณ์อะไรที่จะทาให้บรรลุจุดมุ่งหมายจะ
จัดประสบการณ์ให้มีประสบการณ์ให้มี ประสิทธิภาพอย่างไรและจะประเมินผลอย่างไรจึงจะตัดสินใจว่าได้บรรลุ
จุดมุ่งหมายที่กาหนด วิชัย วงษ์ใหญ่ (2537) ได้กล่าวถึงรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์สรุปดังนี้
ขั้นที่ 1 การกาหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรมี 2 ขั้นตอนในขั้นแรกเป็นการกาหนดจุดมุ่งหมาย
ชั่วคราว โดยอาศัยข้อมูลจากการศึกษาสั งคมศึกษาผู้เรียน และการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการปรัชญาสั งคม
การศึกษาขั้นสอง การกลั่นกรองให้จุดประสงค์ที่สาคัญ และสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ใช้จริง โดยมุ่งเน้นที่การ
เปลี่ยนแปลงผู้เรียน
ขั้นที่ 2 การเลือกประสบการณ์การเรียนโดยใช้เกณฑ์ความต่ อเนื่องการจัดเรียงลาดับก่อนหลั ง
ยากง่าย และบูรณาการองค์ประกอบของหลักสูตร
ขั้นที่ 3 การประเมินผลโดยพิจารณาจากจุดประสงค์ที่จะวัดวิเคราะห์สถานการณ์ ที่จะทาให้เกิด
พฤติกรรมการสร้างเครื่องมือ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ พิจารณาถึงการปรับปรุงหลักสูตร ให้มีคุณภาพมากขึ้น
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2) ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรของ ทาบา (Taba, 1962) กล่าวถึงการพัฒนาหลักสูตรควรคานึงถึง
องค์ประกอบของหลักสูตรเป็นสาคัญและเน้นจุดเด่นอยู่ที่ยุทธวิธีการสอนและการจัดประสบการณ์เรียนรู้สรุปเป็น
ลาดับขั้นดังนี้
ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนและสังคม
ขั้นที่ 2 กาหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษา
ขั้นที่ 3 คัดเลือกเนื้อหา
ขั้นที่ 4 จัดลาดับเนื้อหา
ขั้นที่ 5 จัดประสบการณ์การเรียนการสอน
ขั้นที่ 6 เรียงลาดับประสบการณ์ที่ควรจัดให้ผู้เรียน
ขั้นที่ 7 กาหนดวิธีการประเมินและแนวทางในการปฏิบัติ
ออเดรย์ นิโคลล์ และ ฮาวร์ด นิโคลล์ (Nicholls & Nicholls, 1976) ได้เสนอกระบวนการการพัฒนา
หลักสูตรในลักษณะวงจรโดยมีแนวคิดพื้นฐานว่าการพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการที่พัฒนาต่อเนื่องและไม่สิ้นสุด

ภาพประกอบ 1 กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
1) การวิเคราะห์สถานการณ์เป็นการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อนาไปใช้กาหนดเป้าหมายของหลักสูตร
โดยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอน ผู้เรียน สภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวก
2) การเลือกวัตถุประสงค์โดยใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผน
เรียนรู้ และประเมินผล วัตถุประสงค์จาเป็นต้องมีความชัดเจนและความเที่ยงตรง
3) การเลือกและจัดเนื้อหาสาระประกอบไปด้วยเนื้อหาประเภทต่าง ๆ ได้แก่ เนื้อหาที่เป็นความรู้
ทักษะ ทัศนคติ และค่านิยม สาหรับเกณฑ์ในการเลือกเนื้อหาพิจารณาได้จากความเที่ยงตรงของเนื้อหา ความสาคัญ
ความน่าสนใจ และความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน
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หลักสูตรความรู้เกีย่ วกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(หนองคาย เลย บึงกาฬ)
(เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)

4) การเลื อกและวิธี การจั ดการเรีย นการสอน เป็น การจัด ประสบการณ์ ในการเรียนรู้ ควรมี การ
เชื่อมโยงทั้งในแนวลึกและแนวกว้าง คือ การจัดประสบการณ์เชื่อมโยงทั้งในรายวิชาเดียวกัน และรายวิชาอื่น ๆ
5) การประเมิน ผล เป็ น การพิจารณาว่าผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามหลั กสู ตรที่ได้กาหนดไว้ห รือไม่
อย่างไรการประเมินผลควรจะเน้นการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน มากกว่าจะเปรียบเทียบกับคนอื่น ๆ
สาลี ทองธิว (2555) เสนอกระบวนการการพัฒนาหลักสูตรมี 5 ขั้นด้วยกันได้แก่
1) ขั้นการศึกษาบริบทสังคมเพื่อศึกษาวิถีชีวิตของคนในสังคมหนึ่ง ๆ (วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง ฯลฯ)
ศึกษาความต้องการจาเป็น เฉพาะที่หลักสูตรที่กาลังจะพัฒนาขึ้น จะต้องทาให้ตอบสนองต่อความคาดหวังของสังคม
ต้องทาให้ผู้เรียนเข้าใจวิถีการดาเนินชีวิตที่เป็นปัจจุบัน และสามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพอยู่ในบริบทสังคมนั้น ๆ ได้
2) กาหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร ผู้พฒ
ั นาหลักสูตรจะต้องเข้าใจบริบทสังคมในมิติต่าง ๆ
อย่างรอบด้าน เข้าถึงจุดยืน และเป้าหมายชีวิตของคนในสังคมได้ ในกรณีหลักสูตรอาเซียนนี้ ผู้พัฒนาหลักสูตร
จะต้องศึ กษาทาความเข้าใจอย่ างรอบด้าน ในทุกมิ ติของประเทศสมาชิก กลุ่ มอาเซียน เป้าหมายการรวมกลุ่ ม
ศักยภาพ และปัญหาที่กาลังเกิดขึ้นในแต่ละประเทศ ในอันที่จะทาหรือไม่ทาให้เป้าหมายที่เขียนไว้เป็นร่วมกันบรรลุ
ได้หรือไม่ อย่างไร ซึ่งถ้าผู้พัฒนาหลักสูตรยังไม่ได้ศึกษาวิจัย มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่รอบด้านและรัดกุมพอ จะทาให้
กระบวนการพัฒ นาหลั กสู ตรในขั้น นี้ผ่ านได้ เช่น ผู้ ที่จะพัฒนาหลักสูตร สาระหลั กที่เป็นหั วใจของการศึกษาได้
จะต้องมีองค์คณะที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับของคนในสาขานั้น ๆ อย่างกว้างขวาง อย่าง
น้อยสองถึงสามคนร่วมกับนักการศึกษาพัฒนาหลักสูตร กรอบแนวคิดนี้ หรือทิศทางที่กาหนดไว้นี้ จะถูกนามาใช้เป็น
จุดเริ่มต้นของความต่อเนื่อง เชื่อมโยง ในภาพรวมขององค์ประกอบทั้งหมดของหลักสูตร กาหนดทิศทางการพัฒนา
หลั ก สู ต รทั้ ง หมด ไม่ ว่ า จะเป็ น เป้ า หมายวั ต ถุ ป ระสงค์ โ ดยเฉพาะเรื่ อ ง ความลุ่ ม ลึ ก ของเนื้ อ หาสาระและมวล
ประสบการณ์ทั้งหลายทั้งปวง กรอบโครงสร้าง เวลาเรียน จุดหมายปลายทางที่เกิดจาการเรียนรู้ และกระบวนการ
เรียนรู้ ไปจนถึงวิธีการวัดและประเมินผล และความสอดคล้องในภาพระหว่างสิ่งที่จัดไว้ในหลักสูตรกับเป้าหมาย
และปณิธานที่ตั้งไว้ในหลักสูตร ในขั้นนี้คือ ขั้นการวางแผนสร้างกรอบการดาเนินงานนั้นเอง
3) การคัดสรรเนื้ อหา สาระ ประสบการณ์ และการล าดับจั ด กระทาเนื้อหาสาระในรูป แบบหรื อ
ลักษณะที่สอดคล้องกับกรอบแนวคิด และสนองตอบต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4) ขั้นการคัดสรรวิธีการเรียนรู้ที่สนองตอบต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และสอดคล้องกับรูปแบบ
การเรียนของผู้เรียน และบริบทวัฒนธรรมการเรียนรู้ของสังคมขณะนั้น
5) ขั้นการกาหนดเกณฑ์การประเมินผลผู้เรียนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร สอดคล้องกับ
หลักการ และสนองตอบความต้องการจาเป็นของบริบทสังคมนั้น ระบุวิธีการวัด (เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล ประเภทข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า ) การประเมินผลข้อมูล และการสรุปผลการประเมิน
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เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร
สาหรับการพัฒนาหลักสูตรอาเซียน สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรอย่าง
เป็นระบบภายใต้แนวคิดการพัฒนาตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552-2556 และเน้น
การพัฒ นาอย่ างมีส่ ว นร่ ว ม โดยมีการหารื อร่ ว มกับผู้ ท รงคุณวุฒิ รับฟังความคิดเห็ นจากส่ ว นราชการและกลุ่ ม
ข้าราชการเป้ าหมาย ประกอบด้ว ย การวิเคราะห์หน้าที่ ความรับผิ ดชอบ คุณลักษณะสาหรับตาแหน่งงานด้าน
อาซียนของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อพัฒนาสมรรถนะที่จาเป็น รวมถึงการพิจารณาความหลากหลายของผู้เข้ารับการอบรม
ในแต่ ล ะหลั ก สู ต ร เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การสร้ า งเครื อ ข่ า ยการท างานภาครั ฐ ให้ แ ก่ ส่ ว นราชการ และน าเสนอ
แนวทางการพัฒนาต่อคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) ที่รับผิดชอบเพื่อพิจารณาความครบถ้วน
สมบูรณ์

ตอนที่ 5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ (หัสยา ไทยานนท์, 2554) ได้ทาการศึกษาเรื่องประชาคมอาเซียน 2558: อนาคต
และการปรับกระบวนทัศน์ประเทศไทย” (Thailand’s Outlook & Paradigm Shift Towards ASEAN
Community 2015) โดยใช้รายงานผลการทางวิชาการ (working paper) มาเป็นฐานในการ “จาลองเหตุการณ์”
(Simulation technique) เพื่อเป็นการคาดการณ์อนาคต (Outlook) ด้วยการฉายภาพรวมของสภาวะแวดล้อมที่มี
ความหลากหลายให้เห็น ตั้งแต่ระดับโลก ระดับภูมิภาคมาจนถึงระดับประเทศไทย ผ่านมิติพลังอานาจของชาติ
ทั้ง 3 ด้านคือ มิติด้านการเมือ ง ความมั่น คง มิติด้านเศรษฐกิ จ และมิติด้านสั ง คมวัฒ นธรรม และพิจารณาขี ด
ความสามารถในการตั้งรับ รวมไปถึงการคาดการณ์ประเทศไทยถึงศักยภาพอุปสรรคและการเตรียมความพร้อมต่อ
การปรั บกระบวนทัศน์ของประเทศไทย เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2558 บนพื้นฐานการให้
ความสาคัญกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่ วนในสังคม เพื่อพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติ
อย่างบูรณาการ และเป็นองค์รวมมีการเตรียมความพร้อมอย่าง “มีเหตุผล” เพื่อให้ “มีภูมิคุ้มกันที่ดี” ภายใต้เงื่อนไข
ที่จ ะน าไปสู่ คุณภาพชี วิต เศรษฐกิจ และสั งคมที่มี ความก้าวหน้าอย่างสมดุล มั่น คง และยั่ งยืนตามค าขวัญของ
ประชาคมอาเซียนที่ว่า “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม” หรือ “One Vision One Identity One
Community” ผลการศึกษา มีข้อเสนอแนะแนวทางการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน
ภายใต้แผนงานการจัดตั้งประชาคม 3 เสาหลัก คือ 1) ประชาคมการเมืองและความมั่ นคงอาเซียน (APSC
Blueprint) ควรดาเนินการโดย (ก) พัฒนากฎบัตรอาเซียนและการศึกษาถึงช่องโหว่และข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นกับไทย:
ระบบเชงเกนวีซ่า (ข) ผลิตนักกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อรองรับกับอาเซียน: การเปิดเสรีอาเซียนปี 2558
ผลกระทบต่อพัฒนาการกฎหมายไทย (ค) ปลูกฝังจริยธรรมบนพื้นฐานของประชาธิปไตย: ภาวะถดถอยของผู้นา
ทางการเมืองของไทย 2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ควรดาเนินการโดย (ก) เตรียมความพร้อม
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หลักสูตรความรู้เกีย่ วกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
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(เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)

คลังสมองทางอาชีพ: วิกฤติการศึกษาไทยบนถนนสายอาเซียน (ข) ยับยั้งภาวะแรงงานสมองไหล: การเคลื่อนย้าย
แรงงานบริการอย่ า งเสรี (ค) การลดหรือจ ากัดความขัดแย้ง : สถานการณ์เปลี่ ยนสนามการค้าเป็นสนามรบ
3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC Blueprint) ควรดาเนินการโดยปลูกฝังการเปลี่ยนถ่ายวัฒนธรรม
ซึ่งกันและกัน: ความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังได้สรุป
ภาพรวมแนวทางการเตรียมความพร้อมของไทยบนเส้นทางสู่ประชาคมอาเซียนคือ 1) ทาความเข้าใจต่อประชาชน
ของประเทศสมาชิกต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน 2) ปลูกฝังการสร้างค่านิยม
และแนวปฏิบัติร่วมกันของอาเซียนในด้านต่าง ๆ เช่น การไม่ใช้กาลัง ยึดหลักสันติวิธี และการไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์
ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อสร้างความสงบสันติภายในภูมิภาค 3) การสร้างขีดความสามารถของอาเซียน ในการ
เผชิญกับภัยคุกคามทางความมั่นคง บนพื้นฐานความมั่นคงของมนุษย์ ตลอดจนการประสานจัดทาข้อมูลกลางในส่วน
ของอาชญากรรมข้ามชาติในอาเซียน เพื่อแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย การค้ายาเสพติด การประพฤติผิดกฎหมาย
และอาชญากรรมข้ามชาติ 4) เน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านความมั่นคง เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ
และป้ องกัน ความขัดแย้ งที่รุ นแรง 5) ส่ งเสริมการเตรียมความพร้อมส าหรับบุคลากรในสาขาต่าง ๆ อาทิ
ภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่น เนื่องจากอาเซียนใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการประสานงาน ส่วนภาษา
ท้องถิ่นใช้สาหรับการติดต่อสื่อสาร และอานวยความสะดวกต่อประชาชน และนักท่องเที่ยวของสมาชิก 6) ศึกษาตัวบท
กฎหมายของสมาชิกแต่ละประเทศ เนื่องจากมีความแตกต่างกัน เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างความร่วมมือ และ
ป้องกันความขัดแย้งระหว่างประเทศ และ 7) ศึกษาวัฒนธรรมของสมาชิก โดยเฉพาะประเทศที่มีวัฒนธรรมที่
แตกต่างกัน เพื่อสร้างความเข้าใจและการปฏิบัติต่อประชาชนเหล่านั้นได้อย่างถูกต้อง
กระทรวงการต่างประเทศ (2556) ได้รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมของไทยในการเข้าสู่
อาเซียนพบว่า เอแบคโพลได้ทาการวิจัยเชิงสารวจการรับรู้และตระหนักเกี่ยวกับ“อาเซียน” ของคนไทย ในการก้าวสู่
การเป็น“ประชาคมอาเซียน” ในปี พ.ศ. 2558 หลังจากที่ภาครัฐภาคเอกชนท้องถิ่นและสถาบันการศึกษามีความ
ตื่นตัวในการแสวงหาและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว เป็นที่น่าสนใจว่าคนไทยรู้จัก
และรับรู้เกี่ยวกับอาเซียนมากขึ้นเพียงใด ในการนี้ศูนย์สารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ของสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ ได้ทาการสารวจการรับรู้ และตระหนักเกี่ยวกับอาเซียนของประชาชนชาวไทย เมื่อช่วงต้นปี
ที่ผ่านมา โดยกระจายกลุ่มตัวอย่ างทั่วประเทศ ในหลายช่ว งอายุ และหลากหลายอาชีพ รวมทั้งสิ้น 2,503 คน
ผลสารวจในรอบที่ 1 สรุปได้ว่า 1) ประชาชนที่คิดว่าตนมีความพร้อมในการเป็นประชาชนในประชาคมอาเซียน
คิดเป็นร้อยละ 51.4 2) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนจากสื่อโทรทัศน์มากที่สุด รองลงมาคือ
หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต วิทยุกระจายเสียง นิตยสาร/วารสาร และหนังสือตามลาดับ 3)ประชาชนที่คิดว่าการให้
ความรู้ เกี่ย วกับ ประชาคมอาเซีย นในประเด็ นเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนมีความส าคั ญมากที่สุ ด คิดเป็ น
ร้อยละ 70 รองลงมาเป็นเรื่องการเมืองและความมั่นคง (ร้อยละ 13.9) ซึ่งให้ความสาคัญไม่ต่างกันมากนักกับเรื่อง
สังคมและวัฒนธรรม (ร้อยละ 13.3) 4) ประชาชนที่คิดว่าการเตรียมความพร้อมด้านฝีมือแรงงานเป็นเรื่องจาเป็น
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มาก คิดเป็นร้อยละ 96.5 ประชาชนที่คิดว่าการส่งเสริมให้มีการเรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน
เป็นเรื่องจาเป็นมาก คิดเป็นร้อยละ 81 แสดงให้เห็นว่า ประชาชนไทยเริ่มตื่นตัวและรู้สึกว่าตนมีความพร้อมในการ
เป็นประชาชนในประชาคมอาเซียนพอสมควร ร้อยละ 51.4 ซึ่งเกินกว่าครึ่งของจานวนประชาชนที่สารวจ นับว่า
คนไทยมี ค วามรั บ รู้ เ กี่ ย วกั บ อาเซี ย นดี ขึ้ น เมื่ อ เที ย บกั บ ผลส ารวจก่ อ นหน้ า นี้ จากการศึ ก ษาเรื่ อ ง
ทัศนคติและการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน: ข้อค้นพบจากการสารวจสิบประเทศ (Attitudes and Awareness
toward ASEAN: Findings of a Ten Nation Survey) ของมูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation) เมื่อปี พ.ศ.
2551 โดย ดร. อีริค ทอมป์สัน (Dr. Eric Thompson) จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสาธารณรัฐสิงคโปร์ และ ผศ. ดร.
จุลนี เทียนไทย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้สารวจนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยชั้นนาของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ (อาทิ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสาธารณรัฐสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยมลายา และ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) จานวนประเทศละ 200-220 คนรวมทั้งสิ้น 2,170 คน ผลปรากฏว่า นักศึกษาไทยมีความ
รับรู้เกี่ยวกับอาเซียนค่อนข้างต่า และอยู่ในระดับที่ต่ากว่านักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ
ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยนักศึกษาไทยจดจาปีที่มีการก่อตั้งอาเซียนได้น้อยที่สุด แม้อาเซียนจะถือกาเนิดในประเทศ
ไทยก็ตาม โดยตอบถูกเพียงร้อยละ 27.5 เท่านั้นขณะที่ค่าเฉลี่ยของชาติอาเซียนทั้งหมดคือร้อยละ 49.5 นอกจากนี้
ในขณะที่ร้อยละ 76.8 ของนักศึกษาอาเซียนทั้งหมดเห็นด้วยว่า ตนเป็นพลเมืองอาเซียน ส่วนนักศึกษาไทยเห็นด้วย
ร้อยละ 67 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่า นอกจากนี้จากการสารวจของนิด้าโพลพบว่า คนไทยมีความตระหนักรู้
เกี่ย วกับอาเซียนมากพอสมควร ซึ่งนับว่าดีขึ้นกว่าช่ว งที่ผ่านมา ช่องทางหลั กที่คนไทยได้รับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับอาเซียนคือ โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์และอินเตอร์เน็ต ตามล าดับ คนไทยให้ความสาคัญกับประเด็นทาง
เศรษฐกิจของอาเซียนมากที่สุด ในขณะที่สนใจประเด็นด้านการเมือง ความมั่นคง และสังคมวัฒนธรรมค่อนข้างน้อย
และยังจาเป็นต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับอาเซียนเพิ่มขึ้นอีก จากความพยายามของหลายภาคส่วน
โดยเฉพาะภาครัฐในการเผยแพร่เกี่ยวกับอาเซียนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ข่าวรายการโทรทัศน์ การ์ตูน สื่อสิ่งพิมพ์
ประเภทหนังสือ และแผ่นพับทาให้ชาวไทยมีช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนจะเป็นสื่ อ
โทรทัศน์มากที่สุด รองลงมาคือ หนังสือพิมพ์และอินเตอร์เน็ต นอกจากนั้นการที่ไทยมี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ดารง
ตาแหน่งเลขาธิการอาเซียนเป็นระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2551-2555) ก็มีส่วนเพิ่มความสนใจ และความตระหนักรู้
เกี่ยวกับอาเซียนมากขึ้นด้วย ตัวอย่างความรับรู้ที่มีมากขึ้น อาทิ ร้อยละ 82.5 ของกลุ่มตัวอย่างของนิด้าโพลรับรู้ว่า
AFTA เป็นเขตการค้าเสรีของอาเซียน อีกทั้งยังมีผู้ตระหนักว่า “จาเป็นต้องพัฒนาฝีมือแรงงาน” สูงถึงร้อยละ 96
และผู้ที่คิดว่า “จาเป็นต้องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตลอดจนภาษาเพื่อนบ้าน” สูงถึงร้อยละ 81 แสดงให้เห็นว่า
สถิติชาวไทยผู้ที่พร้อมจะเป็นประชาคมอาเซียนจากการสารวจของนิด้าโพลยังไม่ถือว่าอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้จาก
การสารวจเรื่อง“ความเข้าใจอันดีต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ของบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ Ipsos Business
Consulting เมื่อปี พ.ศ. 2555 พบว่าคนไทยเพียงร้อยละ 25 มีความเข้าใจดังกล่าว ซึ่งอยู่ในอันดับ 5 โดยที่อันดับ 1
คือสหพันธรัฐมาเลเซียอยู่ที่ร้อยละ 56 ซึ่งสอดคล้องกับผลสารวจของนิด้าโพลที่พบว่าเกือบร้อยละ 50 ของคนไทยที่
โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
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สารวจยังคิดว่าการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะเริ่มในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ในขณะที่เพียงเกือบร้อยละ 20
ตอบได้อ ย่ า งถู กต้ องว่า เป็ น วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2558 นอกจากนั้ น จากการส ารวจของนิด้ าโพลยัง พบว่ า
ประชาชนจะให้ความสาคัญกับประเด็นเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากที่สุด โดย
สูงถึงร้อยละ 70 ซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ในขณะที่ ไม่ค่อยให้ความสาคัญกับประเด็นด้านการเมือง ความมั่นคง และ
ด้านสังคมวัฒนธรรมของอาเซียนมากนัก คิดเป็นตัวเลขประมาณร้อยละ 13 เท่านั้น แม้ว่าการสารวจทั้ง 3 สานักที่
กล่าวมาจะแตกต่างกันไปบ้างในด้านเนื้อหา ใจความในการสารวจ และกลุ่มตัวอย่าง แต่น่าจะสรุปได้ว่า ทุกภาคส่วน
ต่าง ๆ ในประเทศไทยยังต้องเพิ่มความพยายามขึ้นอีก เพื่อให้มีอัตราส่วนประชาชนที่รับรู้ เข้าใจ อีกทั้งมีความพร้อม
ต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึ้นอีก ทั้งควรเร่งรัด เสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจในประเด็นด้านการเมือง
ความมั่ น คง และสั งคมวั ฒ นธรรมอาเซีย นซึ่ง เป็ น รากฐานส าคัญ ของความเป็น ประชาคมอาเซี ย นมากขึ้ นด้ ว ย
(กระทรวงการต่างประเทศ, 2556)
วิชุดา กิจธรธรรม ดุษฎี โยเหลา และ อังศินันท์ อินทรกาแหง (2556) ได้ทาการวิจัยประเมินผลโครงการ
อบรมหลักสูตรการเตรีย มราชการไทยสู่อาเซียนสาหรับผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหาร อานวยการ และวิชาการ
ระดับชานาญการพิเศษ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินผลความสาเร็จของโครงการอบรมหลักสูตรการเตรียม
ราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน สาหรับผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหาร อานวยการ และวิชาการระดับชานาญการ
พิเศษ ประจาปีงบประมาณ 2556 และ 2) ศึกษาข้อดี ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของโครงการอบรม
หลักสูตรการเตรียมราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน สาหรับผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหาร อานวยการ และวิชาการ
ระดับชานาญการพิเศษ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงประเมินที่บูรณาการแนวคิดการประเมินแบบซิปป์ (CIPP model)
และการประเมินของเคริคแพทริก (Kirkpatrick approach) กลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการกลุ่มบริหาร อานวยการ
และชานาญการพิเศษที่เข้ารับการอบรม 13 คน เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบบันทึก และแบบ
รายงาน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน t-test ANOVA การวิเคราะห์เนื้อหาเชิงเปรียบเทียบและการสร้างข้อสรุป
แบบอุปนัย ผลการวิจัยที่สาคัญพบว่า ด้านบริบท หลักสูตรที่ใช้ในการอบรมตรงกับความต้องการและมีเป้าหมายใน
การพัฒนาผู้เข้าอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียนในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.1) ด้านปัจจัยป้อน วิทยากรของ
โครงการมีความเหมาะสมมาก (ค่าเฉลี่ย 4.3) และมีความเหมาะสมของทรัพยากรและการสนับสนุนการเรียนรู้มาก
(ค่าเฉลี่ย 4.0) ด้านกระบวนการ การจัดการฝึกอบรมมีความเหมาะสมมาก (ค่าเฉลี่ย 3.9) ด้านผลผลิตของหลักสูตร
และผลลัพธ์ของโครงการพบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจและมีการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.0) ด้านผลลัพธ์ของโครงการในการมีเครือข่ายการปฏิบัติงานในกรอบอาเซียนและการ
ทบทวนภารกิจด้านการบริหารจัดการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาหน่วยงานสู่การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า ผู้เข้า
อบรมได้ มี ก ารวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ก ารเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นเชื่ อ มโยงกั บ การ พั ฒ นาพั น ธกิ จ ของส านั ก
นายกรัฐมนตรีและหน่วยงานระดับกระทรวง 8 กระทรวง สิ่งที่ได้เรียนรู้ เพิ่มเติมจากเนื้อหาสาระในหลักสูตรคือ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ความคิด วิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของเพื่อนบ้านอาเซียน
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บทบาทของเวทีอาเซียนในการช่วยลดความขัดแย้งและเพิ่มความเข้าใจระหว่างกันของประเทศสมาชิกอาเซียน และ
ข้อเสนอแนะจากผู้เข้ารับการอบรม คือ สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สานักงาน ก.พ.) ควรจัด
โครงการฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับที่มีความสนใจ เพื่อให้บุคลากรภาครัฐมีความเข้าใจ
ถูกต้องและตรงกันเกี่ยวกับบทบาทการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนต่อไป
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

