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โครงกำรประเมินผลกำรดำเนินงำน
ของสถำบันระหว่ำงประเทศเพื่อกำรค้ำและกำรพัฒนำ
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ในระยะเวลำ 3 ปี (2554-2556)

1.

บทนำ
การศึกษาเพื่อประเมินผลการดาเนินงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
หรือสคพ. มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ประเมินภาพรวมผลการดาเนินงานของ สคพ. ในระยะเวลา 3 ปี พ.ศ.
2554-2556 ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า
และการพัฒนา ทั้งในด้านประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และการพัฒนาขององค์การ และ (2) เพื่อศึกษาปัญหา
และอุปสรรค จุดอ่อน จุดแข็ง ด้านการดาเนินงานขององค์การ และให้ได้ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการ
ดาเนินงานให้มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ เพื่อนามาใช้ปรับปรุงแนวทางการดาเนินงานและพัฒนาองค์การ
ต่อไป
กรอบการศึกษาประกอบด้วย
(1) การศึกษาและวิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ของ สคพ. ตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน ในประเด็นความสอดคล้องของภารกิจและวัตถุประสงค์การจัดตั้งสคพ.
และความสามารถตอบสนองต่ อแผนการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิน นโยบายของรัฐ บาล แผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และให้
ข้อเสนอแนะในด้านการปรับปรุงและกาหนดนโยบายและแนวทางการดาเนินงานของ สคพ.
(2) การวิเคราะห์ข้อมูล และประเมินผลการดาเนินงานของ สคพ. ด้านประสิทธิผลของการ
ปฏิบ ัต ิง าน ในประเด็ นผลสั มฤทธิ์ ตามวั ตถุ ประสงค์ การจั ดตั้ ง สคพ. การด าเนิ นงานตามแผนงานและ
โครงการ/กิจกรรม ของ สคพ. รวมทั้งภารกิจที่ สคพ. ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากรัฐบาล หรืออื่นๆ ใน
ปีงบประมาณ 2554-2556 โดยเน้นวัดผลสาเร็จในระดับผลลัพธ์และผลกระทบ ความคุ้มค่าในการปฏิบัติ
ภารกิจ ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทางตรงและทางอ้อม การศึกษาวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน และเสนอแนะการป้องกันและแก้ไขปัญหา
(3) การวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลการดาเนินงานของ สคพ. ด้านประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2554-2556 ในประเด็นผลสาเร็จของการปฏิบัติงานทางการเงิน ความ
คุ้ม ค่า ในการบริห ารและใช้ง บประมาณ และทรั พยากรทางการเงินอื่ นๆ ด้ านผลผลิ ต และผลลั พ ธ์
การศึกษาวิเคราะห์ สภาพปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน และเสนอแนะการ
พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงาน
(4) การวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลการดาเนินงานของ สคพ. ด้านการพัฒนาองค์การ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2556 ในประเด็นผลสั มฤทธิ์ในการบริหารจัดการองค์การ การกากับดูแล
องค์การ โครงสร้างการบริหารจัดการองค์การ ความเพียงพอของทรัพยากรในแต่ละด้าน การบริหารและ
พัฒนาบุคลากร และการพัฒนาองค์การสู่สากล การศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่
เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน และเสนอแนะการพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้น
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินงานและความคุ้มค่า และข้อเสนอแนะแนวทางการดาเนินงาน
ของ สคพ. ในการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการหรือการดาเนินงาน ในการปฏิบั ติภารกิจให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้น
วิธีการศึกษาประกอบด้วยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารของ สคพ. การค้นคว้าข้อมูลในระบบ
อินเตอร์เนต การสัมภาษณ์ผู้บริหารของ สคพ. การสัมภาษณ์นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และบุคคลภายนอก
ที่มีประสบการณ์ด้านการค้า การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ การธนาคาร
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ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ของ สคพ.
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ สคพ. เป็นองค์การ
ภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลยุทธ์ของสคพ.มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปีของกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 2ช่วง คือ พ.ศ. 2552-2555 และ พ.ศ. 2555-2559 สาหรับ
ของช่วงพ.ศ. 2552-2555 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และช่วง พ.ศ. 2555-2559 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุก
ระดับ ทุกประเภท ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒ นาขีด ความสามารถของประเทศ โดยใช้ความรู้เป็นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และบริการทางวิชาการเพื่อสร้างนวัตกรรมและการ
พัฒนาประเทศ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลช่วง พ.ศ. 2554-2557 ที่เน้นการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษา
ในสังคมไทย เร่งพัฒนาประเทศเป็นสังคมอยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อ
