
 
 

รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ตามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

รอบ 12 เดือน 

 (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 

 
สถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) 

 
 



 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 

 

 | ตารางสรุปผล 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของ 
สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (รอบ 12 เดือน) 
 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน หน่วยวัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 
ผลการ

ด าเนินงาน 
(รอบ 12 เดือน) 

ค่า
คะแนน

ที่ได้ 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 

มิติท่ี 1  มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 60 ) 
      

4.1642 
 

ตัวชี้วัดตามนโยบายรัฐบาล (ร้อยละ 20) 
          

1.1 ร้อยละเฉลีย่ของจ านวนผู้เข้ารับการศึกษา
อบรมที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 

ร้อยละ 10 91 93 95 97 99 95.27 3.1350 0.3135 

1.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน  าหนักของการ
ด าเนินงานทางวิชาการ 

          

1.2.1 จ านวนผลงานวิจัย ในปี 2556 ระดับ 4 3 4 5 5* 5** 5* 4.0000 0.1600 
1.2.2 ร้อยละทีเ่พิ่มขึ นของจ านวนผู้อ่าน

บทความทางวิชาการและงานวิจัยจากเว็บไซต ์
          

1) บทความทางวิชาการ ร้อยละ 2 16.59 18.67 20.74 22.81 24.89 31.07 5.0000 0.1000 
2) ผลงานวิจัย ร้อยละ 2 39.93 46.93 53.93 60.93 67.93 69.52 5.0000 0.1000 

1.2.3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล
ทางวิชาการ (บทความและงานวิจยัในเว็บไซต์) 

ร้อยละ 2 70 75 80 85 90 91.77 5.0000 0.1000 

ตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์จัดต้ัง (ร้อยละ 40) 
          

1.3 จ านวนกิจกรรมทางวิชาการของสถาบัน 
          

1.3.1 จ านวนกิจกรรมทางวิชาการ 
ที่สถาบันร่วมกับหน่วยงานในประเทศ 

กิจกรรม 10 37 39 41 43 45 46 5.0000 0.5000 

1.3.2 จ านวนกิจกรรมทางวิชาการ 
ที่สถาบันร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ 

กิจกรรม 5 13 15 17 19 21 18 3.5000 0.1750 

1.3.3 จ านวนครั งท่ีสถาบันให้บริการ
วิชาการกับหน่วยงานภายนอก 

ครั ง 5 16 18 20 22 24 24 5.0000 0.2500 

1.4 ร้อยละของผลงานวิจัยด้านการค้าและการ
พัฒนาท่ีถูกน าไปใช้ในการฝึกอบรมของสถาบัน 
 
 
 

ร้อยละ 10 60 70 80 90 100 100 5.0000 0.5000 



 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 

 

 | ตารางสรุปผล 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน หน่วยวัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 
ผลการ

ด าเนินงาน 
(รอบ 12 เดือน) 

ค่า
คะแนน

ที่ได้ 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 
1.5 จ านวนเครือข่ายการสร้างองค์ความรู้และ
การให้บริการทางวิชาการระหว่างประเทศเพื่อ
การค้าและการพัฒนา 

          

1.5.1 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือของ
หน่วยงานภายในประเทศ (จ านวนราย) 

ราย 5 36 38 40 42 44 25 1.0000 0.0500 

1.5.2 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือของ
หน่วยงานต่างประเทศ (จ านวนราย) 

ราย 5 3 4 5 8 11 13 5.0000 0.2500 

มิติท่ี 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (ร้อยละ 10) 
       

5.0000 
 

2.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจและ
พัฒนาการให้บริการ 

          

2.1.1 ระดับความส าเร็จของการใช้ผล
การส ารวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการ
ให้บริการ 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2500 

2.1.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจ 
ในการให้บริการ 

ร้อยละ 5 70 75 80 85 90 95.88 5.0000 0.2500 

มิติท่ี 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 10) 
      

3.0000 
 

3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้
จ่ายเงิน 

ร้อยละ 5 80 85 90 95 100 72.15 1.0000 0.0500 

3.2 ระดับความส าเร็จของการจัดท าตน้ทุน 
ต่อหน่วยผลผลิตระดับโครงการ (อย่างน้อย  
2 โครงการ) 

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2500 

มิติท่ี 4 มิติด้านการก ากับดูแลกจิการและการพัฒนาองค์กร (ร้อยละ 20) 
     

4.6450 
 

4.1 ระดับการพัฒนาด้านการก ากับดูแลกิจการ ระดับ 10 1 2 3 4 5 4.29 4.2900 0.4290 
4.2 ระดับความส าเร็จในการปรับปรุง
โครงสร้างองค์กรและแผนความก้าวหน้า
บุคลากร 

ระดับ 10 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.5000 

น้ าหนักรวม 
 

100 ค่าคะแนนที่ได้ 4.2275 

  



 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 

 

1 | ห น้ า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน มิติที่ 1 



 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 

 

2 | ห น้ า  

รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

(รายตัวชี้วัด) 

 รอบ  9  เดือน 
 รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 : ร้อยละเฉลีย่ของจ านวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรมทีผ่่านเกณฑ์การทดสอบ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : หัวหน้าส่วนงานฝึกอบรม ผู้จัดเก็บข้อมลู : นายนันทวุฒิ  นุ่นสพ 
โทรศัพท์ : 02 216 1894 ต่อ 126 โทรศัพท์ : 02 216 1894 ต่อ 118 

ค าอธิบาย : 

ผู้เข้ารับการอบรม หมายถึง ประชาชน บุคลากรภาครัฐและเอกชนจากทั งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเข้ารับการศึกษาอบรม
ในหลักสูตรที่สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เป็นผู้จัด 

ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านเกณฑ์ทดสอบ หมายถึง ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมสามารถสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบได้คะแนน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

สูตรการค านวณ : 

ร้อยละเฉลีย่ของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบเทา่กับค่าเฉลีย่ของอัตราส่วน ดังนี  
 

ผลรวมของจ านวนผู้เข้ารับการศกึษาอบรมที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของแต่ละหลกัสูตร * 100 

ผลรวมของจ านวนผู้เข้าฝึกอบรมที่เข้ารับการทดสอบของแต่ละหลักสูตร 

เง่ือนไขเพ่ิมเติม :  

- ประเมินหลักสูตรที่ใช้งบประมาณของสถาบัน ที่มีการจัดมากกว่า 1 วัน 
- หลักสตูรการฝึกอบรมจะมีการระบุว่าเกี่ยวข้องกับด้านใดในหัวข้อเหล่านี  

1. เป็นหลักสูตรที่ท าให้บุคลากรสามารถปฏิบัตหิน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับกระแสโลกาภวิัตน์ 
2. เป็นหลักสูตรเพื่อน าไปสู่แนวทางการยกเลิกข้อจ ากัดทางการค้าต่างๆ 
3. เพื่อสร้างเสริมศักยภาพและความสามารถในการก าหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมร่วมกัน 
4. เพื่อสร้างเสริมศักยภาพและความสามารถในการก าหนดมาตรการทางกฎหมายที่สอดคล้องกับนโยบายในข้อ 3 

- หากหลักสูตรใดไมส่อดคล้องกับข้อหน่ึงข้อใดใน 4 ข้อนี  ปรับลดคะแนนหลักสตูรละ 1 คะแนน 
- หลักสตูรเดียวกันอาจมมีากกว่า 1 หัวข้อได ้

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 
1.1 ร้อยละเฉลีย่ของจ านวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรมทีผ่่านเกณฑ ์

การทดสอบ 
93.99 100.00 95.27 

 

 



 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 

 

3 | ห น้ า  

รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

(รายตัวชี้วัด) 

 รอบ  9  เดือน 
 รอบ  12  เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี  
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ร้อยละ 91 ร้อยละ 93 ร้อยละ 95 ร้อยละ 97 ร้อยละ 99 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ ค่าถ่วงน้ าหนัก 

1.1 ร้อยละเฉลีย่ของจ านวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 

10 ร้อยละ 95.27 3.1350 0.3135 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้ด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตัวชี วัด ดังนี  
 สถาบันมอบหมายให้วิทยากรของแต่ละหลักสูตรเป็นผู้จดัท าแบบทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรม ซึ่งรูปแบบจ านวน

ข้อค าถามขึ นอยู่กับหัวข้อเรื่องและเนื อหาของการฝึกอบรม 
 แจ้งให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมทราบว่าจะมีการท าแบบทดสอบในวนัสุดท้ายของการศึกษาอบรม พรอ้มทั งชี แจง

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแบบทดสอบ ตลอดจนก าหนดระยะเวลาในการท าแบบทดสอบให้เหมาะสมกับจ านวน
ความยากง่ายของข้อสอบ 

 จัดให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมท าแบบทดสอบหลังการศึกษาอบรม 
 วิทยากรตรวจใหค้ะแนนและรายงานผลการทดสอบผู้เข้ารับการฝึกอบรมมายังส่วนงานฝึกอบรมของสถาบัน 
 ส่วนงานฝึกอบรมประมวลผลและรวบรวมข้อมลูร้อยละของจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผา่นเกณฑก์ารทดสอบพร้อม

จัดท ารายงานสรุป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สถาบันได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมที่มีระยะเวลาอบรมมากกว่า 1 วัน และจัดให้มีการทดสอบผู้เข้ารับ

การอบรม จ านวน 8 กิจกรรม มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 634 คน และมีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ (ได้คะแนนการทดสอบไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60) จ านวน 604 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 95.27 ของผู้เข้ารับการอบรมทั งหมดรายละเอียดดังต่อไปนี  

1. การฝึกอบรมหลักสูตร “ยุทธศาสตร์การค้าอาเซียน รุ่นที่ 1” ระหว่างวันที่ 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรม
เชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการค้าและการลงทุนภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป ก่อให้เกิดโอกาส อุปสรรค ประเด็นที่มีความท้าทายต่อการวางแผนในระดับมหภาคและจุลภาค กลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบด้วย ครูสังคมศึกษา ในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน จ านวน 
171 คน มีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 159 คน 

 
 
 
 



 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 

 

4 | ห น้ า  

รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

(รายตัวชี้วัด) 

 รอบ  9  เดือน 
 รอบ  12  เดือน 

2. การฝึกอบรมหลักสูตร “ยุทธศาสตร์การค้าอาเซียน รุ่นท่ี 2” ระหว่างวันท่ี 28 กุมภาพันธ ์2556 - 3 มีนาคม 2556  ณ 
โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการค้าและการลงทุน
ภายในประเทศและระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ครูสังคมศึกษา ในเขตภาคกลาง ภาคใต้ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน จ านวน 170 คน มีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 163 คน 

3. การฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาธุรกิจอาเซียน” ระหว่างวันท่ี 20 - 23 มีนาคม 2556  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บาง
พลัด กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีแนวคิดในการท าธุรกิจการค้ากับอาเซียน สามารถระบุโอกาส อุปสรรค และ
ก าหนดวิธีการพัฒนาธุรกิจเพื่อใช้ประโยชน์จากตลาดอาเซียน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ครูสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่ว
ประเทศ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน จ านวน 121 คน มีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 114 คน 

4. การฝึกอบรมหลักสูตร “ทักษะการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 1” ระหว่างวันที่ 4 - 8 มีนาคม 2556  
ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านทักษะการเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศและสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา
ภายในประเทศ จ านวน 36 คน มีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 35 คน 

5. การฝึกอบรมหลักสูตร “ทักษะการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 2” ระหว่างวันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2556 
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านทักษะการเจรจาการค้าระหว่างประเทศและสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาภายในประเทศ จ านวน 31 คน มีผู้ผ่าน
เกณฑ์การทดสอบ 30 คน 

6. การฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 1” ระหว่างวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2556  
ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายที่ส าคัญของ
ไทยและคู่ค้าหลักของไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่และบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ 
บุคลากรในองค์กรอิสระ สภาวิชาชีพ สมาคมการค้า อาจารย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบด้านเศรษฐกิจและการค้า จ านวน 
23 คน มีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 22 คน 

7. การฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 2” ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 
2556 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายที่ส าคัญ
ของไทยและคู่ค้าหลักของไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีและบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ 
บุคลากรในองค์กรอิสระ สภาวิชาชีพ สมาคมการค้า อาจารย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบด้านเศรษฐกิจและการค้า จ านวน 
32 คน มีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 31 คน 

8. การฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 3” ระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 
2556 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายที่ส าคัญ
ของไทยและคู่ค้าหลักของไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีและบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ 
บุคลากรในองค์กรอิสระ สภาวิชาชีพ สมาคมการค้า อาจารย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบด้านเศรษฐกิจและการค้า จ านวน 
50 คน มีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 50 คน 
 
 
 
 



 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 

 

5 | ห น้ า  

รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

(รายตัวชี้วัด) 

 รอบ  9  เดือน 
 รอบ  12  เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

สถาบันได้วางแผนงานจัดกิจกรรมการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ประจ าปี 2556 เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์และวารสาร ITD 
TRAINNING PROGRAM 2013 ซึ่งมีการระบุ 

 ช่ือหลักสูตร 
 ระยะเวลา/วันเวลา และสถานท่ีจัดกิจกรรม 
 หลักการและเหตุผล 
 วัตถุประสงค์ 
 กลุ่มเป้าหมาย 
 รูปแบบและวิธีด าเนินการ 
 หัวข้อ/ก าหนดการฝึกอบรม 
 วิธีการลงทะเบียน 
 ผู้ประสานงานโครงการ ส าหรับการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

ในการจัดฝึกอบรมได้ใช้ข้อสอบที่พัฒนาขึ นจากเอกสารประกอบการอบรมของแต่ละหลักสูตร ซึ่งมีเนื อหาสอดคล้องกัน แต่
วิทยากรผูส้อนส่วนใหญไ่ม่เน้นการสอนตามเอกสารคู่มือ ท าให้ผู้เข้ารบัการอบรมท าข้อสอบไดย้ากขึ น 
 

หลักฐานอ้างอิง : 

1. แบบรายงานผลการด าเนินการ 
2. ตารางสรุปผูเ้ข้ารับการทดสอบทีผ่า่นเกณฑ์การทดสอบแต่ละหลักสตูร 
3. ตัวอย่างแบบทดสอบของแต่ละหลกัสูตร 

 

  



 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 

 

6 | ห น้ า  

รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

(รายตัวชี้วัด) 

 รอบ  9  เดือน 
 รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 1.2 : ระดับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน  าหนักของการด าเนินงานทางวิชาการ 
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 :  จ านวนผลงานวิจัย ในปี 2556 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : หัวหน้าส่วนงานวิจัย ผู้จัดเก็บข้อมลู : นางสาวจิราวดี  รตันไพฑรูย์ชัย 
โทรศัพท์ : 02 216 1894 ต่อ 116 โทรศัพท์ : 02 216 1894 ต่อ 119 

ค าอธิบาย : 

- งานวิจัยจะมีการระบุว่าเกี่ยวข้องกับด้านใดในหัวข้อเหล่านี  
1. เป็นงานวิจัยที่ท าให้บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์ 
2. เป็นงานวิจัยเพื่อน าไปสู่แนวทางการยกเลิกข้อจ ากัดทางการค้าต่างๆ 
3. เป็นงานวิจัยเพื่อสร้างเสริมศักยภาพและความสามารถในการก าหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจที่เหมาะสมร่วมกัน 
4. เป็นงานวิจัยเพื่อสร้างเสริมศักยภาพและความสามารถในการก าหนดมาตรการทางกฎหมายที่สอดคล้องกับนโยบายในข้อ 3 

- หากงานวิจัยใดไม่สอดคล้องกับข้อหนึ่งข้อใดใน 4 ข้อนี  ปรับลดคะแนนงานละ 1 คะแนน (งานวิจัยเล่มหนึ่งอาจมีมากกว่า 1 หัวข้อได้) 
- จ านวนผลงานวิจัยในปี 2556 หมายถึง งานวิจัยที่ด าเนินการโดยสถาบันหรือร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและสามารถด าเนินการ

จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จและมีบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือหนังสือภายใน 30 กันยายน 2556 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 
1.2.1 จ านวนผลงานวิจัย ในปี 2556 
 

5.00 5.00 4.00 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับ รายละเอียด คะแนน 

ระดับ 1 จ านวนผลงานวิจัย ในปี 2556 เท่ากับ 3 เรื่อง 1 คะแนน 
ระดับ 2 จ านวนผลงานวิจัย ในปี 2556 เท่ากับ 4 เรื่อง 2 คะแนน 
ระดับ 3 จ านวนผลงานวิจัย ในปี 2556 เท่ากับ 5 เรื่อง 3 คะแนน 
ระดับ 4 จ านวนผลงานวิจัย ในปี 2556 เท่ากับ 5 เรื่อง* 

*และมีบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือหนังสือ อย่างน้อย 1 เรื่อง 
4 คะแนน 

ระดับ 5 จ านวนผลงานวิจัย ในปี 2556 เท่ากับ 5 เรื่อง** 
**และมีบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือหนังสือ 3 เรื่อง (และ/หรือมีบทความอย่างน้อย  
1 บทความ ตีพิมพ์ในหนังสือต่างประเทศ) 

5 คะแนน 

 
 
 



 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

(รายตัวชี้วัด) 

 รอบ  9  เดือน 
 รอบ  12  เดือน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ ค่าถ่วงน้ าหนัก 

1.2.1 จ านวนผลงานวิจัย ในปี 2556 
 

4 5* 4.0000 0.1600 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โครงการวิจัยที่สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) สามารถจัดท า
รายงานฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จ จ านวน 5 โครงการ ได้แก่ 

1. โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการผลิตและส่งออกสินค้าและบริการสิ่งแวดล้อม” 
2. โครงการศึกษาวิจยัเรื่อง “การค้าระหว่างประเทศทางบกดา้นตะวันออก” 
3. โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “โอกาสและอุปสรรคการลงทุนภายใต้ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ACIA – ASEAN 

Comprehensive Investment Agreement) เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
4. โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนากรอบความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมภิาคลุม่

แม่น  าโขง (GMS Economic Corridors) เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
5. การพัฒนากลยุทธ์การตลาดธุรกิจแฟรนไชส์สู่สากล ภายใต้โครงการพัฒนาและสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจ  

แฟรนไชส์ ปี 2556 
ทั งนี  สถาบันได้ตีพิมพ์บทความในวารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์ (NIDA Economic Review) ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1  

เดือนมกราคม 2556 ประกอบด้วย 
1. บทความเรื่อง “เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนาประเทศไทย” 
2. บทความเรื่อง “เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับความส าคัญกับเศรษฐกิจมหภาค” 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

คณะกรรมการสถาบันใหค้วามส าคัญกับโครงการศึกษาวิจัย จึงได้มกีารแต่งตั งคณะกรรมการบริหารโครงการวิจัย โดยมีหนา้ที่ใน
การพิจารณาขอบเขต ข้อเสนอ ก ากับดูแล ตดิตามและประเมินผลการด าเนินโครงการวิจัยให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

-ไม่มี- 
 

หลักฐานอ้างอิง : 

1. ส าเนาบทสรุปผู้บริหารโครงการวจิัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ านวน 5 โครงการ 
2. ส าเนาบทความตีพิมพ์ในวารสารวชิาการหรือหนังสือ จ านวน 2 เรื่อง 

 
  



 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

(รายตัวชี้วัด) 

 รอบ  9  เดือน 
 รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 1.2 : ระดับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน  าหนักของการด าเนินงานทางวิชาการ 
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 :  ร้อยละทีเ่พิ่มขึ นของจ านวนผู้อ่านบทความทางวิชาการและวิจยัจากเว็บไซต์ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : หัวหน้าส่วนงานสารสนเทศฯ ผู้จัดเก็บข้อมลู : นายณภัทร  ชัยมงคล 

 นางสาวนิโลบล  ปางลลิาส 
โทรศัพท์ : 02 216 1894 ต่อ 117 โทรศัพท์ : 02 216 1894 ต่อ 120 

 02 216 1894 ต่อ 127 

1) บทความทางวิชาการ (ร้อยละ 2) 

ค าอธิบาย : 

- ค่าเป้าหมาย จะก าหนดจากค่าอัตราการเพิ่มขึ นเฉลี่ยรายเดือน (เทียบกับเดือนท่ีผ่านมา) แต่ละเดือนในปี 2555 และสามารถ
น าค่าอัตราการเพิ่มขึ นนี มาใช้อ้างอิง ก าหนดค่าเป้าหมายในปี 2556 ได้ ซึ่งในปี 2555 มีผลการด าเนินงานเท่ากับ ร้อยละ 
20.74 

- ผลการด าเนินงานในปี 2556 จะใช้อัตราเฉลี่ยของการเพิ่มขึ นรายเดือน (เทียบกับเดือนที่ผ่านมา) ทั ง 12 เดือน เทียบกับ 
ค่าเป้าหมาย 

- ให้น าข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดค่าเป้าหมายและค่าเป้าหมายซึ่งมีที่มาที่ชัดเจนและเหมาะสมแสดงไว้ในค าอธิบายรายละเอียด
ตัวชี วัด หากค่าเป้าหมายที่ก าหนดไม่มีความชัดเจนและเหมาะสมจะไม่สามารถประเมินผลได้ 

- ก าหนดเงื่อนไขไม่ให้นับซ  า IP ในวันเดียวกัน 

สูตรการค านวณ : 

ร้อยละทีเ่พิ่มขึ นของจ านวนผู้อ่านบทความทางวิชาการ มีค่าเท่ากับ 

ผลรวมของร้อยละที่เพ่ิมขึน้ของจ านวนผู้ดาวน์โหลดบทความทางวิชาการจากเว็บไซต์ในแต่ละเดือน 
12 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี  
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ร้อยละ 16.59 ร้อยละ 18.67 ร้อยละ 20.74 ร้อยละ 22.81 ร้อยละ 24.89 

 
 
 
 
 
 



 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

(รายตัวชี้วัด) 

 รอบ  9  เดือน 
 รอบ  12  เดือน 

2) ผลงานวิจัย (ร้อยละ 2) 

ค าอธิบาย : 

- ค่าเป้าหมาย จะก าหนดจากอัตราการเพิ่มขึ น (Growth) ซึ่งเป็นผลรวมทั งปี (12 เดือน) ในปี 2555 เปรียบเทียบกับปี 2554 
และสามารถน าค่าอัตราการเพิ่มขึ นนี มาใช้อ้างอิง ก าหนดค่าเป้าหมายในปี 2556 ได้ ซึ่งในปี 2555 มีผลการด าเนินงานเท่ากับ 
ร้อยละ 53.93 

- ผลการด าเนินงานในปี 2556 จะใช้อัตราการเพิ่มขึ น (Growth) ซึ่งเป็นผลรวมทั งปี (12 เดือน) ในปี 2556 เปรียบเทียบกับ
ผลรวมทั งปี (12 เดือน) ในปี 2555 

- ก าหนดเงื่อนไขไม่ให้นับซ  า IP ในวันเดียวกัน 

สูตรการค านวณ : 

ร้อยละทีเ่พิ่มขึ นของจ านวนผู้อ่านผลงานวิจัย มคี่าเท่ากับ 

(ผลรวมของจ านวนผู้ดาวน์โหลดผลงานวิจัย ในปี 2556 - ผลรวมของจ านวนผู้ดาวน์โหลดผลงานวิจัย ในปี 2555) x 100 
ผลรวมของจ านวนผู้ดาวน์โหลดผลงานวิจัย ในปี 2555 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 7 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี  
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ร้อยละ 39.93 ร้อยละ 46.93 ร้อยละ 53.93 ร้อยละ 60.93 ร้อยละ 67.93 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 
1.2.2 ร้อยละทีเ่พิ่มขึ นของจ านวนผู้อ่านบทความทางวิชาการและวิจยั

จากเว็บไซต ์
   

1) บทความทางวิชาการ 14.34 20.74 31.07 
2) ผลงานวิจัย 35.06 53.93 69.52 

 
 
 
 
 



 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

(รายตัวชี้วัด) 

 รอบ  9  เดือน 
 รอบ  12  เดือน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ ค่าถ่วงน้ าหนัก 

1.2.2 ร้อยละทีเ่พิ่มขึ นของจ านวนผู้อ่านบทความ
ทางวิชาการและวิจัยจากเว็บไซต ์

    

1) บทความทางวิชาการ 2 ร้อยละ 31.07 5.0000 0.1000 
2) ผลงานวิจัย 2 ร้อยละ 69.52 5.0000 0.1000 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์
บทความวิชาการและผลงานวิจัยของสถาบัน ผ่านทางแผ่นพับ วิทยุ ทีวี Social Network และสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการ
เผยแพร่ความรู้ด้านการคา้และการพัฒนาของสถาบันให้แก่ผูท้ี่สนใจ เป็นผลใหม้ีผู้อ่านบทความทางวิชาการและผลงานวิจัยจากเว็ปไซต์เพิ่ม
สูงขึ น โดยพบว่า 

- อัตราการเพิ่มขึ นเฉลี่ยรายเดือนของจ านวนผู้อ่านบทความทางวิชาการ มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 31.07 
- อัตราการเพิ่มขึ นรายปีของจ านวนผู้อ่านผลงานวิจัยเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 69.52 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

สถาบันได้มีการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมและสัมมนาด้านการค้าและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีผู้สนใจในหัวข้อต่างๆ  
เข้าชมและหาข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์เพิ่มขึ น 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

1. การค านวณจ านวนผู้อ่านผลงานวิจัยจากเว็บไซต์เป็นการค านวณเทียบรายปี จึงท าให้ค่าที่ค านวณในช่วงไตรมาสที่ 1 – 3 
เป็นค่าติดลบ เนื่องจากเป็นการเก็บจ านวนผู้อ่านผลงานวิจัยเพียง 9 เดือน เปรียบเทียบกับ 12 เดือนของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 

2. การถูกโจมตีจาก Virus และ Hacker ท าให้ผู้เข้าชมบทความและงานวิจัยมีจ านวนลดลงในช่วงที่เกิดเหตุ  เนื่องจากไม่
สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของสถาบันได้ 

 

หลักฐานอ้างอิง : 

1. ตารางสรุปร้อยละที่เพิม่ขึ นของผู้อ่านบทความทางวิชาการจากเว็บไซต์ 
2. ตารางสรุปร้อยละที่เพิม่ขึ นของผู้อ่านผลงานวิจัยจากเว็บไซต์ 
3. รายงานสถิตผิู้อ่านบทความทางวิชาการของสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
4. รายงานสถิตผิู้อ่านผลงานวิจัยของสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

  



 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

(รายตัวชี้วัด) 

 รอบ  9  เดือน 
 รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 1.2 : ระดับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน  าหนักของการด าเนินงานทางวิชาการ 
ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 :  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลทางวิชาการ (บทความ และงานวิจัย) ในเว็บไซต ์
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : หัวหน้าส่วนงานสารสนเทศ ผู้จัดเก็บข้อมลู : นายณภัทร  ชัยมงคล 
โทรศัพท์ : 02 216 1894 ต่อ 117 โทรศัพท์ : 02 216 1894 ต่อ 120 

ค าอธิบาย : 

พิจารณาจากระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลทางวิชาการ (บทความ และงานวิจัย) ในเว็บไซต์ของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อ
การค้าและการพัฒนา ในปีงบประมาณ 2556 โดยมีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจทางด้านเนื อหาและข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 
1.2.3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลทางวิชาการ (บทความและ

งานวิจัย) ในเว็บไซต ์
 

88.04 91.18 91.77 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี  
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ ค่าถ่วงน้ าหนัก 

1.2.3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลทาง
วิชาการ (บทความและงานวิจัย) ในเว็บไซต ์

2 ร้อยละ 91.77 
โดยค านวณจาก

ผู้ตอบแบบส ารวจ 
804 ราย 

5.0000 0.1000 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  

 สถาบันได้ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการรายงานวิจัยและบทความของสถาบันผ่าน 
www.itd.or.th เพื่อจะได้น าข้อคิดเห็นดังกล่าวไปปรับปรุงการให้บริการต่อไป 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีผู้ตอบแบบส ารวจความคิดเห็นฯ จ านวน 804 ราย 
 ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ 

http://www.itd.or.th/


 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

(รายตัวชี้วัด) 

 รอบ  9  เดือน 
 รอบ  12  เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

สถาบันได้ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลทางวิชาการในเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง โดยได้เผยแพร่บทความและผลงานวิจัยที่ทันสมัย
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

จากการด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลทางวิชาการในเว็บไซต์ของสถาบันในช่วงที่ผ่านมาพบว่า เข้าใช้บริการส่วน
ใหญ่เข้ามาชมผลงานทางวิชาการของสถาบันแต่ไม่ต้องการตอบแบบสอบถาม 
 

หลักฐานอ้างอิง : 

1. ตารางสรุปความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางวิชาการ (บทความและงานวิจัย) ในเว็บไซต์ 
 

  



 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 

 

13 | ห น้ า  

รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

(รายตัวชี้วัด) 

 รอบ  9  เดือน 
 รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 1.3 : จ านวนกิจกรรมทางวิชาการของสถาบัน 
ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 :  จ านวนกิจกรรมทางวิชาการที่สถาบันร่วมกับหน่วยงานในประเทศ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : หัวหน้าส่วนงานฝึกอบรม 
 หัวหน้าส่วนงานวิจัย 

ผู้จัดเก็บข้อมลู : นายนันทวุฒิ  นุ่นสพ 
 นายจานันท์  ศรีเกต ุ

โทรศัพท์ : 02 216 1894 ต่อ 126 
 02 216 1894 ต่อ 116 

โทรศัพท์ : 02 216 1894 ต่อ 118 
 02 216 1894 ต่อ 124 

ค าอธิบาย : 

- x คือ ผลการด าเนินงานเฉลี่ย 3 ปีล่าสุด (ปี 2553, 2554 และ 2555) คือ 41 
- กิจกรรมทางวิชาการ หมายถึง กิจกรรมวิจัย อบรม ประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ ที่สถาบันด าเนินการหรือ

สนับสนุนให้มีการด าเนินการร่วมกับหน่วยงานภายในประเทศ 
- ในกรณีที่สถาบันว่าจ้างหน่วยงานภายนอกในการจัดกิจกรรม สถาบันจะต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมซึ่งมีบทบาททางวิชาการ 
- หมายเหตุ ในปีงบประมาณ 2554 มีกิจกรรมเพิ่มขึ นเป็นจ านวนมากจากปีงบประมาณปกติ เนื่องจากได้รับงบแปรญัตติเพิ่มเติม 

เพื่อด าเนินกิจกรรม ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เป็นเงิน 26.2 ล้านบาท 
- ในปีงบประมาณ 2556 สถาบัน ได้รับงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมฝึกอบรม สัมมนา จ านวน 22 กิจกรรม เป็นเงิน  

8.10 ล้านบาท 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 
1.3.1 จ านวนกิจกรรมทางวิชาการที่สถาบันร่วมกับหน่วยงานในประเทศ 
 

41 61 46 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 2 กิจกรรม ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี  
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

37 กิจกรรม 39 กิจกรรม 41 กิจกรรม 43 กิจกรรม 45 กิจกรรม 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ ค่าถ่วงน้ าหนัก 

1.3.1 จ านวนกิจกรรมทางวิชาการที่สถาบันร่วมกับ
หน่วยงานในประเทศ 

 

10 46 กิจกรรม 5.0000 0.5000 

 



 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

(รายตัวชี้วัด) 

 รอบ  9  เดือน 
 รอบ  12  เดือน 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สถาบันได้ด าเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานภายในประเทศ 
จ านวน 46 กิจกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเสริมสร้างศักยภาพทางด้านวิชาการร่วมกันโดยกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย 

1. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้า
ในประชาคมอาเซยีน” 

2. การฝึกอบรมเรื่อง “กระแสโลกกับการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” รุ่นที่ 1 
3. การสัมมนาเผยแพรผ่ลงานวิจยัเรือ่ง “การค้าระหว่างประเทศทางบกด้านตะวันตก, ด้านเหนือ” และ “รุกตลาดการค้า

ชายแดน : เปิดโอกาสสู่ AEC” 
4. การฝึกอบรมเรื่อง “กระแสโลกกับการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” รุ่นที ่2 
5. การสัมมนาเผยแพรผ่ลงานวิจยัเรือ่ง “รุกตลาดการค้าชายแดน : โอกาสและลู่ทางการเข้าสูต่ลาดของธุรกิจอาหารแปร

