
   

  

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

กลุม  ชุมชนคน KM 

เรื่อง  “8k’s + 5k’s : ทุนมนุษยคนไทยรองรับประชาคมอาเซียน” 

วันท่ี  9  มีนาคม  2555 

ณ หองประชุมสํานักงานศูนย KM  ช้ัน 5  อาคารสํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 คุณเอ้ือ   ผูชวยศาสตราจารยดวงแข  สุขโข 

 คุณอํานวย นายสุนทร  เหรียญจื้อ 

 คุณประสาน นางสาวเปมิกา  จรรยาดี 

 คุณกิจ  นางสาวเปมิกา  จรรยาดี 

 คุณลิขิต  นายฉัตรชัย  ศรีสม  
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บันทึกการเลาเรื่อง 
เรื่อง  “8k’s + 5k’s : ทุนมนุษยคนไทยรองรับประชาคมอาเซียน” 

วันท่ี  9  มีนาคม  2555 

ณ หองประชุมสํานักงานศูนย KM  ช้ัน 5  อาคารสํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

ผูเลา รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูท่ีได 

น.ส. เปมิกา จรรยาดี 

 

จากการเขารวมสัมมนา เรื่อง “8k’s + 5k’s : ทุนมนุษยคนไทย

รองรับประชาคมอาเซียน”  เม่ือวันท่ี 28 ก.พ. 55  ท่ีหอประชุม

ศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ทาพระจันทร) ซ่ึงมีวิทยากร

ผูทรงคุณวุฒิมาใหความรู เรื่องตาง ๆ ดังนี้   

1. ดร.สุนทร ชัยยินดีภูมิ  (รองอธิบดีกรมอาเซียนกระทรวงการ

ตางประเทศ) บรรยายไววา  ประเทศในกลุมอาเซียน มีประเทศ

สมาชิกท้ังหมด 10 ประเทศ  ไดแก  บรูไน , กัมพูชา , 

อินโดนีเซีย , ลาว , มาเลเซีย , ฟลิปปนส , สิงคโปร , ไทย , 

เวียดนาม ,  พมา  จัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในป 2558  ซ่ึง

ประชาคมอาเซียนประกอบดวยเสาหลัก 3 เสา ดังตอไปนี้   

  1. ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน   

  2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

  3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

เอกลักษณตาง ๆ ในกลุมประเทศอาเซียน 

2. นายฉัตรชัย มงคลวิเศษไกวัล  (อุปนายก ฝายกฎระเบียบ

การคา)  พูดถึงเรื่อง ภาพรวมเศรษฐกิจในอาเซียน ซ่ึงมุงใหเกิด

การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และการอํานวยความสะดวกในการ

ติดตอคาขายระหวางกัน  เพ่ือความอยูดีกินดีของประชาชนใน

ประเทศอาเซียน โดย  

1. ใหเกิดการไหลเวียนอยางเสรีของ สินคา บริการ การลงทุน 

เงินทุน การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปญหาความยากจน

และความเหลื่อมล้ําทางสังคม 

3.  ใหความชวยเหลือแกประเทศสมาชิกใหมของอาเซียนเพ่ือลด

ชองวางการพัฒนา 

4. สงเสริมความรวมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค

ตลาดการเงินและตลาดทุน 

-  อาเซียนไดเกิดความรวมมือ 

รวมท้ังมีการวางกรอบความ

รวมมือ เพ่ือสรางความเข็ม

แข็ง รวมถึงความม่ันคงของ

ประเทศสมาชิกท้ังดานความ

ม่ันคงเศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรม  

-  อาเซียนเปนตลาดและฐาน

การผลิตเดียว 

-  ความเจริญม่ันคงในกลุม

กลุมประชาคมอาเซียนทําให

เกิดสันติสุขในอาเซียน 

-  การศึกษานั้นจัดอยูใน

ประชาคมสังคมและ

วัฒนธรรม ซ่ึงจะมีบทบาท

สําคัญท่ีจะสงเสริมให

ประชาคมดานอ่ืนๆมีความ

เขมแข็ง เนื่องจากการศึกษา

เปนรากฐานของการพัฒนาใน

ทุกๆ ดาน 
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5. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการคมนาคม พัฒนาความ