การสร้างและพัฒนาหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (หนองคาย เลย และบึงกาฬ) ครั้งนี้ คณะวิจัย ได้ดาเนินการตามกรอบขอบเขตงาน
(Term of reference: TOR) ของ สานักงาน ก.พ. เพื่อออกแบบการศึกษาในลักษณะการวิจัยและพัฒนา
(Research and Development) หลักสูตรฝึกอบรม ตามกระบวนการวิจัยโดยเริ่มจากการค้นหาปัญหาและความ
ต้ อ งการจ าเป็ น ด้ ว ยการเก็ บ ข้ อ มู ล ทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณด้ ว ยการเก็ บ รวบรวมจากแบบสอบถามและข้ อ มู ล
เชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพื่อนามาสร้างละพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้มีประสิทธิผลต่อไป ซึ่ง
วิธีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้มี การดาเนินการวิจัยเพื่อค้นหาความต้องการจาเป็นในการสร้างหลักสูตรและ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม มีรายละเอียด ดังนี้

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ บุคลากรภาครัฐระดับชานาญการถึงระดับเชี่ยวชาญหรือเทียบเท่าที่ปฏิบัติงานในกระทรวง
สานักงานทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 315,161 คน (ข้อมูลจาก สานักงาน ก.พ.
ปี พ.ศ. 2555)
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ บุคลากรภาครัฐระดับชานาญการถึงระดับเชี่ยวชาญหรือเทียบเท่าที่
ปฏิบัติงานเฉพาะในส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็น 2 ระยะ ได้แก่
กลุ่ ม ตั ว อย่า งในระยะที่ 1 ใช้ ใ นการเก็ บ ข้ อ มู ล เชิ งปริ มาณเพื่ อ ใช้ ใ นการส ารวจเพื่อ หาความต้ อ งการจ าเป็ น ใน
การฝึกอบรม จาก 3 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย เลย และบึงกาฬ ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 มีการกาหนดขนาดตัวอย่าง
จากสูตรยามาเน่ ที่กาหนดความเชื่อมั่นเท่ากับ 95% จากประชากรประมาณ 26,377 คน ด้วยสูตร n= N / 1+ N
(e)2 จะได้จานวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่า (26,377/(1 + 26,377 *.0252)) คิดตัวเลขเต็มจานวนเท่ากับ 160 คน สาหรับ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ แต่เนื่องจากงานวิจัยนี้มีการรวบรวมข้อมูลให้มีการกระจายครบทั้ง 3 จังหวัด โดยใช้
การสุ่มอย่างมีระบบแบบแบ่งชั้ นภูมิ (Stratified random sampling) จึงกาหนดให้จังหวัดเป็นตัวแปรแบ่งชั้นให้ได้
จังหวัดละ 53 - 54 คน รวม 160 คน โดยกลุ่มตัวอย่างมีการกระจายบุคลากรภาครัฐตามกระทรวงและส่วนราชการ
กับข้าราชการท้องถิ่น ส่วนกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์เพื่อป็นข้อมูลประกอบในการจัดทาหลักสูตร ได้แก่ ประเด็น
สัมภาษณ์ความคาดหวังของผู้บริหารที่กากับงานอาเซียนในภูมิภาค รวมจานวน 2 คน สัมภาษณ์กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholders) ในด้านการทางานอาเซียนของภาครัฐในพื้นที่ภูมิภาครวม 2 คนจากบุคคลทั้งภาครัฐ
เอกชน และ NGO
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กลุ่มตัวอย่างในระยะที่ 2 เพื่อใช้ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์การฝึกอบรม ได้แก่
บุคลากรภาครัฐระดับชานาญการถึงระดับเชี่ยวชาญหรือเทียบเท่าที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนที่ได้มาจากกลุ่ม
ประชากรจาก 31 จังหวัดมีจานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมฝึกอบรมจานวนไม่น้อยกว่า 120 คน
ส าหรั บ การด าเนิ น การจั ด ฝึ ก อบรมในการศึ ก ษาระยะที่ 2 คณะวิ จั ย ด าเนิ น การประสานงานกั บ
สานักงาน ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 ได้แก่ จังหวัดหนองคาย เลย และบึงกาฬ
เพื่ อ สรรหาและคั ด เลื อ กบุ ค ลากรภาครั ฐ ตามคุ ณ สมบั ติ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมตามหลั ก สู ต รที่ พั ฒ นา ขึ้ น ให้ ไ ด้
กลุ่มเป้าหมายที่ครอบคลุมส่วนราชการในภูมิภาคและท้องถิ่น พร้อมจัดทาทาเนียบผู้สมัครเข้าฝึกอบรม และทาเนียบ
ผู้เข้ารับการอบรมครบตลอดหลักสูตร เพื่อการเก็บข้อมูลประเมินและติดตามผลต่อไป

2. ขอบเขตการศึกษา
การทบทวน TOR และทบทวนวรรณกรรมเบื้องต้นในด้านยุทธศาสตร์ด้านอาเซียนของจังหวัด การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลด้านอาเซียนของไทยและของประเทศอาเซียน ร่วมกับแนวคิดการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับแนวการสัมภาษณ์ ความคาดหวังของผู้บริหารที่กากับงานอาเซียนในภูมิภาค และ
สัมภาษณ์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในด้านการทางานอาเซียนของภาครัฐในพื้นที่ภูมิภาคจากบุคคล
ทั้งภาครัฐ เอกชน และ NGO สามารถสรุปเป็นกรอบแนวทางการดาเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรม
เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค เพื่อรู้เท่าทันอาเซียน สร้างความร่วมมือ และความเข้มแข็งใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคต่อไป โดยคณะวิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา (Research
and Development) เพื่อสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเริ่มจากการร่วม
คิด ร่วมประเมิน ร่วมตัดสินใจ ร่วมทา ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ และร่วมทาวิจัยผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่
ได้จากการสัมภาษณ์ และสอบถามในกลุ่มนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นักพัฒ นาหลั กสู ตร
นักการศึกษาอาเซียน และผู้ปฏิบัติงานด้านอาเซียนในส่วนภูมิภาค โดยประยุกต์ใช้กรอบการเรียนรู้ที่เน้นการมี
ส่วนร่วมในเชิงปฏิบัติการ และกรอบการรู้เท่าทันอาเซียนที่ประกอบด้วยทักษะทางปัญญา ทักษะทางสังคม และการ
ปฏิบัติ มากาหนดองค์ประกอบของกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ในหลักสูตร

3. แผนการเก็บรวบรวมข้อมูล
แผนการกาหนดกลุ่ มตัว อย่างที่ใช้ในการตอบแบบส ารวจในการศึกษาระยะที่ 1 โดยมีกลุ่ มข้าราชการ
ที่คาดว่าจะใช้ในวางแผนการส่งและตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ จังหวัดละประมาณ 50-70 ชุด มี 3 จังหวัด โดยจะ
จัดส่งแบบสอบถามโดยมีจดหมายนาจาก สานักงาน ก.พ. ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และประสานงานเพื่อเก็บ
ข้อมูลด้วยตนเองเป็น การภายใน ร่ วมด้ว ยกับหัว หน้าสานักงานจังหวัดเพื่อเก็บข้อมูลเฉพาะผู้ที่ทางานเกี่ยวข้อง
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ด้านอาเซียนและบุคลากรในตาแหน่งด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นที่
ปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ส าหรั บ บุ ค ลากรภาครั ฐ ที่ สั ง กั ด กระทรวงอื่ น คณะวิ จั ย จะติ ด ต่ อ ขอเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผ่ า นกรม หรื อ
สานักงานนั้น ๆ เช่น สานักอัยการสูงสุด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กรมการแพทย์ทหาร สาธารณสุขจังหวัด เป็นต้น พร้อมทั้งประสานงานเพื่อเก็บข้อมูลด้วยตนเอง
ร่วมด้วย สาหรับพื้นที่ที่คณะที่ปรึกษามีผู้ประสานงานภายในเพื่อให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็วขึ้นเพื่อให้ได้แบบสอบถามตอบ
กลับสมบูรณ์ ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในแต่ละจังหวัดประกอบด้วย
1) ข้าราชการส่วนภูมิภาค ได้แก่
1.1) ข้าราชการพลเรือนสามัญ
1.2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.3) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
1.4) ข้าราชการตารวจ
1.2) ข้าราชการอัยการและตุลาการ
1.3) ข้าราชการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
2) ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วนตาบลและเทศบาล

4. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม
4.1 ทบทวนวรรณกรรมด้านอาเซียน ด้านการพัฒ นาหลั ก สู ตรฝึ กอบรมด้านอาเซียนของประเทศไทย
และชาติ ส มาชิ กของประชาคมอาเซี ย น และวิ เคราะห์ ยุ ทธศาสตร์ ด้ านอาเซี ยนของ ใน 3 จั งหวั ดชายแดน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (หนองคาย เลย บึงกาฬ)
4.2 กาหนดร่างแบบสอบถามความต้องการจาเป็นด้านอาเซียน (Asean training needs) และนาไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจพร้อมแก้ไข และนาเสนอผ่านการรับรองงานจาก สานักงาน ก.พ.
4.3 นาแบบสอบถามความต้องการจาเป็นด้านอาเซียน (Asean training needs) ไปใช้เก็บข้อมูลจริง

5. สถิติวิเคราะห์ที่ใช้ในการศึกษา
5.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ การสังเกตใช้การวิเคราะห์เนื้อหา การพรรณาตีความ
5.2 ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากการสารวจตามแบบสอบถาม ใช้ การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความต้องการจาเป็น (Piority Needs Index- PNI)
5.3 ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากการประเมินประสิทธิผลของหลักสูตร เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
ใช้สถิติค่าที สถิติสหสัมพันธ์ เป็นต้น
สามารถสรุปผลการดาเนินการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรได้ตามขั้นตอนได้ดังภาพประกอบ 2
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ระยะที1่ – ศึกษาความต้องการจาเป็นและความคาดหวัง
ขั้นเตรียมการ
1.วิเคราะห์สังเคราะห์เอกสารด้าน
ยุทธศาสตร์ด้านอาเซียนในแต่ละ
ภูมิภาค/จังหวัดและวรรณกรรมด้าน
อาเซียนทั้งในและต่างประเทศ

2.กาหนดร่างคุณลักษณะ/ความต้องการที่
พึงประสงค์ในการทางานอาเซียนของ
บุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคเพื่อกาหนด
ร่างประเด็นข้อคาถามปลายเปิดและปิด

3.ตรวจสอบความสอดคล้องของ
ประเด็นคุณลักษณะ/ความต้องการที่
พึงประสงค์ กับผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ระยะที่ 2 – พัฒนาหลักสูตรและจัดอบรม

ขั้นดาเนินการ

กิจกรรมที่ 2 สารวจความต้องการจาเป็นและความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานด้านอาเซียน
- สัมภาษณ์ความคาดหวังของผู้บริหารที่กากับงานอาเซียนในจังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 2 คน
- สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทางานอาเซียนในจังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งภาครัฐ เอกชน และNGO
- สารวจแบบสอบถามเกีย่ วกับปัญหา/ความต้องการจาเป็นในการปฏิบัติงานด้านอาเซียน ในกลุ่มนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านอาเซียนในส่วนงานต่าง ๆ ประจาจังหวัด
กิจกรรมที3่ วิเคราะห์ความคิดเห็นและผลการสังเคราะห์เอกสาร
-กาหนดร่างหลักสูตร ที่ประกอบด้วย ที่มา วัตถุประสงค์ หัวข้อวิชา ขอบเขตเนื้อหา ระยะเวลาฝึกอบรมของรายวิชา วิธีการ
ฝึกอบรม กลุม่ เป้าหมาย วิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้และบรรยากาศการจัดฝึกอบรม และแบบประเมิน ทาเนียบ
วิทยากรพื้นที่และส่วนกลางจาแนกตามภูมิภาค
กิจกรรมที4่ วิพากษ์หลักสูตร
- จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการในกลุม่ ผู้ใช้หลักสูตร เพือ่ วิพากษ์และประเมินหลักสูตร ประกอบด้วย วิทยากร ผู้ร่วมจัดอบรมใน
ภูมิภาค นักวิชาการ ผู้ปฏิบตั ิงานด้านอาเซียน นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภูมิภาค 1 ครั้ง 2 วันรวม 62 คน
กิจกรรมที5่ วิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผลการวิพากษ์หลักสูตร
- นาผลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้วิพากษ์หลักสูตรมาปรับปรุงและจัดทาหลักสูตรที่สมบูรณ์ เป็นหลักสูตรแกนกลาง
สาหรับพัฒนาบุคลากรภาครัฐผู้ปฏิบัติงานด้านอาเซียนในส่วนภูมิภาคของประเทศไทย
กิจกรรมที6่ ใช้หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นตามกระบวนการวิจัย ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
- เตรียมพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเป็นสถานที่จัดอบรมตามหลักสูตรแกนกลางร่วม 3 จังหวัดเป็นเวลา
3 วัน 2 รุ่น
- จัดอบรมตามหลักสูตร 3 วันต่อรุ่นๆ ละจานวน 120-130 คนให้แก่บุคลากรภาครัฐในกลุ่ม 3 จังหวัดชายแดนภาคเหนือตอนล่าง

ขัน้ ประเมินผล

กิจกรรมที7่ ติดตามประเมินผลและสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติงานด้านอาเซียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
-ทาการประเมินผลปฏิกริ ิยาการเรียนรู้ ระหว่างจัดอบรม สิ้นสุดการอบรมทันทีและสุ่มติดตามผลการปฏิบัติงานและการ
ประสานงานเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติงานด้านอาเซียนในพื้นที่ภูมภิ าค ผ่านกลุม่ เครือข่ายสังคมออนไลน์ภายหลังการอบรม

ภาพประกอบ 2 ขั้นตอนในการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
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หลักสูตรความรู้เกีย่ วกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(หนองคาย เลย บึงกาฬ)
(เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)

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. สัมภาษณ์ความคาดหวังของผู้ บริหารที่กากับงานอาเซียนในภูมิภ าค และสรุ ป
ข้อมูล
5. สัมภาษณ์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในงานอาเซียนของภาครัฐในภูมิภาค
6. ปรับปรุงแบบสอบถามเพิ่มเติมจากผลการสัมภาษณ์
7. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อหาความต้องการจาเป็นจากบุคลกรภาครัฐ
8. ประมวลผลข้อมูลและเสนอกรอบการพัฒนาบุคลากรภาครัฐของรายกลุ่มจังหวัด
9. จัดทาร่างหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคที่เป็น
หลักสูตรความต้องการร่วม (Common Needs) สอดคล้องกับภารกิจตามพื้นที่ ซึ่ง
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ หัวข้อวิชา และขอบเขตเนื้อหา ระยะเวลาการฝึกอบรม
ของรายวิชา วิธีการฝึกอบรม และกลุ่มเป้าหมายของแต่ละหลักสูตร เป็นต้น
10. จัดประชุมชี้แจงผลการศึกษาเพื่อวิพากษ์หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของ
บุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคและรับฟังข้อเสนอแนะจากจังหวัดชายแดน
11. จัดทารายงานผลการประชุมชี้แจงผลการศึกษาส่งสานักงาน ก.พ.ประกอบด้วย
1) รายงานผลการจัดประชุม 2) ข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุม และ3) หลักสูตร
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมภิ าคที่ปรับปรุงหลังประชุม
12. จัดทาร่างเอกสารส่งสานักงาน ก.พ.ประกอบด้วย 1) กรอบแนวทางการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐในบริบทอาเซียน 2) หลักสูตรฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของ
บุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคที่ปรับปรุง และ 3) รายชื่อที่อยู่สาหรับเตรียมจัดส่ง
เอกสารเผยแพร่ให้จังหวัดชายแดน
13. ดาเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐใน
ส่วนภูมิภาคที่เป็นหลักสูตรความต้องการร่วม (Common Needs) สอดคล้องกับ
ภารกิจตามพื้นที่จังหวัดชายแดนให้แก่บุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัด
ชายแดนจานวน 3 วัน ต่อรุ่น ๆ ละไม่น้อยกว่า130 คน
14. จัดทารายงานผลการดาเนินการจัดฝึกอบรมส่งสานักงาน ก.พ.
15. ประเมินผลและสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติงานด้านอาเซียนในพื้นที่ภูมิภาค
16. จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์และเอกสารเผยแพร่ทั้งหมด
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (หนองคาย เลย บึงกาฬ) ในครั้งนี้ คณะวิจัยได้ออกแบบการศึกษาในลักษณะ
การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) หลักสูตรฝึกอบรมตามกระบวนการวิจัยโดยเริ่มจาก
กระบวนการวิจัยเชิงสารวจเพื่อค้นหาปัญหาและความต้องการจาเป็นด้วยวิธีแบบคู่ขนานทั้งในเชิงปริม าณด้วยการ
เก็บ รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและข้อมูล เชิงคุณภาพด้ว ยการวิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ของจังหวัดและการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพื่อนามาสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้มีประสิทธิผลต่อไป โดยมีผลการศึกษา
ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็น
ตอนที่ 2 ผลการวิพากษ์หลักสูตร
ตอนที่ 3 ผลการออกแบบหลักสูตร

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็น
ในการวิจัยเพื่อค้นหาความต้องการจาเป็นในการกาหนดหลักสูตรการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับ
บุคลากรภาครัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (หนองคาย เลย บึงกาฬ) มีการดาเนินการ
เพื่อให้ได้ข้อมูล 4 วิธีหลักได้แก่ 1) ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของยุทธ์ศาสตร์ด้านอาเซียน 3 จังหวัดกับกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 2) ผลการสัมภาษณ์สภาพปัญหาและความคาดหวังที่มีต่อบุคลากรภาครัฐใน
3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 3) ผลการศึกษาและวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบหลักสูตรใกล้เคียง
และ 4) ผลการวิเคราะห์ดัชนีความต้องการจาเป็น (Piority Needs Index – PNI) จากผลการสารวจจากบุคลากร
ภาครัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.1 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของยุทธ์ศาสตร์ด้านอาเซียน 3 จังหวัดชายแดนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 เมื่อนามาเปรียบเทียบกับเสาหลักของ
ประชาคมอาเซียนพบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 ให้ความสาคัญกับความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจ
(ASEAN Economic Community หรือ AEC) และความร่วมมือในด้านสังคมวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural
Community หรือ ASCC) โดยแต่ละจังหวัดมีประเด็นยุทธศาสตร์สาคัญที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนโดยภาพรวมมีดังนี้
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หลักสูตรความรู้เกีย่ วกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(หนองคาย เลย บึงกาฬ)
(เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)

ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1
กับจังหวัดหนองคาย เลย และบึงกาฬ พบว่า ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัดที่มีความสอดคล้องกันมากที่สุด
คือ ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุน อุตสาหกรรม และการค้า ได้แก่ พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุน ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงธรรม
นิเวศน์ เกษตรอินทรีย์ เชิงอนุรักษ์ ประเพณี และวัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน และพัฒนา
ความร่วมมือด้านการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศ ระหว่างภาคเอกชนสองประเทศ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและ
พัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานอย่างครบวงจร การเกษตรยั่งยืน ได้แก่ ยกระดับคุณภาพบุคลากรและเครือข่าย
ภาคการเกษตร สร้างคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน ยกระดับคุณภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรให้ได้
มาตรฐาน และพัฒนามูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรเพื่ อเชื่อมโยงด้านการตลาด ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยว ได้แก่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวก แหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับ นักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติ และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข ได้แก่ สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรักษา
ความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 10
ตาราง 10 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของยุทธ์ศาสตร์ด้านอาเซียน 3 จังหวัดกับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1
แผนยุทธศาสตร์
ที่สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์: ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้
มาตรฐานอย่างครบวงจร / การเกษตรยั่งยืน
1.ยกระดับคุณภาพบุคลากรและเครือข่ายภาคเกษตร
2. สร้างคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน/ยกระดับ
คุณภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน
3. พัฒนามูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรเพื่อเชื่อมโยงด้านการตลาด
4.เพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตร
5. พัฒนาโครงสร้างด้านการเกษตร
6. เพิ่มขีดสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตร
ยุทธศาสตร์: เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการ
ลงทุน อุตสาหกรรม และการค้า
1. พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและขี ด ความสามารถในการ
แข่งขันด้านการลงทุน
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ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ หนองคาย
ตอนบน 1
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หลักสูตรความรู้เกีย่ วกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(หนองคาย เลย บึงกาฬ)

