สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา )องค์การมหาชน(
วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางจัดการองค์ความรู้เพื่อการค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมสมัยในระดับชาติ และ
ระดับสากล
คาอธิบายวิสัยทัศน์ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา )องค์การมหาชน( เป็นหน่วยงานที่ทา
หน้าที่ตอบสนองนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ โดยเป็นหน่วยงานด้านวิชาการที่ทาหน้าที่วิเคราะห์ วิจัย
ให้ บ ริ การด้านการจั ด การองค์ ความรู้ ที่ เหมาะสมเพื่ อ ใช้ป ระโยชน์ ด้านการค้า และการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ที่
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติ และระดับสากล บนพื้นฐานการบูรณาการองค์
ความรู้ และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับยุคสมัย เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การ
วางแผน การเฝ้าระวัง การแจ้งเตือน เป็นต้น
พันธกิจ
1. เปนศูนยกลางเพื่อใหบริการดานการฝกอบรม สนับสนุนงานวิจัยและงานวิชาการ ดานการคาระหวาง
ประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน การพัฒนา และสาขาอื่นที่เกี่ยวของ ใหแกบุคลากรตางๆ ในภูมิภาค
และอนุภูมิภาค
2. สรางศักยภาพและความสามารถในการกาหนดนโยบายดานเศรษฐกิจ และมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะ
สมรวมกัน ใหแกประเทศกาลังพัฒนา ในภูมิภาคและอนุภูมิภาค
3. สนับสนุนความรวมมือทางดานเศรษฐกิจ โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ และความรูดานการคาระหวาง
ประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน การพัฒนา และสาขาอื่นที่เกี่ยวของ รวมกับประเทศตางๆ ในภูมิภาค
และอนุภูมิภาค
4. สนับสนุนความรวมมือกับ UNCTAD และองคการที่เกี่ยวของ พัฒนา องคความรู และกระบวนการถายทอด
ใหแกประเทศตางๆ ในภูมิภาค และอนุภูมิภาค
นโยบายการบริหารเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
เพื่อให้การบริหารสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา )องค์การมหาชน( เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถดาเนินงานตอบสนองพันธกิจ และยุทธศาสตร์ของกระทรวงพานิชย์ให้บรรลุวิสัยทัศน์
ดังนั้น การบริหารสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา )องค์การมหาชน( ซึ่งเป็นองค์กรวิชาการ
ในปัจจุบันเพื่อตอบโจทย์แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบาย
Thailand 4.0 รวมทั้ ง นโยบายกระทรวงพานิ ช ย์ จึ ง ต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ กั บ “นโยบายเจ็ ด ทั น สมั ย ”
ประกอบด้วย
1( ความทันสมัยขององค์ความรู้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
องค์ความรู้ ที่เกิดจากการวิจั ย ด้ านการค้ า และการพัฒ นาต้องสามารถประยุ กต์ใช้ ในการสร้า งสรรค์ ด้ า น
นวัตกรรม สารสนเทศ และการสื่อสารบนพื้นฐานการบูรณาการองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2( ความทันสมัยของบุคลากร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจาก Technology Disruption
บุคลากร ตลอดจนผู้บริหารในทุกระดับต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง สามารถใช้ประโยชน์จาก
ศักยภาพ และป้องกันแก้ไขปัญหาจากข้อจากัดของ Technology Disruption อย่างเหมาะสม
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3( ความทันสมัยของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การดาเนินงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและ
การพัฒนา )องค์การมหาชน( ต้องให้ความสาคัญกับลักษณะ ความต้องการ และพฤติกรรมเฉพาะที่แตกต่าง
หลากหลายของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้รับบริการของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
)องค์การมหาชน( โดยต้องมุ่งเน้นการตอบโจทย์ความต้องการของภาครัฐ ภาคธุรกิจ สังคม และประเทศชาติที่
ถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสม และทันยุคทันสมัย
4( ความทันสมัยของรูปแบบการให้บริการ ให้ความสาคัญกับการประยุกต์ และบูรณาการรูปแบบ
การให้บริการที่หลากหลายบนพื้นฐานการบูรณาการองค์ความรู้ สถานการณ์ และเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม
กับผู้รับบริการ
5( ความทันสมัยของสิ่งสนับสนุนภารกิจ เพื่อรองรับความทันสมัยขององค์ความรู้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และรูปแบบการให้บริการ ดังนั้น สิ่งสนับสนุนภารกิจจึงต้องได้รับการพัฒนาให้มีความทันสมัย เพื่อให้เกิด
ประสิ ทธิภ าพในการบริ ห ารจั ด การ และการปฏิบัติ งาน โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง สารสนเทศ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6( ความทันสมัยของการบริหารจั ดการ ระบบการบริหารจัดการต้องได้รับการพัฒนาให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับยุคสมัย ทั้งนี้ ความทันสมัยของการบริหารจัดการครอบคลุมถึงกฏระเบียบในการปฏิบัติงาน
โครงสร้างการบริหาร นโยบายการบริหาร และการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา
7( ความทันสมัยที่ยั่งยืน ในยุคโลกาภิวัตน์ )Globalization( การบริหารสถาบันระหว่างประเทศเพื่อ
การค้าและการพัฒนา )องค์การมหาชน( ย่อมไม่อาจหลีกเลี่ยงการแข่งขันระหว่างกัน ดังนั้น การบริหารจัดการ
องค์กรต้องให้ความสาคัญกับความทันสมัยที่หลากหลาย และการพัฒนาที่ยั่งยืนในรูปแบบต่าง ๆ ตามบทบาท
หน้าที่ และบริบทขององค์กร โดยการดาเนินงานต้องครอบคลุมทั้งในระดับชาติ และระดับสากล
สถานภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นอกเหนือจาก “นโยบายเจ็ดทันสมัย” ที่ใช้ในการกาหนดวิสัยทัศน์แล้ว เพื่อให้การดาเนินการของ
สถาบั น ระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒ นา )องค์การมหาชน ( สามารถบรรลุ วิสั ยทัศน์ จึงมีความ
จาเป็นต้องพัฒ นา “แผนยุทธศาสตร์ ” เพื่อเป็นแนวทางการบริห ารจัดการ โดยการประยุกต์ ทักษะ และ
ประสบการณ์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน ประกอบกับหลักการ Balanced Scorecard ร่วมกับการ
วิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ภายใน ปั จ จั ย ภายนอก )SWOT Analysis( และสิ่ ง แวดล้ อ ม )PESTEL Analysis( เพื่ อ ให้
ตอบสนองวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา )องค์การมหาชน(
และตอบโจทย์ความต้องการของบุคลากร สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา )องค์การมหาชน(
