
โครงการฝึกอบรมบุคลากรระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประกันสังคมอาเซียน 
 รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Social Security Association: ASSA) 

ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 ณ ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค ๑ จังหวัดปทุมธานี 

  ๑. หลักการและเหตุผล 

   ปัจจุบัน บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                 
ได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) จึงก่อก าเนิดขึ้นเพ่ือรวมกลุ่มของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นชุมชนที่มีความแข็งแกร่ง สามารถสร้างโอกาสและรับมือสิ่งท้าทายใหม่ ปฏิญญา
ว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน ฉบับที่ ๒ ซึ่งก าหนดให้มีการสร้างประชาคมอาเซียนที่ประกอบด้วย ๓ เสาหลัก 
ได้แก่ การเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน จึงมีการตกลงให้มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนให้เสร็จภายในปี ๒๕๕๘ 

   จ าก ห ลั ก ก ารดั ง ก ล่ า ว  ป ระ เท ศ ไท ย อั น เป็ น ส ม าชิ ก ข อ งป ร ะช าค ม อ า เซี ย น                                    
จึงมีการเตรียมพร้อมในการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นปัจจัยหลัก
ส าคัญในการน ามาสู่การเปลี่ยนแปลง การพัฒนาการเรียนรู้ ทักษะ การใช้ภาษา รวมถึงการศึกษาข้อมูล
พ้ืนฐาน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนจึงเป็นกลไกส าคัญ                    
ที่สมาชิกในแต่ละประเทศควรศึกษาองค์ความรู้ไว้ 

   จากแผนยุทธศาสตร์ส านักงานประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ มีแผนการขับเคลื่อนให้มี
แผนยุทธศาสตร์อาเซียน เพ่ือสนับสนุนวิสัยทัศน์ ของส านักงานประกันสังคมที่ว่าส านักงานประกันสังคม   
“ก้าวสู่องค์กรประกันสังคมชั้นน าในภูมิภาคอาเซียน” และโครงการฝึกอบรมบุคลากรระหว่างประเทศสมาชิก
สมาคมประกันสั งคมอาเซี ยน  หลักสู ตรการ ฟ้ืน ฟูสมรรถภาพแบบครบวงจร (Comprehensive 
Rehabilitation for Workers with Physical Disabilities) เป็นโครงการหนึ่ งที่จะท าให้สมาชิกสมาคม
ประกันสังคมอาเซียนเกิดการยอมรับศรัทธา และมีความหน้าเชื่อถือในบุคคลในงานด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ของอาเซียนให้กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่น าพาให้ส านักงานประกันสังคมก้าวสู่องค์กร
ประกันสังคมชั้นน าในภูมิภาคอาเซียน 

   ส านักงานประกันสังคม โดยศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค ๑ เป็นองค์กรหนึ่งของภาครัฐ    
ที่จะต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น บุคลากรของภาครัฐต้องเป็นผู้สนับสนุน มีคุณลักษณะเป็นสากล
และมีความสามารถที่จะชักน าเครือข่ายที่ เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของประชาคมอาเซียนเข้าด้วยกัน                   
จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมดังกล่าวขึ้น เพ่ือเรียนรู้ระบบประกันสังคม และการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ                   
แก่คนงานที่ประสบอันตรายเนื่องจากการท างาน ให้สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็น 
วิธีการ ความรู้ต่างๆ ซึ่งกันและกัน ซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรส านักงาน
ประกันสังคม เพ่ือเข้าสู่ข้อตกลงประชาคมอาเซียนในปีนี้ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพให้เป็นผู้มีองค์ความรู้ สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ให้แก่ผู้ที่มีความสนใจ 
 

 

     
   / ๒.  วัตถุประสงค์... 



  ๒.  วัตถุประสงค์ 
   ๑.  ผู้เข้ารับการอบรมในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เรียนรู้กระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
แบบครบวงจร  ระบบประกันสังคมและสามารถประยุกต์ใช้เทคนิค วิธีการ ความรู้ต่างๆ ในการแลกเปลี่ยน 
ประสบการณ์และความคิดเห็น 
   ๒.  ส่งเสริมความร่วมมือที่เอ้ืออ านวยต่อการน าไปสู่การขยายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ 
การเมืองและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กระบวนทัศน์การท างาน ตลอดจนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
   ๓.  เพ่ือให้บุคลากรของศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานมีการพัฒนางาน  และแนวคิดร่วมกับ                
ผู้เข้าอบรมในการพ่ึงพาซึ่งกันและกันระหว่างประเทศสมาชิกประกันสังคมอาเซียน 

  ๓.  กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน 
 ๑.  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับผู้เข้ารับการอบรม 
 ๒.  ขออนุมัติด าเนินการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 ๓.  รวบรวมข้อมูลและจัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
 ๔.  บรรยายและศึกษางานฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ด้านฝึกอาชีพ และด้านจิตใจและสังคม

   ๕.  ศึกษาดูงานฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศูนย์สิรินธรฯ ส านักส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนาคนพิการ  สภาสังคมสงเคราะห์คนพิการ เป็นต้น พร้อมสรุปและตอบข้อซักถาม 

 ๖. อบรมหลักสูตร การฟ้ืนฟูสมรรถภาพแบบครบวงจรแก่ลูกจ้างพิการทางร่างกาย 
(Comprehensive Rehabilitation for Workers with Physical Disabilities) 

 ๗.  ประเมินผลการฝึกอบรม ปัญหาอุปสรรค 
 ๘.  จัดท ารายงานพร้อมข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 

  ๔.  เป้าหมาย 
   บุคลากรปฏิบัติงานด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ในกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมประกันสังคม
อาเซียน จ านวน ๘ คน 

  ๕.  ระยะเวลาด าเนินการ 
   ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 ๖. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
   ๑. จ านวนผู้เข้ารับการอบรมที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะตามโครงการฝึกอบรม
บุคลากรระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประกันสังคมอาเซียน รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน                  
หลักสูตรการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแบบครบวงจร (Comprehensive Rehabilitation for Workers with 
Physical Disabilities) 

 ๒. ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านการประเมินความรู้หลังการฝึกอบรม โดยการ              
ท าแบบทดสอบความรู้ความสามารถและได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

  ๓. ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในระดับปานกลางขึ้นไป 
 
 
  / ๗. แผนการด าเนิน... 



 ๗. แผนการด าเนินงาน 
๑. เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ด้านภาษา 
๒. รวบรวมข้อมูลและจัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
๓. บรรยายสรุปงานฟื้นฟูสมรรถภาพ 
๔. ศึกษาดูงานฟื้นฟูสมรรถภาพท่ีเกี่ยวข้อง 
๕. อบรมหลักสูตร การฟ้ืนฟูสมรรถภาพแบบครบวงจรแก่ลูกจ้างพิการทางร่างกาย 

(Comprehensive Rehabilitation for Workers with Physical Disabilities) 
๖. จัดท ารายงานพร้อมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

    ๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    ๑. พัฒนาความสัมพันธ์ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้แก่ประเทศไทย 
    ๒. ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล มาปรับใช้ในการท างานเพ่ือพัฒนาการให้บริการด้านการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนงาน ของส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ให้เป็นที่รู้จักในระดับภูมิภาคอาเซียน 
 

  ๙. หน่วยงานรับผิดชอบ 
   กลุ่มงานวิชาการและแผนงาน ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค ๑ 

    
 