แผนยุทธศาสตร์
ที่สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงธรรมนิเวศน์เกษตร
อินทรีย์ เชิงอนุรักษ์ ประเพณี และวัฒนธรรม ท่องเที่ยว
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
3. พัฒ นาความร่ ว มมื อด้ า นการลงทุ น และการค้ าระหว่ า ง
ประเทศ / ระหว่างภาคเอกชนสองประเทศ
4. พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อรองรับเมืองน่าอยู่และ
ประตูสู่อาเซียน
5. การเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจ
6. เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันด้านการผลิตและการบริการ
7. พัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาและฝีมือแรงงานเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
8. พัฒ นาบุ คลากรภาครั ฐและนั กลงทุ นเกี่ ยวกั บข้ อก าหนดและ
กฎหมายในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน
9. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
10. เพิ่มศักยภาพการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน
ยุทธศาสตร์: พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน / สิ่งอานวยความสะดวก /
แหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ
2. พัฒนาทรั พยากรการท่อ งเที่ ยวให้ไ ด้มาตรฐาน จัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้สู่ชุมชน
4. พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการ
5. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ทั้งใน
และต่างประเทศ
6.
7. พัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่มาตรฐานที่กาหนด

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ หนองคาย
ตอนบน 1
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หลักสูตรความรู้เกีย่ วกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(หนองคาย เลย บึงกาฬ)
(เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)

แผนยุทธศาสตร์
ที่สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์: พัฒนาคน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมให้
เป็นเมืองน่าอยู่
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียงโดยเสริม สร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน
2. สร้างเครือข่ายการควบคุมและป้องกันโรคแบบบูรณาการ
3. ส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
4. ยกระดับสถาบันการศึกษาให้เข้าสูร่ ะดับสากล
5. ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
6. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างภูมิคุ้มกันสังคม
ยุทธศาสตร์: เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข
1. สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรักษาความ
สงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน
2. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน
3. การเสริมสร้างการค้าชายแดนและการลงทุนที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
4. เสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน
ยุทธศาสตร์: พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนสู่
มาตรฐานสากล
1. ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ
2. ผลักดันจังหวัดหนองคายเป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษ
3. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่มาตรฐานที่กาหนด

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ หนองคาย
ตอนบน 1
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1.2 ผลการสั ม ภาษณ์ ส ภาพปั ญ หาและความคาดหวั ง ที่ มี ต่ อ บุ ค ลากรภาครั ฐ ในการ
ปฏิบัติงานด้านอาเซียน พบว่า ในการจัดทายุทธศาสตร์จังหวัดเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีอุปสรรค
จากเหตุการณ์ทางการเมืองทาให้ การนาแผนสู่การปฏิบัติดาเนินการอย่างล่าช้า อาจจะไม่ได้นาไปใช้ปฏิบัติจริง
ทาให้การเตรียมพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน NGO ของไทยในเวทีประชาคมอาเซียนมีไม่มากนัก ควรจะต้อง
มีการประชาสั มพันธ์ที่กระจายไปถึงประชาชนทั่วประเทศ การให้ความรู้ที่ทั่วถึง โดยเฉพาะเรื่องของภาษาและ
การเรียนรู้รากเหง้าของแต่ละประเทศ มีความสาคัญมากในการที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซี ยน ในด้านของสมรรถนะ
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ที่จาเป็นของข้าราชการ คือ การสื่อสาร การใช้ภาษา การมีความรู้ภูมิหลังรากเหง้าของประเทศเพื่อนบ้าน การเจรจา
ต่อรอง โดยไม่เอาเปรียบประเทศอื่น การเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่คนไทยมีต่อประเทศเพื่อนบ้าน
ข้าราชการไทยในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น โดยเฉพาะที่ทางานในจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อน
บ้าน ควรจะต้องเปลี่ยนมุมมองในการทางาน ต้องเน้นการให้บริการ ไม่เน้นใช้กฏหมายบังคับเพื่อเอาประโยชน์จาก
คนอื่น ส่ วนศุลกากร ต้อ งเป็ นมิตร และอานวยความสะดวก เจ้าหน้าที่ต้องซื่อสัตย์สุจริต ต้องมีจิตบริการ ดูแล
ชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศ คุณลักษณะเฉพาะ (Special needs) ที่จาเป็นคือเรื่องของภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร
ควรจะมีมากกว่านี้ เพื่อทาให้การติดต่อสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น
ในการอบรมในระดั บอาเซียน เพื่อสร้างให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในอนาคตในการทางานด้านอาเซียน
ร่วมกัน นอกจากการบรรยาย ควรมีกิจกรรมการเรียนรู้ควรจะมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ มีการศึกษาดูงาน ต้องมี
สิ่งจูงใจในการอบรม เช่น การขึ้นเงินเดือน หรือการเลื่อนตาแหน่ง เพื่อที่จะได้นาความรู้ไปใช้ในการพัฒนาได้จริง
โดยเฉพาะกลุ่มระดับชานาญการ สิ่งที่ได้อบรมมาต้องสามารถนามาใช้ประโยชน์เพื่อสร้างเส้นทางอาชีพ (Career
path) ความรู้ที่จาเป็นคือ นโยบายของประเทศเพื่อนบ้าน มุมมองของนักการทูต การติดต่อกับต่างประเทศควรมี
วิธีการเจรจาทางการทูตอย่างไร การติดต่อ งานระหว่างประเทศควรมีความเป็นสากล ทุกคนมีทักษะในงานของ
ตนเองอยู่แล้ว แต่ควรเพิ่มความรู้เกี่ยวกับนโยบายของประเทศเพื่อนบ้าน เหมือนเป็นการรู้เขารู้เรา
กลุ่มเป้าหมายที่ควรมุ่งเน้นคือ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพราะเป็นหน่วยงานหลักที่ทางานให้
รัฐบาล และใกล้ชิดในพื้นที่ ถ้าบุคคลเหล่านี้ได้รับความรู้จะได้ช่วยรัฐบาลกลางได้มาก ปัจจุบัน ความคิดที่ว่า รัฐบาล
กลางเป็นทุกอย่าง ไม่ถูกต้องอีกต่อไป ท้องถิ่นเริ่มมีอานาจและบทบาทแทน เช่น จังหวัดชายแดน ต้องดูแลโครงสร้าง
พื้นฐานทุกอย่าง ดังนั้น ให้เครดิตและความรู้แก่กลุ่มท้องถิ่นมากขึ้น เพราะในความจริงเป็นผู้ปฏิบัติ สรุปแล้ว ต้องให้
สิทธิและความรู้กับกลุ่มคนท้องถิ่น นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความคาดหวัง ให้มีการกาหนดแผนพัฒนาการค้า
และการลงทุนในอาเซียน จัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนในแต่ละประเทศ มีการกาหนดนโยบายที่ชัดเจน และมี การ
ทางานอย่างต่อเนื่อง

1.3 ผลการศึกษาและวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบหลักสูตรใกล้เคียง
ผลการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงเปรียบเทียบหลักสูตรการศึกษาดูงานในประเทศอินโดนีเซียพบว่าผู้เข้าอบรมได้มี
การวิเคราะห์สถานการณ์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเชื่อมโยงกับพันธกิจของหน่วยงานราชการไทยดังนี้
1) สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ควรมีการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และ
ความพร้อมที่จะรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และรองรับการปฏิบัติงานที่สถานการณ์ต่าง ๆ จะเปลี่ยนไป และ
เพื่อให้การเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 เดินหน้าไปสู่ความสาเร็จ โดยเฉพาะภารกิจเร่งด่วน
ในการรวบรวมวาระที่เกี่ยวการเข้าสู่ประชาคมของทุกส่วนราชการที่จะต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจาก
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คณะรัฐมนตรี นาเสนอคณะรัฐมนตรีในภาพรวมในคราวเดียวกัน เพื่อให้ส่วนราชการสามารถนาไปปฏิ บัติ ได้โดยเร็ว
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
1) การพัฒนากลไกการปฏิบัติงานและขับเคลื่อนให้ระบบการวิเคราะห์เรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี
มีความสมบูรณ์สอดคล้องกับระเบียบและกฎหมาย การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีและ
นโยบายของคณะรัฐมนตรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
2) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลระบบติดตามและระบบเตือน
ภัยทั้งในกระบวนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนระบบบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน พัฒนา
เครือข่ายการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ
3) การสร้ า งองค์ ค วามรู้ แ ละระบบฐานข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง านของทุ ก ระบบ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี และงานด้านการบริหารจัดการของคณะรัฐมนตรี
โดยการเชื่อมโยงกับหน่วยงาน และองค์กรทางวิชาการระหว่างประเทศ
4) การปฏิรูปโครงสร้างของหน่วยงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการเตรียมการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
5) การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากร ระบบการจัดการความรู้ รวมถึงระบบ
การฝึกอบรม การสร้างค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อ
สังคม
6) การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
ภารกิจของสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
2) กระทรวงมหาดไทย
1) การพัฒนาความพร้อมของบุคลากรในสังกัดที่ยังมีทักษะด้านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ ขาด
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ของประเทศ เพื่อนบ้านอาเซียน ตลอดจนกรอบ
ความร่วมมือระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาคอื่น ๆ เป็นต้น
2) ส่งเสริมทัศนคติของประชาชนในประเทศ เกี่ยวกับการรวมตัวของอาเซียนว่าเป็นการร่วมมือ
และเสริมสร้างซึ่งกันและกันมากกว่าการแข่งขันกันเองเกี่ยวกับการแข่งขันกันเองระหว่างประเทศในอาเซียน
3) ส่งเสริมทัศนคติเกี่ยวกับความร่วมมือกันของประเทศอาเซียนนั้น ไม่ใช่เพียงเป็นการร่วมมือใน
ระดับทวิภาคีเท่านั้น แต่เป็นการร่วมมือในระดับพหุภาคี ซึ่งเป็นการดึงเอาศักยภาพของประเทศต่าง ๆในภูมิภาคของ
อาเซียนเพื่อไปสู่การบริหารจัดการศักยภาพ ตลอดจนความสามารถที่สูงขึ้นและ ใช้โอกาสการรวมตัวกันของอาเซียน
เป็นพลังขับเคลื่อนที่มีอานาจมากขึ้น ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการและเอกชน สามารถมองไปข้างหน้าด้วย
โลกทัศน์ที่เปิดกว้างมากกว่าผลกระทบตามแนวชายแดนประเทศไทยเท่านั้น
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4) การรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนยังประสบอุปสรรคอยู่พอสมควร โดยเฉพาะในกรณีของ
สิทธิมนุษยชน อันมีที่มาจากรูปแบบการปกครองในชาติของสมาชิกอาเซียนแต่ละชาติ ยังคงมีความแตกต่างกัน ดังนั้นจึง
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในแต่ละประเทศ ตลอดจนความแตกต่ างกันในเรื่องการตระหนักรู้ของ
ประชาชนในเรื่องสิทธิเสรีภาพ ซึง่ แต่ละประเทศคงต้องมีการพัฒนาให้ดีขน้ึ ต่อไป แต่ทั้งหมดนั้นต้องใช้เวลา
5) ประเทศสมาชิกอาเซีย นมีความตื่นตัว ของต่อการเฝ้ าระวังภัยพิบัติที่เกิดมากขึ้นในปัจจุบัน
ดังนั้น การร่วมมือกันจัดการกับภัยพิบัติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ก็เป็นภารกิจที่สาคัญของการเป็นประชาคมอาเซียนด้วย
6) หัวใจของการเป็นสมาชิก ASEAN อยู่ที่การเจรจา ดังนั้น ควรเรียนรู้เกี่ยวกับคู่เจรจา ทั้งใน
ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ
3) กระทรวงศึกษาธิการ
1) ควรพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศไทยให้ดีขึ้น จะทาให้การพัฒนาด้านต่าง ๆ ของประเทศ
เป็นไปด้วยดี ประชาชนมีความสามารถในการสื่อสาร ซึ่งในที่นี้ คือ การใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเพื่อช่วยให้เกิดการเรียนรู้
สามารถเข้าใจความหลากหลายของวัฒนธรรมอาเซียน นาไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศสมาชิกเกิดความ
ร่วมมือที่เป็นประโยชน์ ช่วยกันพัฒนาภูมิภาคนี้ให้เจริญ มีความมั่นคงยิ่งขึ้นต่อไป
2) ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางานในกลุ่มประเทศสมาชิก ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่จะต้องพัฒนา
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของประชาชนชาวไทย
3) การเตรียมตัวของประเทศไทย ควรเน้น Academic exercise เน้นการเรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติ
สร้างความพร้อมด้านการศึกษา ทั้งในแง่ของความเข้าใจประวัติศาสตร์ และภาษา หากการศึกษาพร้อมแล้วด้านอื่น ๆ
ก็จะไปด้วยกันหมด
4) กระทรวงพาณิชย์
1) ประเทศไทย ควรส่งเสริมเรื่องของการค้า โดยอาศัยสิทธิประโยชน์ทางการค้าจากประเทศ
สมาชิกอื่น ๆ ไม่ควรทาตัวเป็นแค่ประเทศที่เป็นทางผ่านทางการค้าของประเทศอื่น ๆ
2) ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรมจะปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คือ การค้นหา
ตัวตน และจุดยืนของประเทศเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิต (Valued added) และตลาดเฉพาะ (Niche market) ของ
ภูมิภาคนี้ หรือตลาดคู่ค้าอื่น ๆ ให้ได้
3) ประเทศไทยเก่งเรื่ องการสร้าง Brand และเสนอแนวทางการทาตลาดของสิ น ค้าทาง
การเกษตร เช่น สมุนไพร ทุเรียน ที่สามารถเปิดโอกาสเข้าสู่ตลาดของประเทศจีนได้
4) ควรส่งเสริมเรื่องการค้า โดยอาศัยสิทธิประโยชน์ทางการค้าจากประเทศสมาชิกอื่น ๆ และ
ควรทาการตลาดด้านสินค้าเกษตร ได้แก่ สมุนไพร และผลไม้ ซึ่งสามารถเปิดสู่ตลาดของประเทศจีนได้
5) การเข้าสู่อาเซียนด้วยเงื่อนไขการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว และจัดทา FTA มาตรฐาน
ความปลอดภัยด้านอาหาร (Hazard Analysis Critical Control Point, HACCP) ซึ่งอาจจะถูกหยิบยกเป็นเงื่อนไข
โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
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ทางการค้ามากขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยจึงต้องมีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทดสอบและวิธีการทดสอบ
ให้สอดคล้องกับแนวทางหรือมาตรฐานสากลด้วย
6) ผู้ประกอบการที่จะเป็นผู้นาในตลาดอาเซียน นอกจากต้องเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเป็นภาษา ทักษะการคิด ความรู้ และภูมิปัญญา ยังจาเป็นต้องพัฒนาองค์ กรหรือผลิตภัณฑ์ให้มีนวัตกรรม
มีความเป็นเอกลักษณ์ และมีการจัดการที่ควบคุมต้นทุนและคุณภาพให้แข่งขันได้ เพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน
7) ความพร้อมในการแข่งขันนั้นถือว่ายังต้องมีการปรับปรุงอยู่มาก รวมทั้ง ความมั่นคงทางการ
เมืองของประเทศไทยก็ส่งผลให้การกาหนดมาตรการส่งเสริมผู้ประกอบไทยก็ล่าช้าและไม่มีความชัดเจน ทาให้
นักลงทุนไม่กล้าที่จะลงทุน
5) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร: กรมอุตุนิยมวิทยา
1) ควรปรับปรุงข้อมูลบน website ให้ update อยู่สม่าเสมอเพื่อเผยแพร่ข้อมูลการพยากรณ์
อากาศให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และกรมป้องกันและป้องกันสาธารณภัยและศูนย์
AHA ใช้ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนบนพื้นที่เสี่ยงภัย
2) ภาครัฐควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเพื่อการ
พยากรณ์อากาศด้วยแบบจาลองรายละเอียดสูง (เครื่องที่ใช้งานปัจจุบันนั้นเก่าและล้าสมัย ใช้งานมาเกิน 15 ปี) การ
พัฒนาระบบจะทาให้การพยากรณ์อากาศมีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที่สมาชิกอาเซียน นาไปสู่การลดความสูญเสีย
จากภัยพิบัติได้อย่างมหาศาล
3) ควรร่วมมือกับ AHA ในการเพิ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการพยากรณ์อากาศเข้าร่วมในทีมงาน เพื่อ
วิเคราะห์สถานการณ์ลักษณะอากาศร้ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือกาลังจะเกิดขึ้นในการให้คาแนะนาปรึกษา
6) กระทรวงพลังงาน
1) การเร่งค้นหาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนที่ประเทศไทยมีศักยภาพและพร้อมที่จะแข่งขัน เช่น
Biofuel, Biomass เป็นต้น พร้อมทั้ง การสร้างมาตรการที่มีประสิทธิ ภาพในการดึงดูดนักลงทุนด้านพลังงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เช่น ESCO Fund, Feed in Tariff, Capital Fund เป็นต้น เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการให้
สามารถแข่งขันในการลงทุน
2) การพยายามผลักดันด้านการสร้างมาตรฐานสินค้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงที่ให้มี
ความใกล้เคียงกับของไทย เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถขยายตลอดออกสู่อาเซียนได้
7) กระทรวงอุตสาหกรรม
การเปิดตลาดเสรีการค้าและบริการย่อมจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและผู้ประกอบการในประเทศที่มี
ขีดความสามารถในการแข่งขันต่า และอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการในประเทศต้องเร่งปรับตัว
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8) กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุขควรมีการปรับระบบสวัสดิการของหน่วยงาน เพื่อจัดระบบสวัสดิการของประชาชน
ให้ เป็ น มาตรฐานสากล โดยหน่ ว ยงานของไทย เช่ น กบข. ประกันสั งคม สามารถนาหลั กการ ข้อดี ของระบบ
สวัสดิการไปปรับใช้ให้ประชาชนไทยได้ประโยชน์มากที่สุด
9) กระทรวงคมนาคม: การขนส่งทางอากาศ
ข้อเสนอแนะเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC ด้านการขนส่งทางอากาศ
1) การปรั บ ปรุ ง บทบาทและโครงสร้ างองค์ ก รของภาครั ฐ ในฐานะผู้ กากับ ดู แลด้ านเศรษฐกิ จ
ในกิจการขนส่งทางอากาศ
เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยมีนโยบายในการกากับดูแลการขนส่งทางอากาศในลักษณะ
ของการควบคุมอย่ างเคร่ งครั ด เพราะมองว่า การขนส่ งทางอากาศมีผ ลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศจึ ง
จาเป็นต้องมีการควบคุมอย่างเคร่งครัด ทั้งในส่วนของหลักเกณฑ์การเข้ามาเป็นผู้ประกอบการสายการบิน และ
บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการบินก็มักจะเป็นบริการที่ดาเนินการโดยภาครัฐ ดังนั้นบทบาทและโครงสร้างของกรมการ
บินพลเรือนตั้งแต่อดีตจึงเป็นบทบาทและโครงสร้างที่รองรับต่อนโยบายการบินแบบควบคุมโดยเคร่งครัดโดยรัฐ
การเข้าสู่ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งมีหลักการพื้นฐานเพื่อให้เกิดการแข่งขันมากยิ่งขึ้นและ
ลดการเข้าแทรกแซงของภาครัฐในการดาเนินธุรกิจของภาคเอกชนให้มากที่สุด จึงเป็นแรงผลักดันสาคัญให้ภาครัฐ
จาเป็นต้องพิจารณากาหนดบทบาท และอาจส่งผลไปถึงความจาเป็นที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรเพื่อให้
รองรับต่อการเข้าสู่ยุคแห่งการเปิดเสรีการบิน
2) การปรับปรุงกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ของภาครัฐ
การที่กรมการบินพลเรือนปรับเปลี่ยนนโยบายด้านการบินจากการควบคุมอย่างเคร่งครัดมาสู่ การ
เปิ ดเสรี แบบตามล าดับ กล่ าวคือ เป็ น การเปิดเสรีการบินแบบค่อยเป็นค่อยไป เป็นเหตุผ ลส าคัญประการหนึ่ง
ที่ผลักดันให้ต้องมีกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎ ระเบียบต่าง ๆ มารองรับการดาเนินการดั งกล่าว กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้
บังคับอยู่ในปัจจุบันจึงได้รับผลกระทบและต้องมีการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพื่อให้รองรับกับการเปิดเสรีการ
บิน อาเซีย น ซึ่งแต่ล ะองค์ป ระกอบด้านเศรษฐกิจของการเปิดเสรีการบินอาเซียนก็มีรายละเอียดของกฎหมาย
ที่ควบคุมต่างกัน ซึ่งจาเป็นต้องศึกษาในรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องกรรมสิทธิ์และ
การควบคุม พิกัดอัตราค่าขนส่ง กิจกรรมทางพาณิชย์ กฎหมายแข่งขันทางการค้าและการคุ้มครองผู้บริโภค
3) การปรับปรุงกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของภาคเอกชน
ภาคเอกชนจ าเป็ น ต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การเปิ ด เสรี ก ารบิ น ในภู มิ ภ าคอาเซี ย น ต้ อ งศึ ก ษา
รายละเอียดของตลาดการบินร่วมอาเซียนและมาตรการต่าง ๆ ภายใต้กรอบการดาเนินงานของตลาดการบินร่วม
อาเซียนเพื่อให้ภาคเอกชนสามารถเตรียมการ ปรับหรือวางกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจเพื่อแข่งขันกับสายการบินหรือ
ภาคเอกชนของประเทศสมาชิกอาเซี ยนอื่น ๆ ได้อย่ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและทันท่ วงที อย่างไรก็ตาม การวาง
โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
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กลยุ ท ธ์ ท างธุ ร กิ จ ของภาคเอกชนจ าเป็ น ต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ กั บ บทบาทของกฎหมายแข่ ง ขั น ทางการค้ า ด้ ว ย
นอกจากนี้การคุ้มครองผู้บริโภคก็เป็นประเด็นสาคัญที่ภาคเอกชนจะต้องให้ความสาคัญแม้ว่าจะเป็นการเพิ่ม ภาระ
ต้นทุนให้กับภาคเอกชนมากยิ่งขึ้นก็ตาม
10) ประเด็นที่ท้าทาย
1) การแพร่ระบาดของยาเสพติด
เมื่อเป็นประชาคมอาเซียนแล้ว การแพร่ระบาดของยาเสพติดน่าจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเคลื่อนย้ายของประชากรและนักท่องเที่ยว รวมทั้งแรงงาน
ข้ามชาติ ดังนั้ นประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ จึงต้องเตรียมการรับสถานการณ์ร่วมกัน เพราะทุก
ประเทศล้วนมีปัญหายาเสพติด แม้กระทั่งประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียที่มีบทลงโทษที่รุนแรงก็มีปัญหายาเสพติด
เช่นกัน เนื่องจากกลุ่มประเทศอาเซียนมีแหล่งผลิตยาเสพติดขนาดใหญ่คือ พื้นที่สามเหลี่ยมทองคา ซึ่งเป็นแหล่งผลิต
ฝิ่นอันดับที่ 2 ของโลก นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งผลิตเฮโรอีน ไอซ์ และยาบ้า ยาเสพติดที่ผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยม
ทองคาได้กระจายไปยังประเทศอาเซียนทุกประเทศ นอกเหนือจากการผลิตยาเสพติดในภูมิภาคอื่น โดยเฉพาะไอซ์
จากแอฟริกาและโคเคนจากอเมริกาใต้
การบริหารและการจัดการระบบฐานข้อมูลที่เป็นเอกภาพ มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ร่วมกัน รวมทั้งมีการบูรณาการการดาเนินงานร่วมกัน โดยมีประเด็นที่ท้าทายดังนี้
- การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านยาเสพติดที่เชื่อมโยงกัน ทั้งในด้านข้อมูลผู้ค้ายาเสพติด และ
ผู้เสพยาเสพติด
- การยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติด เพื่อทาลายโครงสร้างการค้ายาเสพติด
การทาลายและยุติแหล่งผลิตยาเสพติดในประเทศเพื่อนบ้าน
- การพัฒ นากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อ งในการยึด และอายัด ทรัพย์สิ นของผู้ กระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติ ด ทั้งในประเทศที่มีการกระทาความผิด และประเทศที่มีผู้กระทาความผิดมีความเป็น
พลเมืองของประเทศนั้น
- การบูรณาการการดาเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการป้องกัน ปราบปราม
และบาบัดยาเสพติดในกลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศนอกกลุ่มอาเซียน การพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการไทย
ให้ มี ขี ด ความสามารถและทั ก ษะในการสื่ อ สารและการปฏิ บั ติ ก ารร่ ว มกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ใ นกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย น
ทั้งในด้านการป้องกัน ปราบปราม บาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในท้ายที่สุด
2) การแก้ปัญหาผลกระทบทางลบด้านสังคม
จากการศึกษาดูงานที่จาการ์ตาและบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย พบว่า ปัญหาสังคมยังคงมีอยู่อย่าง
มาก เช่น ปัญหาความเหลื่อมล้า คนจนยังมีสภาพความเป็นอยู่ที่ล าบากอาศัยในสลัม ในขณะที่ในเมืองมีตึกสู ง
คนรวยอยู่ในถิ่นที่ดี ปัญหาอาชญากรรม โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นที่กระทาผิดในเวลากลางวันในที่สาธารณะ โดยไม่
102

โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค

หลักสูตรความรู้เกีย่ วกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(หนองคาย เลย บึงกาฬ)

เกรงกลัวกฎหมาย ปัญหาการจราจรที่หนาแน่นในเมืองใหญ่ ๆ เนื่องจากมีการขยายตัวของเมือง ในขณะที่ไม่ระบบ
ขนส่งมวลชนที่เพียงพอ สิ่งเหล่านี้ จะเป็นปัญหาที่รุนแรงขึ้น เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แต่ประเทศต่าง ๆ ยังไม่ให้
ความสนใจในประเด็นนี้ ส่วนใหญ่มุ่งเตรียมพร้อมด้านเศรษฐกิจ มากกว่าที่จะหาทางป้องกัน ผลกระทบทางลบที่
เกิดขึ้น ซึ่งอาเซีย นควรมีการหารื ออย่างจริงจังและหาแนวทางป้องกันอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในกลุ่ มที่มี
เศรษฐกิจโตอย่างรวดเร็ว เช่น เวียดนาม เป็นต้น
3) การพัฒนาทรัพยากรบุคลากรและการลงทุนด้านการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่สาคัญในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้น คือ การพัฒนาทรัพยากรบุคลากร และการ
ลงทุนด้านการศึกษา ตลอดจนการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดาเนินงาน จึงจะประสบการสาเร็จตามวิสัยทัศน์
การดาเนินการต้องทาทั้งระยะเร่งด่วน และระยะยาว
- ระยะเร่งด่วน กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรภาครัฐและเอกชน จะต้องมีความรู้ด้าน ASEAN
ที่ดี มีทัศนคติที่ดีต่อ ASEAN มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาสากลและภาษาต่าง ๆ ของอีก 9 ประเทศในอาเซียน
- ระยะยาว สถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับประถม มัธยม มหาวิทยาลัย จะต้องมีการเรียน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษ ระดับมหาวิทยาลัยจะต้องมีการผลิตบัณฑิตเพื่อประเทศในอาเซียน ไม่เฉพาะเพื่อประเทศ
ไทยเหมือนในอดีตที่ผ่านมา ภาคการศึกษาจะต้องมีการสารวจผู้ด้อยโอกาสในการศึกษา เป็นต้นว่า ประชาชนชายขอบ
เด็กหญิง สตรี และผู้พิการ ต้องให้อ่านออก เขียนได้ ให้รู้ภาษาอังกฤษ แรงงานมีฝีมือก็เช่นเดียวกัน ต้องผลิตเพื่อ
ตลาด ASEAN ด้วย
นอกจากนั้น การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน ก็มีส่วนสาคัญ ไม่จาเป็นว่า
การเรียนการสอนจะเกิดขึ้นในห้องเรียนเท่านั้น นอกห้องเรียนก็ย่อมทาได้ถ้ามีสื่อที่ดี
สรุปได้ว่า ในการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อสนับสนุนทั้ง 3 เสาหลักนั้น เรื่องการพัฒนา
บุคลากรทุกระดับทั้งในระยะสั้น ระยะยาว ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสาคัญที่สุด การมองตลาดให้กว้างขึ้น ไม่เฉพาะ
แต่ในประเทศไทย เพื่อผลิตบุคลากร และแรงงานไปทางานในประเทศอาเซียนเป็นเรื่องที่มีความสาคัญ การสร้าง
บรรยากาศและแรงจูงใจในองค์กรต่าง ๆ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
เพื่อให้เกิดการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้อยู่ในสังคมกลุ่ม ASEAN ได้อย่างองอาจต่อไป

1.4 ผลการวิเคราะห์ดัชนีความต้องการจาเป็น (Piority Needs Index – PNI) จากผลการ
สารวจจากบุคลากรภาครัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
1.4.1 ภูมิหลังผู้ให้ข้อมูล
บุคลากรภาครัฐผู้ตอบแบบสารวจความคิดเห็นในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 50.6) มีอายุต่ากว่า
31 ปี (ร้อยละ 31.6) รองลงมามีอายุ 31 – 40 ปี (ร้อยละ 28.5) มีอายุราชการน้อยกว่า 11 ปี (ร้อยละ 48.7) จบ
ปริญญาตรี ร้อยละ 74.1 และปริญญาโท ร้อยละ 24.7 ดารงตาแหน่งชานาญการ (ร้อยละ 79.1) ปฏิบัติหน้าที่ใน
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(เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)

สังกัดพลเรือนสามัญมากที่สุด (ร้อยละ 34.2) รองลงมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ร้อยละ 15.2) ดังแสดง
รายละเอียดในตาราง 11
ตาราง 11 จานวนและร้อยละของบุคลากรภาครัฐผู้ให้ข้อมูลจาแนกตามภูมิหลัง
ภูมิหลัง
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
5. การศึกษาสูงสุด
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
รวม
6. ตาแหน่งงาน
- ระดับชานาญการ
- ระดับชานาญการพิเศษ
- ระดับเชี่ยวชาญ
รวม
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หนองคาย
จานวน ร้อยละ

เลย
จานวน ร้อยละ

บึงกาฬ
จานวน ร้อยละ

รวม
จานวน ร้อยละ

20
30
50

40.0
60.0
100.0

25
25
50

50.0
50.0
100.0

35
23
58

60.3
39.7
100.0

80
78
158

50.6
49.4
100.0

11
11
17
11
50

22.0
22.0
34.0
22.0
100.0

17
18
10
5
50

34.0
36.0
20.0
10.0
100.0

22
16
16
4
58

37.9
27.6
27.6
6.9
100.0

50
45
43
20
158

31.6
28.5
27.2
12.7
100.0

17
11
16
6
50

34.0
22.0
32.0
12.0
100.0

31
10
6
2
1
50

62.0
20.0
12.0
4.0
2.0
100.0

29
9
18
2
58

50.0
15.5
31.0
3.4
100.0

77
30
40
10
1
158

48.7
19.0
25.3
6.3
.6
100.0

34
16
50

68.0
32.0
100.0

37
12
1
50

74.0
24.0
2.0
100.0

46
11
1
58

79.3
19.0
1.7
100.0

117
39
2
158

74.1
24.7
1.3
100.0

39
9
2
50

78.0
18.0
4.0
100.0

42
6
2
50

84.0
12.0
4.0
100.0

44
11
3
58

75.9
19.0
5.2
100.0

125
26
7
158

79.1
16.5
4.4
100.0
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ภูมิหลัง
6. สังกัด
- พลเรือนสามัญ
- กลาโหม
- ตารวจ
- สถาบันอุดมศึกษา
- ครู/บุคลากรทางการศึกษา
- อัยการ/ตุลาการ
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด
- พนักงานเทศบาล
- พนักงานส่วนตาบล
รวม

หนองคาย
จานวน ร้อยละ
33

66.0

5
2
5
3
2
50

10.0
4.0
10.0
6.0
4.0
100.0

เลย
จานวน ร้อยละ
23
3
3
1
9
5
6
50

46.0
6.0
6.0
2.0
18.0
10.0
12.0
100.0

บึงกาฬ
จานวน ร้อยละ
21
2
7
3
2
3
10
4
6
58

36.2
3.4
12.1
5.2
3.4
5.2
17.2
6.9
10.3
100.0

รวม
จานวน ร้อยละ
77
5
7
3
10
6
24
12
14
158

48.7
3.2
4.4
1.9
6.3
3.8
15.2
7.6
8.9
100.0

1.4.2 ประสบการณ์เข้ารับการฝึกอบรมด้านอาเซียน
บุคลากรภาครัฐที่ตอบแบบสารวจจานวนมากถึง ร้อยละ 76.6 ที่ไม่เคยเข้าอบรมด้านอาเซียนมาก่อน
สาหรับบุคลากรภาครัฐที่เคยเข้าอบรมด้านอาเซียนส่วนใหญ่เข้ารับการอบรมด้านสังคมและวัฒนธรรม (ร้อยละ
48.6) รองลงมาคือ ด้านเศรษฐกิจ (ร้อยละ 40.5) และเข้ารับการอบรมเพียง 1-2 ครั้งต่อปี (ร้อยละ 86.5) และมี
เพียงร้อยละ 8.1 เข้ารับการอบรมที่จัดโดย สานักงาน ก.พ. ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 12
ตาราง 12 จานวนและร้อยละของบุคลากรภาครัฐที่ได้รับการอบรมด้านอาเซียนจาแนกตามจังหวัด
ภูมิหลัง

หนองคาย
เลย
บึงกาฬ
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน
ร้อยละ
1. การเข้าร่วมฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อด้านอาเซียน
- ไม่เคย
39
78.0
42
84.0
40
69.0
- เคย
11
22.0
8
16.0
18
31.0
รวม
50
100.0
50
100.0
58
100.0
1.1 กรณีตอบข้อ 7 เคย หัวข้อฝึกอบรมด้านความรู้เกี่ยวกับอาเซียนที่เคยฝึกอบรม
- เศรษฐกิจ
4
36.4
4
50.0
7
38.9
- สังคมและวัฒนธรรม
6
54.5
3
37.5
9
50.0
- การเมื อ งและความ
1
12.5
1
5.6
มั่นคง

โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค

รวม
จานวน

ร้อยละ

121
37
158

76.6
23.4
100.0

15
18

40.5
48.6

1

2.7
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ภูมิหลัง

(เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)

หนองคาย
เลย
บึงกาฬ
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน
ร้อยละ
- 3 เสาอาเซียน
1
9.1
1
5.6
1.2 กรณีตอบข้อ 7 เคย หน่วยงานที่จัดการฝึกอบรม
- สานักงาน ก.พ.
1
9.1
1
12.5
1
5.6
- หน่วยงานอื่น
10
90.9
7
87.5
17
94.4
1.3 กรณีตอบข้อ 7 เคย จานวนครั้งที่เข้ารับการฝึกอบรมในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยเฉลี่ย
- 1 – 2 ครั้ง/ปี
10
90.9
6
75.0
16
88.9
- 3 – 4 ครั้ง/ปี
1
9.1
2
25.0
1
5.6
- 5 – 6 ครั้ง/ปี
- มากกว่า 6 ครั้ง/ปี
1
5.6

รวม
จานวน
3

ร้อยละ
8.1

3
34

8.1
91.9

32
3
1
1

86.5
8.1
2.7
2.7

1.4.3 ความต้องการจาเป็นในการฝึกอบรมเกี่ยวกับอาเซียน
ผลการสารวจความต้องการจาเป็นในการฝึกอบรมของบุคลากรภาครัฐที่ตอบแบบสารวจโดยพิจารณาจาก
การค่าดัชนีความต้องการจาเป็น (PNI) ด้านความรู้ ทัศนคติ ทักษะ และบรรยากาศในการทางานพบว่า ด้านความรู้
ที่มีความต้องการจาเป็นมากที่สุดเคือ กฎหมายด้านอาเซียนสาหรับข้าราชการ (PNI = 0.34) รองลงมาคือ การสร้าง
นวัตกรรมสินค้า บริการ ลงทุน แรงงานระดับจังหวัดของท่านเพื่อความเข้มแข็งของไทยในเวทีอาเซียน ระบบโลจิสติกส์
อาเซียนสู่โอกาสทางเศรษฐกิจกับคุณภาพชีวิตของคนไทยในจังหวัดและระหว่างประเทศใกล้เคียง และอาชีพ งานที่
ต้องเร่งพัฒนาในกลุ่มพื้นที่จังหวัด ในจังหวัดท่านเพื่อรองรับการขยายฐานเศรษฐกิจอาเซียน (PNI = 0.33) เทคนิค
เจรจาต่ อรองกั บ ผู้ ป ฏิ บั ติง านราชการในอาเซี ยน ความพร้ อมในการทางานด้ า นอาเซีย นของประเทศไทยเมื่ อ
เทียบเคียงกับประเทศสมาชิกอาเซียน และหลักธรรมาภิบาลเพื่อการทางานกับประเทศเพื่อนบ้าน (PNI = 0.32) การ
รู้เท่าทันปัญหาสาธารณสุขไทยกับการเปิดเสรีอาเซียน ความอ่อนไหวทางการเมืองในประเทศเพื่อนบ้าน ตลาด
การศึกษาอาเซียนของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน และการประยุกต์แนวคิดทฤษฎีแบบไทยเพื่อสร้างความมั่นคงและ
ความอยู่รอดในระบบทุนนิยมอาเซียน การพัฒนาการคิดอย่างไทยสู่การคิดอย่างอาเซียน (PNI = 0.31) ด้านทัศนคติ
ต่ออาเซียนที่มีความต้องการจาเป็น มากที่สุดคือ แนวความคิดในระดับสากล (Global mindset) (PNI = 0.28)
รองลงมาคือ การยอมรับคุณค่า คานึงถึงสิทธิมนุษยชนอาเซียน (PNI = 0.26) ความท้าทายกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ใน
การทางานอาเซียน การยอมรับคุณค่าของสันติภาพ เพื่อสร้างความมั่นคงของประชาชนในชายแดนกับประเทศเพื่อน
บ้านอาเซียน การเรียนรู้ความสาเร็จที่น่ายกย่องจากประวัติศาสตร์/บุคคลสาคัญของประเทศเพื่อนบ้าน ความสาคัญ
ของการพึ่งพาซึ่งกันและกันและการสร้างสัมพันธภาพระหว่า งคนไทยกับคนในประเทศเพื่อนบ้าน ความเข้าใจใน
ความเชื่อและค่านิยมที่ต่างกันระหว่างคนไทยกับคนในประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกัน และความคิดเชิงบวกต่อ
เพื่อนบ้านอาเซียนโดยไม่ยึดติดอดีต (PNI = 0.25) ด้านทักษะอาเซียนที่มีความต้องการจาเป็น มากที่สุดคือ ทักษะ
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ภาษาอังกฤษในการทางานอาเซียนของข้าราชการ (PNI = 0.37) รองลงมาคือ ทักษะการออกแบบกิจกรรมโครงการ
เพื่อแก้ปัญหาในการทางานอาเซียนในภูมิภาค (PNI = 0.36) ทักษะบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งอาเซียนและจังหวัด
และทักษะจาเป็นต่องานอาเซียน (PNI = 0.34) แนวทางส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรท้องถิ่นในจังหวัดอย่างยั่งยืนเพื่อ
การบริการและการลงทุนข้ามพรมแดน ทักษะการทาวิจัยชุมชนเพื่อสร้างความได้เปรียบคู่เจรจาการค้า /บริการ/การ
ลงทุน /การใช้แรงงานกับเพื่อนบ้ าน ทักษะการให้ บริการราชการอิเล็ กทรอนิคออนไลน์ร่ว มกับออฟไลน์อย่างมี
มาตรฐานอาเซียนและสากล และเทคนิคบริหารความเสี่ยงในการทางานอาเซียน (PNI = 0.33) ดังแสดงรายละเอียด
ในตาราง 13
ตาราง 13 สภาพปัจจุบัน ความคาดหวัง และความต้องการจาเป็นด้านความรู้ ทัศนคติ และทักษะอาเซียน
ความรู้ ทัศนคติ และทักษะอาเซียน
ความรูด้ ้านอาเซียน
1. กฎหมายด้านอาเซียนสาหรับข้าราชการ
2. การสร้างนวัตกรรมสินค้า/บริการ/ลงทุน/แรงงานระดับ
จังหวัดของท่านเพื่อความเข้มแข็งของไทยในเวทีอาเซียน
3. ระบบโลจิสติกส์อาเซียนสู่โอกาสทางเศรษฐกิจกับคุณภาพ
ชีวิตของคนไทยในจังหวัดและระหว่างประเทศใกล้เคียง
4. อาชีพ/งานที่ต้องเร่งพัฒนาในกลุ่มพื้นที่จังหวัด/ในจังหวัด
เพื่อรองรับการขยายฐานเศรษฐกิจอาเซียน
5. เทคนิคเจรจาต่อรองกับผูป้ ฏิบัติงานราชการในอาเซียน
6. ความพร้อมในการทางานด้านอาเซียนของประเทศไทยเมื่อ
เทียบเคียงกับประเทศสมาชิกอาเซียน
7. หลักธรรมาภิบาลเพื่อการทางานกับประเทศเพื่อนบ้าน
8. การรู้เท่าทันปัญหาสาธารณสุขไทยกับการเปิดเสรีอาเซียน
9. ความอ่อนไหวทางการเมืองในประเทศเพื่อนบ้าน
10. ตลาดการศึกษาอาเซียนของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
11. การประยุกต์แนวคิดทฤษฎีแบบไทยเพื่อสร้างความมั่นคง
และความอยู่รอดในระบบทุนนิยมอาเซียน
ทัศนคติต่ออาเซียน
1. แนวความคิดในระดับสากล (Global mindset)
2. การยอมรับคุณค่า คานึงถึงสิทธิมนุษยชนอาเซียน
3. ความท้าทายกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ในการทางานอาเซียน

สภาพปัจจุบัน
Mean SD

ความคาดหวัง
Mean
SD

PNI

2.61

0.85

3.92

0.84

0.34

2.63

0.96

3.95

0.92

0.33

2.62

0.88

3.90

0.94

0.33

2.62

0.94

3.90

0.93

0.33

2.54

0.83

3.76

0.91

0.32

2.60

0.73

3.82

0.71

0.32

2.62
2.63
2.56
2.70

0.84
0.88
0.83
0.82

3.84
3.84
3.72
3.90

0.98
0.90
0.85
0.97

0.32
0.31
0.31
0.31

2.62

0.88

3.79

1.03

0.31

2.84
2.86
2.90

0.94
1.01
1.00

3.95
3.87
3.89

0.90
0.88
0.89

0.28
0.26
0.25
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(เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)

ความรู้ ทัศนคติ และทักษะอาเซียน
4. การยอมรับคุณค่าของสันติภาพ เพื่อสร้างความมั่นคงของ
ประชาชนในชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน
5. การเรียนรู้ความสาเร็จที่น่ายกย่องจากประวัตศิ าสตร์/บุคคล
สาคัญของประเทศเพื่อนบ้าน
6. ความสาคัญของการพึ่งพาซึ่งกันและกันและการสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างคนไทยกับคนในประเทศเพื่อนบ้าน
7. ความเข้าใจในความเชื่อและค่านิยมที่ต่างกันระหว่างคนไทย
กับคนในประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกัน
8. ความคิดเชิงบวกต่อเพื่อนบ้านอาเซียนโดยไม่ยึดติดอดีต
9. การเห็นคุณค่าด้านวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้านทีม่ ีชายแดนติดกัน
10. การสร้างจิตสานึกร่วมความรับผิดชอบของประชาชนไทย
ในฐานะพลเมืองอาเซียน
ทักษะอาเซียน
1. ทักษะภาษาอังกฤษในการทางานอาเซียนของข้าราชการ
2. ทักษะการออกแบบกิจกรรมโครงการเพื่อแก้ปัญหาในการ
ทางานอาเซียนในภูมิภาค
3. ทักษะบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งอาเซียนและจังหวัด
4. ทักษะการสร้างเครือข่ายการทางานตามแนวชายแดน
5. ทักษะจาเป็นต่องานอาเซียน เช่น ความเป็นมืออาชีพในงาน
(Professional) มีความเป็นสากล (International) เป็นผู้
อานวยความสะดวกที่ดี (Facilitator) และอื่น ๆ
6. แนวทางส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรท้องถิ่นในจังหวัดอย่าง
ยั่งยืนเพื่อการบริการและการลงทุนข้ามพรมแดน
7. ทักษะการทาวิจัยชุมชนเพื่อสร้างความได้เปรียบคู่เจรจา
การค้า/บริการ/การลงทุน/การใช้แรงงานกับเพื่อนบ้าน
8. ทักษะการให้บริการราชการอิเล็กทรอนิคออนไลน์ร่วมกับ
ออฟไลน์อย่างมีมาตรฐานอาเซียนและสากล
9. เทคนิคบริหารความเสี่ยงในการทางานอาเซียน
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สภาพปัจจุบัน
Mean SD