จึ ง จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารระหว่ า งวั น ที่ 26 และ 27 ธั น วาคม 2562 เพื่ อ ก าหนดต าแหน่ ง ทาง
ยุทธศาสตร์ โดยพบว่าตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา องค์การ(
)มหาชน อยู่ในสถานการ์แบบผู้วิเคราะห์ (Analyzer) โดยต้องให้ความสาคัญกับการวิเคราะห์ตนเอง และปัจจัย
สิ่งแวดล้อมโดยรอบเพื่อกาหนดกลยุทธ์เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยน ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์การบริหารสถาบันระหว่าง
ประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา )องค์การมหาชน( ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 10 กลยุทธ์ 21 โครงการ 2
ชุดโครงการ
อนึ่ ง เมื่อพิจ ารณาสถานภาพปั จ จุ บัน และแนวโน้มการเปลี่ ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ สถาบันระหว่าง
ประเทศเพื่อการค้า และการพัฒ นา )องค์การมหาชน ( แล้ ว มีความจาเป็นต้องให้ ความส าคัญ กับ ปั จ จั ย สู่
ความสาเร็จ (Key Success Factors) ดังนี้
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การส่งเสริมสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของสถาบันระหว่าง
ประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา )องค์การมหาชน( โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระทรวงพานิชย์ซึ่งเป็นหน่วยงานต้น
สังกัดต้องส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานในทุกรูปแบบ ทั้งในระดับนโยบาย การบริหารจัดการ งบประมาณ
บุคลากร ฯลฯ
การบริหารจัดการภายใน จากการวิเคราะห์สถานภาพ สถานการณ์ และวัฒนธรรมองค์กร พบว่า
ประเด็นที่ต้องให้ความสาคัญเร่งด่วน คือ การบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของบุคลากร การผลิตผลงานวิจัย การพัฒนาบุคลากร ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานสถาบันระหว่างประเทศ
เพื่อการค้าและการพัฒนา )องค์การมหาชน( มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การกาหนดวิสัยทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์
ต้องให้ความสาคัญกับการบริหารองค์กรด้วย
การสร้างภาพลักษณ์ และชื่อเสียง แม้ว่าสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา )องค์การ
มหาชน( จะมีพันธกิจที่ชัดเจนเกี่ยวกับการค้า และการพัฒนา แต่ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงที่เกิดจากผลงานทาง
วิชาการยังอยู่ ในวงจ ากัด ดังนั้น แผนยุทธศาสตร์ต้องให้ ความสาคัญเร่งด่วนในการสร้างภาพลั กษณ์ และ
ชื่อเสียงสู่สาธารณชน โดยผ่านกระบวนการบริการแก่สังคม และการผลิตผลงานวิจัยบนพื้นฐานการบูรณาการ
องค์ความรู้ และเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทาหน้าที่เป็นกลไกสาคัญในการเฝ้าระวัง )Watch Dog)
ยุทธศาสตร์สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา )องค์การมหาชน(
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการความรู้เพื่อการค้าและการพัฒนาอย่างทั่วถึงและยั่งยืน
กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาแผนบูรณาการงานวิชาการ
- พัฒนาโครงการวิชาการเพื่อแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
- โครงการบูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
อย่างยั่งยืน
- โครงการศึกษาผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศที่เกิดจากความตกลงการค้าเสรี (FTA) ความร่วมมือ
ระหว่างTDRI/ITD
กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาระบบเตือนภัยทางการค้าระดับภูมิภาค (Regional Trade Alert)
- โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าสินค้าเกษตร
- โครงการวิจัยเพื่อการวางแผนการใช้ประโยชน์พลังงานเพื่อการพัฒนาประเทศ
- โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์แนวโน้ม ฯ
กลยุทธ์ 1.3 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการวิจัยเพื่อการค้าและการพัฒนาอย่างครบวงจร
- ชุดโครงการกาหนดทิศทางการค้าและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนประเทศไทย
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการค้าและการพัฒนา
กลยุทธ์ 2.1 เสริมสร้างความคล่องตัวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้า
- โครงการอานวยความสะดวกการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านโดยพัฒนาการตรวจสอบสินค้า
จุดเดียวบริเวณชายแดน
- โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยกลไกวิสาหกิจเพื่อสังคม
กลยุทธ์ 2.2 สร้างพันธมิตรทางวิชาการเพื่อการค้าและการพัฒนาในโลกยุคดิจิทัล
- โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานเพื่อการค้าและการพัฒนาในโลกยุคดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบุคลากรทางการค้าและการพัฒนา และเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กรสู่สากล
กลยุทธ์ 3.1 สร้างหลักสูตรเชิงรุกตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
- ชุดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นระดับนโยบายและวิทยากรตัวคูณ
หลักสูตรการแก้ไขข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน
หลักสูตร E-commerce
หลักสูตรการวางแผนธุรกิจต้นน้า
- โครงการส่งเสริมการค้าเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
กลยุทธ์ 3.2 แสวงหาความร่วมมือทางวิชาการจากต่างประเทศ
- โครงการฝึกอบรม Advanced Trade Negotiation Skills ร่วมกับ WTO
- โครงการฝึกอบรม Ocean Governance, Trade and Sustainable Development ร่วมกับ
IOI/UNCTAD
- โครงการฝึกอบรม Regional Trade Policy Course ร่วมกับ WTO
กลยุทธ์ 3.3 สร้างภาพลักษณ์ของ ITD ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- โครงการสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ Regional Forum on Trade and Development
- โครงการ Current Policy Brief (Executive Dinner Talk)
- โครงการ Trading Awards
- โครงการรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์การค้าและการพัฒนาประจาปี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสมรรถนะเพื่อการบริหารจัดการองค์กร
กลยุทธ์ 4.1 เปลี่ยนผ่าน ITD สู่องค์กรยุคดิจิทัล
- โครงการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
- โครงการ Global Value Chain
- โครงการ Thailand Value Chain
กลยุทธ์ 4.2 การบริหารจัดการองค์กรตามหลัก Total Quality Management (TQM)1
- โครงการควบคุมความเสี่ยงการบริหารภายในองค์กร
- โครงการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการของ ITD