รูปและการท่องเที่ยวยูนนาน” 
6. การสัมมนาเผยแพรผ่ลงานวิจยัเรือ่ง “รุกตลาดการค้าชายแดน : เจาะตลาดส่งออกอาหารฮาลาลในอินโดนีเซีย” 
7. สัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง “โอกาสทางเศรษฐกิจและผลกรทบจากเส้นทางน่าน – หลวงพระบาง” 
8. การฝึกอบรมเรื่อง “ยุทธศาสตร์การค้าอาเซียน” รุ่นที่ 1 
9. การสัมมนาใหญเ่รื่อง “เปิดโอกาสสู่อาเซียน: ความท้าทายใหม่ทางวชิาชีพ 7+1 วิชาชีพก้าวไกลน าพาไทยสู่ AEC” 
10. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao towards the AEC)” ครั งท่ี 1 
11. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว” (Lao towards the AEC) ครั งท่ี 2 
12. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว” (Lao towards the AEC) ครั งท่ี 3 
13. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว” (Lao towards the AEC) ครั งท่ี 4 
14. การฝึกอบรมเรื่อง “การอ านวยความสะดวกทางการค้าและการพัฒนาโลจสิติกส์” รุ่นที่ 1 
15. การฝึกอบรมเรื่อง “ยุทธศาสตร์การค้าอาเซียน” รุ่นที่ 2 
16. การฝึกอบรมเรื่อง “ทักษะการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ” รุ่นที่ 1 
17. การฝึกอบรมเรื่อง “กฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ” รุ่นที่ 1 
18. การฝึกอบรมเรื่อง “การพัฒนากลยุทธ์การตลาดธุรกิจแฟรนไชสส์ูส่ากล” 
19. งานสัมมนาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมรองรับกฏระเบียบ EuP” 
20. การฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาธุรกิจอาเซียน” 
21. การฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างเครือข่ายทางการตลาดระหว่างแฟรนไชสไ์ทยกับธุรกิจในตา่งประเทศ” 
22. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสตูร “การเสรมิสร้างเครือข่ายธรุกิจ SME สู่ประตภููมภิาคอาเซยีน” 
23. การฝึกอบรมเรื่อง “กฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ” รุ่นที่ 2 
24. การฝึกอบรมเรื่อง “การอ านวยความสะดวกทางการค้าและการพัฒนาโลจสิติกส์” รุ่นที่ 2 
25. การฝึกอบรมเรื่อง “ทักษะการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ” รุ่นที่ 2 
26. การสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับคณุภาพของมหาวิทยาลัยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
27. การฝึกอบรมเรื่อง "กฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ" รุ่นที่ 3 
28. การฝึกอบรมเรื่อง "การอ านวยความสะดวกทางการค้าและการพัฒนาโลจสิติกส"์ รุ่นที่ 3 



 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

(รายตัวชี้วัด) 

 รอบ  9  เดือน 
 รอบ  12  เดือน 

29. การประชุมรับฟังความคิดเห็นประเด็นดา้นการค้าและการพัฒนาเพือ่รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน ผู้ประกอบการ
ภาคเกษตร ครั งที่ 1 

30. การประชุมรับฟังความคิดเห็นประเด็นดา้นการค้าและการพัฒนาเพือ่รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน  
ภาคการท่องเที่ยว ครั งท่ี 2 

31. การประชุมรับฟังความคิดเห็นประเด็นดา้นการค้าและการพัฒนาเพือ่รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน  
ภาคการขนส่งและโลจสิติกส์ ครั งที่ 3 

32. การประชุมรับฟังความคิดเห็นประเด็นดา้นการค้าและการพัฒนาเพือ่รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน ผู้ประกอบการ
ภาคค้าปลีกและค้าส่ง ครั งท่ี 4 

33. การฝึกอบรมหลักสูตร “ปฐมนิเทศนักเจรจาการค้าระหว่างประเทศW 
34. งานสัมมนาเรื่อง “เปิดโอกาสสู่อาเซียน ความท้าทายใหม่ทางวิชาชีพ” รุ่นที่ 1 
35. งานสัมมนาเรื่อง "การเตรียมความพร้อมของ SMEs ไทยเพื่อรุกตลาดกลุ่มประเทศอาเซียน" 
36. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัตการเรื่อง “The Economics of GMS Agricultural Trade in Goods and Services 

Towards the World Market” 
37. การประชุมรับฟังความคิดเห็นประเด็นดา้นการค้าและการพัฒนาเพือ่รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน ผู้ประกอบการ

ภาคเกษตร ครั งที่ 5 
38. การประชุมรับฟังความคิดเห็นประเด็นดา้นการค้าและการพัฒนาเพือ่รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน  

ภาคการท่องเที่ยว ครั งท่ี 6 
39. การประชุมรับฟังความคิดเห็นประเด็นดา้นการค้าและการพัฒนาเพือ่รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน  

ภาคการขนส่งและโลจสิติกส์ ครั งที่ 7 
40. การประชุมรับฟังความคิดเห็นประเด็นดา้นการค้าและการพัฒนาเพือ่รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน ผู้ประกอบการ

ภาคค้าปลีกและค้าส่ง ครั งท่ี 8 
41. การประชุมรับฟังความคิดเห็นประเด็นดา้นการค้าและการพัฒนาเพือ่รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน ผู้ประกอบการ

ภาคเกษตร ครั งที่ 9 
42. การประชุมรับฟังความคิดเห็นประเด็นดา้นการค้าและการพัฒนาเพือ่รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน ภาคการ

ท่องเทีย่ว ครั งที่ 10 
43. การประชุมรับฟังความคิดเห็นประเด็นดา้นการค้าและการพัฒนาเพือ่รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน ภาคการขนส่ง

และโลจสิติกส์ ครั งท่ี 11 
44. การประชุมรับฟังความคิดเห็นประเด็นดา้นการค้าและการพัฒนาเพือ่รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน ผู้ประกอบการ

ภาคค้าปลีกและค้าส่ง ครั งท่ี 12 
45. งานสัมมนาเรื่อง “เปิดโอกาสสู่อาเซียน ความท้าทายใหม่ทางวิชาชีพ” รุ่นที่ 2 
46. การฝึกอบรมหลักสูตร “นักเจรจาการค้าระหว่างประเทศ” ขั นต้น 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

 ผู้บริหารมีนโยบายส่งเสริมการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ
เสริมสร้างความร่วมมือในการด าเนินงานด้านการค้าและการพัฒนา 

 สถาบันได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์จึงได้รับความสนใจและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในระดับดีมาก 
 บุคลากรของสถาบันเป็นผู้มีความรู้ความสามารถท าให้สามารถจัดกิจกรรมในภาวะที่มีบุคลากรจ ากัด 

 



 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

(รายตัวชี้วัด) 

 รอบ  9  เดือน 
 รอบ  12  เดือน 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

การด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกมีระยะเวลาค่อนข้างจ ากัดและมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการด าเนินงานหลาย
ครั ง จึงต้องอาศัยการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและปรับแผนการท างานให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 
 

หลักฐานอ้างอิง :  

1. ตารางสรุปจ านวนกิจกรรมทางวิชาการที่สถาบันได้ด าเนินการร่วมกบัหน่วยงานภายในประเทศ 
2. ส าเนารายงานผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 
  



 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

(รายตัวชี้วดั) 

 รอบ  9  เดือน 
 รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 1.3 : จ านวนกิจกรรมทางวิชาการของสถาบัน 
ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 :  จ านวนกิจกรรมทางวิชาการที่สถาบันร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : หัวหน้าส่วนงานฝึกอบรม ผู้จัดเก็บข้อมลู : นายนันทวุฒิ  นุ่นสพ 
โทรศพัท์ : 02 216 1894 ต่อ 126 โทรศัพท์ : 02 216 1894 ต่อ 118 

ค าอธิบาย : 

- x คือ ผลการด าเนินงานเฉลี่ย 3 ปีล่าสุด (ปี 2553, 2554 และ 2555) มีค่าเท่ากับ 17 
- กิจกรรมทางวิชาการ หมายถึง กิจกรรมวิจัย อบรม ประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ ที่สถาบันด าเนินการหรือสนับสนุน

ให้มีการด าเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 
1.3.2 จ านวนกิจกรรมทางวิชาการที่สถาบันร่วมกับหน่วยงาน

ต่างประเทศ 
 

16 11 18 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 2 กิจกรรม ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี  
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

13 กิจกรรม 15 กิจกรรม 17 กิจกรรม 19 กิจกรรม 21 กิจกรรม 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ ค่าถ่วงน้ าหนัก 

1.3.2 จ านวนกิจกรรมทางวิชาการที่สถาบันร่วมกับ
หน่วยงานต่างประเทศ 

 

5 18 กิจกรรม 3.5000 0.1750 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  

สถาบันได้ด าเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ จ านวน 18 กิจกรรม เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และเสริมสร้างศักยภาพทางด้านวิชาการร่วมกัน โดยกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย 

1. การสัมมนา "การเปดิตัวรายงานเทคโนโลยีและนวตักรรม 2012 " (Technology and Innovation Report 2012) 
2. Regional Training Workshop for South East Asia: New Generation of Investment Policies for 

Sustainable Development. 



 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

(รายตัวชี้วดั) 

 รอบ  9  เดือน 
 รอบ  12  เดือน 

 

3. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao PDR towards the AEC)” ครั งท่ี 1 

4. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao PDR towards the AEC)” ครั งท่ี 2 

5. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ " การเตรียมความพร้อมไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (Lao PDR towards the AEC)” ครั งท่ี 3 

6. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao PDR towards the AEC)” ครั งท่ี 4 

7. การสร้างเครือข่ายทางการตลาดระหว่างธุรกิจเฟรนไชสไ์ทยกับเครือข่ายธุรกิจในประเทศสาธารณรัฐเกาหล ี
8. การสร้างเครือข่ายทางการตลาดระหว่างธุรกิจเฟรนไชสไ์ทยกับเครือข่ายธุรกิจในประเทศสาธารณรัฐอนิโดนีเซีย 
9. การสร้างเครือข่ายทางการตลาดระหว่างธุรกิจเฟรนไชสไ์ทยกับเครือข่ายธุรกิจในประเทศสาธารณรัฐฟลิิปปินส ์
10. การสร้างเครือข่ายทางการตลาดระหว่างธุรกิจเฟรนไชสไ์ทยกับเครือข่ายธุรกิจในประเทศสหพันธรัฐมาเลเซยี 
11. การสร้างเครือข่ายทางการตลาดระหว่างธุรกิจเฟรนไชสไ์ทยกับเครือข่ายธุรกิจในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 
12. การสร้างเครือข่ายทางการตลาดระหว่างธุรกิจเฟรนไชสไ์ทยกับเครือข่ายธุรกิจในประเทศสาธารณรัฐสงิคโปร ์
13. การเปิดตัวรายงานการลงทุนโลก 2013 (World Investment Report 2013) 
14. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Trade Flows and Trade Policy Analysis” 
15. การเปิดตัวรายงานการค้าและการพัฒนาโลก 2013 (Trade and Development Report 2013)” 
16. การประชุมวิชาการนานาชาติ Mekong Forum 2013 “Towards More Inclisive and Equitable Growth in the 

great Mekong Subregion” 
17. Preparing Myanmar for opportunities from integration in the AEC and global ecobal economy 
18. การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่อง "นโยบายการค้าการลงทุนของอินเดีย" ภายใต้โครงการวิจัยเรือ่ง  

“โอกาสการค้าการลงทุนภายใต้ความตกลงการค้าเสรไีทย - อินเดียนและอาเซยีน – อินเดีย” 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

สถาบันได้เล็งเห็นความส าคัญในการด าเนินกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานต่างประเทศ ผู้บริหารจึงได้มีการหารือ
และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ อาทิเช่น UNCTAD, JICA, ESCAP, ERIT และ MI เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางด้าน
วิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

เจ้าหน้าท่ีฝึกอบรมด้านต่างประเทศมีจ านวนจ ากัด ท าใหไ้ม่สามารถจัดกิจกรรมได้บรรลเุป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

(รายตัวชี้วดั) 

 รอบ  9  เดือน 
 รอบ  12  เดือน 

หลักฐานอ้างอิง : 

1. ตารางสรุปจ านวนกิจกรรมทางวิชาการที่สถาบันได้ด าเนินการร่วมกบัหน่วยงานต่างประเทศ 
2. ส าเนารายงานผลการด าเนินงาน 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

(รายตัวชี้วัด) 

 รอบ  9  เดือน 
 รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 1.3 : จ านวนกิจกรรมทางวิชาการของสถาบัน 
ตัวชี้วัดที่ 1.3.3 :  จ านวนครั งท่ีสถาบันให้บริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : หัวหน้าส่วนงานวิจัย ผู้จัดเก็บข้อมลู : นายจานันท์  ศรีเกต ุ
โทรศัพท์ : 02 216 1894 ต่อ 116 โทรศัพท์ : 02 216 1894 ต่อ 124 

ค าอธิบาย : 

บริการวิชาการ หมายถึง บุคลากรของสถาบันได้รับเชิญเป็นวิทยากร อาจารย์พิเศษ ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา  
อนุกรรมาธิการ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการค้าและการพัฒนาให้แก่หน่วยงานภายนอก และให้บริการ
วิชาการที่สอดคล้องกับภารกิจของสถาบัน 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 
1.3.3 จ านวนครั งท่ีสถาบันให้บริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 
 

- - 24 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 2 ครั ง ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี  
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

16 ครั ง 18 ครั ง 20 ครั ง 22 ครั ง 24 ครั ง 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ ค่าถ่วงน้ าหนัก 

1.3.3 จ านวนครั งที่สถาบันให้บริการวิชาการกับ
หน่วยงานภายนอก 

 

5 24 ครั ง 5.0000 0.2500 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 บุคลากรของสถาบันได้รับเชิญเป็นวิทยากร อาจารย์พิเศษ ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีปรึกษา อนุ
กรรมาธิการ หรือกิจกรรมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการค้าและการพัฒนาให้แก่หน่วยงานภายนอก จ านวน 24 ครั ง โดยมี
รายละเอียดดังนี  
 
 
 



 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

(รายตัวชี้วัด) 

 รอบ  9  เดือน 
 รอบ  12  เดือน 

 

ล าดับ ผู้บรรยาย หัวข้อบรรยาย 
หน่วยงานภายนอกที่เชิญ

ไปบรรยาย 
วันที ่

1 นายสดดุี วงศ์เกียรติขจร กระแสโลกกับการเข้าสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่น
ที่ 1 

โรงเรียนธรุกิจการขนส่งและ
การค้าระหว่างประเทศ 

วันท่ี 13 พฤศจิกายน 
2555 

2 นายวิมล ปั้นคง การศึกษาเพื่อการเตรยีมคน
ส าหรับการเคลื่อนย้ายแรงงาน
เสรีในประชาคมอาเซียน ภายใต้
การประชุมศูนย์เครือข่ายการ
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศท่ีสอง 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั นพื นฐาน 

วันท่ี 16 พฤศจิกายน 
2555 

3 นายวิมล ปั้นคง การพัฒนาตนเองเข้าสู่
ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชย
การราชด าเนิน 

วันท่ี 26 พฤศจิกายน 
2555 

4 นายวิมล ปั้นคง ITD กับการขับเคลื่อนสู่
ประชาคมอาเซียน ภายใต้การ
ประชุมการปฏิบัติการพัฒนาแนว
ทางการน า ASEAN Curriculum 
Sourcebook สู่การปฏิบตัิ  

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั นพื นฐาน 

วันท่ี 19 ธันวาคม 2555 

5 ดร.วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์ Trade and ASEAN Economic 
Committee (AEC) 

LAO People s 
Democratic Republic 
Peace Indigence 
Democracy Unity 
Property 

วันท่ี 20-21 ธันวาคม 
2555 

6 นายวิมล ปั้นคง การพัฒนาทักษะเพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการภายใต้ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน 

ส านักงานอาชีวศึกษาภาคใต ้ วันท่ี 27 ธันวาคม 2555 

7 นายสดดุี วงศ์เกียรติขจร กระแสโลกกับการเข้าสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่น
ที่ 2 

โรงเรียนธรุกิจการขนส่งและ
การค้าระหว่างประเทศ 

วันท่ี 3 มกราคม 2556 

8 ดร.วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับ
การเจรจาสินคา้เกษตรภมายใต้ 
WTO รุ่นที่ 1 

สถาบันเกษตราธิการ วันท่ี 15 มกราคม 2556 

9 นายวิมล ปั้นคง การรวมกลุ่ม ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน ผลดี ผลเสีย
อย่างไรกับ-ขบวนการแรงงาน 

สมาพันธ์แรงงาน
เครื่องใช้ไฟฟ้า
อิเลคทรอนิคส์ยานยนต์และ
โลหะแห่งประเทศไทย 
 

วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2556 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

(รายตัวชี้วัด) 

 รอบ  9  เดือน 
 รอบ  12  เดือน 

10 ดร.วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์ การเพิ่มขีดความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อรองรับการ
เปิดเสรีประชาคมอาเซียน 

ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา 

วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2556 

11 ร.ท.พันธ์รบ ราชพงศานาย
สดุดี วงศ์เกียรติขจร 

ความมั่นคงกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน 

โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 

วันท่ี 19 มีนาคม 2556 

12 นายวิมล ปั้นคง ผลกระทบของการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อ
ภาคการเกษตรไทย 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ วันท่ี 31 มีนาคม 2556 

13 ดร.วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์ การน าเสนอรายงานศึกษากลุ่ม 
หลักสตูรผู้บริหารระดับสูง : ผู้น า
ที่มีวิสัยทัศน์และคณุธรรม 