ความคาดหวัง
Mean
SD

PNI

2.96

1.03

3.96

0.88

0.25

2.92

0.90

3.89

0.89

0.25

2.98

1.03

3.95

0.92

0.25

2.90

0.94

3.85

0.83

0.25

2.91

0.99

3.86

0.87

0.25

3.01

0.95

3.98

0.91

0.24

3.00

0.93

3.94

0.87

0.24

2.43

1.00

3.87

1.02

0.37

2.49

0.90

3.90

0.93

0.36

2.47
2.56

0.83
0.93

3.80
3.90

0.88
1.01

0.35
0.34

2.57

0.93

3.87

0.99

0.34

2.61

0.88

3.91

0.89

0.33

2.62

0.79

3.90

0.90

0.33

2.57

0.78

3.82

0.90

0.33

2.63

0.95

3.91

0.99

0.33
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1.4.4 ความต้องการจาเป็นด้านบรรยากาศการทางานอาเซียน
ผลการสารวจความต้องการจาเป็น ด้านบรรยากาศการทางานอาเซียนพบว่า ในการฝึกอบรมของ
บุคลากรภาครัฐที่ตอบแบบสารวจโดยพิจารณาจากการค่าดัชนีความต้องการจาเป็น (PNI) มีความต้องการจาเป็น
มากที่สุดคือ หน่วยงานมีการถ่ายทอดนโยบาย กลยุทธ์และตัวชี้วัดสู่การทางานด้านอาเซียนไว้อย่างชัดเจน และการ
สนับสนุนของหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรเตรียมความพร้อมในการทางานด้านอาเซียน (PNI=0.33) รองลงมาคือ
หน่วยงานภาคีเครือข่ายในการทางานด้านอาเซียนที่รู้จัก สามารถขอความร่วมมือได้อย่างสะดวกใจ (PNI=0.31)
การศึกษาดูงานในหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนที่ประสบความสาเร็จในงานด้านอาเซียนของจังหวัดที่ สังกัด (PNI=0.29)
ผู้บริหารมีความรู้และพร้อมต่อการทางานอาเซียน และบรรยากาศในที่ทางานเอื้อต่อการทางานอาเซียน (PNI=0.26
และ 0.25 ตามลาดับ) ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 14
ตาราง 14 สภาพปัจจุบัน ความคาดหวัง และความต้องการจาเป็นด้านบรรยากาศการทางานอาเซียน
บรรยากาศการทางานอาเซียน
1. หน่วยงานมีการถ่ายทอดนโยบาย กลยุทธ์และตัวชี้วัดสู่การ
ทางานด้านอาเซียนไว้อย่างชัดเจน
2. การสนับสนุนของหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรเตรียมความพร้อม
ในการทางานด้านอาเซียน
3. หน่ ว ยงานภาคี เ ครื อ ข่ า ยในการท างานด้ า นอาเซี ย นที่ รู้ จั ก
สามารถขอความร่วมมือได้อย่างสะดวกใจ
4. การศึ ก ษาดู ง านในหน่ ว ยงานภาครั ฐ /เอกชนที่ ป ระสบ
ความสาเร็จในงานด้านอาเซียนของจังหวัดที่สังกัด
5. ผู้บริหารมีความรู้และพร้อมต่อการทางานอาเซียน
6. บรรยากาศในที่ทางานเอื้อต่อการทางานอาเซียน

สภาพปัจจุบัน

ความคาดหวัง

PNI

Mean

SD

Mean

SD

2.58

0.84

3.84

0.95

0.33

2.58

0.86

3.82

0.93

0.33

2.66

0.93

3.82

0.97

0.31

2.76

1.00

3.87

1.02

0.29

2.87
2.89

1.01
1.06

3.87
3.86

0.94
0.96

0.26
0.25

1.4.5 ความสอดคล้องของแหล่งความต้องการจาเป็นที่นาไปสู่ประเด็นหัวข้อที่ใช้ในการฝึกอบรม
จากผลการสั ง เคราะห์ ส ภาพปั ญ หา ความต้ อ งการจ าเป็ น และความคาดหวั ง ที่ ไ ด้ จ ากการทบทวน
วรรณกรรม วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้านอาเซียนของจังหวัด ผลการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง และผลการวิเคราะห์ ค่าดัชนี
ความต้องการจาเป็นที่ได้จากการสารวจบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค สรุปเป็นประเด็นหัวข้อเพื่อ
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 15

โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
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หลักสูตรความรู้เกีย่ วกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(หนองคาย เลย บึงกาฬ)
(เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)

ตาราง 15 ความสอดคล้องของแหล่งความต้องการจาเป็นที่นาไปสู่ประเด็นหัวข้อที่ใช้ในการฝึกอบรม
ผลการทบทวน
วรรณกรรม
หมวดวิชา 1
การสร้างศักยภาพ
ในงานราชการ
ส่วนภูมิภาค
(Capacity
Building for
Provincial
Public Service)

หมวดวิชา 2
จิตวิญญาณความ
เป็นอาเซียนและรู้
เท่าทันอาเซียน
(ASEAN Mind
and Literacy)
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ความสอดคล้องของแหล่งข้อมูลที่กาหนดความต้องการจาเป็นในการฝึกอบรม
ผลการวิเคราะห์ ผลการสัมภาษณ์
ผลการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็น (PNI)
แผนยุทธศาสตร์
ที่ได้จากการสารวจจากบุคลากรภาครัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
1. กฎหมายด้านอาเซียนสาหรับข้าราชการ
2. การสร้างนวัตกรรมสินค้า/บริการ/ลงทุน/แรงงานระดับจังหวัดเพื่อความ
เข้มแข็งของไทยในเวทีอาเซียน
3. ระบบโลจิสติกส์อาเซียนสู่โอกาสทางเศรษฐกิจกับคุณภาพชีวิตของคนไทย
ในจังหวัดและระหว่างประเทศใกล้เคียง
4. อาชีพ/งานที่ต้องเร่งพัฒนาในกลุ่มพื้นทีจ่ ังหวัด/ในจังหวัดท่านเพือ่ รองรับ
การขยายฐานเศรษฐกิจอาเซียน
5. เทคนิคเจรจาต่อรองกับผู้ปฏิบัติงานราชการในอาเซียน
6. ความพร้อมในการทางานด้านอาเซียนของประเทศไทยเมื่อเทียบเคียงกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน
7. หลักธรรมาภิบาลเพื่อการทางานกับประเทศเพื่อนบ้าน
8. การรูเ้ ท่าทันปัญหาสาธารณสุขไทยกับการเปิดเสรีอาเซียน
9. ความอ่อนไหวทางการเมืองในประเทศเพื่อนบ้าน
10. ตลาดการศึกษาอาเซียนของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
11. การประยุกต์แนวคิดทฤษฎีแบบไทยเพื่อสร้างความมั่นคงและความ
อยู่รอดในระบบทุนนิยมอาเซียน
1. แนวความคิดในระดับสากล (Global mindset)
1. สร้าง
1. การรู้เท่าทัน
ความสัมพันธ์กับ ยุทธศาสตร์ตามแนว 2. การยอมรับคุณค่า คานึงถึงสิทธิมนุษยชนอาเซียน
ประเทศเพื่อนบ้าน เศรษฐกิจชายแดนภาค 3. รู้สึกท้าทายกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ในการทางานอาเซียน
2. อนุรักษ์
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4. การยอมรับคุณค่าของสันติภาพ เพื่อสร้างความมั่นคงของประชาชนใน
ประเพณี และ
ตอนบน 1
ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน
วัฒนธรรม
2. ความเข้าใจ
5. การเรียนรู้ความสาเร็จที่น่ายกย่องจากประวัติศาสตร์/บุคคลสาคัญของ
ท่องเที่ยว
ปัญหารูปแบบใหม่
ประเทศเพื่อนบ้าน
เชื่อมโยงกับ
ในภูมิภาคจากเสรี 6. ความสาคัญของการพึ่งพาซึ่งกันและกันและการสร้างสัมพันธภาพระหว่าง
ประเทศเพื่อน
อาเซียน
คนไทยกับคนในประเทศเพื่อนบ้าน
บ้าน
3. มุมมองในการ
7. ความเข้าใจในความเชื่อและค่านิยมที่ตา่ งกันระหว่างคนไทยกับคนใน
ทางาน ที่เน้นการ
ประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกัน
ให้บริการ
8. ความคิดเชิงบวกต่อเพื่อนบ้านอาเซียนโดยไม่ยึดติดอดีต
9. การเห็นคุณค่าด้านวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของไทยและประเทศ
เพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกัน
10. การสร้างจิตสานึกร่วมความรับผิดชอบของประชาชนไทยในฐานะ
พลเมืองอาเซียน

1. ยกระดับ
คุณภาพบุคลากร
2. ยกระดับ
คุณภาพ
การเกษตร
3. พัฒนาบุคลากร
และเครือข่าย
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและ
บริการ

1. การเสริมสร้าง
สมรรถนะที่จาเป็น
ของข้าราชการด้าน
การสื่อสาร การ
อานวยความสะดวก
การมีความรู้ภูมิหลัง
รากเหง้าของ
ประเทศเพื่อนบ้าน
2. เปลี่ยนมุมมองใน
การทางาน ที่เน้น
การให้บริการ
3. การกาหนด
แผนพัฒนาการค้า
และการลงทุนใน
อาเซียน

โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค

หลักสูตรความรู้เกีย่ วกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(หนองคาย เลย บึงกาฬ)

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

ความสอดคล้องของแหล่งข้อมูลที่กาหนดความต้องการจาเป็นในการฝึกอบรม
ผลการวิเคราะห์ ผลการสัมภาษณ์
ผลการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็น (PNI)
แผนยุทธศาสตร์
ที่ได้จากการสารวจจากบุคลากรภาครัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
1. ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
2. เครือข่ายการ
ควบคุมและ
ป้องกันโรค
3. ขีดความ
สามารถในการ
แข่งขันด้านการ
ลงทุน
4. ความร่วมมือ
ด้านการลงทุน
และการค้า
ระหว่างประเทศ
/ ระหว่าง
ภาคเอกชนสอง
ประเทศ

1.ทักษะอาชีพ/งาน
ที่ต้องเร่งพัฒนาใน
กลุ่มพื้นที่
2. ทักษะการบริการ
ราชการแนวใหม่
3. ทักษะการเจรจา
ต่อรองที่ไม่เอา
เปรียบ

1. ทักษะภาษาอังกฤษในการทางานอาเซียนของข้าราชการ
2. ทักษะการออกแบบกิจกรรมโครงการเพือ่ แก้ปัญหาในการทางานอาเซียนใน
ภูมิภาค
3. ทักษะบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งอาเซียนและจังหวัด
4. ทักษะการสร้างเครือข่ายการทางานตามแนวชายแดน
5. ทักษะจาเป็นต่องานอาเซียน เช่น ความเป็นมืออาชีพในงาน
(Professional) มีความเป็นสากล (International) เป็นผู้อานวยความ
สะดวกที่ดี (Facilitator) และอื่น ๆ
6. แนวทางส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรท้องถิ่นในจังหวัดอย่างยั่งยืนเพื่อการ
บริการและการลงทุนข้ามพรมแดน
7. ทักษะการทาวิจัยชุมชนเพื่อสร้างความได้เปรียบคู่เจรจาการค้า/บริการ/
การลงทุน/การใช้แรงงานกับเพื่อนบ้าน
8. ทักษะการให้บริการราชการอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ร่วมกับออฟไลน์อย่างมี
มาตรฐานอาเซียนและสากล
9. เทคนิคบริหารความเสี่ยงในการทางานอาเซียน

สรุป จากผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องจากแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการกาหนดความต้องการจาเป็นในการ
ฝึกอบรม สามารถเชื่อมโยงไปสู่การออกแบบหลักสูตร โดยผลจากการทบทวนวรรณกรรมนาไปสู่การกาหนด
โครงสร้างของหลักสูตร ในขณะที่ผลจากการวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ ผลการสัมภาษณ์ และผลการสารวจความ
ต้องการจาเป็นจากบุคลากรภาครัฐ นาไปสู่การกาหนดเนื้อหาสาระในหลักสูตร ดังแสดงในแผนภาพ 3

โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
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หลักสูตรความรู้เกีย่ วกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(หนองคาย เลย บึงกาฬ)
(เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)

โครงสร้างหลักสูตรได้แก่ หมวดวิชา เครื่องมือในการวิจัย

การทบทวนวรรณกรรม
การวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์
ผลการสัมภาษณ์
ผลการสารวจความต้องการจาเป็น

เนื้อหาสาระในหลักสูตร
- คาอธิบายรายวิชา
- หัวข้อ ขอบเขตเนื้อหา และกาหนดวิทยากร
- วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และวิธีการประเมินผล

ภาพประกอบ 3 การเชื่อมโยงผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องจากแหล่งข้อมูลไปสู่การออกแบบหลักสูตร

ตอนที่ 2 ผลการวิพากษ์หลักสูตร
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการจัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรโครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับ
อาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค สาหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (หนองคาย เลย บึงกาฬ)
1. ประเด็นวิพากษ์ด้านความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร
ตาราง 16 ประเด็นวิพากษ์ดา้ นความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
หมวดวิชา 1 การสร้าง
ศักยภาพเพื่อประสิทธิภาพ
ในงานราชการส่วนภูมิภาค
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ข้อเสนอแนะคาอธิบายรายวิชา
1) มีความเหมาะสม แต่ควรตัดประเทศพม่า และ
เวียดนามออกไป เนื่องจากประเทศไทยไม่มีจังหวัด
ชายแดนที่ติดกับ 2 ประเทศดังกล่าวจริง
2) ควรเพิ่มเรื่องการเมือง การปกครอง วัฒนธรรม
และสภาพทั่วไปของ สปป.ลาว ครอบคลุมถึงเนื้อหา
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเทศลาว เพื่อความรู้ความ
เข้าใจในประเทศเพื่อนบ้าน “รู้เขารู้เรา” ซึ่งอาจจะ
รวมถึงเวียดนามและจีนตอนใต้

เนื้อหาที่ปรับแก้ไขในหลักสูตร
ในคาอธิบายรายวิชาได้มีการ
ตัดคาว่า ประเทศพม่า ออกไปและ
เพิ่มเนื้อหาต่าง ๆ ที่เกีย่ วข้องกับ
ประเทศ สปป.ลาว เข่น การเมือง
การปกครอง วัฒนธรรม และสภาพ
ทั่วไปของ สปป.ลาว

โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค

หลักสูตรความรู้เกีย่ วกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(หนองคาย เลย บึงกาฬ)

หมวดวิชา
หมวดวิชา 2 จิตวิญญาณความ
เป็นอาเซียนและรูเ้ ท่าทัน
อาเซียน
หมวดวิชา 3 ทักษะการ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่ประชาคม
อาเซียน

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม

เนื้อหาที่ปรับแก้ไขในหลักสูตร

ข้อเสนอแนะคาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายค่อนข้างละเอียดดีแล้ว

ไม่มีการปรับแก้

ข้อเสนอแนะคาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายค่อนข้างละเอียดดีแล้ว

ไม่มีการปรับแก้

2. ประเด็นวิพากษ์ด้านความเหมาะสมของหัวข้อวิชา
ตาราง 17 ประเด็นวิพากษ์ดา้ นความเหมาะสมของหัวข้อวิชา
หัวข้อวิชา
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
เนื้อหาที่ปรับแก้ไขใหลักสูตร
หมวดวิชา 1 การสร้างศักยภาพในงานราชการส่วนภูมิภาค
หัวข้อวิชา 1 สถานการณ์และ
แนวโน้มของอาเซียน อาเซียน+3
ผลกระทบ และความพร้อมของราชการ
ไทย

หัวข้อวิชา 2 บทบาทของราชการ
ในการพัฒนาการค้าและการลงทุนเพื่อ
เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจของไทย

หัวข้อวิชา 3 กฎหมายและหลัก
ธรร-มาภิบาลในการทางานอาเซียน
สาหรับข้าราชการ

1) ควรมีการเพิ่มเวลาสาหรับหัวข้อในนี้
1) ปรับเพิ่มเวลาจาก 1.30 ชั่วโมง
ตารางการฝึกอบรม เพื่อการให้คารู้ได้อย่าง เป็น 2 ชั่วโมง
เหมาะสม
2) คณะทางานได้ทาการประสาน
2) มีการแนะนาวิทยากรเป็นทูตไทย
ผู้เชี่ยวชาญแล้วคือ ดร.นิรมิต
ประจา สปป.ลาว
ชาวระนอง และ ดร.ไพวุฒิ ลังกา จาก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จาก
ข้อเสนอแนะดังกล่าวอาจจะมีการ
ทบทวนและประสานเพื่อปรับเปลีย่ น
วิทยากรตามข้อเสนอแนะอีกครั้งหนึ่ง
ได้เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายด้าน
ควรมีการเพิ่มประเด็นเกี่ยวกับกฎหมาย
ด้านการค้า การแลกเปลี่ยนเงินตรา ธุรกรรม การค้า การแลกเปลี่ยนเงินตรา ธุรกรรม
ทางการค้า การเงิน กฎหมายศุลกากร
ทางการค้า การเงิน กฎหมายศุลกากร
รวมถึงด้านการสาธารณสุข เนื่องจากคนจาก และให้ความสาคัญกับการสาธารณสุข
สปป.ลาว มักจะข้ามมารักษาโรคในไทย ซึ่ง
ประเทศไทยยังขาดกระบวนการกลั่นกรอง
ชาวลาวที่เข้ามา
1) ปรับเนื้อหาสาระในหัวข้อดังกล่าว
1) ควรเพิ่มประเด็นข้อควรระวัง DO &
โดยเน้น “สาระเกี่ยวข้องกับข้อควรระวัง
DON’T ของแต่ละประเทศ
2) คาว่าคิดอย่างอาเซียนมีความหมาย สิ่งที่ควรทาและไม่ควรทา ประเด็น
อ่อนไหวที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
ว่าอย่างไร ควรมีการอธิบายให้มีความ
กัน และประเด็นอ่อนไหวด้านความ
ชัดเจนเพื่อความเข้าใจของผู้อ่าน
มั่นคง”
2) ปรับหัวข้อให้สื่อความหมายของ

โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
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หลักสูตรความรู้เกีย่ วกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(หนองคาย เลย บึงกาฬ)
(เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)

หัวข้อวิชา

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม

เนื้อหาที่ปรับแก้ไขใหลักสูตร
การคิดอย่างอาเซียน เป็น “แนวคิด
อาเซียน” คือ การคิดที่ก้าวพ้นจากความ
เป็นคนไทย ชาติไทย เป็นคนอาเซียน
พลเมืองอาเซียนและเพิ่มอีก 1 หัวข้อคือ
“กฎระเบียบด้านการค้าและการลงทุน
ในเขตเศรษฐกิจชายแดน”

หมวดวิชา 2 จิตวิญญาณความเป็นอาเซียนและรู้เท่าทันอาเซียน
หัวข้อวิชา 1 ทัศนคติต่ออาเซียน
และแนวคิดอาเซียน

หัวข้อวิชา 2 เสวนาการรูเ้ ท่าทัน
อาเซียน

หัวข้อวิชา 3 คุณค่าของประเพณี
วิถีชีวิตของไทยและประเทศเพื่อนบ้านที่
ใกล้ชิด

คณะทางานได้เชิญวิทยากรซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัยที่มีความรอบรู้
เกี่ยวกับอาเซียน ความเป็นไปและ
ศักยภาพของประเทศสมาชิก
อาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศ
สมาชิกอาเซียนในลุ่มแม่น้าโขง คือ
อาจารย์ทรงฤทธิ์ โพนเงิน กรรมการ
บริหารศูนย์แม่น้าโขงศึกษา ม.ราชภัฏ
อุบลราชธานี และนักวิจยั ของ สกว.
ควรมีการเพิ่มประเด็นปัญหารูปแบบ
ทาการเพิ่มเติมประเด็นปัญหา
ใหม่ เช่น อาชญากรรมข้ามชาติ การต่อต้าน รูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรมข้ามชาติ
การก่อการร้ายสากล การค้ามนุษย์
การต่อต้านการก่อการร้ายสากล การค้า
ยาเสพติด
มนุษย์ ยาเสพติด ในเนื้อหาการเสวนา
มีความเหมาะสม
ไม่มีการปรับแก้
ในหัวข้อนี้เป็นประเด็นละเอียดอ่อน
ควรจะต้องเชิญวิทยากรที่มีความรูจ้ ริง และ
มีความเป็นกลาง

หมวดวิชา 3 ทักษะการขับเคลื่อนนโยบายสู่ประชาคมอาเซียน
หัวข้อวิชา 1 การวิจัยชุมชนเพื่อ
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
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ในหัวข้อมีการนาเสนอกรอบวิชา แต่ยัง
ปรับหัวข้อวิชาเป็น “การวิจัยชุมชน
ขาดความชัดเจนหัวข้อในกิจกรรม
เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขัน” และเพิ่มเติมจุดเน้นเกี่ยวกับ
“ผลการวิจัยชุมชนเพื่อสร้างความ
ได้เปรียบคู่เจรจาการค้า/บริการ/การ
ลงทุน/การใช้แรงงานกับประเทศเพือ่ นบ้าน
และการฝึกคิดการเชื่อมโยงนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านอาเซียนมาสู่การกาหนด
โจทย์วิจัยเพื่อการพัฒนาบุคคล

โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค

หลักสูตรความรู้เกีย่ วกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(หนองคาย เลย บึงกาฬ)

หัวข้อวิชา

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม

เนื้อหาที่ปรับแก้ไขใหลักสูตร
หน่วยงาน และพื้นที่ชายแดนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ศึกษา
กรณีตัวอย่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน
การเกษตรปลอดภัยมาตรฐานการ
ส่งออกจากชุมชน” ลงในเนื้อหาของ
หัวข้อดังกล่าวในการปฏิบตั ิกิจกรรม
ไม่มีการปรับแก้

หัวข้อวิชาที่ 2 การศึกษาดูงาน

มีความเหมาะสม

หัวข้อวิชาที่ 3 การบูรณาการ
แผนการปฏิบัติการของจังหวัดชายแดน
ภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
หัวข้อวิชาที่ 4 กิจกรรมสร้าง
เครือข่ายชุมชนนักปฏิบตั ิงานด้าน
อาเซียนในพื้นที่ภูมิภาคชายแดนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

มีความเหมาะสม

ไม่มีการปรับแก้

มีความเหมาะสม

ไม่มีการปรับแก้

3. ประเด็นวิพากษ์ด้านวิธีการเรียนรู้ในแต่ละหมวดวิชา
วิธีการเรียนรู้ทั้ง 3 หมวดวิชา มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดและความต้องการ
จาเป็นและความคาดหวังของผู้ปฏิบัติงาน จึงไม่มีการปรับแก้ไข
4. ประเด็นวิพากษ์ด้านตารางกาหนดการ จาแนกตามหมวดวิชา เนื้อหา และกิจกรรม
ตาราง 18 ประเด็นวิพากษ์ด้านตารางกาหนดการ จาแนกตามหมวดวิชา เนื้อหา และกิจกรรม
หมวดวิชา
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
เนื้อหาที่ปรับแก้ไขในหลักสูตร
หมวดวิชา 1 การสร้างศักยภาพ
เพื่อประสิทธิภาพในงานราชการ
ส่วนภูมภิ าค

1) ในหัวข้อวิชาที่ 1 หากมีการเชิญท่าน
ทูตมาควรมีการเพิม่ เวลาเป็น 1.30-2 ชั่วโมง
และไปลดเวลาการศึกษาดูงาน
2) ในหัวข้อวิชาที่ 3 ควรทาการลดเวลา
และนาวิทยากรที่มาบรรยายหัวข้อที่ 1 และ
2 มาเป็นผู้ร่วมเสวนา

1) ทาการปรับเพิ่มเวลาจาก 1.30 ชั่วโมง
เป็น 2 ชั่วโมง
2) คณะทางานได้ประสานผู้เชี่ยวชาญ
แล้วคือ ดร.นิรมิต ชาวระนอง และ ดร.ไพวุฒิ
ลั ง กา จากมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี จาก
ข้ อ เสนอแนะดั งกล่ า วอาจจะมี ก ารทบทวน
และประสานเพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นวิ ท ยากรตาม
ข้อเสนอแนะอีกครั้งหนึ่ง

โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
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หลักสูตรความรู้เกีย่ วกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(หนองคาย เลย บึงกาฬ)

หมวดวิชา
หมวดวิชา 2 จิตวิญญาณความ
เป็นอาเซียนและรูเ้ ท่าทันอาเซียน
หมวดวิชา 3 ทักษะการ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่ประชาคม
อาเซียน

(เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
เนื้อหาที่ปรับแก้ไขในหลักสูตร
ควรมีการย้ายกิจกรรมดูงานมาอยูใ่ น
กิจกรรมดูงานที่ด่านหนองคาย ย้ายจาก
วันที่ 2 ช่วงบ่าย เพื่อให้เกิดแนวคิดในการทา วันที่ 3 เป็นวันที่ 2 ช่วงบ่ายถึงเย็น
กิจกรรมวันที่ 3
มีความเหมาะสม
ไม่มีการปรับแก้

5. ประเด็นวิพากษ์ด้านกิจกรรมการศึกษาดูงาน
ตาราง 19 ประเด็นวิพากษ์ดา้ นกิจกรรมการศึกษาดูงาน
สถานทีศ่ ึกษาดูงาน
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
การศึกษาดูงานที่ด่าน
หนองคาย

1) การไปศึ ก ษาดู ง านมี ป ระเด็ น ที่
น่าสนใจคือ การบริหารจัดการเชื่อมโยงกับ
การเตรียมความพร้อมรับความท้าทายของ
ปัญหารูปแบบใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น
2) ควรมีการเชิญวิทยากรฝั่งลาวมา
บรรยาย เพื่อเปรียบเทียบเรื่องการบริหาร
จั ด การในการท างานของด่ า นระหว่ า ง 2
ประเทศ

เนื้อหาที่ปรับแก้ไขในหลักสูตร
1) คณะท างานพิ จ ารณาที่ จ ะติ ด ต่ อ
วิทยากรฝั่งลาวมาบรรยายเพื่อเปรียบเทีย บ
การบริหารจัดการของด่านศุลกากรฝั่ง สปป.
ลาว ถ้าประสานงานได้จะมีการเพิ่มเติมเนื้อหา
การบรรยายโดยวิ ท ยากรของ สปป.ลาว
ส าหรั บ การศึ ก ษาดู ง านใน สปป.ลาว นั้ น
เนื่ อ งจากเกรงว่ า อาจจจะมี ค วามเสี่ ย ง
เกี่ยวกับผลกระทบด้านความมั่นคงปลอดภัย
ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ สานักงาน ก.พ.
ในภายหลัง จึงศึกษาดูงานเลียบชายแดนไทย
ไม่สามารถข้ามฝั่งเพื่อศึกษาดูงานใน สปป.ลาว ได้

6. อื่น ๆ
6.1 วันจัดกิจกรรมฝึกอบรม
ผู้เข้าวิพากษ์หลักสูตรมีข้อเสนอแนะในการปรับเปลี่ยนเวลาการฝึกอบรมเป็นวันที่ 27-29 สิงหาคม
2557 เนื่องจากมีข้าราชการบางส่วนต้องเข้าอบรมโครงการ PMQA “ส่งเสริมพัฒนาเพื่อยกระดับองค์กร และมุ่งสู่
องค์กรแห่งคุณภาพ” ซึ่งคณะที่ปรึกษาได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้ว
6.2 คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
ผู้เข้าวิพากษ์หลักสูตรมีข้อเสนอแนะให้เชิญบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานในอาเภอชายแดนในจังหวัด
ใกล้เคียง เช่น หนองบัวลาภู อุดรธานี ร่วมด้วย เนื่องจากจังหวัดหนองคาย เป็นเพียงจั งหวัดที่มีทางผ่านเพื่อไป
จังหวัดอุดรธานี คณะที่ป รึกษาจึ งมีแผนที่จ ะเชิญบุคลากรภาครัฐ ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดหนองบัว ลาภู อุดรธานี
เข้าร่วมสังเกตการณ์ จังหวัดละ 2 คน
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ตอนที่ 3 ผลการออกแบบหลักสูตร
สามารถกาหนดโครงสร้างของหลักสูตรการฝึกอบรมได้ดังนี้
1. ที่มาและความสาคัญในการฝึกอบรม
การพัฒนาบุคลากรของประเทศไทยนั้นมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งพัฒนาให้มีทักษะการทางานร่วมกัน
ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน จากผลศึกษาด้านอาเซียนของ ส านักงาน ก.พ. โดย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สานักงาน ก.พ., 2555) พบว่า ประเทศไทยควรมีแนวทางการดาเนินงานที่สาคัญ คือ การ
บริหารกาลังคนภาครัฐให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจในปัจจุบัน เตรียมพร้อมสาหรับอนาคต พัฒนาทักษะทั่วไป
และทักษะเฉพาะให้มีคุณลักษณะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ความเป็นนานาชาติ เป็นผู้สนับสนุน มีความเป็นมือ
อาชีพ และมีความรู้เกี่ยวกับอาเซียนตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง
สานักงาน ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนของประเทศไทย
เพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของไทย โดยเฉพาะเสาหลักด้านสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural
Community-ASCC) ตามแผน (Roadmap) สู่ประชาคมอาเซียน โดยมีหน้าที่หลัก 2 ประการของ ASCC คือ การ
พัฒนามนุษย์ (Human development) และการเสริมสร้างขีดความสามารถของภาครัฐในการให้บริการประชาชน
(Building civil service capability) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับมาตรฐานการทางานของระบบราชการ
ในกลุ่มประเทศอาเซียน ให้ตอบสนองต่อภารกิจของรัฐ การบริการประชาชน ตลอดจนปรับบทบาท และภารกิจของ
ระบบราชการให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในด้านการพัฒนาระหว่าง
ข้าราชการของกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อให้กาลังคนภาครัฐของภูมิภาคอาเซียนมีความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์
ที่ย าวไกล ตลอดจนเป็ น ผู้ ที่มี ความสามารถต่ อการบริ ห ารการเปลี่ ยนแปลงได้อ ย่างเหมาะสม ทั้งในหลั กสู ต ร
แกนกลางสาหรับผู้บริหารทุกระดับ และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาเซียนโดยตรง อีกทั้งในปีงบประมาณ 2557 นี้
สานักงาน ก.พ. ร่วมกับ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนา
หลักสู ตรและจั ดฝึกอบรมเกี่ย วกับ ความรู้ด้านอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐ ในส่วนภูมิภ าคตามแนวชายแดน
โดยเริ่มต้นด้วยการค้นหาความต้องการจาเป็นเพื่อกาหนดสาระของหลักสูตรฝึกอบรมอาเซียนในบริบทเฉพาะพื้น ที่
(Area-based) ของกลุ่มจังหวัดให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรภาครัฐในพื้นที่
อย่างแท้จริง
สาหรับการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 ได้แก่ จังหวัดหนองคาย เลย และบึงกาฬ เป็นหลักสูตรความต้องการร่วม
(Common needs) ที่สอดคล้องกับภารกิจตามพื้นที่ ชายแดน ซึ่งมีความตกลงต่าง ๆ ในกรอบความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน มีเป้าหมายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุน อุตสาหกรรม
และการค้า ได้แก่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุน ส่งเสริมและกระตุ้น
การท่องเที่ยวเชิงธรรมนิเวศ เกษตรอินทรีย์ เชิงอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อน
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(เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)

บ้าน และพัฒนาความร่วมมือด้านการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศ ระหว่างภาคเอกชนสองประเทศ ส่งเสริม
และพัฒนาสิ นค้าเกษตรให้ ได้มาตรฐานอย่ างครบวงจร การเกษตรยั่งยืน ได้แก่ ยกระดับคุณภาพบุคลากรและ
เครือข่ายภาคเกษตร สร้างคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน ยกระดับคุณภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร
ให้ได้มาตรฐาน และพัฒนามูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรเพื่อเชื่อมโยงด้านการตลาด พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
ได้แก่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวก แหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข ได้แก่ สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย
ตามแนวชายแดน ทั้งนีค้ วามสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านยังมีความเชื่อมโยงตั้งแต่ความสัมพันธ์ใน
ระดับท้องถิ่น ชุมชน เศรษฐกิจ จนกระทั่งขยายเครือข่ายเชื่ อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น
สปป.ลาว กัมพูชา รวมไปถึงเวียดนาม เพราะความจาเป็นต้องพึ่งพากันและกันในทางเศรษฐกิจ ทั้งยังมีความสัมพันธ์
ในทางชาติ พั น ธุ์ และความคล้ า ยคลึ ง ทางวั ฒ นธรรมผนวกรวมอยู่ ด้ ว ย
(ส านั ก บริ ห ารยุ ท ธศาสตร์ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1, 2557) จากผลการสารวจความต้องการจาเป็นด้านอาเซียนของบุคลากรภาครัฐ
หลายสายงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัด รวมจานวน 158 คน จาแนกเป็นบุคลากรจากจังหวัดหนองคาย เลย
และบึงกาฬ มีจานวน 50, 50 และ 58 คนตามลาดับ บุคลากรผู้ตอบแบบสารวจความคิดเห็นในครั้งนี้ ส่วนใหญ่ดารง
ตาแหน่งชานาญการ (ร้อยละ 78.5) ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดพลเรือนสามัญมากที่สุด (ร้อยละ 34.2) รองลงมาสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด , ตารวจ, พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล, พนักงานเทศบาล, สถาบันอุดมศึกษา,
อัยการ/ตุลาการ, ข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษาและกลาโหม คิดเป็นร้อยละ 26.6, 11.4, 8.9, 6.3, 3.8, 3.8,
2.5 และ 2.5 ตามลาดับ โดยร้อยละ 51.9 เป็นเพศชาย มีอายุต่ากว่า 31 ปี (ร้อยละ 43.0) รองลงมามีอายุ
อยู่ในช่วง 41 – 50 ปี (ร้อยละ 27.8) จบปริญญาตรี ร้อยละ 83.5 และปริญญาโท ร้อยละ 15.2 และเมื่อพิจารณา
จากผลการประเมินตนเองในสภาพปัจจุบันที่มีอยู่ พบว่า ผู้ตอบแบบสารวจประเมินตนเองมีทัศนคติต่ออาเซียน
บรรยากาศการทางานด้านอาเซียน ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน และทักษะด้านอาเซียนในระดับปานกลางเท่ากับ 3.0,
2.7, 2.7 และ 2.7 ตามลาดับ จากคะแนนเต็ม 5.0 และมีความต้องการจาเป็นในการพัฒนาทักษะด้านอาเซียนเป็น
อันดับแรก การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับอาเซียน บรรยากาศการทางานด้านอาเซียน และทัศนคติต่ออาเซียนตามลาดับ
(PNI 0.3)
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐควรมีหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐในส่ว น
ภูมิภาค 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 ได้แก่ จังหวัด หนองคาย เลย และบึงกาฬ
ให้มีประสิทธิภาพโดยหลักสูตรนี้ต้องมีองค์ประกอบที่สาคัญคือ 1) วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรมครั้งนี้ต้อง
ตอบสนองต่อความต้องการจ าเป็ นในการฝึกอบรมแท้จริง 2) รายละเอียดของหลั กสู ตรฝึกอบรมเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และสามารถบูรณาการความรู้เข้ากับบริบทของหน่วยงานภาครัฐได้ และ 3) มีการบริหารจัดการ
หลักสูตรฝึกอบรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะดาเนินการจัดขึ้นในพื้นที่จังหวัด หนองคาย เป็นเวลา 3 วัน
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โดยมีวัตถุประสงค์ของหลั กสูตรความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (หนองคาย เลย บึงกาฬ) ดังต่อไปนี้
2. วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม
1) มีความรู้และทักษะที่จาเป็นเกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาคที่สอดคล้องกับ
ภารกิจตามพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
2) มีทัศนคติเชิงบวกต่อการปฏิบัติราชการด้านอาเซียนและเพื่อนบ้านอาเซียน
3) มีส่วนร่วมวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนโครงการเพื่อพัฒนาทรัพยากรในพื้นที่รองรับอาเซียนตาม
แนวความคิดในระดับสากล (Global mindset) และสอดคล้องกับสภาพปัญหาของภูมิภาคชายแดนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
4) มีเครือข่ายทางสังคมเพื่อการปฏิบัติงานราชการด้านอาเซียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป
3. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาและฝึกอบรม
1) บุคลากรภาครัฐที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับงานด้านอาเซียน และ
2) ปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงต่าง ๆ หรือในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
3) มีระดับตาแหน่งตั้งแต่ ชานาญการ ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือพนักงานท้องถิ่นระดับ 6-8 และ
4) ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 ได้แก่ จังหวัดหนองคาย
เลย และบึงกาฬ
4. จานวนผู้เข้าฝึกอบรม
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 135 คน จาก 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แก่ หนองคาย
เลย และบึงกาฬ จังหวัดละ 45 คน
5. ช่วงเวลาจัดฝึกอบรม
การจัดฝึกอบรม มีระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมอัศวรรณ เลขที่ 9
หมู่ 10 ตาบลโพธิ์ชัย อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 โทรศัพท์ 042-464514-66 โทรสาร 042-423099
http://www.asawannhotel.com/
6. งบประมาณค่าใช้จ่าย
สานักงาน ก.พ. เป็นผู้รับผิดชอบค่าห้องพักห้องละ 2 คน ค่าอาหารกลางวัน อาหารเย็น และค่าอาหารว่าง
ในระหว่างวันจัดฝึกอบรมและค่าดาเนินการจัดฝึกอบรม
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หลักสูตรความรู้เกีย่ วกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(หนองคาย เลย บึงกาฬ)
(เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)

แต่สาหรับค่าใช้จ่ายที่เป็นเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะและค่าเดินทางก่อนและหลังวันจัดอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น
ๆ ของผู้เข้าฝึกอบรมนั้น ขอให้ผู้เข้าฝึกอบรมเบิกจ่ายจากต้นสังกัด ซึ่งสานักงาน ก.พ. มิได้ดาเนินการให้ ตามระเบียบ
ของกระทรวงการคลัง
7. รายละเอียดและโครงสร้างการฝึกอบรม
7.1 โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย หมวดวิชาและคาอธิบายหมวดวิชา แบ่งเป็น 3 หมวดวิชา
10 หัวข้อวิชา ได้แก่
หมวดวิชาที่ 1 การสร้างศักยภาพในงานราชการส่วนภูมิภาค (Capacity building for
Provincial Public service) รวมจานวน 5 ชั่วโมง ประกอบด้วย 4 หัวข้อวิชา
คาอธิบายหมวดวิชา เป็นหมวดวิชาที่เน้นการยกระดับคุณภาพบุคลากร โดยการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านกฎหมายและหลักธรรมาภิบาลเพื่อการทางานกับประเทศเพื่อนบ้าน การสร้างนวัตกรรมสินค้า
บริการ ลงทุน แรงงานระดับจังหวัดเพื่อความเข้มแข็งของไทยในเวทีอาเซียน ระบบโลจิสติกส์อาเซียนสู่โอกาสทาง
เศรษฐกิจกับคุณภาพชีวิตของคนไทย อาชีพ งานที่ต้องเร่งพัฒนาในพื้นที่กลุ่มจังหวัด จังหวัดเพื่อรองรับการขยาย
ฐานเศรษฐกิจอาเซียน เทคนิคเจรจาต่อรองกับผู้ปฏิบัติงานราชการในอาเซียน ความพร้อมในการทางานด้านอาเซียน
ของประเทศไทยเมื่อเทียบเคียงกับประเทศสมาชิกอาเซียน การรู้เท่าทันปัญหาสาธารณสุขไทยกับการเปิดเสรีอาเซียน
ความอ่อนไหวทางการเมืองในประเทศเพื่อนบ้าน ตลาดการศึกษาอาเซียนของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน การ
ประยุกต์แนวคิดทฤษฎีแบบไทยเพื่อสร้างความมั่นคงและความอยู่รอดในระบบทุนนิยมอาเซียน
1. สถานการณ์และแนวโน้มของอาเซียน อาเซียน+3 ผลกระทบ และความพร้อมของราชการไทย
- ขอบเขตเนื้อหา เน้นด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community:
AEC) โดยมีสาระเกี่ยวข้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นไทยสู่เพื่อนบ้านอาเซียน ความพร้อมในการทางาน
ด้านอาเซียนของประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนและอาเซียน+3 ศักยภาพและโอกาสในความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยกับ สปป.ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ อาชีพ/งานที่ต้องเร่งพัฒนาในพื้นที่เพื่อรองรับการ
ขยายฐานเศรษฐกิจอาเซียน และการส่งเสริมการตลาดด้านการศึกษา
- ปาฐกถาพิเศษหรือบรรยายโดย ประธานหอการค้า หรือ ภาคเอกชนในพื้นที่
2. กฎระเบียบด้านการค้าและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจชายแดน
- ขอบเขตเนื้อหา เน้นด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community:
AEC) โดยมีส าระเกี่ย วข้องกับ นโยบาย และกฎระเบียบด้านการค้าและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจชายแดนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ การส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจชายแดนไทยกับ สปป.ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้
- บรรยายโดย ประธานหอการค้า สานักงานการค้าต่างประเทศ หรือ ภาคเอกชนในพื้นที่
3. บทบาทของราชการในการพัฒนาการค้าและการลงทุนเพื่อเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจของไทย
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- ขอบเขตเนื้อหา เน้นด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community:
AEC) ราชการในการพัฒนานวัตกรรมสินค้า/บริการ/ลงทุน/แรงงานระดับจังหวัดเพื่อความเข้มแข็งของไทยในเวที
อาเซียน การเชื่อมโยงกับระบบโลจิสติกส์อาเซียนสู่โอกาสทางเศรษฐกิจกับคุณภาพชีวิตของคนไทย
- บรรยายโดย ผู้ทรงคุณวุฒิดา้ นการท่องเที่ยวอาเซียน ตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้จากส่วนกลาง
4. กฎหมายและหลักธรรมาภิบาลในการทางานอาเซียนสาหรับข้าราชการ
- ขอบเขตเนื้อหา เน้นด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN PoliticalSecurity Community: APSC) โดยมีสาระเกี่ยวข้องกับ ข้อควรระวัง สิ่งที่ควรทาและไม่ควรทา ประเด็นอ่อนไหวที่
ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างกัน และประเด็นอ่อนไหวด้านความมั่นคง เช่น ยาเสพติด แรงงานผิดกฎหมาย การค้า
มนุษย์ และปัญหาทางสาธารณสุข
- บรรยายโดย นักกฎหมายที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอาเซียนของส่วนภูมิภาคหรือกลาง
หมวดวิชาที่ 2 จิตวิญญาณความเป็นอาเซียนและรู้เท่าทันอาเซียน (ASEAN Mind and
Literacy) รวมจานวน 6 ชั่วโมง ประกอบด้วย 3 หัวข้อวิชา
คาอธิบายหมวดวิชา เป็นหมวดวิชาที่เน้นการสร้างเสริมสร้างแนวคิดอาเซียนและสากล (Global
mindset) ความรู้สึกท้าทายกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ในการทางานอาเซียน การยอมรับคุณค่า คานึงถึงสิทธิมนุษยชน
อาเซียน คุณค่าของสันติภาพและความมั่นคงในพื้นทีช่ ายแดน การเรียนรู้ความสาเร็จที่น่ายกย่องจากประวัติศาสตร์/
บุคคลสาคัญของประเทศเพื่อนบ้าน ความสาคัญของการพึ่งพาซึ่งกันและกันและการสร้างสัมพันธภาพ ความเข้าใจ
ในความเชื่อและค่านิยมที่แตกต่างกัน ความคิดเชิงบวกต่อเพื่อนบ้านอาเซียนโดยไม่ยึดติดอดีต การเห็นคุณค่าด้าน
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของไทยและประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ ชิด และการสร้างจิตสานึกร่วมความรับผิดชอบใน
ฐานะพลเมืองอาเซียน
หัวข้อวิชา
1. ทัศนคติต่ออาเซียนและแนวคิดอาเซียน
- ขอบเขตเนื้อหาเป็นการบูรณาการทั้ง 3 เสาหลัก โดยมีสาระเกี่ยวข้องกับ ความรู้สึกท้าทายกับ
การเรียนรู้สิ่งใหม่ในการทางานอาเซียน การยอมรับคุณค่าของสันติภาพเพื่อสร้างความมั่นคงชายแดน ความสาเร็จที่
น่ายกย่องจากประวัติศาสตร์ บุคคลสาคัญของประเทศเพื่อนบ้าน
- บรรยายโดย กรมอาเซียน หรือผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน
2. เสวนา การรู้เท่าทันอาเซียน
- ขอบเขตเนื้อหาเป็นการบูรณาการทั้ง 3 เสาหลัก โดยมีสาระเกี่ยวข้องกับความท้าทายในการ
เรียนรู้สิ่งใหม่ในการทางานอาเซียน การคานึงถึงสิทธิมนุษยชนอาเซียน ปัญหารูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรมข้ามชาติ
การต่อต้านการก่อการร้ายสากล การค้ามนุษย์ ยาเสพติด และความสาคัญของการพึ่งพาซึ่งกันและกัน และการสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างคนไทยกับคนในประเทศเพื่อนบ้านแนวตะเข็บชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
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หลักสูตรความรู้เกีย่ วกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(หนองคาย เลย บึงกาฬ)
(เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)

- นาการเสวนาโดย นักวิชาการและนักปฏิบัติการระหว่างประเทศในชาติอาเซียน
3. คุณค่าของประเพณี วิถีชีวิตของไทยและประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิด
- ขอบเขตเนื้อหาเน้นด้านสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community- ASCC) โดยมี
สาระเกี่ยวข้องกับ ความเข้าใจในความเชื่อและค่านิยมที่ แตกต่างกันระหว่างคนไทยกับคนในประเทศเพื่อนบ้านที่
ใกล้ชิด และการสร้างจิตสานึกร่วมความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองอาเซียน
- บรรยายโดย นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน
หมวดวิชาที่ 3 ทักษะการขับเคลื่อนนโยบายสู่ประชาคมอาเซียน (Policy Driven Skill to
Asean) รวมจานวน 12 ชั่วโมง ประกอบด้วย 4 รายวิชา
คาอธิบายหมวดวิชา เป็นการเสริมสร้างทักษะอาเซียนเพื่อการยกระดับ ขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการลงทุน ความร่วมมือด้านการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศ ระหว่างภาคเอกชนสองประเทศ โดย
มุ่งเน้น การออกแบบกิจกรรมโครงการเพื่อแก้ปัญหาในการทางานอาเซียน การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นผู้
อานวยความสะดวกในการลดข้อจากัดและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการทางานตามแนวชายแดน ความเป็นมือ
อาชีพในงาน การส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรท้องถิ่น การทาวิจัยชุมชนเพื่อสร้างความได้เปรียบคู่เจรจาการค้า
บริการ การลงทุน การใช้แรงงานกับเพื่อนบ้าน การให้บริการราชการอิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ร่วมกับออฟไลน์อย่างมี
มาตรฐาน และทักษะภาษาอังกฤษในการทางานอาเซียนของข้าราชการ
หัวข้อวิชา
1. การวิจัยชุมชนเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
- ขอบเขตเนื้ อหาเป็ น การบูรณาการทั้ง 3 เสาหลั ก โดยมีสาระเกี่ยวข้องกับการนาเสนอ
ผลการวิจัยชุมชนเพื่อสร้างความได้เปรียบคู่เจรจาการค้า บริการ การลงทุน การใช้แรงงานกับประเทศเพื่อนบ้าน
และการฝึกคิดการเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านอาเซียนมาสู่การกาหนดโจทย์วิจัยเพื่อการพัฒนาบุคคล
หน่วยงาน และพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ศึกษากรณีตัวอย่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน
การเกษตรปลอดภัยมาตรฐานการส่งออกจากชุมชน
- บรรยาย ศึกษาดูงาน และฝึกการตั้งโจทย์วิจัยชุมชนเพื่อการพัฒนา นาโดยทีมวิทยากรนักวิจัยในพื้นที่
2. การศึกษาดูงาน
ครั้งที่ 1 กรณีศึกษาการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเพื่อการส่งออก
ครั้ ง ที่ 2 การพัฒ นาเพื่ อเชื่ อมโยงศู นย์ก ลางเศรษฐกิ จและการท่อ งเที่ ยวระหว่า งประเทศ
ในอาเซียน และศึกษาวัฒนธรรมและควา มเป็นอยู่ของประชาชนชายแดน ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งที่ 1 จ. หนองคาย
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หลักสูตรความรู้เกีย่ วกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(หนองคาย เลย บึงกาฬ)