รวมมือดานกฎหมาย การเกษตร พลังงาน การทองเท่ียว การ 

พัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยการยกระดับการศึกษาและการ

พัฒนาฝมือแรงงาน 

      กลุมสินคาและบริการนํารองท่ีสําคัญ ท่ีจะเกิดการรวมกลุม

กัน คือ สินคาเกษตร / สินคาประมง / ผลิตภัณฑไม / ผลิตภัณฑ

ยาง / สิ่งทอ / ยานยนต /อิเล็กทรอนิกส / เทคโนโลยีสารสนเทศ 

/ การบริการดานสุขภาพ, ทองเท่ียวและการขนสงทางอากาศ  

กําหนดใหป พ.ศ. 2558 

3. นายอลงกรณ พลบุตร  (รองหัวหนาพรรคประชาธิปตย)  ให

ความคิดเห็นไววา การรวมตัวของอาเซียนจะทําใหประเทศใน

ภูมิภาคอยูรวมกันอยางสันติ มีระบบแกไขความขัดแยง  มี

เสถียรภาพอยางรอบดาน มีกรอบความรวมมือเพ่ือรับมือกับภัย

คุกคามความม่ันคงท้ังรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม ๆ เพ่ือให

ประชาชนมีความปลอดภัยและม่ันคง  สนับสนุนสงเสริม 

สันติภาพ ความม่ันคง การปกครองแบบประชาธิปไตย การ

ปกครองแบบธรรมาภิบาล  การสงเสริมใหบรรลุความเจริญ

รวมกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ทําใหประชาคมเปนภูมิภาค

ท่ีเปดกวาง มีพลวัตร และยืดหยุนไดในการตั้งรับภาวะผันผวน

ของเศรษฐกิจ มีหลักประกันท่ีจะทําใหเกิดสันติสุขในอาเซียน 

4.  ศ.ดร. จีระ หงสลดารมภ  (เลขาธิการ  องคกร : มูลนิธิ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ) กลาวถึงเรื่องการศึกษา 

ไดมีการเตรียมความพรอมเพ่ือกาวเขาสูการเปนประชาอาเซียน 

โดยจะมุงเนนเรื่องการศึกษา ซ่ึงจัดอยูในประชาคมสังคมและ

วัฒนธรรม ท่ีจะมีบทบาทสําคัญท่ีจะสงเสริมใหประชาคมดาน 

อ่ืน ๆ ใหมีความเขมแข็ง เนื่องจากการศึกษาเปนรากฐานของการ

พัฒนาในทุก ๆ ดาน และจะมีการสงเสริมใหประเทศไทยเปน

ศูนยกลางดานอาเซียนศึกษา เปนศูนยการเรียนรูดานศาสนาและ

วัฒนธรรม เพ่ือขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนดวยการศึกษา ดวย

การสรางความเขาใจในเรื่องเก่ียวกับเพ่ือนบานในกลุมประเทศ

อาเซียน ความแตกตางทางดานชาติพันธุ  หลักสิทธิมนุษยชน 

ตลอดจนการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาตางประเทศเพ่ือ

พัฒนาการติดตอสื่อสารระหวางกันในประชาคมอาเซียน 

 



   

        

 

 

1. เปาหมายของการเขารวมกิจกรรมครั้งนี้คืออะไร 

     ถายทอดความรูจากการเขารวมสัมมนาเรื่อง  “8k’s + 5k’s : ทุนมนุษยคนไทยรองรับประชาคม

อาเซียน”   

 

2.  ส่ิงท่ีบรรลุเปาหมายคืออะไร เพราะอะไร  

         มีการรับรู ตระหนักถึงความสําคัญในการถายทอดความรูจากการเขารวมสัมมนาเรื่อง  “8k’s + 5k’s : 

ทุนมนุษยคนไทยรองรับประชาคมอาเซียน”   

 

3.  ส่ิงท่ีไมบรรลุเปาหมายคืออะไร เพราะอะไร 

 ไมมี 

 

4.  ส่ิงท่ีเกินความคาดหวังคืออะไร 

 ไมมี 

 

5.  คิดจะกลับไปทําอะไรตอ 

 ความรูท่ีไดรับไปพัฒนางานตอไป เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน 

การถอดบทเรียนการเรียนรูดวยการวิเคราะหหลังการปฏิบัต ิ

After Action Review (AAR)  
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