1

https://asq.org/quality-resources/total-quality-management
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ค่าน้ําหนักปัจจัย ภายใน

จุดแข็ง
S1 เป็นองค์ก รเดียวด้านการค้าและการพัฒนาที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับ UNCTAD
S2 มีความเป็นอิส ระ และมีความเป็นกลางทางวิช าการ
S3 มีเครือข่ายความสัมพันธ์ก ับองค์ก รทั้ง ภายในประเทศและระหว่างประเทศ
S4 มีองค์ความรู้ด้านการค้าและการพัฒนาที่เกิดจากงานวิจัยจํานวนมาก
S5 การบริหารงานมีความคล่องตัวมากกว่าระบบราชการ

เกรด น้ําหนัก คะแนน
A
B
A
B
C

0.08
0.05
0.08
0.05
0.03

4
4
3
4
4

รวมน้ําหนักคะแนนจุด แข็ง

จุดอ่อ น
W1 นโยบายและทิศทางการบริหารไม่ต่อเนื่อง
W2 ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากความเป็นองค์ก ารมหาชนอย่างเต็มรูปแบบ
W3 ไม่ได้นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ในการดําเนินงาน
W4 ขาดการจัดการองค์ความรู้แ ละการแลกเปลี่ยนทัก ษะและประสบการณ์
W5 พึ่ง พางบประมาณจากเงินอุนหนุนประจําปีข องรัฐบาลเป็นหลัก
W6 ขาดการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิง รุก
W7 ขาดการส่ง เสริมภาพลัก ษณ์ให้เป็นที่รู้จัก ในวงกว้าง
W8 ผลงานของสถาบันไม่ส ามารถสร้างผลกระทบได้อย่างเป็นรูปธรรม
W9 ขาดจุดเน้นทางวิช าการร่วมกัน