ส านักงานส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน 

วันท่ี 22-24 เมษายน 
2556 

14 ดร.วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์ LAOS THAI BUSINESS 
OUTLOOK 2015 : มิติใหม่
ธุรกิจลาว-ไทย มองไกลปี 2558 

ษริษัทฐานเศรษฐกิจ จ ากดั วันท่ี 23 พฤษภาคม 2556 

15 ดร.วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์ การรวมกลุ่มและการค้าระหว่าง
ประเทศภายใตลุ้่มน  าโขง 

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์
ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

วันท่ี 6 มิถุนายน 2556 

16 ดร.วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์ 
นายวิมล ปั้นคง 
นายสดดุี วงศ์เกียรติขจร 

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ 
สปป.ลาว (LAOS towards the 
AEC)   

กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ (ไปบรรยายที่ 
สปป.ลาว) 

วันท่ี 2-7 มิถุนายน 2556 

17 นายวมิล ปั้นคง กระแสโลกกับการก้าวเข้าสู่การ
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

โรงเรียนธรุกิจการขนส่งและ
การค้าระหว่างประเทศ 
(ITBS) 

วันท่ี 11 มิถุนายน 2556 

18 นายวิมล ปั้นคง ยายนตไ์ทยกับความเคลื่อนไหว
เศรษฐกิจโลก : แรงงานไดร้ับ
ผลกระทบหรือไม 

สหพันธ์แรงงานยานยนต์
แห่งประเทศไทย 

วันท่ี 29 กรกฎาคม 2556 

19 นายวิมล ปั้นคง กระแสโลกกับการก้าวเข้าสู่การ
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

โรงเรียนธรุกิจการขนส่งและ
การค้าระหว่างประเทศ 
(ITBS) 

วันท่ี 31 กรกฎาคม 2556 

20 ดร.วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์ Trade Negotiation and 
Trade Policy Development  

Mekong Institute 
Development & 
Cooperation 

วันท่ี 8 สิงหาคม 25556 

21 นายวิมล ปั้นคง คนไทยกับการก้าวสู่ AEC มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ศูนย์ล าปาง 

วันท่ี 8 สิงหาคม 2556 

22 นางสาวปภาวดี ธโนดมเดช กฎหมายระหว่างประเทศแผนก
คดีเมือง 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ วันท่ี 13 สิงหาคม  
-27  พฤศจิกายน 2556 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

(รายตัวชี้วัด) 

 รอบ  9  เดือน 
 รอบ  12  เดือน 

23 นายวิมล ปั้นคง ความร่วมมือทางด้านการค้าใน
กลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มแม่น  าโขง 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ศูนย์ล าปาง 

วันท่ี 2 กันยายน 2556 

24 นายวิมล ปั้นคง ITD กับการขับเคลื่อนสู่
ประชาคมอาเซียน 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั นพื นฐาน 

27 และ 29 กันยายน 
2556 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  

 สถาบันได้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอาเซียนในมิตติ่างๆ มาอย่างต่อเนือ่ง ท าให้มีข้อมูลและองค์ความรู้ 
ด้านประชาคมอาเซียน 

 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ความส าคญักับประชาคมอาเซยีนมากขึ น 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

-ไม่ม-ี 
 

หลักฐานอ้างอิง : 

1. จดหมายเชิญจากหน่วยงานภายนอก 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

(รายตัวชี้วัด) 

 รอบ  9  เดือน 
 รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 1.4 : ร้อยละของผลงานวิจัยด้านการค้าและการพัฒนาท่ีถูกน าไปใช้ในการฝึกอบรมของสถาบัน 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : หัวหน้าส่วนงานฝึกอบรม 
 หัวหน้าส่วนงานวิจัย 

ผู้จัดเก็บข้อมลู : นายนันทวุฒิ  นุ่นสพ 
 นายสดดุี  วงศ์เกียรติขจร 

โทรศัพท์ : 02 216 1894 ต่อ 126 
 02 216 1894 ต่อ 116 

โทรศัพท์ : 02 216 1894 ต่อ 118 
 02 216 1894 ต่อ 125 

ค าอธิบาย : 

- ผลงานวิจัยด้านการค้าและการพัฒนาที่ถูกน าไปใช้ในงานฝึกอบรมของสถาบัน หมายถึง ผลงานวิจัยของสถาบันที่ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมซึ่งเป็นหลักสูตรฝึกอบรมใหม่ 

- นับเฉพาะผลงานวิจัยที่สถาบัน ได้น าไปใช้ในการฝึกอบรม 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 
1.4 ร้อยละของผลงานวิจัยด้านการค้าและการพัฒนาท่ีถูกน าไปใช้ 

ในการฝึกอบรมของสถาบัน 
 

100 100 100 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี  
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ร้อยละ  60 ร้อยละ  70 ร้อยละ  80 ร้อยละ  90 ร้อยละ  100 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ ค่าถ่วงน้ าหนัก 

1.4 ร้อยละของผลงานวิจัยด้านการค้าและการพัฒนา
ที่ถูกน าไปใช้ในการฝึกอบรมของสถาบัน 

 

10 ร้อยละ 100 5.0000 0.5000 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สถาบันได้น าผลงานวิจัยที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จ านวน 5 เรื่อง (คิดเป็นร้อยละ 
100 ของงานวิจัยทั งหมด) มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมซึ่งเป็นหลักสูตรฝึกอบรมใหม่ จ านวน 2 หลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี  
 
 
 



 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

(รายตัวชี้วัด) 

 รอบ  9  เดือน 
 รอบ  12  เดือน 

งานวิจัยปีงบประมาณ 2555 หลักสูตรฝึกอบรมที่น าหัวข้องานวิจัยไปใช้ 

1. โอกาสทางเศรษฐกิจและผลกระทบจากเส้นทางน่าน -  
หลวงพระบาง 

การอ านวยความสะดวกทางการค้าและการพัฒนาโลจิสติกส ์รุ่นที่ 1 

2. การค้าระหว่างประเทศทางบกด้านเหนือ การอ านวยความสะดวกทางการค้าและการพัฒนาโลจิสติกส ์รุ่นที่ 1 

3. การค้าระหว่างประเทศทางบกด้านตะวันตก การอ านวยความสะดวกทางการค้าและการพัฒนาโลจิสติกส ์รุ่นที่ 1 

4. โอกาสและลู่ทางการเข้าสูต่ลาดของธุรกิจอาหารแปรรูป
และการท่องเที่ยวในมณฑลยูนานประเทศจีน 

การเสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจ SME สู่ประตูภูมภิาคอาเซียน  

5. โอกาสและลู่ทางการเข้าสูต่ลาดของธุรกิจฮาลาลใน
อินโดนีเซีย 

การเสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจ SME สู่ประตูภูมภิาคอาเซียน  

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

ผลงานวิจัยด้านการค้าและการพัฒนา ท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นโครงการที่อยู่ในความสนใจของภาครัฐและ
เอกชน จึงสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้เข้าร่วมอบรม 
จึงท าให้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาของสถาบันจ านวนเต็มทุกหลักสูตร 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

-ไม่ม-ี 
 

หลักฐานอ้างอิง :  
1. ตารางสรุปผลงานวิจัยดา้นการค้าและการพัฒนาปีงบประมาณ 2555 ท่ีถูกน าไปใช้ในงานฝึกอบรมของสถาบัน  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
2. ส าเนาปกงานวิจัยงานวิจัยด้านการค้าและการพัฒนาปีงบประมาณ 2555 ท่ีถูกน าไปใช้ในงานฝึกอบรมของสถาบัน  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
3. รายงานผลการฝึกอบรม 

- หลักสตูร “การอ านวยความสะดวกทางการค้าและการพัฒนาโลจิสตกิส์” รุ่นที่ 1 
- หลักสตูร “การเสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจ SME สู่ประตภููมิภาคอาเซยีน” 

 

  



 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

(รายตัวชี้วัด) 

 รอบ  9  เดือน 
 รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 1.5 : จ านวนเครือข่ายการสร้างองค์ความรู้และการให้บริการทางวิชาการระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 1.5.1 : จ านวนเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานภายในประเทศ (จ านวนราย) 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : หัวหน้าส่วนงานฝึกอบรม 
 หัวหน้าส่วนงานวิจัย 

ผู้จัดเก็บข้อมลู : นายนันทวุฒิ  นุ่นสพ 
 นางสาวสุนันทา  กาบก้วง 

โทรศัพท์ : 02 216 1894 ต่อ 126 
 02 216 1894 ต่อ 116 

โทรศัพท์ : 02 216 1894 ต่อ 118 
 02 216 1894 ต่อ 124 

ค าอธิบาย : 

- x คือ ผลการด าเนินงานเฉลี่ย 3 ปีล่าสุด (ปี 2553, 2554 และ 2555) คือ 40 
- ความร่วมมือกับหน่วยงานจะนับเฉพาะกรณีที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน และไม่นับรวมการศึกษาดูงาน 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 
1.5.1 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานภายในประเทศ 

(จ านวนราย) 
 

47 38 25 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 2 ราย ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี  
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

36 ราย 38 ราย 40 ราย 42 ราย 44 ราย 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ ค่าถ่วงน้ าหนัก 

1.5.1 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงาน
ภายในประเทศ (จ านวนราย) 

 

5 25 ราย 1.0000 0.0500 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  

สถาบันได้ด าเนินกิจกรรมการฝกึอบรม/ประชุม/สมัมนา และด าเนินโครงการวิจยัร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายภายในประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง โดยการประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการค้าและการพัฒนาระหว่างประเทศ ทั งนี  สถาบันได้จัดกิจกรรม
ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย จ านวน 25 ราย มีรายละเอียดดังนี  

 



 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

(รายตัวชี้วัด) 

 รอบ  9  เดือน 
 รอบ  12  เดือน 

 

1. โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุ่มที่ 3 
2. โรงเรียนธรุกิจการขนส่งและการคา้ระหว่างประเทศ (ITBS) 
3. สมาคมผู้รบัจัดการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ (TIFFA) 
4. ศูนย์อาเซียนศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ 
6. สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (TNSC) 
7. ส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ; NEDA 
8. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์(NIDA) 
9. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (DTN) 
10. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
11. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์(EEI) 
12. สภาอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ส.อ.ท.) 
13. ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (OIE) 
14. กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ (DITP) 
15. บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย) 
16. หอการค้าจังหวัดอุดรธาน ี
17. การธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 
18. มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
19. อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
20. ส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สสว. 
21. วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา 
22. วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดภูเกต็ 
23. หอการค้าจังหวัดระนอง 
24. มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
25. การธนาคารแห่งประเทศไทย ส านกังานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม ่

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

การด าเนินงานของสถาบันได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ทั งด้านบริการวิชาการและการศึกษา
ค้นคว้าวิจัย 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

กิจกรรมส่วนใหญส่ถาบันได้ร่วมกบัหน่วยงานเครือข่ายเดิมในการจดักิจกรรมหลายครั งในแตล่ะหลักสูตร ท าใหไ้ด้จ านวน
เครือข่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 



 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

(รายตัวชี้วัด) 

 รอบ  9  เดือน 
 รอบ  12  เดือน 

หลักฐานอ้างอิง : 

1. ตารางสรุปจ านวนเครือข่ายความรว่มมือของหน่วยงานภายในประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
2. ส าเนารายงานผลการด าเนินงาน 

 

  



 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 

 

29 | ห น้ า  

รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

(รายตัวชี้วัด) 

 รอบ  9  เดือน 
 รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 1.5 : จ านวนเครือข่ายการสร้างองค์ความรู้และการให้บริการทางวิชาการระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 1.5.2 : จ านวนเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานต่างประเทศ (จ านวนราย) 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : หัวหน้าส่วนงานฝึกอบรม 
 หัวหน้าส่วนงานวิจัย 

ผู้จัดเก็บข้อมลู : นายนันทวุฒิ  นุ่นสพ 
 นางสาวสุนันทา  กาบก้วง 

โทรศัพท์ : 02 216 1894 ต่อ 126 
 02 216 1894 ต่อ 116 

โทรศัพท์ : 02 216 1894 ต่อ 118 
 02 216 1894 ต่อ 124 

ค าอธิบาย : 

ความร่วมมือกับหน่วยงานจะนับเฉพาะกรณีที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน และไม่นับรวมการศึกษาดูงาน 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 
1.5.2 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานต่างประเทศ  

(จ านวนราย) 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน ต่อ 1 คะแนน ดังนี  
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

3 ราย 4 ราย 5 ราย 8 ราย 11 ราย 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ ค่าถ่วงน้ าหนัก 

1.5.2 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงาน
ต่างประเทศ (จ านวนราย) 

 

5 13 ราย 5.0000 0.2500 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  

สถาบันได้ด าเนินกิจกรรมการประชุมและสัมมนาร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายกับหน่วยงานต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยการ
ประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการค้าและการพัฒนาระหว่างประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สถาบันได้จัด
กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย จ านวน 13 ราย มีรายละเอียดดังนี  

1. United Nations Conference on Traed and Development (UNCTAD) 
2. United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) 
3. International Institute for Sustsinable Development (IISD) 
4. MOIC Forign Trade Policy Department 



 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 

 

30 | ห น้ า  

รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

(รายตัวชี้วัด) 

 รอบ  9  เดือน 
 รอบ  12  เดือน 

5. Word Trade Organization (WTO) 
6. Asia-Pacific Research and Training Network (ARTNet) 
7. World Expo Co., Ltd. 
8. Chamber of Commerce and Industry 
9. QA Consulting Resources 
10. Trisakti School of Management 
11. De La Salle University 
12. NEW ZELAND foreign affairs and aid programme  
13. Mekong Institute (MI) 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

การด าเนินงานสถาบันได้รับความไว้วางใจและเป็นท่ียอมรับจากหน่วยงานภายนอก จึงได้มีการด าเนินงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

-ไม่ม-ี 
 

หลักฐานอ้างอิง : 

1. ตารางสรุปจ านวนเครือข่ายความรว่มมือของหน่วยงานต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
2. ส าเนารายงานผลการด าเนินการ 

 

  



 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 

 

31 | ห น้ า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติที่ 2 



 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 

 

32 | ห น้ า  

รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

(รายตัวชี้วัด) 

 รอบ  9  เดือน 
 รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 : ระดับความส าเร็จของการส ารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ 
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 : ระดับความส าเร็จของการใช้ผลการส ารวจความพึงพอใจเพ่ือพัฒนาการให้บริการ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : หัวหน้าส่วนงานบริหาร ผู้จัดเก็บข้อมลู : นางสาวสุชาดา  จังรสัสะ 
โทรศัพท์ : 02 216 1894 ต่อ 105 โทรศัพท์ : 02 216 1894 ต่อ 115 

ค าอธิบาย : 

การส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ เป็นวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลการตอบสนองความคาดหวังและความต้องการจาก
ผู้รับบริการโดยตรง เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนในการเรียนรู้และเข้าใจผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงให้บริ การให้มี
คุณภาพตรงตามความต้องการของผู้รับบริการแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนมีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับทรัพยากรที่ได้รับ 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 
2.1.1 ระดับความส าเร็จของการใช้ผลการส ารวจความพึงพอใจ 

เพื่อพัฒนาการให้บริการ 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 

โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี  
 

ระดับ รายละเอียด คะแนน 

ระดับ 1 วิเคราะหผ์ลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการในปีท่ีผ่านมา 1 คะแนน 
ระดับ 2 ก าหนดแนวทางการปรับปรุงตามผลการส ารวจ 2 คะแนน 
ระดับ 3 คณะกรรมการเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงตามผลการส ารวจ 3 คะแนน 
ระดับ 4 ด าเนินการปรับปรุงงานตามผลการส ารวจ 4 คะแนน 
ระดับ 5 รายงานผลการปรับปรุงตามผลการส ารวจต่อคณะกรรมการ 5 คะแนน 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ ค่าถ่วงน้ าหนัก 

2.1.1 ระดับความส าเร็จของการใช้ผลการส ารวจ
ความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการให้บริการ 

 

5 5 5.0000 0.2500 

 

 

 

 



 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

(รายตัวชี้วัด) 

 รอบ  9  เดือน 
 รอบ  12  เดือน 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  

 สถาบันได้แต่งตั งคณะท างานพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ค าสั่งเลขที่ 68/2555 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 มีอ านาจหน้าที่ในการวิเคราะห์ จัดท า 
ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปรับปรุงการให้บริการของสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เสนอ
ต่อคณะกรรมการสถาบันเพื่อพิจารณาและให้ข้อคิดเห็น 

 คณะท างานได้วิเคราะห์ผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 และจัดท า  
(ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 เสนอต่อคณะกรรมการสถาบันเพื่อพิจารณา 

 ในการประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 2/2556 เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ท่ีประชุมมีมติให้มีการปรับปรุง 
(ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้มีแนวทางที่ชัดเจนซึ่งสามารถแก้ไข
ปัญหาการท างานได้มากขึ น พร้อมทั งขอให้น าเสนอร่างที่ได้แก้ไขแล้วต่อคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ เพื่อให้ข้อคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการสถาบันในล าดับต่อไป 

 ต่อมา เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2556 สถาบันได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งที่ 4/2556 ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยให้น าข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปด าเนินการ 

 สถาบันได้ด าเนินการตามแผนแผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งสามารถสรุป ดังนี  
แผนงานท่ี 1 “พัฒนาการก าหนดหัวข้องานวิจัย” 

1) การจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร 
สถาบันได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นประเด็นการค้าและการพัฒนาเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน จ านวน 12 ครั ง เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และศึกษาความพร้อม โอกาส และข้อจ ากัดของ 
ภาคเกษตรและอาหาร ภาคการท่องเที่ยว ภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ ภาคค้าปลีกและค้าส่ง เพื่อน าข้อคิดเห็นดังกล่าว
มาใช้ในการก าหนดหัวข้องานวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านวิชาการต่อไป 
แผนงานท่ี 2 “พัฒนารูปแบบการเผยแพร่งานวิจัย” 

1) จัดท ารายงานวิจัยในรูปแบบรายงานฉบับย่อ 
สถาบันได้จัดท ารายงานวิจัย (ฉบับย่อ) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จ านวน 3 เรื่อง และอยู่ระหว่างด าเนินงาน จ านวน  

2 เรื่อง คือ “ความมั่นคงทางอาหารของไทย” และ “โอกาสและลู่ทางการเข้าสู่ตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปและ 
การท่องเที่ยวในมณฑลยูนานประเทศจีน” ทั งนี  หลังจากสถาบันได้จัดท ารายงานวิจัยในรูปแบบรายงานฉบับย่อ 
เสร็จเรียบร้อยแล้วได้แจกจ่ายให้แก่สถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ และผู้สนใจที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมและสัมมนา
ของสถาบัน จ านวน 2,850 เล่ม 

2) จัดท ารายงานวิจัยในรูปแบบรายงานฉบับเต็ม 
สถาบันได้จัดท ารายงานวิจัย (ฉบับเต็ม) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จ านวน 4 เรื่อง และอยู่ระหว่างด าเนินงาน จ านวน  

1 เรื่อง คือ “โอกาสและลู่ทางการเข้าสู่ตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปและการท่องเที่ยวในมณฑลยูนานประเทศจีน” ทั งนี  
หลังจากสถาบันได้จัดท ารายงานวิจัยในรูปแบบรายงานฉบับเต็มเสร็จเรียบร้อยแล้วได้แจกจ่ายให้แก่ผู้ที่สนใจ และ
ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาของสถาบัน โดยได้มีการติดตามผลประเมินความพึงพอใจหลังจากได้อ่านรายงานดังกล่าวแล้ว พบว่า 
ผู้อ่านรายงานมีความพึงพอใจมาก – มากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 78.26 โดยให้เหตุผลว่า ผลงานวิจัยของสถาบันมีความ
น่าเชื่อถือ เป็นความรู้ใหม่ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการท างานได้ 



 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

(รายตัวชี้วัด) 

 รอบ  9  เดือน 
 รอบ  12  เดือน 

 

3) จัดท าวิดีโออินโฟกราฟิค 
สถาบันอยู่ระหว่างจัดท าวิดีโออินโฟกราฟฟิคเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของสถาบันได้อย่างกว้างขวางและเข้าใจง่าย  

โดยคาดว่าจะด าเนินงานแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 
4) เชื่อมโยงข้อมูลวิจัยกับเว็บไซต์หน่วยงานภายนอก 
สถาบันได้เช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก จ านวน 6 หน่วยงาน 

แผนงานท่ี 3 “พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ” 
สถาบันได้ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั งสิ น 4 แผนงาน/โครงการ ประกอบด้วย 
1) ปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในสถาบัน  
2) จัดท าระบบฐานข้อมูลบทความและผลงานวิจัย  
3) จัดท าระบบฐานข้อมูลวิทยากรและผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา  
4) พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับการให้บริการฝึกอบรม 
โดยหลังจากได้ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการดังกล่าวพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ผู้ใช้ข้อมูลทางวิชาการ 

(บทความและงานวิจัย) ในเว็ปไซต์มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบัน เท่ากับ ร้อยละ 91.77 
แผนงานท่ี 4 “พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม” 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สถาบันได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมใหม่และน ามาใช้ในการฝึกอบรมของสถาบัน จ านวน 6 
หลักสูตร ได้แก่ 

1) หลักสูตร “ยุทธศาสตร์การค้าอาเซียน” 
2) หลักสูตร “การพัฒนาธุรกิจอาเซียน” 
3) หลักสูตร “ทักษะการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ” 
4) หลักสูตร “กฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ” 
5) หลักสูตร “ปฐมนิเทศนักเจรจาการค้าระหว่างประเทศ” 
6) หลักสูตร “นักเจรจาการค้าระหว่างประเทศ” ขั นต้น 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

คณะกรรมการสถาบันให้ความส าคัญต่อแผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็น
อย่างยิ่ง วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับข้อมูลทางวิชาการที่มีประโยชน์ ตรงกับความต้องการ ถูกต้ อง และเข้าใจง่ายโดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

การว่าจ้างจากหน่วยงานภายนอกเพื่อด าเนินการตามแผนงาน/โครงการของแผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสถาบัน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ต้องมีการยกเลิกการประกวดราคา เนื่องจากหน่วยงานภายนอกมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ 
จึงเป็นผลให้การด าเนินงานล่าช้ากว่าที่ก าหนด 
 
 
 



 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

(รายตัวชี้วัด) 

 รอบ  9  เดือน 
 รอบ  12  เดือน 

หลักฐานอ้างอิง : 

1. ส าเนาค าสั่งแต่งตั งคณะท างานพฒันาคุณภาพการให้บริการของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ค าสั่งเลขท่ี 68/2555 ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2555 

2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการให้บริการของสถาบัน 
3. แผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 4/2556 เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2556 เรื่องที่ 3.2  

(ร่าง)แผนพัฒนาคุณภาพการให้บรกิารของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2556 

5. ตัวอย่างผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการฯ 
- หน้าปกรายงานวิจัยในรูปแบบรายงานฉบับย่อ 
- หน้าปกรายงานวิจัยในรูปแบบรายงานฉบับเต็ม 
- ผลความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลทางวิชาการ (บทความและงานวิจัย) ในเว็บไซต ์
- เอกสารประกอบหลักสตูรการฝึกอบรม 

6. ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 8/2556 ในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 เรื่องที่ 3.4 ผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

 
  



 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

(รายตัวชี้วัด) 

 รอบ  9  เดือน 
 รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 : ระดับความส าเร็จของการส ารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ 
ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจในการให้บริการ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : หัวหน้าส่วนงานบริหาร ผู้จัดเก็บข้อมลู : นางสาวสุชาดา  จังรสัสะ 
โทรศัพท์ : 02 216 1894 ต่อ 105 โทรศัพท์ : 02 216 1894 ต่อ 115 

ค าอธิบาย : 

- ให้ผู้ประเมินอิสระจากภายนอกเป็นผู้ส ารวจฯ และให้คณะกรรมการ เป็นผู้เห็นชอบงานบริการ กลุ่มเป้าหมาย และวิธีการส ารวจ 
 สอบถามกลุ่มเป้าหมายของงานฝึกอบรมว่ามีประโยชน์ในการน าไปใช้มาเพียงใด โดยใช้แบบสอบถามซึ่งแบ่งระดับ

ความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ 
 สอบถามกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมภายหลังจากการเข้ารับการฝึกอบรม ประมาณ 3 – 6 เดือน 

- ร้อยละของระดับความพึงพอใจในการให้บริการพิจารณาจากผลส ารวจจากการสอบถามกลุ่มเป้าหมายของงานฝึกอบรม  
ว่ามีประโยชน์ในการน าไปใช้มากเพียงใด 

- ผลส ารวจความพึงพอใจโดยรวมต่อการน าองค์ความรู้ไปใช้งานในองค์กร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เท่ากับ 80.91 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 
2.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจในการให้บริการ 
 

- 80.91 95.88 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี  
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ ค่าถ่วงน้ าหนัก 

2.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจในการให้บริการ 
 

5 95.88 5.0000 0.2500 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  

 สถาบันได้แต่งตั งคณะท างานพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ค าสั่งเลขท่ี 68/2555 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าระบบการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 โดยก าหนดงานบริการ กลุ่มเป้าหมาย และวิธีการส ารวจ เสนอต่อคณะกรรมการสถาบันเพื่อพิจารณาและ 



 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

(รายตัวชี้วัด) 

 รอบ  9  เดือน 
 รอบ  12  เดือน 

ให้ข้อคิดเห็น และด าเนินการหรือว่าจ้างผู้ประเมินจากภายนอกเป็นผู้ส ารวจความพึงพอใจ 
 ในการประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งที่ 7/2555 เมื่อวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการมีมติอนุมัติ 

แบบประเมินระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้รับการบริการของสถาบัน ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2556 
 หลังจากคณะกรรมการสถาบันเห็นชอบแบบประเมินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว คณะท างานจึงได้จัดจ้างผู้ประเมินอิสระจาก

ภายนอก บริษัท Sim Research จ ากัด เป็นผู้ด าเนินการประเมินระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้รับการบริการ
ของสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 กลุ่มเป้าหมายในการประเมินระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจ คือ กลุ่มผู้เข้ารับการฝกึอบรมภายหลงัจากการเข้ารับการ
ฝึกอบรม ประมาณ 3 – 6 เดือน 

 ผู้ประเมินจากภายนอกไดม้ีการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลการประเมินระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจเรียบร้อยแล้ว 
พบว่า มีระดับความพึงพอใจมาก – มากท่ีสุด เท่ากับ ร้อยละ 95.88 

 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ จึงได้แต่งตั งคณะท างานพัฒนาคุณภาพการให้บริการของ
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อน าผลที่ได้รับจากการด าเนินงานมาใช้ในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสถาบันต่อไป 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

-ไม่ม-ี 
 

หลักฐานอ้างอิง : 

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการคา้และการพัฒนา ครั งท่ี 7/2555 เมื่อวันอังคารที่  
25 ธันวาคม 2555 เรื่องที่ 3.3 แบบส ารวจระดบัความพึงพอใจในการให้บริการของสถาบัน ประจ าปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2556 

2. ตัวอย่างประเมินระดับความคิดเหน็และความพึงพอใจของผู้รับการบริการ กลุม่ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมภายหลังจาก 
การเข้ารับการฝึกอบรม ประมาณ 3 – 6 เดือน 

3. รายงานสรุปผลการประเมินระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสถาบันประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2556 กลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมภายหลังจากการเข้ารับการฝกึอบรม ประมาณ 3 – 6 เดือน 

 

  



 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 
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มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน มิติที่ 3 



 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

(รายตัวชี้วัด) 

 รอบ  9  เดือน 
 รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 3.1 : ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : หัวหน้าส่วนงานบริหาร ผู้จัดเก็บข้อมลู : นางศรินรัตน์  วลีจริทัศน ์

 นางสาวศรัญญา  เพ็ชรคุ้ม 
โทรศัพท์ : 02 216 1894 ต่อ 105 โทรศัพท์ : 02 216 1894 ต่อ 107 

 02 216 1894 ต่อ 115 

ค าอธิบาย : 

โดยทีม่าตรา 14  พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ก าหนดให้ “บรรดารายได้ขององค์การมหาชน ไม่เป็นรายได้ที่ต้อง
น าส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณ” อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและ
พัฒนาองค์การมหาชนและองค์กรรูปแบบอื่นในก ากับของราชการฝ่ายบริหารที่มิใช่ส่วนราชการ พิจารณาเห็นสมควรก าหนดตัวชี วัดร่วม 
"ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน" เพื่อกระตุ้นให้คณะกรรมการองค์การมหาชนให้ความส าคัญกับการควบคุมดูแลให้องค์การ
มหาชนน างบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และเงินรายได้ขององค์การมหาชน ไปใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักให้บรรลุ
วัตถุประสงค์การจัดตั งองค์การ และลดการพึ่งพางบประมาณในอนาคต 

สูตรการค านวณ : 

ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน มีสตูรการค านวณ ดงันี  
 

จ านวนเงินค่าใชจ้่ายที่เบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 * 100 

จ านวนเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การมหาชน  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ค านิยาม : 

- ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้เงิน หมายถึง จ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริหารในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

- จ านวนเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หมายถึง วงเงินงบประมาณขององค์การมหาชนที่
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การมหาชนให้ใช้เพื่อด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งอาจมีที่มาของเงินประกอบด้วย 

เงินอุดหนุน หมายถึง เงินอุดหนุนทั่วไปที่องค์การมหาชนได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 

เงินทุน หมายถึง ก าไรสะสมตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หรือ
หมายถึง เงินรายได้สุทธิท่ีเหลือสะสมมาจนถึงปีงบประมาณก่อนหน้า ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
รวมกับเงินเหลือจ่ายจากปีงบประมาณที่แล้ว ซึ่งขอเปลี่ยนแปลงมาใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

เงินรายได้ หมายถึง ประมาณการรายได้ขององค์การมหาชนในปีงบประมาณนั น ซึ่งปรากฎตามเอกสารงบประมาณประจ าปี 
โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) รายได้จากการด าเนินงาน เช่น ค่าธรรมเนียมการให้บริการ เป็นต้น และ  (2) รายได้อื่น ๆ ได้แก่ 
ดอกเบี ยเงินฝาก เงินค่าปรับ และเงินบริจาคต่างๆ 

- จ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่าย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ค่าใช้จ่ายโครงการ/เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอื่น ค่าที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง และค่าครุภัณฑ์ 

- ค่าใช้จ่ายบุคลากร หมายถึง เงินเดือนหรือค่าจ้างของพนักงานทุกคน ตั งแต่ระดับผู้บริหารที่ปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนตามสัญญาจ้าง 
เจ้าหน้าท่ี และลูกจ้าง แต่ไม่รวมถึงลูกจ้างโครงการ 



 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

(รายตัวชี้วัด) 

 รอบ  9  เดือน 
 รอบ  12  เดือน 

ค่าใช้จ่ายบุคลากรไม่รวมค่าสวัสดิการของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง และค่าตอบแทนผันแปรของผู้อ านวยการ 
- ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ได้แก่ ค่าตอบแทน เบี ยประชุม ค่าใช้สอยวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค 
- ค่าใช้จ่ายโครงการ/เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอื่น หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อการด าเนินงานในโครงการต่างๆ ขององค์การมหาชน 

หากมีการก่อหนี้ผูกพัน มีบันทึกข้อตกลง มีสัญญา หรือมีการให้ทุนการศึกษาตามแผนการใช้จ่ายเงินให้น ามาค านวณเป็น
ผลงานได้ 

- กรณีทีอ่งค์การมหาชนปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตตามที่ก าหนดและมีเงินเหลือจ่าย ใหค้ านวณผลการประเมินเป็นร้อยละ 
100 

- เงินกู้ หมายถึง เงินท่ีองค์การมหาชนกู้มาจากแหล่งเงินต่างๆ 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 
3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน 
 

- 45.26 72.15 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงการปรับเกณฑ์การใหค้ะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ ค่าถ่วงน้ าหนัก 

3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายตาม 
แผนการใช้จ่ายเงิน 

 

5 72.15 1.0000 0.0500 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  

สถาบันมีงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสถาบัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
จ านวน 99,782,830.94 (เก้าสิบเก้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบบาทเก้าสิบสี่สตางค์) แบ่งเป็น 

ส่วนท่ี 1 เงินอุดหนุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ านวน 44,461,600 บาท 
ส่วนท่ี 2 งบเงินอุดหนุนและเงินสนับสนุนจากภายนอกท่ีขอกันเหลื่อมปีส าหรบัเบิกจ่ายในปี 2556  

จ านวน 16,737,708.53 บาท 
ส่วนท่ี 3 งบเงินอุดหนุน (เงินเหลือจ่าย) จ านวน 32,393,522.41 บาท 
ส่วนท่ี 4 เงินอุดหนุนสนับสนุนจากภายนอก จ านวน 6,190,000 บาท 

โดยสถาบันมีผลการใช้จ่ายเงินตามแผนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ (รวมค่าใช้จ่ายที่มีการก่อหนี ผูกพัน) เท่ากับ 
71,977,590.92 บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบสามเก้าสิบสองสตางค์) หรือคิดเป็น ร้อยละ 72.15 



 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

(รายตัวชี้วัด) 

