
เวลา
วันท่ี

วันท่ี 14 
พ.ค. 62

ความรู้ความเข้าใจอาเซียน : บทบาท 
หน้าท่ีและสถานกาณ์ปัจจุบัน

โครงการและยุทธศาสตร์ส าคัญท่ีมี
ผลกระทบต่อประเทศไทยและกลุ่ม

ประเทศอาเซียน

๐9.00-10.30 น. 10.30-12.00 น.

วันท่ี 15 
พ.ค. 62

ความรู้ความเข้าใจประเทศในกลุ่มประเทศ
อาเซียน : มิติด้านการเมือง

ความรู้ความเข้าใจประเทศในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน : มิติด้านเศรษฐกิจ

ความรู้ความเข้าใจประเทศในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน : มิติด้านสังคมและ

วัฒนธรรม

การพัฒนาและการเสริมสร้างความร่วมมือ
ระหว่างประเทศไทยและประเทศในกลุ่ม

อาเซียน 2019

หมายเหตุ  อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น. หรือเวลาท่ีเหมาะสม

ลงทะเบียน
พักรับประทานอาหาร

กลางวัน
13.00-16.00 น.

ก ำหนดกำรฝึกอบรม
หลักสูตร ควำมรู้ควำมเข้ำใจประเทศกลุ่มอำเซียน : รู้เขำรู้เรำ เศรษฐกิจ กำรเมือง สังคมและวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ 2562

ระหว่ำงวันท่ี 14 - 15 พฤษภำคม 2562
ณ ห้องประชุมช้ัน 2 สถำบันเกษตรำธิกำร บำงเขน กรุงเทพฯ

๐8.00-9.00 น. ๐9.00-10.30 น. 10.30-12.00 น. 12.00-13.00 น. 13.00-14.30 น. 14.30-16.00 น.

เจาะลึกประเทศในกลุ่มอาเซียน



 
โครงการฝึกอบรม 

หลักสูตร ความรู้ความเข้าใจประเทศกลุ่มอาเซียน : รู้เขารู้เรา เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 2562  

วันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2562  
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ บางเขน กรุงเทพฯ  

.................................... 

๑. หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบัน การพัฒนาของภูมิภาคศึกษา (Regional Studies) ได้ขยายตัวและมีความส าคัญ
อย่างมากในประเทศไทยตามบริบทของโลกาภิวัตน์ (Globalization) ซึ่งท าให้การศึกษาในรูปแบบของภูมิภาค
นี้ก าลังเป็นที่นิยมทั้งในไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน ด้วยเป้าหมายที่จะปรับตัวให้เท่าทันกับการร่วมมือทั้งในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม จากการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้า
เป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งภายใต้การรวมตัวนั้น มีความส าคัญอยากมากในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจและด้านความมั่นคงในอาเซียน อันจะเห็นได้จาก มิติในด้าน
เศรษฐกิจที่เกิดความร่วมมือต่าง ๆ ขึ้นอย่างหลากหลาย เช่น การจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free 
Trade Area—AFTA) ในปี 2535, ความร่วมมือทางด้านการเมืองและความมั่นคงแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 
(ASEAN Regional Forum—ARF) เมื่ อปี  2537, ความร่ วมมื อท างเศรษฐกิ จและการ เงิน  (ASEAN 
Economic Community—AEC)ในปี 2540, การเสริมสร้างความแข็ง แกร่งของความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการเงิน โดยการแถลง ASEAN Vision 2020 ต่อมาได้ก าหนดให้มีการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community—AEC) ภายในปี 2563 แล้วย่นระยะเวลามาเป็นภายในปี 2558 

นอกจากมิติด้านเศรษฐกิจแล้วการเป็นประชาคมอาเซียนนั้นก็ยังรวมไปถึงประชาคมสังคม
และวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community—ASCC) ที่มุ่งหวังประโยชน์จากการรวมตัวกันเพ่ือท า
ให้ประชาชนมีการอยู่ดีกินดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
โดยมีความร่วมมือเฉพาะด้าน (Functional Cooperation) ภายใต้ประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรม  
ที่ครอบคลุมในหลายๆ ด้าน เช่น การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สิทธิมนุษยชน สาธารณสุข 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมธรรมชาติ สตรีเยาวชน แรงงาน การขจัดความยากจน สวัสดิการสังคม 
การพัฒนาด้านวัฒนธรรมและสารสนเทศ กิจการด้านพลเรือน การตรวจคนเข้าเมืองและกงสุล ยาเสพติด และ
การขจัดภัยพิบัติ เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้น การเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมดังกล่าวนี้ก็ยังมุ่งหวังในการเป็น
ประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นสังคมที่มีความเอ้ืออาทรและแบ่งปันเพ่ือให้มีสภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ที่ดี มีการพัฒนาในทุกด้าน มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียน 
(ASEAN Identity) ด้วย แต่การที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้นได้อย่างแท้จริงนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภาคประชาสังคมของไทยนั้น ยังขาดองค์ความรู้และความเข้าใจด้านสังคมและวัฒนธรรม
ของประเทศเพ่ือนบ้านกลุ่มอาเซียนที่มีความสัมพันธ์และร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับไทย จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ 
ทุกคนโดยเฉพาะบุคลากรภาครัฐ ที่จะต้องให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างความเข้าใจและรู้จักเพ่ือนบ้านใน
กลุ่มประเทศอาเซียนอย่างลึกซึ้งและแท้จริง 