สร้างทุนปัญญาของชาติ โดยนโยบายรัฐบาลในสมัยนั้นยังมีการเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์
เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อน
บ้านและนานาประเทศ สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน เสริมสร้าง
บทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การระหว่างประเทศและจัดระบบบริ หาร
งานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้สคพ.ได้มีแผนปฏิบัติการทั้งด้านการอบรม การวิจัย และการ
ประชุม/สัมมนาที่สอดคล้องกับพันธกิจและมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามที่กาหนดที่
เสนอของบประมาณ โครงการสัมมนาและโครงการฝึกอบรมได้มีการนาองค์ความรู้ที่ได้จ ากโครงการวิจัย
มาเผยแพร่ สคพ. มี แนวทางการด าเนิ นงานที่ มุ่ง เน้ น 4 มิ ติ ทั้ งทางด้ านประสิ ท ธิผ ล ประสิ ทธิ ภ าพ
คุณภาพและการให้บริการ และการกากับดูแลกิจการและพัฒนาองค์การ
ในการตอบสนองยุทธศาสตร์ของสคพ.นั้น สคพ. ควรมีการเสริมนโยบายหรือกลยุทธ์ในการต่อ
ยอดงานวิจัยเพื่อการนาไปใช้ประโยชน์จริง ทั้งในระดับการเรียนการสอน การบริหารงานระดับองค์กร
และเป็นนโยบายระดับประเทศ สคพ. ควรสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรที่ชัดเจนโดยการสร้าง Public
Agenda และจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ยังให้ความสาคัญกับการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับท้องถิ่น แม้ว่า สคพ. จะเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ และในระดับท้องถิ่นซึ่งมี
ความต้องการการพัฒนาด้านการค้าเพื่อสามารถแข่งขันและรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สคพ. จึงควรสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ และเครือข่าย เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นให้สามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาค
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ผลกำรดำเนินงำนของ สคพ.
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ สคพ. จัดตั้งขึ้นตามพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา พ.ศ. 2544 โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้
การศึ ก ษาอบรมและค้น คว้า วิจ ัย เพื ่อ ส่ง เสริม การค้า และการพัฒ นา และด าเนิน กิจ กรรมอื ่น ที่
สอดคล้อ งกับ ความตกลงว่า ด้ว ยความร่ว มมือ ระหว่า งรั ฐ บาลแห่ งราชอาณาจั กรไทยและองค์ การ
สหประชาชาติเกี่ยวกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ประเมิ นผล
การดาเนินงานของสคพ. ในช่วงปี 2554 – 2556 โดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้
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3.1 ผลกำรดำเนินกำรด้ำนประสิทธิผล
ผลการดาเนินการด้านประสิทธิผล ทั้งด้านการวิจัย การประชุมสัมมนาและการฝึกอบรมเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสคพ. ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ประเมินใน 3 ประเด็นสาคัญคือ (1) เชิง
ปริมาณ พิจารณาจากจานวนโครงการศึกษาอบรม และโครงการวิจัย (2) เชิงคุณภาพ พิจารณาจาก
รูปแบบ และวิธีการในการดาเนินงานวิจัย ตลอดจนการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินงานวิจัยและ
ช่องทางการวิจัยและ(3) เชิงความคุ้มค่าของงานวิจัย
ผลการประเมิน ในเชิง ปริม าณ พบว่า จานวนงานวิจัย และจานวนผู ้เ ข้า รับ การฝึก อบรม
ประชุมสัมมนาเกิน ค่าเป้า หมายทั้ง 3 ปี ซึ่งประเด็นในการทาวิจัย การฝึกอบรมและการประชุมสัมมนา
เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ สคพ. นอกจากนี้ทาง สคพ.ได้มีการสร้างเครือข่ายและหุ้นส่วนทางวิชาการทั้ ง
ในประเทศ และต่างประเทศ
ผลการประเมินในเชิงคุณภาพ พบว่า ผลงานที่ทางสคพ.นาออกมาเผยแพร่ต่อสังคมมีคุณภาพ
และเป็นที่ยอมรับในแวดวงที่เกี่ยวข้องว่างานวิจัยของ สคพ. มีคุณค่า เนื่องจากเป็นงานวิจัยที่ปิดช่องว่าง
ในประเด็นที่ยังไม่มีหน่วยงานใดศึกษา และถึงแม้ว่าโครงการวิจัยส่วนใหญ่ของทางสคพ.จะจ้างหน่วยงาน
ภายนอกดาเนินงานวิจัย และใช้ระบบการเลือกผู้ทาวิจัยแบบเจาะจงเป็นส่วนใหญ่แต่ทางสคพ.มีการ
ตรวจรับงานที่เข้มงวดโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่หลากหลายและเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องมีการดาเนินการ
โดยนักวิชาการจากหน่วยงานภายนอกที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านการค้าและการพัฒนามีการ
ควบคุมคุณภาพของการวิจัย โดยคณะอนุกรรมการกลั่ นกรองและผู้ทรงคุณวุฒิในด้านนั้นๆ จึงทาให้
ผลงานของสคพ.มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงกว้างนอกจากนี้ ปริมาณการเผยแพร่ตลอดจน ช่องทาง
ในการเผยแพร่ข่าวสารงานวิจัยของสคพ.มีหลากหลายจึงทาให้ผลงานของสคพ.สามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้
มาก
ผลการประเมิ น ในเชิ ง ความคุ้ม ค่ า ทางคณะผู้ วิ จัย ได้ ทาการติ ด ตามและประเมิ น ผลผลผลิ ต
ผลลัพธ์ และผลกระทบของการวิจัย โดยการพิจารณาจากการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่สู่
สาธารณชนในช่องทางต่างๆ ทั้งนี้การประเมินมูลค่าของผลงานวิจัยโดยพิจารณาจากต้นทุนของโครงการ
สามารถประเมินได้จากงบประมาณค่าใช้จ่ายของโครงการ และผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการวิจัยซึ่ง