 รอบ  9  เดือน 
 รอบ  12  เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

ผู้บริหารได้เล็งเห็นความส าคัญของการด าเนินงานและการเบิกจ่ายของสถาบัน จึงได้แต่งตั งคณะท างานในการเร่งรัดติดตาม  
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีบทบาทและหน้าท่ีในการก าหนดมาตรการ ก ากับ ติดตาม และเร่งรัดการ
ด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของทุกส่วนงานให้เป็นไปตามแผนท่ีได้ก าหนดไว้ ทั งนี  เมื่อสิ นสุดไตรมาสที่ 4 สถาบันมีการเบิกจ่าย
งบประมาณเพิ่มขึ นคิดเป็น ร้อยละ 72.15 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 

ด้านบริหารจัดการภายในองค์กร 
 บุคลากรภายในลาออกจ านวนหลายอัตรา ท าให้บุคลากรภายในที่มีอยู่ต้องท างานหลายอย่างที่ไม่ช านาญ ส่งผลให้เกิดความ

ล่าช้า 
กิจกรรมจัดการศึกษาอบรม / ประชุม / สัมมนา 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ านวนเครือข่ายมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมหลายรุ่น ในหลักสูตรเดิมๆ  

ท าให้หน่วยงานร่วมจัดไม่เพิ่มขึ นจากเดิมเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
 ได้มีการเสนอขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา ซึ่งเป็นโครงการที่คณะกรรมการสถาบันฯ เห็นชอบแผน

งบประมาณรายรับและรายจ่าย แต่ในขั นตอนขออนุมัติโครงการมีข้อติดขัด จึงท าให้ไม่สามารถด าเนินงานต่อไปได้ 
กิจกรรมให้บริการทางด้านวิชาการ (วิจัยและผลงานวิชาการ) 
 นักวิจัยที่บริหารงานโครงการลาออก ท าให้ต้องปรับแผนการด าเนินงาน 
 รักษาการผู้อ านวยการมีภารกิจมาก ส่งผลให้การอนุมัติการด าเนินงานล่าช้า 

 

หลักฐานอ้างอิง : 

1. รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
2. ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพือ่การค้าและการพัฒนา จ านวน 3 ครั ง ได้แก ่

- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 5/2555 เมื่อวันที่ 29 ตลุาคม 2555  
เรื่องที่ 4.1 แผนงบประมาณรายรับและรายจา่ย งบเงินอุดหนุน (งบประมาณแผ่นนดิน) ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2556 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 6/2555 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555  

เรื่องที่ 3.1 การปรับปรุงแผนงบประมาณรายรบัและรายจ่าย งบเงินอุดหนุน (งบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 ที่ขอกันเหลื่อมปีส าหรบัเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

เรื่องที ่3.2 แผนงบประมาณรายรับและรายจา่ย งบเงินอุดหนุน (เงินเหลือจ่าย) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 3/2556 เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2556 

เรื่องที่ 4.1 แผนงบประมาณรายรับและรายจ่าย งบเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
3. เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 8/2556 เมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 เรื่องที่ 3.2 รายงานผล

การด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิงานประจาป ีและแผนรายรับ – รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาสที ่4) 
  



 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

(รายตัวชี้วัด) 

 รอบ  9  เดือน 
 รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 3.2 : ระดับความส าเร็จของการจัดท าตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตระดับโครงการ (อย่างน้อย 2 โครงการ) 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : หัวหน้าส่วนงานบริหาร ผู้จัดเก็บข้อมลู : เจ้าหน้าท่ีบัญช ี
โทรศัพท์ : 02 216 1894 ต่อ 105 โทรศัพท์ : 02 216 1894 ต่อ 110 

ค าอธิบาย : 

พิจารณาจากความส าเร็จในการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระดับโครงการ 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 
3.2 ระดับความส าเร็จของการจัดท าตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตระดับ

โครงการ (อย่างน้อย 2 โครงการ) 
 

- - 5 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน ต่อ 1 คะแนน ดังนี  
 

ระดับ รายละเอียด คะแนน 

ระดับ 1 มีการแยกกิจกรรม/ขั นตอนย่อยในกระบวนการจดัท าโครงการ เพื่อสามารถจัดท าอัตราส่วนต้นทุนของ
แต่ละขั นตอนและน ามาเปรียบเทยีบได้ 

1 คะแนน 

ระดับ 2 มีการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละขั นตอนโดยใช้ข้อมูลในอดีตในแต่ละช่วงระยะเวลาที่แตกต่าง
กัน (ไม่ต่ ากว่า 2 ปี) 

2 คะแนน 

ระดับ 3 น าข้อมูลที่ไดร้ับจากการเปรียบเทยีบมาวิเคราะหส์าเหตุความแตกตา่งของอัตราส่วนต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลติแตล่ะปี แตล่ะโครงการ เพือ่หาค่ามาตรฐานที่เหมาะสม วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพแตล่ะขั นตอน 
ค่าต้นทุนต่อหน่วยท่ีได้จากการเพิม่ประสิทธิภาพแล้ว 

3 คะแนน 

ระดับ 4 น าอัตราส่วนต้นทุน/หน่วย ที่มมีาตรฐานและปรับปรุงประสิทธิภาพแล้วมาก าหนดและใช้ในการจัดท า
แผนงาน/โครงการในปีต่อไป 

4 คะแนน 

ระดับ 5 จัดท าแผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลติ โดยระบุการด าเนินงานและเป้าหมาย ของอัตราส่วน
ต้นทุนต่อหน่วยท่ีปรับปรุงขึ นจากการด าเนินงาน ตามแผนงานในปตี่อไป และแผนงานได้รับความ
เห็นชอบจากผู้อ านวยการองค์การมหาชน 

5 คะแนน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ ค่าถ่วงน้ าหนัก 

3.2 ระดับความส าเร็จของการจัดท าตน้ทุนต่อหน่วย
ผลผลติระดับโครงการ  
(อย่างน้อย 2 โครงการ) 

 

5 5 5.0000 0.2500 

 



 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

(รายตัวชี้วัด) 

 รอบ  9  เดือน 
 รอบ  12  เดือน 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  

สถาบันได้คัดเลือกโครงการเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และเปรยีบเทียบตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตในระดับโครงการ จ านวน 2 โครงการ 
ได้แก ่

1. เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระดับโครงการระหว่างงานสัมมนา “การเปิดตัวรายงานการลงทุนโลก (World 
Investment Report 2012)” ที่มีการจัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ สีลม กรุงเทพฯ และงานสัมมนา 
“การเปิดตัวรายงานการลงทุนโลก (World Investment Report 2013)” เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ 
กรุงเทพฯ 

2. เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระดับโครงการระหว่างงานฝึกอบรมหลักสูตร “Trade Facilitation and Logistics 
Development” มีการจัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 18 – 20 กันยายน 2555 และการฝึกอบรมหลักสูตร “การอ านวยความสะดวกทางการค้า
และการพัฒนาโลจิสติกส์” เมื่อวันท่ี 7 – 9 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ 
 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

-ไม่ม-ี 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

-ไม่ม-ี 
 

หลักฐานอ้างอิง : 

1. รายงานผลการค านวนและเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลติระดบัโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
2. รายงานผลการค านวนและเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลติระดบัโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
3. รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระดับโครงการ 
4. ตารางแสดงการเปรียบเทียบต้นทนุต่อหน่วยผลผลิต 
5. แผนเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2557 
6. ส าเนาบันทึกข้อความที่ สบ 210 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2556 เรื่อง แผนเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานส าหรับ

ปีงบประมาณ 2557 
 

  



 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 
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มิติด้านการก ากับดูแลกิจการและ 
การพัฒนาองค์การ 

มิติที่ 4 



 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

(รายตัวชี้วัด) 

 รอบ  9  เดือน 
 รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 4.1 : ระดับการพัฒนาด้านการก ากับดูแลกิจการ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : หัวหน้าส่วนงานบริหาร ผู้จัดเก็บข้อมลู : นางสาวสุชาดา  จังรสัสะ 
โทรศัพท์ : 02 216 1894 ต่อ 105 โทรศพัท์ : 02 216 1894 ต่อ 115 
ค าอธิบาย : 

ผลส าเร็จของระดับการพัฒนาด้านการก ากับดูแลกิจการพิจารณาจากความสามารถขององค์การมหาชนในการส่งเสริมให้มีการ
ก ากับดูแลที่ดีและสนับสนุนให้คณะกรรมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบให้ครบถ้วนและมีประสิทธิผล 

 

1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการองค์การมหาชน 
หลักการ พิจารณาประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชนซึ่งต้องด าเนินการตามมาตรา 24 แห่ง

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 บัญญัติให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลการด าเนินงานและการบริหารงาน
องค์การมหาชน ให้ด าเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

ความสามารถในการบริหารจัดการขององค์การมหาชนสนับสนุนการท างานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น 
เกณฑ์การประเมินในประเด็นย่อยก าหนดให้มีการติดตามผลการด าเนินงานขององค์การมหาชนเป็นรายไตรมาส เพื่อให้คณะกรรมการ
ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน จนสามารถให้ค าแนะน า หรือนโยบายที่เป็นประโยชน์ ทันเวลา 

ตัวชี วัดนี สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 19 พฤษภาคม 2552 เรื่อง แนวทางการบริหารของคณะกรรมการองค์การ
มหาชน ท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดมาตรฐานในการบริหารของคณะกรรมการองค์การมหาชน ให้คณะกรรมการองค์การมหาชนน าไปใช้
เป็นแนวปฏิบัติ และเพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการองค์การมหาชน 
 

2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน 
หลักการ เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีให้แก่คณะกรรมการองค์การมหาชน ในฐานะ "ฝ่ายนโยบาย/ฝ่าย

ก ากับ" ซึ่งมีหน้าที่ก าหนดทิศทาง นโยบายการบริหาร การพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนงาน รวมถึงก ากับและติดตามผลการ
ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน และเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่คณะกรรมการฯ 
 

แบ่งเป็นการประเมินในประเด็นย่อย รวม 19 ประเด็น ดังต่อไปนี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

(รายตัวชี้วัด) 

 รอบ  9  เดือน 
 รอบ  12  เดือน 

 

ประเด็นการประเมิน 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

คะแนนที่ได้ คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน 
   

1.1 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตัิงานประจ าปี 
ภายในเวลาที่ก าหนด 

2.00 3.0000 0.6000 

1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการด าเนินงานขององค์การ
มหาชนรายไตรมาส 

      

1.2.1 การพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน 0.25 5.0000 0.1250 
1.2.2 การพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน 0.25 5.0000 0.1250 
1.2.3 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 0.25 5.0000 0.1250 
1.2.4 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ 0.25 5.0000 0.1250 
1.2.5 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 0.25 5.0000 0.1250 
1.2.6 การพิจารณารายงานด้านการเงิน 0.25 5.0000 0.1250 
1.2.7 การพิจารณารายงานด้านภารกิจหลัก 0.25 5.0000 0.1250 

1.3 การรายงานผลการด าเนินงานต่อรฐัมนตรีที่ก ากับดูแลองค์การมหาชน 0.50 5.0000 0.2500 
1.4 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ 1.00 1.9000 0.1900 
1.5 การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส    

1.5.1 มีรายงานการวเิคราะห์ด้านการเงนิ ความเสี่ยง และภารกิจหลักของ
องค์กร 

0.25 5.0000 0.1250 

1.5.2 มีข้อมูลงบการเงิน 0.25 5.0000 0.1250 
1.5.3 มีข้อมูลประวัติของคณะกรรมการองค์การมหาชนเป็นรายบุคคล 0.25 5.0000 0.1250 
1.5.4 มีข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการองค์การมหาชน 0.25 5.0000 0.1250 
1.5.5 มขี้อมูลโครงสร้างคณะกรรมการองค์การมหาชน และอนุกรรมการ 0.25 5.0000 0.1250 
1.5.6 มีข้อมูลภารกิจหลัก และแผนยุทธศาสตร ์ 0.25 5.0000 0.1250 
1.5.7 มีข้อมูลที่ส าคัญในเว็บไซต์ขององค์การมหาชน 0.25 5.0000 0.1250 

2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน 

2.1 มีการเปดิเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุม
คณะกรรมการโดยคณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมิน
และก าหนดแนวทางปฏิบัต ิเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏบิัติหนา้ที่ 

2.00 5.0000 1.0000 

2.2 มีการจัดใหม้ีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการ 

1.00 2.0000 0.5000 

คะแนนรวม 10.00  4.2900 
 

 



 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 

 

47 | ห น้ า  

รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

(รายตัวชี้วัด) 

 รอบ  9  เดือน 
 รอบ  12  เดือน 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 
1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ าหนกัร้อยละ 7) 
1.1 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีภายในเวลาท่ีก าหนด (น้ าหนักร้อยละ 2) 
เนื อหาของแผนยุทธศาสตร์มี 5 ประเด็น คือ 

1) วิสัยทัศน์ 
2) ภารกิจหรือพันธกิจ 
3) วัตถุประสงค์/นโยบาย 
4) กลยุทธ์ 
5) เป้าหมาย 

เนื อหาของแผนปฏิบัติงานประจ าปี มี 6 ประเด็น คือ 
1) วัตถุประสงค์ 
2) เป้าหมาย 
3) ขั นตอน 
4) ระยะเวลา 
5) งบประมาณค่าใช้จ่าย 
6) ผู้รับผิดชอบ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

1 2 3 4 5  
 ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติงานประจ าป ี 

ภายในไตรมาสที่ 1/2556 

1 2 3 4 5  
 ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติงานประจ าป ี 

ภายใน 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556 

1 2 3 4 5  
 ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติงานประจ าป ี

หรือทบทวนยุทธศาสตร์เดมิภายใน 1 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556 

1 2 3 4 5  
 ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติงานประจ าป ี

ภายในสิ นปีงบประมาณ 2555 

1 2 3 4 5  
 ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติงานประจ าป ี

ก่อนสิ นปีงบประมาณ 2555 อย่างน้อย 1 เดือน 
หมายเหตุ : 

 แผนยุทธศาสตร์ คือ แผนก าหนดทิศทางการท างานขององค์การมหาชน เนื อหาของแผนประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ภารกิจ 
วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมายที่องค์การมหาชนต้องการบรรลุภายในระยะเวลาของแผน (หมายรวมถึงการทบทวน
แผนยุทธศาสตร์เดิม) 

 แผนปฏิบัติงานประจ าปี คือ แผนที่ระบุภารกิจที่จะด าเนินการในรอบปี พร้อมด้วยงบประมาณรายรับและรายจ่ายขององค์กร 
 

ผลการด าเนินงาน : 

 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ 3 

 สถาบัน ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ได้ด าเนินการทบทวนและ
น าเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 – 2557 และแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการสถาบัน ในการประชุม
ครั งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน ประจ า ปี



 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

(รายตัวชี้วัด) 

 รอบ  9  เดือน 
 รอบ  12  เดือน 

งบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังกล่าว ทั งนี คณะกรรมการสถาบันได้มีการอภิปรายและให้ความเห็นต่อร่างดังกล่าวอย่างกว้างขวาง 
พร้อมทั งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ครั งที่ 5/2555 เมื่อวันที่  

29 ตุลาคม 2555 เรื่องที่ 4.7 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
2. ส าเนาแผนยุทธศาสตร์สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 

2557 (ฉบับปรังปรุงเดือนตุลาคม 2555) และแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

 
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการด าเนินงานขององค์การมหาชนรายไตรมาส (น้ าหนักร้อยละ 1.75) 

1.2.1 การพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน (น้ าหนักร้อยละ 0.25) 
รายงานผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ Committee of Sponsoring Organization of the Treadway 

Commission (COSO) ประกอบด้วย รายงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม 
สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามผลและการประเมินผล 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

1 2 3 4 5  
 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนควบคุมภายใน 
 รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ จ านวน 1 ครั ง 

1 2 3 4 5   รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ จ านวน 2 ครั ง 

1 2 3 4 5   รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ จ านวน 3 ครั ง 

1 2 3 4 5   รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ จ านวน 4 ครั ง 

1 2 3 4 5  
 รายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส 
 คณะกรรมการให้ความเห็น หรือขอ้เสนอแนะ 

 

ผลการด าเนินงาน : 

 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ 5 

 คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ได้แต่งตั งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ค าสั่ง
เลขที่ 56/2553 มีอ านาจหน้าที่ในการ (1) ก ากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล สอบทาน ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงาน (2) ให้ข้อเสนอแนะในรายงานผลสถานะทางการเงิน (3) สอบทานระบบการควบคุมภายใน สอบทานรายงานจาก
ผู้ตรวจสอบภายใน (4) ประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ 