- ขอบเขตเนื้อหาเน้นด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
ร่วมกับการบูรณาการอีก 2 เสาหลัก โดยเน้นการเรียนรู้ งานการคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศเพื่ออานวยความ
สะดวก และพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุนอาเซียน และการบริหารความเสี่ยงใน
การทางานอาเซียน
- นาการศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโดย วิทยากรจากกรมศุลกากรในพื้นที่
3. การบูรณาการในการพัฒนางานด้านอาเซียนของข้าราชการจังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1
- ขอบเขตเนื้อหา เป็นการบูรณาการทั้ง 3 เสาหลัก โดยเน้นการฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเองและการ
แบ่งปันความรู้ด้วยการทากิจกรรมกลุ่ม เพื่อฝึกการออกแบบกิจกรรมและโครงการในการพัฒนางานด้านอาเซียน
พร้อมนาเสนอในแต่ละกลุ่มย่อย
- นาโดย ทีมวิทยากรนักวิจัยและนักปฏิบัติในพื้นที่
4. กิจกรรมสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติงานด้านอาเซียนในพื้นที่ภูมิภาคชายแดนภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน 1
- ขอบเขตเนื้อหาเป็นการบูรณาการทั้ง 3 เสาหลัก โดยทากิจกรรมสังสรรค์เพื่อสร้างเครือข่าย
ทางสังคมในการปฏิบัติงานราชการด้านอาเซียนในพื้นที่ภูมิภาคชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
- นาโดย ทีมวิทยากรนักวิจัยส่วนกลางและนักปฏิบัติในพื้นที่
8. วิธีการฝึกอบรม
บรรยาย อภิปราย ระดมสมอง ปฏิบัติกลุ่ม ดูงาน ตอบข้อซักถาม และนาเสนอผลประชุม
9. การประเมินผล
1) ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการบริหารจัดการโครงการวิทยากร
2) ทดสอบความรู้พื้นฐาน ประเมินทัศนคติเชิงบวกต่ออาเซียน
3) ติดตามผลการนาความรู้ไปใช้ในการทางานภายหลังการอบรม 1 เดือน จากแบบสอบถามทัศนคติ
ต่ออาเซียนและพฤติกรรมอาเซียน
4) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และเข้าร่วมกิจกรรมประชุมระดม
ความคิดเห็นจะได้รับวุฒิบัตรรับรองผลการฝึกอบรมเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรม
5) สังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติของผู้เข้ารับการอบรม

โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
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หลักสูตรความรู้เกีย่ วกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(หนองคาย เลย บึงกาฬ)
(เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผู้เข้าร่ วมฝึ กอบรมสามารถนาความรู้และทักษะที่จาเป็นเกี่ยวกับอาเซียนไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2) ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีการปรับทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติราชการด้านอาเซียนและที่ดีต่อเพื่อนบ้าน
อาเซียน
3) ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีการทางานในด้านอาเซียนร่วมกันกับข้าราชการในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงได้
อย่างคล่องตัวมากขึ้นจากเครือข่ายทางสังคม
4) หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานราชการด้านอาเซียนมากขึ้น
11. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงาน ก.พ. ร่วมกับ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยมี ผศ. ดร. วิชุดา กิจธรธรรม หัวหน้าโครงการย่อย
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 089-1148288 โทรสาร 02-2620809
e-mail: kijtorntham@hotmail.com
นายขจรศักดิ์ เขียวน้อย
นักวิจัยและเลขานุการโครงการ
โทรศัพท์ 089-6511691 โทรสาร 02-2620809
e-mail: KrooJAMES@gmail.com
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โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค

หลักสูตรความรู้เกีย่ วกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(หนองคาย เลย บึงกาฬ)

กาหนดการ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (หนองคาย เลย และบึงกาฬ)
วันที่ 27 – 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ณ โรงแรมอัศวรรณ อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
-----------------------------------------------

วันพุธ ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557
09.00 – 09.30 น.
09.30 – 10.00 น.

10.00 – 11.00 น.

11.00 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

14.30 – 16.00 น.

ลงทะเบียน
ทาแบบทดสอบก่อนฝึกอบรม
พิธีเปิดการประชุม
โดย นายสุชาติ นพวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
สถานการณ์ แ ละแนวโน้ ม ของอาเซี ย น อาเซี ย น+3 ผลกระทบ และความพร้ อ ม
ของราชการไทย
ปาฐกถาพิเศษและสร้างความสัมพันธ์
โดย ดร. นคร วิชัยผิน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
กฎระเบียบด้านการค้าและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจชายแดน
โดย นายชูวงศ์ กาญจนมยูร
ผู้อานวยการสานักงานการค้าต่างประเทศ เขต 5 (หนองคาย)
รับประทานอาหารกลางวัน
บทบาทของราชการในการพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่ม โอกาสทาง
เศรษฐกิจของไทย
โดย นายสรรเสริญ เงารังษี
อดีตรองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เสวนา การรู้เท่าทันอาเซียน

โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
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หลักสูตรความรู้เกีย่ วกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(หนองคาย เลย บึงกาฬ)
(เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)

17.00 – 18.00 น.

18.00 – 19.00 น.

นาการเสวนาโดย อาจารย์สุภาวรรณ ฤๅกาลัง
มหาวิทยาลัยนครพนม
ร่วมกับ อาจารย์ฤทธิชัย ด่าววัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนครพนม
อาจารย์นุตตา สมสนิด
National University of Laos (NUOL)
Mr. Chumnor Lek, Cambodia, Ph.D. Candidated
at Sisaket Rajabhat University
กิ จ กรรมสร้ า งเครื อ ข่ า ยชุ ม ชนนั ก ปฏิ บั ติ ง านด้ า นอาเซี ย นในพื้ น ที่ ภู มิ ภ าคชายแดน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
โดย ทีมวิทยากรส่วนกลาง และ ผู้เข้าร่วมประชุม
รับประทานอาหารเย็น

วันพฤหัสบดี ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557
07.30 – 08.00 น.
08.00 – 09.30 น.

09.30 – 11.00 น.

11.00 – 12.30 น.

12.30 – 13.00 น.
13.00 – 18.00 น.
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ลงทะเบียน
ทัศนคติต่ออาเซียนและแนวคิดอาเซียน
โดย นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร
อธิบดีกรมอาเซียน
กฎหมายและหลักธรรมาภิบาลในการทางานอาเซียนสาหรับข้าราชการ
โดย นายกริชรัตน์ ก้อนเทียน
ผู้อานวยการใหญ่สานักกฎหมายแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
คุณค่าของความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างประชาชนอาเซียน
โดย อาจารย์ทรงฤทธิ์ โพนเงิน
กรรมการบริหารศูนย์แม่นาโขงศึกษา ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
ผู้เชี่ยวชาญประเทศลุ่มแม่นาโขง
รับประทานอาหารกลางวัน
การศึกษาดูงานการคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศ การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน
นาการศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโดย นายชัยวิทย์ วรคุณพินิจ
ด่านศุลกากรหนองคาย
ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1

โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค

หลักสูตรความรู้เกีย่ วกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(หนองคาย เลย บึงกาฬ)

18.00 – 19.00 น.

รับประทานอาหารเย็น

วันศุกร์ ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2557
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 10.30 น.

ลงทะเบียน
การวิจัยชุมชนเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และกรณีศึกษาการเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเพื่อการส่งออก
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แก้วเวียง นานาผล
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
นายไพฑูรย์ ศรแก้ว
เจ้าของธุรกิจการผลิตกระเป๋าผ้า ผลิตภัณฑ์พืนบ้าน “เก้าภพ”
10.30 – 11.00 น.
ทาแบบทดสอบหลังฝึกอบรมและประเมินผล
11.00 – 12.00 น.
ถอดบทเรียน และบูรณาการความรู้สู่การออกแบบกิจกรรมและโครงการ
ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติของหน่วยงานและยุทธศาสตร์
การพัฒนาพื้นที่
โดย ทีมวิทยากรส่วนกลาง และ ผู้เข้าร่วมประชุม
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น.
นาเสนอผลการถอดบทเรียน
โดย ทีมวิทยากรส่วนกลาง และ ผู้เข้าร่วมประชุม
14.00 – 14.30 น.
พิธีปิด และมอบวุฒิบัตร
หมายเหตุ
หัวข้อและวิทยากรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
อาหารว่างเช้า เวลาประมาณ 10.30 น.
อาหารว่างบ่าย เวลาประมาณ 14.30 น.
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กลุ่มตัวอย่าง 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
1 (หนองคาย เลย บึงกาฬ)
ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความต้องการจาเป็น (Piority Needs
Index) ในการฝึกอบรม
เครื่องมือประเมินผลการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของ
บุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
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หลักสูตรความรู้เกีย่ วกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(หนองคาย เลย บึงกาฬ)

ภาคผนวก ก
กลุ่มตัวอย่าง
แผนการกาหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตอบแบบสารวจในการศึกษาระยะที่ 1 โดยมีกลุ่มข้าราชการที่คาดว่าจะ
ใช้ในวางแผนการส่งและตอบแบบสารวจในครั้งนี้ 17,846 คน จาก 76 จังหวัดจาแนกตามภาค (ข้อมูลจากสานักงาน
ก.พ. ปี พ.ศ. 2556) และเก็บ ข้อมูล เฉพาะผู้ ที่ทางานเกี่ยวข้องด้านอาเซียนและข้าราชการในตาแหน่งด้านพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ได้แบบสอบถามตอบกลับจานวน 3,200 คน สาหรับกลุ่มตัวอย่างภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ตอนบน 1 จาก 3 จังหวัดคือ จังหวัดหนองคาย เลย และบึงกาฬ มีข้าราชการกลุ่มประชากรเป้าหมาย จานวน 26,377
คน มีจานวนกลุ่มตัวอย่าง 160 คน จาแนกตามสังกัดและจังหวัด ดังรายละเอียดแสดงในตาราง 20
ตาราง 20 จานวนกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามสังกัดและจังหวัด
หนองคาย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
12
1. ข้าราชการพลเรือนสามัญ
21
2. ข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา
0
3. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
7
4. ข้าราชการตารวจ
0
5. ข้าราชการอัยการ
0
6. ข้าราชการตุลาการ
0
7. ข้าราชการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ข้าราชการส่วนท้องถิน่
1
1. ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
5
2. พนักงานส่วนตาบล
4
3. พนักงานเทศบาล
50
รวม

เลย

บึงกาฬ

รวม

11
22
1
6
0
0
0

14
35
0
0
0
0
1

37
78
1
13
0
0
1

1
5
4
50

0
0
0
50

2
10
8
150
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ภาคผนวก ข

ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความต้องการจาเป็น (Priority Needs Index)
ในการฝึกอบรม 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(หนองคาย เลย บึงกาฬ)
ตาราง 21 สรุปความต้องการจาเป็นในการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียน จาแนกรายด้าน
ความรู้ ทัศนคติ และทักษะด้านอาเซียน





ทักษะ
ความรู้
บรรยากาศ
ทัศนคติ

สภาพปัจจุบัน
Mean
SD

ความคาดหวัง
Mean
SD

2.645
2.675
2.724

0.758
0.67
0.838

3.89
3.82
3.848

0.823
0.743
0.909

0.320
0.300
0.292

2.945

0.864

3.923

0.782

0.249

Priority Need
Index: PNI

ตาราง 22 ความต้องการจาเป็นในการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ด้านความรู้
ความรู้ด้านอาเซียน
1. กฎหมายด้านอาเซียนสาหรับข้าราชการ
2. การสร้างนวัตกรรมสินค้า/บริการ/ลงทุน/แรงงาน
ระดับจังหวัดของท่านเพื่อความเข้มแข็งของไทย
ในเวทีอาเซียน
3. ระบบโลจิสติกส์อาเซียนสู่โอกาสทางเศรษฐกิจกับ
คุณภาพชีวิตของคนไทยในจังหวัดและระหว่าง
ประเทศใกล้เคียง
4. อาชีพ/งานที่ต้องเร่งพัฒนาในกลุ่มพื้นที่จังหวัด/ใน
จังหวัดท่านเพื่อรองรับการขยายฐานเศรษฐกิจ
อาเซียน
5. เทคนิคเจรจาต่อรองกับผูป้ ฏิบัติงานราชการใน
อาเซียน
6. ความพร้อมในการทางานด้านอาเซียนของ
ประเทศไทยเมื่อเทียบเคียงกับประเทศสมาชิก
อาเซียน
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สภาพปัจจุบนั
Mean
SD

ความคาดหวัง
Mean
SD

2.61

0.85

3.92

0.84

0.34

2.63

0.96

3.95

0.92

0.33

2.62

0.88

3.90

0.94

0.33

2.62

0.94

3.90

0.93

0.33

2.54

0.83

3.76

0.91

0.32

2.60

0.73

3.82

0.71

0.32

Priority Need
Index: PNI
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ความรู้ด้านอาเซียน
7. หลักธรรมาภิบาลเพื่อการทางานกับประเทศเพื่อน
บ้าน
8. การเท่าทันปัญหาสาธารณสุขไทยกับการเปิดเสรี
อาเซียน
9. ความอ่อนไหวทางการเมืองในประเทศเพื่อนบ้าน
10. ตลาดการศึกษาอาเซียนของไทยและประเทศ
เพื่อนบ้าน
11. การประยุกต์แนวคิดทฤษฎีแบบไทยเพื่อสร้าง
ความมั่นคงและความอยูร่ อดในระบบทุนนิยม
อาเซียน
12. เสน่ห์วัฒนธรรม/สินค้าของจังหวัดสู่เศรษฐกิจ
อาเซียน
13. จิตวิทยาความมั่นคงจากการเปิดเสรีอาเซียน
14. วิสัยทัศน์ของอาเซียน ของไทยและรายจังหวัด
เพื่อการแข่งขันและความร่วมมือในเวทีอาเซียน
ของจังหวัดท่าน
15. กรอบความร่วมมือและข้อตกลงระหว่างจังหวัด
กับเมืองในประเทศเพื่อนบ้านชายแดนใกล้กับ
จังหวัดของท่าน
16. สภาพปัจจุบันและแนวโน้มโครงการลงทุนของ
ภาครัฐและเอกชนในจังหวัดที่ท่านอยู่กับประเทศ
เพื่อนบ้าน
17. จิตวิทยาเพื่อบริหารความขัดแย้งของประชาชน
อาเซียน
18. การรู้เท่าทันยุทธศาสตร์ตามระเบียงเศรษฐกิจ
ชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน
19. ความก้าวหน้าในงานสาธารณสุขไทยและอาเซียน
20. Road Map ในการแก้ปัญหาและเส้นทางการค้าที่
ผิดกฎหมายตามแนวชายแดนทีส่ ่งผลต่อวิถีชีวิต
ท้องถิ่น
21. ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นงานด้านอาเซียนของไทย
และประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน

สภาพปัจจุบนั
Mean
SD

ความคาดหวัง
Mean
SD

2.62

0.84

3.84

0.98

0.32

2.63

0.88

3.84

0.90

0.31

2.56

0.83

3.72

0.85

0.31

2.70

0.82

3.90

0.97

0.31

2.62

0.88

3.79

1.03

0.31

2.72

0.91

3.91

0.92

0.30

2.61

0.84

3.73

0.83

0.30

2.72

0.89

3.89

0.86

0.30

2.66

0.92

3.80

0.95

0.30

2.71

1.02

3.85

0.92

0.30

2.60

0.81

3.68

0.90

0.30

2.65

0.85

3.73

1.00

0.29

2.77

0.91

3.90

0.84

0.29

2.73

0.92

3.84

0.95

0.29

2.76

0.77

3.86

0.84

0.29

โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค

Priority Need
Index: PNI

133

หลักสูตรความรู้เกีย่ วกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(หนองคาย เลย บึงกาฬ)
(เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)

ความรู้ด้านอาเซียน
22. การนานโยบายและกลยุทธ์ดา้ นอาเซียนของ
ประเทศและจังหวัดมาใช้ในการปฏิบัติงาน
ราชการในจังหวัดของท่าน
23. เส้นทางพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นไทยสู่เพื่อนบ้าน
อาเซียน
24. การพัฒนาการคิดอย่างไทยสู่การคิดอย่างอาเซียน
25. ความอ่อนไหวต่อความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยกับ
เพื่อนบ้านที่มีชายแดนใกล้กับจังหวัดของท่าน
26. การค้า/การบริการ/การลงทุน/การเคลื่อนย้าย
แรงงานของจังหวัดสู่ประเทศอาเซียน
27. ปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่จากการเปิดเสรี
อาเซียน
28. การเผชิญปัญหาและการปรับตัวของการ
บริหารงานจังหวัดและท้องถิ่นไทยให้เท่าทัน
อาเซียน

สภาพปัจจุบนั
Mean
SD

ความคาดหวัง
Mean
SD

2.72

0.75

3.80

0.82

0.28

2.80

0.77

3.89

0.89

0.28

2.72

0.86

3.76

0.92

0.28

2.68

0.79

3.70

0.94

0.27

2.85

0.91

3.90

0.97

0.27

2.71

0.83

3.70

0.88

0.27

2.75

0.74

3.71

0.88

0.26

Priority Need
Index: PNI

ตาราง 23 ความต้องการจาเป็นในการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนด้านทัศนคติ
ทัศนคติต่ออาเซียน
1. แนวความคิดในระดับสากล (Global mindset)
2. การยอมรับคุณค่า คานึงถึงสิทธิมนุษยชนอาเซียน
3. รู้สึกท้าทายกับการเรียนรูส้ ิ่งใหม่ในการทางาน
อาเซียน
4. การยอมรับคุณค่าของสันติภาพ เพื่อสร้างความ
มั่นคงของประชาชนในชายแดนกับประเทศเพื่อน
บ้านอาเซียน
5. การเรียนรู้ความสาเร็จที่น่ายอย่องจาก
ประวัติศาสตร์/บุคคลสาคัญของประเทศเพื่อน
บ้าน
6. ความสาคัญของการพึ่งพาซึ่งกันและกันและการ
สร้างสัมพันธภาพระหว่างคนไทยกับคนใน
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สภาพปัจจุบัน
Mean
SD
2.84
0.94
2.86
1.01

ความคาดหวัง
Mean
SD
3.95
0.90
3.87
0.88

2.90

1.00

3.89

0.89

0.25

2.96

1.03

3.96

0.88

0.25

2.92

0.90

3.89

0.89

0.25

2.98

1.03

3.95

0.92

0.25

Priority Need
Index: PNI
0.28
0.26

โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค

หลักสูตรความรู้เกีย่ วกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(หนองคาย เลย บึงกาฬ)

ทัศนคติต่ออาเซียน
ประเทศเพื่อนบ้าน
7. ความเข้าใจในความเชื่อและค่านิยมที่ต่างกัน
ระหว่างคนไทยกับคนในประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้
กับจังหวัดท่าน
8. ความคิดเชิงบวกต่อเพื่อนบ้านอาเซียนโดยไม่ยึด
ติดอดีต
9. การเห็นคุณค่าด้านวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต
ของไทยและประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้กับจังหวัด
ของท่าน
10. การสร้างจิตสานึกร่วมความรับผิดชอบของ
ประชาชนไทยในฐานะพลเมืองอาเซียน
11. การเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของคนจากประเทศ
เพื่อนบ้านที่มีชายแดนใกล้กับจังหวัดของท่าน

สภาพปัจจุบัน
Mean
SD

ความคาดหวัง
Mean
SD

2.90

0.94

3.85

0.83

0.25

2.91

0.99

3.86

0.87

0.25

3.01

0.95

3.98

0.91

0.24

3.00

0.93

3.94

0.87

0.24

3.11

0.96

4.03

0.80

0.23

Priority Need
Index: PNI

ตาราง 24 ความต้องการจาเป็นในการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนด้านทักษะ
ทักษะด้านอาเซียน
1. ทักษะภาษาอังกฤษในการทางานอาเซียนของ
ข้าราชการ
2. ทักษะการออกแบบกิจกรรมโครงการเพื่อ
แก้ปัญหาในการทางานอาเซียนในภูมิภาค
3. ทักษะบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งอาเซียนและ
จังหวัด
4. ทักษะการสร้างเครือข่ายการทางานตามแนว
ชายแดน
5. ทักษะจาเป็นต่องานอาเซียน เช่น ความเป็นมือ
อาชีพในงาน(Professional) มีความเป็นสากล
(International) เป็นผู้อานวยความสะดวกที่ดี
(Facilitator) และอื่น ๆ
6. แนวทางส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรท้องถิ่นใน

สภาพปัจจุบัน
Mean
SD

ความคาดหวัง
Mean
SD

2.43

1.00

3.87

1.02

0.37

2.49

0.90

3.90

0.93

0.36

2.47

0.83

3.80

0.88

0.35

2.56

0.93

3.90

1.01

0.34

2.57

0.93

3.87

0.99

0.34

2.61

0.88

3.91

0.89

0.33

โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค

Priority Need
Index: PNI
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หลักสูตรความรู้เกีย่ วกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(หนองคาย เลย บึงกาฬ)
(เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)