ประเมิ น ในรู ป ของตั ว เงิ น ได้ ย าก เพราะมี ผู้ ที่ เ กี่ ยวข้ อ งที่ น าความรู้ จ ากงานวิ จั ย ไปใช้ มากมาย อาทิ
คณะผู้วิจัยเอง สาธารณชน องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนา นักเรียนและ
นักศึกษา ในการประเมินครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ทาการประเมินมูลค่างานวิจัยโดยเลือกโครงการวิจัยการค้า
ระหว่างประเทศทางบกด้านเหนือมาศึกษา พบว่า มีการนาผลงานวิจัยไปใช้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ตัวอย่างเช่นเจ้าของผลงานวิจัยได้รับเชิญไปบรรยายในงานสัมมนาวิชาการต่างๆ ผลงานวิจัยถูกนาไป
เผยแพร่ยังสื่อต่างๆ ทั้งสื่อวิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์ และนาไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้การ
ประเมิน เป็ น มูล ค่าทางตัว เงิน ที่ชัดเจน สามารถทาได้ยากเนื่องจากข้อจากัดด้านเวลาและข้อมูล ที่ มี
ส าหรั บ การประเมิ น มู ล ค่ า ผลกระทบในระดั บ ประเทศ พบว่ า มู ล ค่ า งานวิ จั ย ของ สคพ. ก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ในอัตราที่สู งถึงร้อยละ 80 นั่นหมายความว่างบประมาณของสคพ. ที่ใช้ใน
งานวิจัย ทาให้ภาคธุรกิจอื่นๆที่ต่อเนื่องกับงานวิจัยเกิดการขยายตัวทั้งทางตรงและทางอ้อม
3.2 ผลกำรดำเนินกำรด้ำนประสิทธิภำพ
จากการประเมินด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสคพ.โดยรวมแล้ว พบว่า สคพ.สามารถ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของการปฎิบัติงาน โดยมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่สูง เนื่องจากการที่
บุคลากรของสคพ.มีจานวนคงที่ ในขณะที่ปริมาณงานวิจัยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี จึงทาให้ต้นทุนค่าใช้จ่าย
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ต่อบุ คลากร 1 คนของสคพ.มีแนวโน้ มที่ต่าลง ส่ว นปริมาณเงินต่อหัว บุคลากรมีแนวโน้มที่สูงขึ้นตาม
ค่าใช้จ่ ายจากงานวิจั ยที่มากขึ้น (ปริมาณพนักงานที่ทางานยังคงมีจานวนเท่าเดิม)ดังนั้นด้วยจานวน
บุคลากรคงที่ แต่ทางสคพ.สามารถผลิตผลงานออกสู่สาธารณะได้เพิ่มขึ้นชี้ให้เห็นว่าการปฏิบัติงานของ
สคพ. มีประสิทธิภาพสูง อย่างไรก็ตามการที่พนักงาน 1 คนของสคพ.ต้องรับผิดชอบโครงการที่มากขึ้น
อาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรได้ ดังนั้นหากพนักงาน 1 คน รับผิดชอบจานวน
โครงการในอัตราที่คงที่หรือลดลงเพื่อให้พนักงานได้มีเวลาตรวจสอบในการทางานในแต่ละโครงการให้มี
ความละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้นก็จะส่งผลให้ประสิทธิภาพให้การดาเนินงานของสคพ. เพิ่มสูงขึ้นในระยะยาว
3.3 ผลกำรดำเนินกำรด้ำนกำรพัฒนำองค์กำร
ในช่วงปีงบประมาณ 2554 – 2556 สคพ. ได้เผชิญกับความท้าทายที่สาคั ญในด้านการกากับ
ดูแลองค์การและโครงสร้างการบริหารจัดการองค์การ ความพอเพียงของทรัพยากร การบริหารและ
พัฒ นาบุ คลากร และการพัฒ นาองค์ การสู่ ส ากล ความท้ าทายดั งกล่ าวล้ ว นส่ งผลกระทบต่อ ผลการ
ดาเนินงานด้านการพัฒนาองค์การของสถาบัน โดยมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันเป็นลูกโซ่ อาทิ การ
เปลี่ยนแปลงภายในคณะกรรมการสถาบัน ที่ส่งผลต่อการสรรหาและแต่งตั้งผู้อานวยการสถาบัน การ
ได้รับจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐต่ากว่าแผนที่ตั้งไว้ และการไหลออกของบุคลากร แต่กระนั้นสคพ. ได้
มีความพยายามในการพัฒนาองค์การหลายด้าน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริ หารจัดการ
องค์การ การพัฒนาระบบความก้าวหน้าและระบบสวัสดิการบุคลากร ซึ่งได้เริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรมตั้งแต่
ปลายปีงบประมาณ 2556 ต่อเนื่องถึงปีประมาณ 2557 เป็นต้นมา
ในด้ า นการก ากั บ ดู แ ลสคพ. อยู่ ภ ายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลจากกรรมการโดยต าแหน่ ง ที่ ม าจาก
หน่วยงานของรัฐเป็นสาคัญ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพียง 2 ด้านจาก 5 ด้านตามที่กาหนดในพระ
ราชกฤษฎีกา สืบเนื่องจากในช่วงปีงบประมาณ 2555 – 2556 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้อานวยการ
สคพ. หมดวาระหรือพ้นการดารงตาแหน่ง และไม่สามารถดาเนินการแต่งตั้งผู้มาดารงตาแหน่งแทนได้
จากความไม่ช ัด เจนเกี่ย วกั บ กฎระเบีย บในการดาเนิน การ และการเปลี่ยนแปลงของคณะรัฐมนตรี
บ่อยครั้งคณะกรรมการสถาบัน องค์ประกอบของคณะกรรมการสถาบันในช่วงเวลาดังกล่าวส่งผลให้การ
กากับ ดูแลเพื่อขับเคลื่ อนสคพ. ในระดับนโยบายไม่เกิดความต่อเนื่อง หรือเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ระหว่างการตัดสิน ใจในตาแหน่ ง ข้าราชการและการตัดสินใจในตาแหน่งคณะกรรมการขององค์การ
มหาชน นอกจากนี้ การขับเคลื่อนสคพ. จากมุมมองของบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ยังไม่อาจสะท้อน
ความสนใจของหน่วยงานภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ที่จัดเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่มีการใช้ประโยชน์
จากองค์ความรู้งานวิจัยของสถาบัน และยิ่งไม่สอดคล้องกับองค์การเป็นสถาบันระหว่างประเทศ
ในด้านโครงสร้างการบริหารจัดการองค์การ สคพ. ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ
องค์การ จนได้มีระเบียบสถาบันว่าด้วยการบริหารงานของสคพ. การจัดแบ่งส่วนงาน และขอบเขตหน้าที่