 สถาบันได้แต่งตั งคณะท างานจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ค าสั่งเลขที่  5/2555 ลงวันที่  
22 ตุลาคม 2555 มีอ านาจหน้าที่ในการจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน รวมทั งรายงานผล
การประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
 



 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 

 

49 | ห น้ า  

รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

(รายตัวชี้วัด) 

 รอบ  9  เดือน 
 รอบ  12  เดือน 

 

 คณะท างานได้น าเสนอแผนการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการสถาบัน ในการประชุมครั งที่  7/2555 เมื่อวันที่  
25 ธันวาคม 2555 เรื่องที่ 3.4 การด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (3.4.1) 
แผนการควบคุมภายใน ที่ประชุมมีมติอนุมัติแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2556 พร้อมทั งให้น าข้อคิดเห็นที่
ประชุมไปพิจารณาด าเนินการ 

 คณะท างานได้น าเสนอผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการสถาบัน จ านวน 4 ครั ง ได้แก ่
ครั งท่ี 1 การประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 2/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 
ครั งท่ี 2 การประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 3/2556 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 
ครั งท่ี 3 การประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 5/2556 เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2556 
ครั งท่ี 4 การประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 8/2556 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 

 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. ส าเนาค าสั่งคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ท่ี 56/2553 ลงวันท่ี 16 ธันวาคม 2556  

เรื่อง แต่งตั งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
2. ส าเนาค าสั่งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องคก์ารมหาชน) ท่ี 5/2555 ลงวันท่ี 22 ตุลาคม 2555  

เรื่อง แต่งตั งคณะท างานจดัวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ง 
3. ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา จ านวน 4 ครั ง ได้แก ่

- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 7/2555 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555  
เรื่องที่ 3.4 การด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

3.4.1 แผนการควบคุมภายใน 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 2/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556  

เรื่องที่ 3.1 รายงานผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาสที่ 1) 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 3/2556 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 

เรื่องที่ 3.2 รายงานผลการด าเนินงานตามค ารบัรองการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาสที่ 2) :  
มิติที่ 4 มิติด้านการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 5/2556 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 
เรื่องที่ 4.1 ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาสที่ 3) : มิตทิี่ 4 มิติ

ด้านการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ 
4. ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งที่ 8/2556 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เรื่องที่ 3.1 ผลการด าเนินงาน

ตามค ารับรองการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาสที่ 4) : มิติที่ 4 มิติด้านการก ากับดูแลกิจการและการ
พัฒนาองค์การ 

 
 
 
 
 



 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

(รายตัวชี้วัด) 

 รอบ  9  เดือน 
 รอบ  12  เดือน 

 

1.2.2 การพิจารณาแผนและรายงานผลการตรวจสอบภายใน (น้ าหนักร้อยละ 0.25) 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

1 2 3 4 5  
 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนตรวจสอบภายใน 
 รายงานผลการตรวจสอบภายในตอ่คณะกรรมการ จ านวน 1 ครั ง 

1 2 3 4 5   รายงานผลการตรวจสอบภายในตอ่คณะกรรมการ จ านวน 2 ครั ง 

1 2 3 4 5   รายงานผลการตรวจสอบภายในตอ่คณะกรรมการ จ านวน 3 ครั ง 

1 2 3 4 5   รายงานผลการตรวจสอบภายในตอ่คณะกรรมการ จ านวน 4 ครั ง 

1 2 3 4 5  
 รายงานผลการตรวจสอบภายในตอ่คณะกรรมการทุกไตรมาส 
 คณะกรรมการให้ความเห็น หรือขอ้เสนอแนะ 

 

ผลการด าเนินงาน : 

 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ 5 

 คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ได้แต่งตั งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ค าสั่ง
เลขที่ 56/2553 มีอ านาจหน้าที่ในการ (1) ก ากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล สอบทาน ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงาน (2) ให้ข้อเสนอแนะในรายงานผลสถานะทางการเงิน (3) สอบทานระบบการควบคุมภายใน สอบทานรายงานจาก
ผู้ตรวจสอบภายใน (4) ประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ 

 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลได้น าเสนอแผนการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการสถาบัน ในการประชุมครั ง
ที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555 เรื่องที่ 4.8 รายงานผลของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ครั งที่ 
4/2555 ที่ประชุมมีมติอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลได้น าเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการสถาบนั จ านวน 9 ครั ง ได้แก ่
ครั งท่ี 1 การประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 6/2555 เมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2555 
ครั งท่ี 2 การประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 7/2555 เมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม 2555  
ครั งท่ี 3 การประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 1/2556 เมื่อวันท่ี 29 มกราคม 2556 
ครั งท่ี 4 การประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 2/2556 เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2556 
ครั งท่ี 5 การประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 3/2556 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 
ครั งท่ี 6 การประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 3/2556 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 
ครั งท่ี 7 การประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 5/2556 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 
ครั งท่ี 8 การประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 5/2556 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 
ครั งท่ี 9 การประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 7/2556 เมื่อวันท่ี 24 กันยายน 2556 

 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. ส าเนาค าสั่งคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ท่ี 56/2553 ลงวันท่ี 16 ธันวาคม 2556  

เรื่อง แต่งตั งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
 



 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

(รายตัวชี้วัด) 

 รอบ  9  เดือน 
 รอบ  12  เดือน 

 

2. ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพือ่การค้าและการพัฒนา จ านวน 8 ครั ง ได้แก ่
- การประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 5/2555 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555  

เรื่องที่ 4.8 รายงานผลของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ครั งท่ี 4/2555 
- การประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 6/2555 เมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2555 

เรื่องที่ 3.5 ผลการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ครั งที่ 5/2555 
- การประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 7/2555 เมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม 2555 

เรื่องที่ 3.5 ผลการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ครั งท่ี 6/2555 
- การประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 1/2556 เมื่อวันท่ี 29 มกราคม 2556 

เรื่องที่ 3.2 ผลการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ครั งท่ี 1/2556 
- การประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 2/2556 เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2556 

เรื่องที่ 3.5 ผลการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ครั งท่ี 2/2556 
- การประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 3/2556 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 

เรื่องที่ 3.3 ผลการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
3.3.1 ผลการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ครั งท่ี 3/2556 
3.3.2 ผลการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ครั งท่ี 4/2556 

- การประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 5/2556 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 
เรื่องที่ 4.5 ผลการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล  

4.5.1 ผลการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ครั งท่ี 5/2556 
4.5.2 ผลการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ครั งท่ี 6/2556 

- การประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 7/2556 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 
เรื่องที่ 3.3 ผลการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ครั งท่ี 7/2556 

 

 
1.2.3 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง (น้ าหนักร้อยละ 0.25) 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

1 2 3 4 5  
 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง 
 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอ่คณะกรรมการ จ านวน 1 ครั ง 

1 2 3 4 5   รายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอ่คณะกรรมการ จ านวน 2 ครั ง 

1 2 3 4 5   รายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอ่คณะกรรมการ จ านวน 3 ครั ง 

1 2 3 4 5   รายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอ่คณะกรรมการ จ านวน 4 ครั ง 

1 2 3 4 5  
 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอ่คณะกรรมการทุกไตรมาส 
 คณะกรรมการให้ความเห็น หรือขอ้เสนอแนะ 

 

 
 



 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

(รายตัวชี้วัด) 

 รอบ  9  เดือน 
 รอบ  12  เดือน 

 

ผลการด าเนินงาน : 

 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ 5 

 คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ได้แต่งตั งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ค าสั่ง
เลขที่ 56/2553 มีอ านาจหน้าที่ในการ (1) ก ากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล สอบทาน ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงาน (2) ให้ข้อเสนอแนะในรายงานผลสถานะทางการเงิน (3) สอบทานระบบการควบคุมภายใน สอบทานรายงานจาก
ผู้ตรวจสอบภายใน (4) ประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ 

 สถาบันได้แต่งตั งคณะท างานจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ค าสั่งเลขที่ 5/2555 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 
2555 มีอ านาทหน้าที่ในการก าหนดเกณฑ์ความเสี่ยงและวิธีการสืบค้นความเสี่ยงเพื่อประเมินความเสี่ยงและแนวทางการ
บริหารเพื่อลดความเสี่ยง รวมทั งรายงานผลดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 

 คณะท างานได้น าเสนอแผนการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการสถาบัน ในการประชุมครั งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 25 
ธันวาคม 2555 เรื่องที่ 3.4 การด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (3.4.3) แผนการ
บริหารความเสี่ยง ที่ประชุมมีมติอนุมัติแผนการแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 พร้อมทั งให้น า
ข้อคิดเห็นท่ีประชุมไปพิจารณาด าเนินการ 

 คณะท างานได้น าเสนอผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการสถาบัน จ านวน 4 ครั ง ได้แก ่
ครั งท่ี 1 การประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 2/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 
ครั งท่ี 2 การประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 3/2556 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 
ครั งท่ี 3 การประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 5/2556 เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2556 
ครั งท่ี 4 การประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 8/2556 เมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 

 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. ส าเนาค าสั่งคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ที่ 56/2553 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2556  

เรื่อง แต่งตั งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
2. ส าเนาค าสั่งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ที่ 5/2555 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2555  

เรื่อง แต่งตั งคณะท างานจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
3. ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา จ านวน 4 ครั ง ได้แก ่

- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 7/2555 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 
เรื่องที่ 3.4 การด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

3.4.3 แผนการบริหารความเสี่ยง 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 2/2556 เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2556 

เรื่องที่ 3.1 รายงานผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาสที่ 1) 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 3/2556 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 

เรื่องที่ 3.2 รายงานผลการด าเนินงานตามค ารบัรองการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาสที่ 2) :  
มิติที่ 4 มิติด้านการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร 

 



 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

(รายตัวชี้วัด) 

 รอบ  9  เดือน 
 รอบ  12  เดือน 

 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบนั ครั งท่ี 5/2556 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 เรื่องที่ 4.1 ผลการด าเนินงานตาม
ค ารับรองการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาสที่ 3) : มิติที่ 4 มิติด้านการก ากับดูแลกิจการและการ
พัฒนาองค์การ 

4. ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งที่ 8/2556 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เรื่องที่ 3.1 ผลการด าเนินงาน
ตามค ารับรองการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาสที่ 4) : มิติที่ 4 มิติด้านการก ากับดูแลกิจการและการ
พัฒนาองค์การ 

 

 
1.2.4 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศ (น้ าหนักร้อยละ 0.25) 

หมายถึง ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการด าเนินงานตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

1 2 3 4 5  
 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนบริหารจัดการสารสนเทศ 
 รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ จ านวน 1 ครั ง 

1 2 3 4 5   รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ จ านวน 2 ครั ง 

1 2 3 4 5   รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ จ านวน 3 ครั ง 

1 2 3 4 5   รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ จ านวน 4 ครั ง 

1 2 3 4 5  
 รายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส 
 คณะกรรมการให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ 

 

ผลการด าเนินงาน : 

 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ 5 

 สถาบันได้น าเสนอแผนบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการสถาบัน ในการประชุมครั งที่  7/2555 เมื่อวันที่  
25 ธันวาคม 2555 เรื่องที่ 3.4 การด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (3.4.4) แผน
บริหารจัดการสารสนเทศ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแผนการบริหารจัดการสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 คณะท างานได้น าเสนอผลบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการสถาบัน จ านวน 4 ครั ง ได้แก ่
ครั งท่ี 1 การประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 2/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 
ครั งท่ี 2 การประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 3/2556 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 
ครั งท่ี 3 การประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 5/2556 เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2556 
ครั งท่ี 4 การประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 8/2556 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 

 
 
 
 
 
 
 



 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

(รายตัวชี้วัด) 

 รอบ  9  เดือน 
 รอบ  12  เดือน 

 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพือ่การค้าและการพัฒนา จ านวน 4 ครั ง ได้แก ่

- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 7/2555 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 
เรื่องที่ 3.4 การด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

3.4.4 แผนการบริหารจัดการสารสนเทศ 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 2/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556  

เรื่องที่ 3.1 รายงานผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาสที่ 1) 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 3/2556 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 

เรื่องที่ 3.2 รายงานผลการด าเนินงานตามค ารบัรองการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาสที่ 2) :  
มิติที่ 4 มิติด้านการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 5/2556 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556  
เรื่องที่ 4.1 ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาสที่ 3) : 

 มิติที่ 4 มิติด้านการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ 
2. ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 8/2556 ในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 เรื่องที่ 3.1 ผลการด าเนินงาน

ตามค ารับรองการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาสที่ 4) : มิติที่ 4 มิติด้านการก ากับดูแลกิจการและการ
พัฒนาองค์การ 

 

 
1.2.5 การพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ าหนักร้อยละ 0.25) 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

1 2 3 4 5  
 คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบคุคลต่อคณะกรรมการ จ านวน 1 ครั ง 

1 2 3 4 5   รายงานผลการบริหารทรัพยากรบคุคลต่อคณะกรรมการ จ านวน 2 ครั ง 

1 2 3 4 5   รายงานผลการบริหารทรัพยากรบคุคลต่อคณะกรรมการ จ านวน 3 ครั ง 

1 2 3 4 5   รายงานผลการบริหารทรัพยากรบคุคลต่อคณะกรรมการ จ านวน 4 ครั ง 

1 2 3 4 5  

 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบคุคลต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส 
 คณะกรรมการให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
 มีการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูง (รองจากผู้อ านวยการ 2 ระดับ) โดยมีตัวชี วัด น  าหนัก 

และเป้าหมายที่ ชัดเจนเป็นรูปธรรม และมีการน าผลการประเมินไปเช่ือมโยงกับระบบ
ค่าตอบแทนและแรงจูงใจ 

 

ผลการด าเนินงาน : 

 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ 5 
 



 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

(รายตัวชี้วัด) 

 รอบ  9  เดือน 
 รอบ  12  เดือน 

 

 สถาบันได้น าเสนอแผนบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการสถาบัน ในการประชุมครั งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 
2555 เรื่องที่ 3.4 การด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (3.4.5) แผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ที่ประชุมมีมติอนุมัติแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 คณะท างานได้น าเสนอผลบริหารทรัพยากรบุคคลต่อคณะกรรมการสถาบัน จ านวน 4 ครั ง ได้แก ่
ครั งท่ี 1 การประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 2/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 
ครั งท่ี 2 การประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 3/2556 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 
ครั งท่ี 3 การประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 5/2556 เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2556 
ครั งท่ี 4 การประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 8/2556 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 

 สถาบันจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับสูง (รองจากผู้บริหารสูงสุด 2 ระดับ) ปีละ 1 ครั ง ซึ่งเป็นไปตาม
ระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าสัญญาจ้างปฏิบัติงาน การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน  
การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการเปลี่ยนต าแหน่ง พ.ศ. 2552 ซึ่งระบุองค์ประกอบการประเมิน สัดส่วน
องค์ประกอบการประเมิน และเกณฑ์คะแนนผลการประเมินไว้แล้ว 

 คณะกรรมการจะรับทราบหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในทุกครั งที่มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รวมถึงผู้บริหาร
ระดับสูง (รองจากผู้บริหารสูงสุด 2 ระดับ) คือช่วงปลายปีงบประมาณ ซึ่งมีการก าหนดตัวชี วัด น  าหนัก และเป้าหมายที่
ชัดเจนเป็นรูปธรรม จากการที่สถาบันฯ น าเสนอวาระเพื่อพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนเจ้าหน้าที่ประจ าปี 

 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพือ่การค้าและการพัฒนา จ านวน 4 ครั ง ได้แก ่

- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 7/2555 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 
เรื่องที่ 3.4 การด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

3.4.5 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 2/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 

เรื่องที ่3.1 รายงานผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาสที่ 1) 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 3/2556 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 

เรื่องที่ 3.2 รายงานผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาสที่ 2)  
: มิติที่ 4 มิติด้านการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 5/2556 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556  
เรื่องที่ 4.1 ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาสที่ 3) : มิติที่ 4 มิติ

ด้านการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ 
2. ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 8/2556 ในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 เรื่องที่ 3.1 ผลการด าเนินงาน

ตามค ารับรองการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาสที่ 4) : มิติที่ 4 มิติด้านการก ากับดูแลกิจการและการ
พัฒนาองค์การ 

3. ระเบียบสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าสัญญาจ้าง
ปฏิบัติงาน การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการเปลี่ยนต าแหน่ง พ.ศ. 2552 
 



 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

(รายตัวชี้วัด) 

 รอบ  9  เดือน 
 รอบ  12  เดือน 

 