รวมน้ําหนักคะแนนจุด อ่อน
รวมน้ําหนักปัจจัย ภายใน (จุด แข็ง จุด อ่อน) = 1.00

เกรด น้ําหนัก คะแนน
A
A
A
A
A
A
A
A
A

0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08

1.00

5
4
5
4
4
4
5
4
4
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ค่าน้ําหนักปัจจัย ภายนอก

โอกาส
O1 เป็นองค์ก รที่ได้รับการยอมรับในเวทีก ารประชุมระหว่างประเทศ
O2 องค์ก ารระหว่างประเทศให้ความสําคัญกับการส่ง เสริมนโยบายและบุคลากรด้านการค้าและการพัฒนาในภูมิภาค
O3 เป็นยุคทองของเอเชียด้านการค้าและการพัฒนา
O4 เกิดประเด็นอุบัติใหม่ด้านการค้าและการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
O5 ยุทธศาสตร์ช าติแ ละนโยบายรัฐบาลมุ่ง เน้นการสร้างขีดความสามารถทางการแข่ง ขัน
O6 เทคโนโลยีแ ละนวัตกรรมมีก ารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
O7 การสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคในประเด็นความเป็นหุ้นส่วนเพื่อ การพัฒนา (SDG17) ร่วมกัน
O8 มีความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศยุคใหม่ที่ให้ความสําคัญกับประเด็นการพัฒนาที่ยั่ง ยืน
O9 การย้ายสัง กัดไปยัง กระทรวงพาณิช ย์เปิดโอกาสให้มุ่ง เน้นงานด้านการค้าชัดเจนยิ่ง ขึ้น
O10 ยัง ไม่มีหน่วยงาน Think Tank ด้านการค้าและการพัฒนาที่ส นับสนุนการทํางานในลัก ษณะบูรณาการระหว่างหน่วยงาน

เกรด น้ําหนัก คะแนน
B
B
A
A
B
B
A
A
B
A

0.05
0.05
0.08
0.08
0.05
0.05
0.08
0.08
0.05
0.08

4
4
5
5
5
5
5
5
4
4

รวมน้ําหนักคะแนนโอกาส

ภาวะคุก คาม
T1 มีคู่แ ข่ง ทางวิช าการด้านการค้าและการพัฒนาจํานวนมาก
T2 ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ การกีดกันทางการค้า และประเทศพัฒนาแล้วลดการสนับสนุน
T3 มีก ารเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสัง คมอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล
T4 งบประมาณชาติด้านวิจัยให้ความสําคัญกับงานด้านวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
T5 หน่วยงานที่ประเมินและจัดสรรงบประมาณไม่ให้ความสําคัญกับพันธกิจระดับภูมิภาค

รวมน้ําหนักคะแนนภาวะคุกคาม
รวมน้ําหนักปัจจัย ภายนอก (โอกาส ภาวะคุกคาม) = 1.00

เกรด น้ําหนัก คะแนน
B
A
A
C
A

0.05
0.08
0.08
0.03
0.08

1.00

4
4
5
4
4
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ตําแหน่งยุทธศาสตร์
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3.08

0.50

1.08

0.00

1.38

T

S

กําหนดการ
ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 และแผนปฏิบัติงานประจําปี
ของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
วันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2562
ณ ห้องประชุม DIPAK C. JAIN หอพักนานาชาติ ศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562
08.30 – 08.45 น.
ลงทะเบียน
08.45 – 09.00 น.
เปิดประชุม โดย ผู้อํานวยการสถาบันฯ พร้อมแนะนําตัวผู้เข้าร่วมประชุม
09.00 – 12.00 น.
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์
โดย รศ.วศิน อิงคพัฒนากุล
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น.
ทบทวนและกําหนดทิศทาง (วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์)
โดย ดร.ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562
08.45 – 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น.
วิเคราะห์ SWOT ของสถาบัน (Group Brainstorming)
โดย ดร.ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์
10.30 – 12.00 น.
สรุป SWOT และดําเนินการจัดทํา SWOT Matrix
โดย ดร.ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น.
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ของสถาบันระหว่าง
ประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
โดย รศ.วศิน อิงคพัฒนากุล
16.00 น.
ปิดการประชุม

หมายเหตุ: อาหารว่างเสิร์ฟในห้องประชุม

ภาคผนวก