ของส่วนงานฉบับใหม่ ในช่วงท้ายปีงบประมาณ 2556 โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งในแง่ของการขยาย
ส่วนงาน จากเดิม 3 ส่วนงานเป็น 5 สานัก และการขยายกรอบอัตรากาลังจาก 30 อัตรา เป็น 47 อัตรา
ซึ่งยังคงสัดส่วนอัตรากาลังสายวิชาการใกล้เคียงเดิม กล่าวคือ จากเดิม 15 อัตรา เป็น 24 อัตรา อย่างไรก็
ดีการขยายกรอบอัตรากาลังให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวในการปฏิบัติยังคงเผชิญกับความท้าทายด้าน
ความเพียงพอของงบประมาณและด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร ดังจะได้กล่าวต่อไป
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรของสถาบันทั้งในแง่รายได้และค่าใช้จ่าย พบว่า สคพ.
มีแนวโน้มที่จะได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลไทยน้อยลง และต้องพึ่งพา
งบเงินทุนสะสมจากเงิน เหลือจ่ายและ/หรืองบเงินรายได้มากขึ้น จากการที่สถาบัน มีเงินงบประมาณ
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แผ่น ดิน เหลือ จ่า ยสะสมเพิ ่ม มากขึ ้น ในทุก ปี อัน เนื ่อ งจากผลการด าเนิน งานที ่ม ีร ายได้ส ูง กว่า
ค่า ใช้จ่า ยจากการดาเนิน งานอย่า งต่อเนื่อ งในขณะเดียวกัน แนวโน้มสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเมื่อ
เทียบกับงบประมาณทั้งหมดของสคพ. กลับเพิ่มมากขึ้นเต็มเพดานงบประมาณขององค์การมหาชนตามมติ
คณะรัฐมนตรีซึ่งถือเป็นข้อจากัดที่สาคัญในการบริหารงบประมาณในระยะยาว โดยเฉพาะการดาเนินงาน
ด้านการพัฒ นาองค์การ อาทิ การขยายกรอบอัตรากาลั ง และการปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนทั้งระบบ
สืบเนื่องจากสคพ. มีการใช้จ่ายในงบดาเนินงานเป็นหลัก โดยไม่มีการใช้จ่ายในงบลงทุน
ในด้า นการบริห ารและพัฒ นาบุค ลากร สคพ. ประสบกับ การขาดแคลนบุค ลากรในการ
ดาเนินงาน อันเนื่องจากข้อจากัดด้านอัตรากาลังของบุคลากร ที่สวนทางกับภาระงานที่เพิ่มมากขึ้นตาม
ตัวชี้วัดของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ถึงแม้ว่าสคพ. จะได้มีดาเนินการจ้างเหมา
บริษัททางานในสายงานสนับสนุนมากขึ้น กรอบอัตรากาลังที่มีทั้งหมดก็ยังไม่เพียงพอ ที่สาคัญในระหว่าง
ปีงบประมาณ 2555 – 2556 มีการไหลออกของพนักงานกว่ากึ่งหนึ่ง และไม่สามารถบรรจุบุคลากรได้เต็ม
อัตรากาลัง สืบเนื่องจากระบบความก้าวหน้า อัตราเงินเดือน และระบบสวัสดิการ โดยเฉพาะของผู้บริหาร
และนักวิจัยของสคพ. ในช่วงเวลาดังกล่าวอาจไม่สามารถแข่งขันกับ หน่ว ยงานอื่นในภาคเอกชนอีกทั้ง
สคพ. อาจไม่เ ป็น ที ่รู ้จ ัก ในฐานะหน่ว ยงานที ่ม ีค วามเชี ่ย วชาญด้า นการค้า และการพัฒ นา เมื่ อ
เปรี ย บเที ย บกั บ หน่ ว ยงานมั น สมองภาครั ฐ และสถาบั น การศึ ก ษา จึ ง ไม่ ส ามารถดึ ง ดู ด ผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถให้เข้าร่วมงานกับองค์การ ในระหว่างปีงบประมาณ 2554 – 2556 บุคลากรสคพ. มีอัตราการ
เข้าออกสูงและอายุงานเฉลี่ยเพียง 1 – 3 ปี ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้และการพัฒนาองค์การทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว
ในระหว่างปีงบประมาณ 2554 – 2556 ต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 2557 สคพ. ได้ดาเนิน
กิจ กรรมในระดับ สากล อันเป็ นลั กษณะความร่ว มมือกับหน่ว ยงานระดับสากลเพิ่มมากขึ้น ทั้งที่เป็น
กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลากรจากกลุ่มประเทศอาเซียน และกิจกรรมการเปิดตัวรายงานเกี่ยวกับการค้า
และการพัฒนาในระดับสากล อย่างไรก็ดี ผลการดาเนินงานด้านการพัฒนาองค์การสู่ สากลของสคพ. ยัง
เป็นไปตามพันธกิจขององค์การภาคี มากกว่าที่จะเป็นพันธกิจและนโยบายขององค์การเอง การที่สคพ. มี
การกากับดูแลจากคณะกรรมการสคพ. ที่มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นบุคลากรของรัฐบาลไทย และได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงานส่วนใหญ่จากงบประมาณแผ่นดินนั้น เป็นข้อจากัดที่สาคัญใน
การขับเคลื่อนสคพ. ไปสู่สากล โดยที่กิจกรรมที่เกิดขึ้นนี้จาเป็นต้องได้รับการจัดสรรค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่
จากหน่วยงานภาคี
อย่างไรก็ตาม ผลการดาเนินงานด้านการพัฒนาองค์การในช่วงปีงบประมาณ 2554 – 2556 ทั้ง
การดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาระยะสั้น อาทิ การจัดจ้างเหมางาน และการดาเนินการพัฒนาองค์การใน
ระยะยาว อาทิ การจัดผังโครงสร้างองค์การใหม่ การกาหนดอัตราค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้น การปรับปรุง
ระบบสวัสดิการบุคลากร เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และดึงดูดบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับ สคพ. นั้น ก่อให้เ กิด การเปลี่ย นแปลงในวงจากัด เนื่อ งจากเป็น การ
พัฒ นาองค์การบนฐานคิดแบบแยกส่วนซึ่งอาจไม่สามารถตอบสนองต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของบริบท
ตลาดแรงงานและบริบทของการดาเนินงานด้านการค้าและการพัฒนาระหว่างประเทศได้ สคพ. จาเป็นต้อง
พิจารณาการพัฒนาองค์การใหม่บนฐานคิดใหม่ ให้ สอดคล้ องกับภารกิจขององค์การ ได้แก่ การปรับ
องค์การและการกากับดูแลองค์การใหม่ โดยพิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการสคพ. และสัดส่วนของ
นักวิจัยต่อบุคลากรสายสนับสนุน ตลอดจนการลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรของ สคพ. เองในระยะยาว