ทักษะด้านอาเซียน
จังหวัดย่างยั่งยืนเพื่อการบริการและการลงทุน
ข้ามพรมแดน
7. ทักษะการทาวิจัยชุมชนเพื่อสร้างความได้เปรียบคู่
เจรจาการค้า/บริการ/การลงทุน/การใช้แรงงาน
กับเพื่อนบ้าน
8. ทักษะการให้บริการราชการอิเล็กทรอนิคออนไลน์
ร่วมกับออฟไลน์อย่างมีมาตรฐานอาเซียนและ
สากล
9. เทคนิคบริหารความเสี่ยงในการทางานอาเซียน
10. เทคนิคการประสานงานกับบุคคลากรของ
หน่วยงานในประเทศเพื่อนบ้านทีม่ ีชายแดนใกล้
กับจังหวัดของท่าน
11. การสร้างผู้นาการเปลีย่ นแปลงในจังหวัดเพื่อ
พร้อมรับวิกฤตจากผลกระทบเชิงลบของการเปิด
เสรีอาเซียน
12. เทคนิคเชื่อมโยงงานอาเซียนกับความก้าวหน้าใน
งาน
13. ทักษะการทางานแบบบูรณาการสหสาขาอาชีพ
ของข้าราชการไทยและข้าราชการในประเทศ
อาเซียน
14. ทักษะบริการในงานราชการทีเ่ น้นประชาชน
อาเซียนเป็นศูนย์กลางบนฐานพหุวัฒนธรรมที่
หลากหลาย
15. การสร้างพลังจูงใจเพื่อก่อเกิดชุมชนแห่งปัญญา
ของจังหวัดในการเตรียมพร้อมรับแข่งขันในเวที
อาเซียน
16. ทักษะการใช้ภาษาเพื่อนบ้านในการทางานกับ
เพื่อนบ้านที่มีชายแดนใกล้กับจังหวัดของท่าน
17. เทคนิคการสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อความ
ร่วมมือในการทางานร่วมกันในประชาคมอาเซียน
18. เทคนิคการทางานข้ามวัฒนธรรมและท่ามกลาง
ความหลากหลายวัฒนธรรมอาเซียนอย่างสันติ
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สภาพปัจจุบัน
Mean
SD

ความคาดหวัง
Mean
SD

2.62

0.79

3.90

0.90

0.33

2.57

0.78

3.82

0.90

0.33

2.63

0.95

3.91

0.99

0.33

2.67

0.96

3.95

0.93

0.32

2.56

0.89

3.77

0.96

0.32

2.62

0.88

3.86

0.98

0.32

2.65

0.79

3.90

0.91

0.32

2.68

0.81

3.94

0.85

0.32

2.58

0.83

3.79

0.98

0.32

2.67

1.05

3.91

1.03

0.32

2.75

1.01

4.01

0.91

0.32

2.65

0.89

3.86

1.00

0.32

Priority Need
Index: PNI

โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค

หลักสูตรความรู้เกีย่ วกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(หนองคาย เลย บึงกาฬ)

ทักษะด้านอาเซียน
19. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนไทยใน
ท้องถิ่นบนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมอาเซียน
20. แนวทางปฏิบัติที่ดีในการทางานอาเซียนของ
ข้าราชการในส่วนภูมิภาค
21. เทคนิคการสร้างบรรยากาศกัลยาณมิตรเพื่อความ
ร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน
22. เทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลของจังหวัดเพื่อ
นาเสนอทางเลือกที่ดึงดูดการลงทุน/ท่องเที่ยวของ
ชาติอาเซียน
23. เทคนิคการถ่ายทอด/การสอนแนะ/การสร้างแรง
บันดาลใจเพื่อบริหารจัดการงานอาเซียนให้มี
ประสิทธิภาพ
24. ความหยุ่นตัวต่อการใช้ชีวิตและการทางาน
อาเซียน
25. เทคนิคการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้ง เพิ่มความ
ร่วมมือและสร้างผลประโยชน์ร่วมกันในอาเซียน
26. ทักษะภาวะผู้นาในบริบทอาเซียนและบริบท
นานาชาติ
27. เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดแี ละความ
อบอุ่นต่อคนในประเทศอาเซียน
28. เทคนิคการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนไทย
ให้ยอมรับการปรับตัวต่อการแข่งขันในเวที
อาเซียน

สภาพปัจจุบัน
Mean
SD

ความคาดหวัง
Mean
SD

2.70

0.93

3.92

0.90

0.31

2.70

0.85

3.92

0.90

0.31

2.73

0.97

3.98

0.89

0.31

2.73

0.81

3.98

0.88

0.31

2.71

0.94

3.89

0.89

0.30

2.68

0.84

3.85

0.89

0.30

2.73

0.92

3.90

0.94

0.30

2.63

0.82

3.71

0.95

0.29

2.84

0.99

3.99

0.88

0.29

2.84

0.95

3.92

0.86

0.28

โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค

Priority Need
Index: PNI

137

หลักสูตรความรู้เกีย่ วกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(หนองคาย เลย บึงกาฬ)
(เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)

ตาราง 25 ความต้องการจาเป็นในการฝึกอบรมความรู้ด้านบรรยากาศการทางานอาเซียน
บรรยากาศอาเซียน
1. หน่วยงานของท่านมีการถ่ายทอดนโยบาย กลยุทธ์
และตั ว ชี้ วั ด สู่ ก ารท างานด้ า นอาเซี ย นไว้ อ ย่ า ง
ชัดเจน
2. การสนั บสนุน ของหน่ วยงาน เพื่อให้บุ คลากร
เตรียมความพร้อมในการทางานด้านอาเซียน
3. หน่วยงานภาคีเครือข่ายในการทางานด้านอาเซียน
ที่ท่ านรู้ จัก สามารถขอความร่ วมมื อได้ อย่ า ง
สะดวกใจ
4. การศึ ก ษาดู ง านในหน่ ว ยงานภาครั ฐ /เอกชนที่
ประสบความสาเร็จในงานด้านอาเซียนของจังหวัด
ที่ท่านอยู่
5. ผู้บ ริห ารท่ านมี ความรู้ และพร้ อมต่ อการท างาน
อาเซียน
6. บรรยากาศในที่ ท างานท่ า นเอื้ อ ต่ อ การท างาน
อาเซียน
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สภาพปัจจุบัน
Mean
SD

ความคาดหวัง
Mean
SD

2.58

0.84

3.84

0.95

0.33

2.58

0.86

3.82

0.93

0.33

2.66

0.93

3.82

0.97

0.31

2.76

1.00

3.87

1.02

0.29

2.87

1.01

3.87

0.94

0.26

2.89

1.06

3.86

0.96

0.25

Priority Need
Index: PNI
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(หนองคาย เลย บึงกาฬ)

ภาคผนวก ค
(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. ในการทาแบบทดสอบให้เลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุ ดจากตัว เลื อก ก, ข, ค หรือ ง เพียงคาตอบเดียว
เท่านั้น แล้วทาเครื่องหมาย  ลงในกระดาษคาตอบ
6. ให้ท่านทาข้อสอบให้ครบทุกข้อภายในเวลาที่กาหนด แล้วส่งแบบทดสอบฉบับนี้คืนกรรมการคุมสอบ
7. ห้ามขีดเขียนหรือทาเครื่องหมายใด ๆ ลงในแบบทดสอบฉบับนี้

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

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
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หลักสูตรความรู้เกีย่ วกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(หนองคาย เลย บึงกาฬ)
(เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)

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 ก่ อ ตั้ ง 5 ประเทศ ซึ่ ง ได้ แ ก่ ป ระเทศใดบ้ า งที่ ไ ด้ ร่ ว มลงนามใน “ปฏิ ญ ญากรุ ง เทพฯ”
(Bangkok Declaration) หรือที่เรียกว่าปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration)
ก. ไทย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม
ข. ไทย เนการาบรูไนดารุสซาลาม สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐสิงคโปร์
ค. ไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐสิงคโปร์ (คาตอบ
ที่ถูกต้อง)
ง. ไทย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
3. คุณลักษณะของบุคลากรภาครัฐที่พึงประสงค์สู่การรวมตัวของประชาคมอาเซียนของสานักงาน ก.พ. ร่วมกับ
สถาบันวิจัยและให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 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
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(หนองคาย เลย บึงกาฬ)

5. ต่อไปนี้เป็นวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งอาเซียนตามปฏิญญากรุงเทพฯ ยกเว้น ข้อใด
ก. ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และการบริหาร
ข. ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค
ค. ส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
ง. ส่งเสริมให้ประชาคมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (คาตอบที่ถูกต้อง)
6. ในปี 2546 ผู้นาอาเซียนได้ลงนามปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน ฉบับที่ 2 (Declaration of
ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) เพื่อประกาศจัดตั้งประชาคมอาเซียนหรือ ASEAN Community
ภายในปี 2563 (ค.ศ.2020) โดยสนับสนุนการรวมตัวและความร่วมมืออย่างรอบด้าน โดยประกอบไปด้วย 3
เสาในข้อใด
ก. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AECC), ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน (APSC),
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASoC)
ข. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AECC), ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน (APSC),
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC)
ค. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AECC), ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน (APoC),
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASoC)
ง. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC), ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน (APSC),
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) (คาตอบที่ถูกต้อง)
7. สัญลักษณ์ของอาเซียนคืออะไร และมีความหมายว่าอย่างไร
ก. รวงข้าว 10 รวง หมายถึง ประเทศสมาชิกรวมตัวกันเพื่อมิตรภาพ และความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน
(คาตอบที่ถูกต้อง)
ข. รวงข้าว 10 รวง หมายถึง ประเทศสมาชิกที่มีวัฒนธรรมใกล้เคียงกันเพื่อการค้าขายอย่างเสรี
ค. ต้นข้าว 10 ต้น หมายถึง ประเทศสมาชิกที่มีวัฒนธรรมใกล้เคียงกันเพื่อการค้าขายอย่างเสรี
ง. ต้นข้าว 10 ต้น หมายถึง ประเทศสมาชิกรวมตัวกันเพื่อมิตรภาพ และความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน
8. กรอบการปฏิบัติใด ไม่ได้ อยู่ในแผนการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
ก. ความเข้าใจในระบบสังคมวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่แตกต่างของประเทศสมาชิก
ข. ส่งเสริมและร่วมมือในการสร้างความมั่นคงภายในของประเทศสมาชิก (คาตอบที่ถูกต้อง)
ค. ส่งเสริมความสงบสุขและรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาความมั่นคงสาหรับประชาชน
ง. เสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในความร่วมมือระดับภูมิภาค
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หลักสูตรความรู้เกีย่ วกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(หนองคาย เลย บึงกาฬ)
(เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)

9. กรอบการปฏิบัติใด ไม่ได้ อยู่ในแผนการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ก.ส่งเสริมการตลาดและฐานการผลิตเดียว
ข.ให้ความสาคัญกับประเด็นด้านนโยบายที่จะช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ค.การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ง.ส่งเสริมการเปิดเสรีการลงทุนด้านพลังงานเพื่อทาให้ราคาพลังงานในกลุ่มประเทศอาเซียนถูกลง (คาตอบที่
ถูกต้อง)
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. ช่วยส่งเสริมค่านิยมของประเทศอื่น ๆในอาเซียนที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศไทย
ค. อานาจการต่อรองที่เพิ่มขึ้นของประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียนในเวทีโลก
ง. ประชาชนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน (คาตอบที่ถูกต้อง)
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(หนองคาย เลย บึงกาฬ)

14. สถาบันอาเซียนเพื่อสันติภาพและความสมานฉันท์ (ASEAN Institute of Peace and Reconciliation)
ตั้งอยู่ ณ สถานที่ใด
ก. ฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ข. กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ค. กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย(คาตอบที่ถูกต้อง)
ง. กัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย
15. ภารกิจของสถาบันอาเซียนเพื่อสันติภาพและความสมานฉันท์ คือข้อใด
ก. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างกันในอาเซียน
ข. การวิจัยและรับฟังความคิดเห็นเพื่อส่งเสริมสันติภาพในภูมิภาค (คาตอบที่ถูกต้อง)
ค. ผลักดันนโยบายของอาเซียนด้านสันติภาพ
ง. เข้าไปสร้างความสมานฉันท์ภายในประเทศสมาชิก
16. วัตถุประสงค์หลักของประเทศไทยในการส่งเสริมบทบาทของภาคประชาสังคมด้วยการจัดตั้ง GO-NGO
Forum คือข้อใด
ก. ส่งเสริมให้NGO สามารถทางานด้านสิทธิมนุษยชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข. การส่งเสริมและผลักดันให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินการตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน(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)
โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
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หลักสูตรความรู้เกีย่ วกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(หนองคาย เลย บึงกาฬ)
(เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)

19. การที่ประเทศไทยให้ความสาคัญกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยเน้นหลักธรรมาภิบาล แสดงว่า
ประเทศไทยดาเนินการได้สอดคล้องกับประชาคมใด
ก. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ข. ประชาคมการค้าและการลงทุนอาเซียน
ค. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ง. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (คาตอบที่ถูกต้อง)
20. ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการค้าบริการ (ASEAN Framework Agreement on Trade in Services:
AFAS) เปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถมีหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นต่างชาติได้ไม่เกินร้อยละเท่าไร
ก.40
ข.50
ค.70 (คาตอบที่ถูกต้อง)
ง.100

144

โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค

หลักสูตรความรู้เกีย่ วกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(หนองคาย เลย บึงกาฬ)

(เครื่องมือฉบับที่ 2)
แบบประเมินการบริหารจัดการด้านวิชาการของผู้จัดอบรมโดยผู้เข้ารับการอบรม
คาชี้แจง: โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ประเด็นพิจารณา

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
มากที่สุด มาก น้อย น้อยทีส่ ุด
(4)
(3)
(2)
(1)

ผู้จัดการอบรม ได้ทาสิ่งต่อไปนีห้ รือไม่
1.กากับเวลาให้การฝึกอบรมเป็นไปตามตารางเวลาการฝึกอบรม
2.กิจกรรมสัมพันธ์นอกเวลาการอบรม
3.อุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้เช่นคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์บริการอินเตอร์เน็ทเป็นต้น
4.มีวิทยากรพี่เลีย้ งประจาต่อผูเ้ ข้าอบรมที่เพียงพอ
5.ประสานงานอานวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นระหว่าง
อบรม ของเจ้าหน้าที่ประจาห้องอบรม
6.ส่งเอกสารประกอบการฝึกอบรมก่อนชั่วโมงสอน
7. แจ้งเกณฑ์ที่ชัดเจนในการผ่านการอบรมฯ ให้ผู้เข้าอบรมทราบเกิดความเข้าใจ

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

โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
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หลักสูตรความรู้เกีย่ วกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(หนองคาย เลย บึงกาฬ)
(เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)

(เครื่องมือฉบับที่ 3)
แบบประเมินการบริหารจัดการด้านธุรการของผู้จัดอบรม โดยผู้เข้ารับการอบรม
คาชี้แจง: โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ประเด็นพิจารณา

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

ผู้จัดการอบรม ได้ทาสิ่งต่อไปนีห้ รือไม่
1.เจ้าหน้าที่ให้การทักทายและต้อนรับผู้เข้าอบรมด้วยมิตรไมตรี
2.ความสะดวกในการลงทะเบียนก่อนเข้าอบรมและในการรับเอกสาร
3.มีเจ้าหน้าที่คอยให้คาแนะนาและอานวยความสะดวกระหว่างการฝึกอบรม
4.แจ้งการเปลี่ยนแปลงกาหนดการให้ผู้เข้าอบรมทราบล่วงหน้าอย่างน้อย3 ชั่วโมง
5.อาหารและเครื่องดืม่
6.สถานที่รับประทานอาหารและอาหารว่าง
7.ที่พักและสิ่งอานวยความสะดวก
8.มีความสะดวกในการเดินทางระหว่างที่พักเช่นมีรถรับส่งมีแผนที่
มีการแจ้งเส้นทางเป็นต้น
9.มีการอานวยความสะดวกเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล

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

หลักสูตรความรู้เกีย่ วกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(หนองคาย เลย บึงกาฬ)

(เครื่องมือฉบับที่ 4)
แบบประเมินวิทยากรตามรายวิชาโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ชื่อวิทยากรที่ถูกประเมิน ……………………………………………….…………..…………….……………………….…………………..……
ชื่อหัวข้อวิชาที่สอน............................................................................................................................. ........................
สอนในวันที่.................................................................สถานที.่ ...................................................................................
คาชี้แจง: โปรดทาเครื่องหมายลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ประเด็นพิจารณา

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

ความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน
1.มีความรู้และเชี่ยวชาญในวิชาทีส่ อนอย่างแท้จริง
2.มีประสบการณ์ในวิชาที่สอนสามารถอธิบายขยายเพิ่มเติมให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
3.มีการเตรียมการสอนมาเป็นอย่างดี
4.ตอบคาถามผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมได้ชัดเจนและตรงประเด็น
บุคลิกภาพที่เหมาะสมของวิทยากร
5.การแต่งกายเหมาะสมกับรูปแบบการอบรม
6.ยิ้มแย้มแจ่มใส
7.มีอารมณ์ขัน
8.มีมนุษยสัมพันธ์และเป็นกันเองกับผู้เข้าอบรม
9.มีความเชื่อมั่นในตนเอง
10.ใช้ภาษาสุภาพ
11.พูดจาดึงดูดผู้เข้าอบรม
12.มีความน่าเชื่อถือและเป็นมืออาชีพ
13.ควบคุมอารมณ์ได้ดี
เทคนิคการสอนที่ดี
14.มีการนาเข้าสู่บทเรียน
15.มีการชี้แจงวัตถุประสงค์ / หัวข้อบรรยายอย่างชัดเจน
16.จัดลาดับความสัมพันธ์ของเนื้อหาวิชาได้อย่างเหมาะสมเช่นจากง่ายไปยาก
17.เปลี่ยนวิธีการอธิบายหากผู้เข้าอบรมยังไม่เข้าใจ
18.มีทกั ษะในการจูงใจผู้เข้าอบรม

โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
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หลักสูตรความรู้เกีย่ วกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(หนองคาย เลย บึงกาฬ)
(เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)

ประเด็นพิจารณา

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

19.มีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
20.มีวิธีการถ่ายทอดที่เหมาะสมกับเนื้อหา
21.มีการแทรกหรือเปลี่ยนวิธีการสอนเมื่อมีผู้เข้าอบรมง่วงหรือเบื่อ
22.สอนเนื้อหาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชา
23.ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์รายวิชาที่ตั้งไว้
24.เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ถามคาถามหรือแสดงความคิดเห็น
25.เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้อภิปรายแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
26.มีการสรุปสาระสาคัญในแต่ละหัวข้อ
27.มีการเสริมแรงทางบวกให้ผู้เข้าอบรม
28.มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผเู้ ข้าอบรม
29.ยินดีให้ข้อมูลให้คาปรึกษาเพิ่มเติมหลังการอบรมเช่นบอกแหล่งค้นคว้า
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร
30.มีทัศนคติ ที่ดีต่องานราชการ
31.มีความชัดเจนในการบรรยายหรือถ่ายทอดความรู้
32.เปิดโอกาสให้ผู้อบรมซักถามแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
33.ควบคุมชั้นเรียนและรักษาเวลาได้ดี
34.ความพึงพอใจต่อวิทยากรโดยรวม

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม…………………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………….………….………………………
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หลักสูตรความรู้เกีย่ วกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(หนองคาย เลย บึงกาฬ)

(เครื่องมือฉบับที่ 5)
แบบประเมินวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ โดยผู้เข้ารับการอบรม
คาชี้แจง: โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ประเด็นพิจารณา

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

วัสดุอุปกรณ์
1.สอดคล้องกับรูปแบบกิจกรรมการอบรม
2.มีเพียงพอครบถ้วน
3.ถูกจัดวางไว้เป็นระเบียบสะดวกต่อหยิบใช้
โสตทัศนูปกรณ์
4.มีโปรเจคเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์และจอรับภาพขนาดใหญ่
5.มีพอเพียงพร้อมใช้ทันสมัยเอื้อต่อการเรียนรู้
6.สอดคล้องกับรูปแบบกิจกรรมการอบรม
7.เจ้าหน้าที่โสตฯประจาห้องอบรมตลอดเวลา
8.เจ้าหน้าที่โสตฯสามารถให้คาแนะนาและแก้ปญ
ั หาเกี่ยวกับการใช้โสตต่าง ๆได้
ทันท่วงที

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

โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค
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หลักสูตรความรู้เกีย่ วกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(หนองคาย เลย บึงกาฬ)
(เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)

(เครื่องมือฉบับที่ 6)
แบบประเมินสถานที่และสภาพแวดล้อม โดยผู้เข้ารับการอบรม
คาชี้แจง: โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ประเด็นพิจารณา

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

ห้องอบรม
1.ขนาดห้องมีความเหมาะสมไม่แออัด
2.มีพื้นที่หรือห้องประชุมกลุม่ ย่อยเพียงพอต่อการทากิจกรรม
3.มีที่รับรองวิทยากร
4.มีโต๊ะและเก้าอี้เพียงพอนั่งได้สบาย
5.มีแสงสว่างเพียงพอ
6.ไม่มีเสียงรบกวน
7.ไม่มีกลิ่นรบกวน
8.มีความสะอาด
สภาพแวดล้อมในการฝึกอบรม
9.มีความสะดวกในการเดินทางจากที่พักไปยังสถานที่อบรม
10.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเช่นทางออกฉุกเฉินรปภ. เป็นต้น
11.ห้องน้าสะอาดและพอเพียงต่อผู้เข้าอบรม
12.ไม่มีกลิ่นรบกวน
13.มีความสะอาด
14.ไม่มีเสียงดังจนเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้
15.สถานที่จัดอาหารว่างและอาหารกลางวันแยกจากห้องเรียน
16.สภาพแวดล้อมภายนอกเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้
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หลักสูตรความรู้เกีย่ วกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(หนองคาย เลย บึงกาฬ)

(เครื่องมือฉบับที่ 7)
แบบประเมินเอกสารประกอบการฝึกอบรม โดยผู้เข้ารับการอบรม
คาชี้แจง: โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ประเด็นพิจารณา

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

เอกสารประกอบการฝึกอบรม
1.มีเอกสารประกอบการอบรมครบถ้วนทุกหัวข้อวิชา
2.มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแต่ละหัวข้อวิชา
3.มีการอ้างอิงทางวิชาการในเนื้อหาเอกสารประกอบการฝึกอบรม
4.มีการบอกแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อศึกษาภายหลัง
5.เนื้อหาในเอกสารสามารถอ่านให้เข้าใจได้ด้วยตนเอง
6.เอกสารจัดทาไว้เป็นรูปเล่มหรือแฟ้มที่สะดวกต่อการอ่านและศึกษาเพิ่มเติม
ภายหลัง
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หลักสูตรความรู้เกีย่ วกับอาเซียนสาหรับบุคลากรภาครัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(หนองคาย เลย บึงกาฬ)
(เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)

(เครื่องมือฉบับที่ 8)
แบบประเมินปฏิกิริยาการเรียนรู้และพฤติกรรมของผู้เข้าอบรมประจาวิชา
โดยผู้เข้ารับการอบรม
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.ผู้เข้าอบรมมีสมั พันธภาพที่ดีต่อกัน
6.มีสัมพันธภาพที่ดตี ่อผู้จดั อบรม
7.มีสัมพันธภาพที่ดตี ่อวิทยากร
8.ใบหน้ายิ้มแย้มในขณะรับการอบรม
ความตั้งใจในการเรียนรู้
9.แสดงความสนใจขณะที่วิทยากรบรรยายหรือดาเนินกิจกรรม
10.พยักหน้าเข้าใจตามที่วิทยากรบรรยายหรือดาเนินกิจกรรม
11.จดบันทึกสิ่งที่วิทยากรบรรยาย
12.เปิดเอกสารประกอบคาบรรยายหรือตั้งใจศึกษาสื่อประกอบการอบรม
13.ซักถามวิทยากรเพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆที่เกีย่ วข้อง
14.เหม่อลอย / สัปหงก / หลับขณะมีการบรรยายหรือดาเนินกิจกรรม (ข้อลบ)
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการฝึกอบรม
15. ตอบคาถามที่วิทยากรซักถาม
16. มีส่วนร่วมในกิจกรรมการฝึกอบรมอย่างกระตือรือร้น

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

152

โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนของบุคลากรภาครัฐในส่วนภูมิภาค