สถาบันเกษตราธิการ จึงจัดท าโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้ความเข้าใจประเทศกลุ่ม
อาเซียน : รู้เขารู้เรา เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านอาเซียนมากยิ่งขึ้น ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบัน ยุทธ
ศาตร์และโครงการส าคัญที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการให้
ข้อมูลแก่บุคคลภายนอก รวมถึงการท างานด้านการพัฒนา การเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมืออันดี
ระหว่างประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน 



 
๒. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศกลุ่มอาเซียนในสถานกาณ์
ปัจจุบันมากยิ่งข้ึน 

2.2 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียนในมิติด้าน 
เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม มากยิ่งขึ้น 

2.3 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้ความรู้ความเข้าใจกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมืออันดีระหว่างประเทศไทย
และประเทศในกลุ่มอาเซียน 

3. หัวข้อการอบรม  
- ความรู้ความเข้าใจอาเซียน : บทบาท หน้าที่และสถานกาณ์ปัจจุบัน 
- โครงการและยุทธศาสตร์ส าคัญที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน 
- เจาะลึกประเทศในกลุ่มอาเซียน 
- ความรู้ความเข้าใจประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน : มิติด้านการเมือง 
- ความรู้ความเข้าใจประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน : มิติด้านเศรษฐกิจ 
- ความรู้ความเข้าใจประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน : มิติด้านสังคมและวัฒนธรรม 
- การพัฒนาและการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน 

4.  กลุ่มเป้าหมาย 
  เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที ่
  4.1 หน่วยงานระดับกรม : ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ หรืองานด้านต่างประเทศของ
หน่วยงาน 
  4.2 ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ หรือ
ด้านยุทธศาสตร์ ด้านนโยบาย ด้านการประชาสัมพันธ์ และผู้ปฏิบัติงานในส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน   

5. วิธีการฝึกอบรม  
  บรรยาย อภิปราย กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติ 

๖. วิทยากร 
  นายทรงฤทธิ์  โพนเงิน  อาจารย์ พิ เศษ โครงการอาเซียนศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญและสื่อมวลชน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้      

๗. จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
  ด าเนินการฝึกอบรม ๑ รุ่น จ านวน 5๐ คน 

๘. สถานที่ฝึกอบรม 
  ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ บางเขน กรุงเทพฯ  

๙. ระยะเวลาด าเนินการ  
ระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม ๒๕62  

 

 

 



 
10. การรับสมัคร  

ผู้สมัครสามารถกรอกแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ โดยได้รับความเห็นชอบจากต้นสังกัด 
ถึงกลุ่มส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยีพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถาบันเกษตราธิการ โทร 0 2940 5593 
ต่อ 143 โทรสาร 0 2940 5597 ภายในวันที่ 26 เมษายน 2562 และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ฝึกอบรม ในวันที่ 30 เมษายน 2562 ได้ที่เว็บไซต์ www.kst.go.th 

11. เกณฑ์การพิจารณา  
- พิจารณาผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะพิจารณาจากความเหมาะสม ความจ าเป็นที่จะน าความรู้

ไปใช้งานตามภารกิจของหน่วยงาน 
- หากผู้มีรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรมไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตามวันเวลา 

ที่โครงการก าหนด จะต้องด าเนินการแจ้งสถาบันเกษตราธิการ ให้ทราบก่อนวันฝึกอบรม 7 วันท าการ 

๑2. งบประมาณ   
งบประมาณด าเนินการจากเงินงบประมาณป ี๒๕62 ของสถาบันเกษตราธิการ 
(สถาบันเกษตราธิการ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย เฉพาะ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม ส่วนหน่วยงานต้นสังกัด รับผิดชอบค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการเดินทาง และค่าอ่ืนๆ 
ที่สามารถเบิกได้กับต้นสังกัด) 

13. ผลผลิต 
ผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้ความเข้าใจประเทศกลุ่มอาเซียน : รู้เขารู้เรา เศรษฐกิจ 

การเมือง สังคมและวัฒนธรรม จ านวน 50 คน 

๑4. ผลลัพธ์  

  ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจประเทศกลุ่มอาเซียนในสถานการปัจจุบัน   
ยุทธศาตร์และโครงการที่ส าคัญในภูมิภาคอาเซียน และทราบถึงบริบทในมิติต่าง ๆ ของประเทศกลุ่มอาเซียน
โดยสามารถน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

15. การประเมินผล 
15.1 การประเมินความคิดเห็นของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือวัดทัศนคติของผู้เข้ารับ 

การฝึกอบรมทีม่ีต่อโครงการฝึกอบรม โดยใช้แบบประเมินผลภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม 
15.2 การประเมินผลการฝึกอบรมจากผู้ผ่านการฝึกอบรมในการน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้

ในการปฏิบัติงาน โดยใช้แบบติดตามประเมินผลการฝึกอบรม ประเมินผลภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมอย่าง
น้อย 3 เดือน 

16. ทีป่รึกษาและเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 
ที่ปรึกษาโครงการ 
นางสาวนฤมล  สงวนวงศ์   ผู้อ านวยการสถาบันเกษตราธิการ 
เจ้าหน้าทีป่ระสานงานโครงการ 
1. นายอภินันท์ ขันทะสีมา  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
2. นางสาวฉัตรทิพย์ เรืองจันทร์  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
3. นางสาวสุชาดา จุ่นน้อย  นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยีพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร 0 2940 5593 ต่อ 143 โทรสาร 

0 2940 5597 

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

http://www.kst.go.th/

	0.1.PDFตารางเรียนหลักสูตร ความรู้ความเข้าใจประเทศกลุ่มอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2562
	0.PDFโครงการความรู้ความเข้าใจอาเซียน รู้เขารู้เรา