5

3.4 กำรประเมินควำมสำคัญของ สคพ.
สคพ. รั บ ผิ ดชอบพัน ธกิจ ผลิ ตผลงานวิช าการเฉพาะทางด้านความสั มพันธ์ระหว่างประเทศ
เกี่ย วกับ เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการพัฒ นาเศรษฐกิจ มีผ ลงานการศึกษาวิเคราะห์ ปัญหา
อุปสรรค และแสวงหาข้อเสนอแนะการค้า การลงทุน และการพัฒนาเศรษฐกิจ เสนอต่อรัฐบาลไทย และ
รัฐบาลของประเทศอื่นๆในภูมิภาค และมีการเผยแพร่ผ่านสื่อ ได้แก่ รายงานวิจัย การตีพิมพ์บทความใน
วารสารวิชาการ ข่าวสารเผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสังคมสารสนเทศอิเลคทรอนิกส์
ภารกิจของ สคพ. มีความสาคัญเนื่องจากเป็นภารกิจที่มีขอบเขตที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการพัฒนาเศรษฐกิจ ที่มีการดาเนินงานอย่าง
ต่อ เนื่ อ ง ทาให้ มี ลั กษณะการสะสมความเชี่ ยวชาญเฉพาะทาง แตกต่ างกั บสถาบั นวิ ชาการอื่นๆ ได้ แก่
มหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัยอิสระ หน่วยงานที่ปรึกษา หรือหน่วยงานนโยบายและแผนในสังกัดกระทรวง
ที่มีขอบเขตของภารกิจกว้างและเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย และความเร่งด่วน
4.

ข้อเสนอแนะ
จากการประเมินผลการทางานของสคพ. ในด้านต่างๆในช่วงปี 2554 – 2556 คณะผู้วิจัยขอให้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดาเนินงานของ สคพ. เพื่อนาไปสู่การนางานวิจัยไปเป็นข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย และเชิงปฏิบัติการแก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประเทศ ดังนี้
4.1 ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนำ
จุดขาย
สถานภาพองค์การมหาชน เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีพันธกิจในลักษณะแคบเฉพาะด้านการวิจัย
และพัฒนาการค้าระหว่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ ทาให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ
กลุม่ ลูกค้าเป้าหมายควรเป็นหน่วยงานรัฐที่มีและใช้อานาจทางนโยบายและการควบคุม หรือการส่งเสริม
การค้ า เนื่ อ งจากงานวิ ช าการของ สคพ. มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การค้ า โดยทั่ ว ไปไม่ เ ลื อ กให้ ผ ล
ประโยชน์เฉพาะกลุ่ม
สคพ. มีความเป็นอิสระในการดาเนินงาน สามารถออกแบบเนื้อหาของงานตามพันธกิจการจัดตั้ง
โดยมีเนื้อหาเปลี่ยนแปลงตามบริบทของสังคม สามารถหยิบหัวข้อที่เป็นปัจจุบันมาเป็นเนื้อหาของงานได้
อย่างรวดเร็ว และยังได้รับความเชื่อถือเพราะเป็นหน่วยงานรัฐในการผูกพันความร่วมมือแบบรัฐต่อรัฐได้
ง่ายกว่าหน่ ว ยงานวิ จั ย อิส ระ หรื อหน่ ว ยงานวิจัยของเอกชน จึงสามารถมีบทบาทเป็นสะพานเชื่อ ม
ระหว่างรัฐต่างๆในระดับไม่เป็นทางการ
สคพ. มี ส ถานภาพเป็ น หน่ ว ยงานวิช าการ มีพันธกิจด้านการวิจัย พัฒ นา และฝึ กอบรม จึ ง
ต้องการการสนับสนุนข้อมูล ข่าวสาร เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตงานวิจัย พัฒนา และฝึกอบรม ควรมี
การจั ดทาแบบจ าลองทางวิช าการ ที่จะได้รับ การอ้างถึ งในวงการวิช าการ ในสถานศึกษา และการ
เผยแพร่ในเวทีระหว่างประเทศ ในชื่อ ITD Model ในประเด็นต่างๆ ช่วยให้มีความเข้าใจ มีหลักเกณฑ์ใน
การพิสูจน์ข้อเข้าใจผิดอย่างมีหลักวิชาการ
สคพ. ควรมีบทบาทการเป็นช่องทางการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ชาติอื่น รวมทั้งการ
แลกเปลี่ยนนักวิชาการ นักวิจัย ทาให้มีผลงานวิชาการที่มีขอบเขตกว้างขวาง บทบาทดังกล่าวมีอิทธิพล
ในการแสวงหาความร่วมมือในระดับนโยบายในระยะยาว และจัดสรรงบประมาณให้ใช้อย่างเพียงพอ
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คู่แข่ง
สถานภาพองค์การมหาชนของ สคพ. ควรพิจารณาได้ว่าปราศจากคู่แข่งโดยตรง เนื่องจาก
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องมีพันธกิจแตกต่างออกไป สคพ. ได้รับมอบหมายพันธกิจโดยเฉพาะด้านการค้า
และการพัฒนา และไม่มีหน้าที่อื่นที่ต้องรับผิดชอบ จึงได้เปรียบในเชิงการแสวงหาความเชี่ยวชาญ สคพ.
ต่างจากหน่วยงานวิจัยอิสระซึ่ง เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามความต้องการของผู้จ้าง ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย
เฉพาะเรื่อง และอาจจะไม่มีความสนใจประเด็นด้านการค้าและการพัฒนา และหน่วยงานวิจัยเอกชนนั้นมี
ลักษณะเช่นเดียวหน่วยงานวิจัยอิสระ
ผู้รับบริการในอนาคต
ผู้รับบริการในอนาคต ประกอบด้วยหน่วยงานของรัฐ เช่น 1) กระทรวงการต่างประเทศ เป็น
หัวหน้าคณะผู้ แทนของประเทศ 2) กระทรวงพาณิชย์ รับผิดชอบด้านการเจรจา การแสวงหาความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ การตรากฎเกณฑ์เพื่อกากับดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการค้าระหว่าง
ประเทศ 3) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบด้านการผลิตบุคลากร 4) กระทรวงแรงงาน รับผิดชอบด้าน
การอานวยการการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ และการแสวงหาแรงงานทดแทน 5) สานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับผิดชอบด้านการอานวยการส่งเสริมการผลิตสินค้า และการส่งออก
สิน ค้า 6) สานั กงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ รับผิ ดชอบด้านการผลิ ต
ข้อมูลภาพรวมทางเศรษฐกิจและการค้า นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานควบคุมที่สาคัญ ได้แก่ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นต้น
โครงสร้างระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการ
สคพ. สามารถสร้ า งแรงจู งใจให้ กับ บุ ค ลากรที่ มีค วามรู้ค วามสามารถ จ าเป็น จะต้ องมี ก าร
ปรับปรุงโครงสร้างระบบค่าตอบแทน และสวัสดิการ ให้สามารถแข่งขันกับหน่วยงานลักษณะเดียวกัน
และหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายกันได้ นอกจากนี้ สคพ. ควรจะขยายขอบเขตของสวัสดิการให้ได้รับสิทธิ
ประโยชน์อื่นในการพัฒนาตนเอง ได้แก่ การสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การลาศึกษา
ต่อ การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่บทความวิจัย และการสนับสนุนการให้บริการวิชาการ
ประชาสัมพันธ์องค์การและการวิจัย
ปัจจุบัน สคพ. ได้มีการดาเนินการเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านทางสื่อต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง มีการ
นาไปใช้ประโยชน์ในการฝึกอบรมและการสัมมนา และยังมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยทางอ้อม โดยนาไปใช้
ในการเรียนการสอน แต่อย่างไรก็ดี การเผยแพร่งานวิจัยสู่ระดับนานาชาตินั้น ควรจัดทาบทความทาง
วิชาการ เพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล อาทิ
Scopus และ ISI นอกจากนี้ ควรมีการเพิ่มช่องทางการเผยแพร่บทสังเคราะห์งานวิจัยสู่สาธารณชนใน
รูปแบบที่เข้าใจกันทั่วไป
ทั้ ง นี้ ค วรมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ใ นเชิ ง รุ ก มากขึ้ น เนื่ อ งจาก สคพ. ยั ง ไม่ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก ในแวดวง
นั ก วิ ช าการมากนั ก จะเป็ น ที่ รู้ จั ก แต่ ใ นกลุ่ ม ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นการค้ า และการพั ฒ นา แนวทางการ
ประชาสัมพันธ์องค์การผ่านผลงานวิจัยที่สร้างชื่อเสียง หรือการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ทั้งยังสามารถสร้างภาพลักษณ์ขององค์การที่มีความเชี่ยวชาญหลักด้านการค้าและการพัฒนา
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4.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
ด้านวิชาการ

ด้วยสคพ. มีบทบาทในพื้นที่รอยต่อภาครัฐ สคพ.จึงควรเป็นคลังสมอง (Think Tank) ด้าน
การค้าและการพัฒนาระหว่างประเทศ เพื่อชี้นานโยบายการบริหารของรัฐบาล

สคพ. ควรการพัฒนาหัวข้อวิจัยให้เกิดเนื้อหาที่มีลักษณะเฉพาะทางให้มากขึ้น เพื่อให้เกิด
ความต่อเนื่องและความลุ่มลึก เพื่อสะสมความเชี่ยวชาญเป็นสัญลักษณ์ของ สคพ. เอง เพื่อ
เป็ นที่จดจาของสาธารณะ โดยให้ ความสาคัญกับการศึกษาวิจัยที่สนับสนุนการค้า การ
ลงทุน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อนาไปสู่การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียนให้มากขึ้น เพื่อให้เห็นถึงการมีบทบาทนาของไทยในฐานะที่
เป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงในภูมิภาคอาเซียน

สคพ. ควรผลิตเครื่องมือทางวิชาการที่เป็นสัญลักษณ์และผลงานเฉพาะของสคพ.เอง เช่น
แบบจาลอง และเครื่องมือวิเคราะห์และวิจัย ฐานข้อมูลการค้าเฉพาะเรื่อง คู่มือกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับระหว่างประเทศ ฐานข้อมูล

สคพ. ควรเพิ่มบทบาทในการเป็นตัวแทนของประเทศไทยในด้านการให้ความช่วยเหลือด้าน
วิ ชาการ การวิ จั ย และฝึ กอบรมของประเทศต่ างๆในภู มิ ภาคอาเซี ยนให้ มากขึ้ น ซึ่ ง
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการก่อตั้ง
ด้านทรัพยากร

นโยบายการสร้างนักวิจัยประจา สคพ. โดยการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ที่
มีพื้นฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับ สคพ.

สคพ. ควรแสวงหาเครือข่ายแหล่งทุนวิจัยจากต่างประเทศเพื่อเพิ่มบทบาทของ สคพ. ใน
เวทีการเจรจา การประชุมสัมมนาการค้าระหว่างประเทศ

สคพ. ควรเพิ่มพูนบทบาทในเวทีวิชาการทั้งในประเทศและเวทีระหว่างประเทศ โดยใช้
เงินทุนวิจัยจากแหล่งภายนอก เช่น มูลนิธิ สมาคม หน่วยงานพัฒนาภาคเอกชน ตลอดจนมี
การผลิ ตผลงานวิจั ยเป็ นภาษาอั งกฤษให้ มากขึ้ น และเพิ่ มการฝึ กอบรมเพื่ อเป็ นความ
ช่วยเหลือให้กับประเทศต่างๆในภูมิภาค

สคพ. ควรสร้างและสะสมบุคลากรนักวิจัยและนักวิชาการประจาหน่วยงานของ สคพ.เอง
โดยเน้นการทาวิจัยให้มากขึ้น ซึ่งจะทาให้สคพ. เกิดความเข้มแข็ง เชี่ยวชาญทางวิชาการ มี
ผลงานวิจั ยที่เป็ นขององค์การเอง อันจะนาไปสู่ การสร้างชื่อเสี ยง ตราสั ญลั กษณ์ความ
เชี่ยวชาญให้กับสคพ.โดยตรง ซึ่งจะเพิ่มพูนบทบาทของ สคพ. ให้มากขึ้นทั้งภายในประเทศ
และในเวทีระหว่างประเทศ

สคพ. ควรสร้างแรงดึงดูดนักวิจัย นักวิชาการตลอดจนบุคลากรอื่นๆให้ทางานกับสคพ.ให้
มากขึ้น ทั้ งนี้ปั จจัยดึงดูดที่ส าคัญคือ ค่าตอบแทน โดยใช้ ทุนวิจัยจากภายนอกเพื่อเพิ่ม
ค่าตอบแทนของนักวิจัยประจา และบุคลากรด้านอื่นๆให้สูงขึ้น
4.3 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติกำร
ด้านทรัพยากร

สคพ. ควรมีการสร้างบุคลากรด้านการวิจัย จากหน่วยงานของ สคพ.เอง โดยเน้นการทา
วิจัยมากกว่าการเป็นผู้บริหารงานวิจัย
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สคพ.ควรเพิ่มปริมาณพนักงานให้สูงขึ้นตามปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้พนักงาน 1 คน
รับผิ ดชอบจ านวนโครงการในอัตราที่คงที่หรือลดลงเพื่อให้พนักงานมี ระยะเวลาในการ
ทางานในแต่ละโครงการให้มีความละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้น
ด้านบริหารจัดการ

สคพ. ควรมีการบันทึกการนาผลงานไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาโดยในการ
จัดประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของสคพ.ในแต่ละครั้ง หากให้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้
ให้ข้อมูลว่า ผู้เข้าร่วมงานจะนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง ก็จะทาให้ทางสคพ.
สามารถติดตามการนาผลงานของสถาบันฯไปใช้ นาไปสู่การประเมินมูลค่าผลงานวิจัยของ
สคพ.ในอนาคตต่อไป

สคพ. ควรมีการติดตามการนาผลงานไปใช้ ประโยชน์ของผู้ดาวน์โหลดข้อมูลงานวิจัยจาก
เวปไซด์ของทางสคพ. โดยให้ผู้ที่ดาวน์โหลดกรอกข้อมูลว่าจะนาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด
จะเป็นทางหนึ่งที่ทาให้สคพ.สามารถติดตามการนาผลงานไปใช้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการ
ประเมินมูลค่าผลงานวิจัยของสคพ.ในอนาคต

สคพ. ควรมีเวทีแลกเปลี่ยนภายใน สคพ. เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความคิดเห็นต่างๆ การ
ถ่ายทอดข้อมูลระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรระดับปฏิบัติการ อันจะนาไปสู่การระดมความ
คิดเห็นและรวบรวมข้อมูล ข้อปัญหา การเสนอแนะวิธีแก้ปัญหา โดยการสร้างบรรยากาศ
การแลกเปลี่ยนที่ไม่เป็นทางการ ตลอดจนการยกย่องการเสนอแนวความคิดสร้างสรรค์ ซึ่ง
จะนาไปสู่การเพิ่มพูนคุณภาพงาน และการพัฒนาและผลิตนวัตกรรมด้านการวิจัยใหม่ๆ

สคพ. ควรมีการแลกเปลี่ยนวิทยากรและนักวิจัยระหว่างสถาบันวิจัยของประเทศต่างๆ ใน
ภูมิภาค เช่น การเชิญนักวิจัยและบุคลากรจากประเทศต่างๆผลั ดเปลี่ ยนมาพานักและ
ทางานใน สคพ. และในทางกลับกันผลัดเปลี่ยนให้บุคลากรของ สคพ. เดินทางไปพานักและ
ศึกษาดูงานในหน่วยงานคู่สัญญา


9