4. ขั นตอนการปฏิบตัิงาน เรื่อง “การประเมินผลการปฏิบัติงาน” 
5. ขั นตอนการปฏิบตัิงาน เรื่อง “การเลื่อนเงินเดือนประจ าปี” 
6. ตัวอย่างแบบประเมินผลงานผู้บรหิารระดับสูง (รองจากผู้อ านวยการ 2 ระดับ) 
7. ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพือ่การค้าและการพัฒนา ครั งท่ี 5/2555 เมื่อวันที่  

29 ตุลาคม 2555 เรื่องที่ 4.5 การก าหนดกรอบวงเงินการปรับเพิ่มเงนิเดือนเจ้าหน้าท่ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

 
1.2.6 การพิจารณารายงานด้านการเงิน (น้ าหนกัร้อยละ 0.25) 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
1 2 3 4 5   รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จ านวน 1 ครั ง 

1 2 3 4 5   รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จ านวน 2 ครั ง 

1 2 3 4 5   รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จ านวน 3 ครั ง 

1 2 3 4 5   รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการ จ านวน 4 ครั ง 

1 2 3 4 5  
 รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส 
 คณะกรรมการให้ความเห็น หรือขอ้เสนอแนะ 

 

ผลการด าเนินงาน : 

 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ 5 

 สถาบันได้น าเสนอรายงานดา้นการเงินต่อคณะกรรมการสถาบัน จ านวน 4 ครั ง ได้แก ่
ครั งท่ี 1 การประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 2/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 
ครั งท่ี 2 การประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 5/2556 เมื่อวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2556 
ครั งท่ี 3 การประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 6/2556 เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2556 
ครั งท่ี 4 การประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 8/2556 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 

 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพือ่การค้าและการพัฒนา จ านวน 3 ครั ง ได้แก ่

- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 2/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 
เรื่องที่ 3.2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี และแผนรายรับ-รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2556 (ไตรมาสที่ 1) 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 5/2556 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 

เรื่องที่ 4.2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี และแผนรายรับ-รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2556 (ไตรมาสที่ 2) 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 6/2556 เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2556 
เรื่องที่ 3.2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี และแผนรายรับ-รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  



 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

(รายตัวชี้วัด) 

 รอบ  9  เดือน 
 รอบ  12  เดือน 

พ.ศ. 2556 (ไตรมาสที่ 3) 
2. ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 8/2556 ในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 เรื่องที่ 3.3 รายงานผล 

การด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิงานประจ าปี และแผนรายรับ – รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาสที่ 4) 
 

 
1.2.7 การพิจารณารายงานด้านภารกิจหลัก (น้ าหนักร้อยละ 0.25) 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
1 2 3 4 5   รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ จ านวน 1 ครั ง 

1 2 3 4 5   รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ จ านวน 2 ครั ง 

1 2 3 4 5   รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ จ านวน 3 ครั ง 

1 2 3 4 5   รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการ จ านวน 4 ครั ง 

1 2 3 4 5  
 รายงานด้านภารกิจหลักต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส 
 คณะกรรมการให้ความเห็น หรือขอ้เสนอแนะ 

 

ผลการด าเนินงาน : 

 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ 5 

 สถาบันได้น าเสนอรายงานดา้นภารกิจหลักต่อคณะกรรมการสถาบัน จ านวน 4 ครั ง ได้แก่ 
ครั งท่ี 1 การประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 2/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 
ครั งท่ี 2 การประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 5/2556 เมื่อวันที ่26 กรกฎาคม 2556 
ครั งท่ี 3 การประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 6/2556 เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2556 
ครั งท่ี 4 การประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 8/2556 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 

 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพือ่การค้าและการพัฒนา จ านวน 3 ครั ง ได้แก ่

- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 2/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 
เรื่องที่ 3.2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี และแผนรายรับ-รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2556 (ไตรมาสที่ 1) 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 5/2556 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 

เรื่องที่ 4.2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี และแผนรายรับ-รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2556 (ไตรมาสที่ 2) 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 6/2556 เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2556 
เรื่องที่ 3.2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี และแผนรายรับ-รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2556 (ไตรมาสที่ 3) 
2. ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 8/2556 ในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 เรื่องที่ 3.3 รายงานผล 

การด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิงานประจ าปี และแผนรายรับ – รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาสที่ 4) 
 



 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

(รายตัวชี้วัด) 

 รอบ  9  เดือน 
 รอบ  12  เดือน 

 

1.3 การรายงานผลการด าเนินงานแก่รัฐมนตรีที่ก ากับดูแลองค์การมหาชน (น้ าหนักร้อยละ 0.5) 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

1 2 3 4 5   ไม่มีการรายงาน 
1 2 3 4 5   มีการรายงานผลการด าเนินงานแก่รัฐมนตรีที่ก ากับดูแลองค์การมหาชน จ านวน 1 ครั ง 
1 2 3 4 5   มีการส่งรายงานผลการด าเนินงานแก่รัฐมนตรีที่ก ากับดูแลองค์การมหาชน จ านวน 2 ครั ง 

 

ผลการด าเนินงาน : 
 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ 5 
 สถาบันได้รวบรวมข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานต่อรัฐมนตรีทีก่ ากับดูแล จ านวน 2 ครั ง 

 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. ส าเนาบันทึกข้อความ ท่ี สบ.03/465/2556 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2556 เรื่อง การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ

กระทรวงศึกษาธิการ 
2. ส าเนาบันทึกข้อความ ที ่สส 32 ลงวันท่ี 8 ตุลาคม 2556 เรื่อง สรุปผลการด าเนินงานในรอบ 3 เดือน (กรกฎาคม – 

กันยายน 2556) 
 

 
1.4 การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการ (น้ าหนักร้อยละ 1) 

กรรมการโดยต าแหน่งสามารถมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมการประชุมแทนได้ไม่เกิน 2 คนต่อ 1 ต าแหนง่ 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

1 2 3 4 5   ร้อยละ 50 ของจ านวนการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ นไปของจ านวนกรรมการ 
1 2 3 4 5   ร้อยละ 60 ของจ านวนการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ นไปของจ านวนกรรมการ 
1 2 3 4 5   ร้อยละ 70 ของจ านวนการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ นไปของจ านวนกรรมการ 
1 2 3 4 5   ร้อยละ 80 ของจ านวนการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ นไปของจ านวนกรรมการ 
1 2 3 4 5   ร้อยละ 90 ของจ านวนการประชุมมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ นไปของจ านวนกรรมการ 

 

ผลการด าเนินงาน : 
 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ 1.9 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สถาบันได้จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล และ

คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ ทั งสิ น 22 ครั ง โดยมีกรรมการเข้าประชุมร้อยละ 80 ขึ นไป จ านวน 13 ครั ง หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 59 ของจ านวนการประชุมทั งหมด 

 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. สถิติการเข้าประชุม คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา คณะอนุกรรมการตรวจสอบและ

ประเมินผล และคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
2. ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ จ านวน 22 ครั ง 



 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

(รายตัวชี้วัด) 

 รอบ  9  เดือน 
 รอบ  12  เดือน 

 

1.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (น้ าหนักร้อยละ 1.75) 
1.5.1 มีรายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร (น้ าหนักร้อยละ 0.25) 

รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ด้านความเสี่ยง และด้านภารกิจหลักขององค์กร มีข้อมูลค าอธิบายและการวิเคราะห์ถึง
สาเหตุการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญ พร้อมทั งระบุปัญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแก้ไข 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

1 2 3 4 5   ไม่มีค าอธิบายและการวิเคราะห ์
1 2 3 4 5   มีค าอธิบายและการวิเคราะห์ไม่ครบถ้วน 
1 2 3 4 5   มีค าอธิบายและการวิเคราะห์ครบถ้วน 

 

ผลการด าเนินงาน : 
 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ 5 
 มีการวิเคราะหด์้านการเงิน ความเสี่ยง และภารกิจหลักขององค์กร พร้อมระบุปญัหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข จาก  

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากดั เผยแพรผ่่านทางเว็บไซต์ www.itd.or.th 
 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. ส าเนาตัวอย่างข้อมูลที่ส าคัญของสถาบัน เผยแพรผ่่านทางเว็บไซต์ www.itd.or.th 

 

 
1.5.2 มีข้อมลูงบการเงิน (น้ าหนกัร้อยละ 0.25) 

งบการเงินต่างๆ หรือรายงานทางการเงิน อาจใช้ช่ืออ่ืนได้ตามความเหมาะสม ประกอบด้วย 
1) งบดุล 
2) งบก าไรขาดทุน 
3) งบกระแสเงินสด 
4) หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
1 2 3 4 5   ไม่มีงบการเงิน 
1 2 3 4 5   มีงบการเงิน แต่รายละเอียดไม่ครบถ้วน หรือไมไ่ด้เผยแพร่ 
1 2 3 4 5   มีงบการเงินครบถ้วน และเปดิเผยในเว็บไซต์ และตีพิมพ์ในรายงานประจ าปี 

 

ผลการด าเนินงาน : 
 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ 5 
 มีการตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน และงบกระแสเงินสดของสถาบัน จาก 

บริษัท ตรวจสอบบญัชีธรรมนิติ จ ากัด เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ www.itd.or.th และรายงานประจ าปี 
 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. ส าเนาตัวอย่างข้อมูลที่ส าคัญของสถาบัน เผยแพรผ่่านทางเว็บไซต์ www.itd.or.th และรายงานประจ าปี 

 

http://www.itd.or.th/
http://www.itd.or.th/
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 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

(รายตัวชี้วัด) 

 รอบ  9  เดือน 
 รอบ  12  เดือน 

 

1.5.3 มีข้อมลูประวัติของคณะกรรมการองค์การมหาชนเป็นรายบุคคล (น้ าหนกัร้อยละ 0.25) 
ประวัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย 

1) อาย ุ
2) วุฒิการศึกษา 
3) ประวัติการท างาน 
4) ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
1 2 3 4 5   ไม่มีประวัติของคณะกรรมการ 

1 2 3 4 5   มีประวัติของคณะกรรมการไม่ครบถ้วน 

1 2 3 4 5   มีประวัติของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างครบถ้วน 
 

ผลการด าเนินงาน : 

 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ 5 

 มีเผยแพร่ประวัติของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล ครบทั ง 4 ด้าน คือ อายุ วุฒิการศึกษา ประวัติการท างาน และต าแหน่ง
หน้าท่ีปัจจุบัน ผ่านทางเว็บไซต์ www.itd.or.th 

 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. ส าเนาตัวอย่างข้อมูลที่ส าคัญของสถาบัน ท่ีเผยแพรผ่่านทางเว็บไซต์ www.itd.or.th 

 

 
1.5.4 มีข้อมลูการเข้าประชมุของคณะกรรมการองค์การมหาชน (น้ าหนักร้อยละ 0.25) 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
1 2 3 4 5   มีข้อมูลการเข้าประชุมคณะกรรมการไมค่รบทุกครั งท่ีมีการประชุม 

1 2 3 4 5   มีข้อมูลการเข้าประชุมคณะกรรมการครบทุกครั งท่ีมีการประชุม 

ผลการด าเนินงาน : 

 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ 5 

 มีเผยแพร่ข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการสถาบัน ผ่านทางเว็บไซต์ www.itd.or.th 
 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. ส าเนาตัวอย่างข้อมูลที่ส าคัญของสถาบัน ท่ีเผยแพรผ่่านทางเว็บไซต์ www.itd.or.th 

 
 
 
 
 

http://www.itd.or.th/


 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

(รายตัวชี้วัด) 

 รอบ  9  เดือน 
 รอบ  12  เดือน 

 

1.5.5 มีข้อมลูโครงสร้างของคณะกรรมการองค์การมหาชนและอนุกรรมการ  (น้ าหนักร้อยละ 0.25) 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

1 2 3 4 5   ไม่มโีครงสร้างของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 

1 2 3 4 5 
 

 มีโครงสร้างของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ แตไ่ม่ครบทุกคณะทีส่ าคัญ 

1 2 3 4 5  

 มีโครงสร้างของคณะกรรมการและอนุกรรมการที่ส าคัญได้ครบถ้วนทุกคณะ 
 อนุกรรมการที่ส าคญั เช่น อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลอนุกรรมการสรรหาและ

ค่าตอบแทน อนุกรรมการด้านบุคคล 
 

ผลการด าเนินงาน : 

 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ 5 

 มีเผยแพร่ข้อมูลโครงสร้างคณะกรรมการและอนุกรรมการ ผ่านทางเว็บไซต์ www.itd.or.th 
 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. ส าเนาตัวอย่างข้อมูลโครงสร้างคณะกรรมการและอนุกรรมการ ที่เผยแพรผ่่านทางเว็บไซต์ www.itd.or.th 

 

 
1.5.6 มีข้อมลูภารกิจหลัก และแผนยุทธศาสตร์ (น้ าหนักร้อยละ 0.25) 

ข้อมูล ประกอบด้วย 
1) ประวัติความเป็นมาขององค์การมหาชน 
2) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ ความเสี่ยงส าคัญขององค์กร และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ผ่านมา 
3) ค าอธิบายภาพรวมการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในปัจจุบัน 
4) ข้อมูลเชิงสถิติและค าอธิบายภาพรวมแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายการปฏิบัติงานขององค์กรในระยะเวลา  

3 - 5 ปีข้างหน้า 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

1 2 3 4 5   มีข้อมูลไม่ครบถ้วน 

1 2 3 4 5   มีข้อมูลครบถ้วน 
 

ผลการด าเนินงาน : 

 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ 5 

 มีเผยแพร่ข้อมูลประวัตคิวามเป็นมา พันธกิจ ผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา ปฏิทินกิจกรรมการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา และ
แผนยุทธศาสตรส์ถาบันผา่นทางเว็บไซต์ www.itd.or.th 
 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. ส าเนาตัวอย่างข้อมูลที่ส าคัญของสถาบัน ท่ีเผยแพรผ่่านทางเว็บไซต์ www.itd.or.th 

 
 

http://www.itd.or.th/
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 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

(รายตัวชี้วัด) 

 รอบ  9  เดือน 
 รอบ  12  เดือน 

 

1.5.7 มีข้อมลูที่ส าคัญในเว็บไซต์ขององค์การมหาชน (น้ าหนักร้อยละ 0.25) 
ข้อมูลและสารสนเทศท่ีส าคญัครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ครบ 9 ประเด็น คือ 

1) รายงานประจ าป ี
2) โครงการลงทุนที่ส าคัญ (ถ้ามี) 
3) การจัดซื อจดัจ้าง 
4) การแถลงทิศทางนโยบายขององค์การโดยผู้บริหาร  
5) การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐ (ถ้ามี) 
6) แผนงานท่ีส าคัญ 
7) นโยบายการก ากับดูแลกิจการทีด่ ี
8) ผลการปฏิบตัิงานทั งด้านการเงินและภารกิจหลัก 
9) ข้อบงัคับและ/หรือระเบียบขององค์การมหาชน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
1 2 3 4 5   มีข้อมูลและสารสนเทศไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน 

1 2 3 4 5   มีข้อมูลและสารสนเทศท่ีส าคญัครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
 

ผลการด าเนินงาน : 

 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ 5 

 มีเผยแพร่ข้อมูลทีส่ าคัญของสถาบนัครบถ้วน ผ่านทางเว็บไซต์ www.itd.or.th 
 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. ส าเนาตัวอย่างข้อมูลที่ส าคัญของสถาบัน ท่ีเผยแพรผ่่านทางเว็บไซต์ www.itd.or.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.itd.or.th/


 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

(รายตัวชี้วัด) 

 รอบ  9  เดือน 
 รอบ  12  เดือน 

 

2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ (น้ าหนักร้อยละ 3) 
2.1 มีการเปิดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการโดยคณะกรรมการร่วมแสดง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและก าหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ (น้ าหนักร้อยละ 2) 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

1 2 3 4 5   คณะกรรมการไม่มีการประเมินตนเอง 

1 2 3 4 5  

 คณะกรรมการมีการประเมินตนเอง 

 มีการเปดิเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุม 

 คณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและก าหนดแนวปฏิบัติ 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบตัิหน้าที ่

 

ผลการด าเนินงาน : 

 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ 5 

 สถาบันได้น าเสนอแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในการประชุม 
คณะกรรมการสถาบัน ครั งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 โดยฝ่ายเลขานุการฯ จะด าเนินการประมวลผลการ
ประเมิน และน าเสนอต่อคณะกรรมการสถาบันในล าดับถัดไป 

 ต่อมา สถาบันได้น าเสนอผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในการประชุม 
คณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 7/2556 เมื่อวันท่ี 24 กันยายน 2556 จากผลการประเมินพบว่ามคี่าคะแนนอยู่ในเกณฑ์คะแนน
ระดับสูงสุด คือ เห็นด้วยอย่างมาก และมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการดังนี  
1. ด้านที่ 1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ กรรมการมีความคิดเห็นว่า การแต่งตั งคณะกรรมการสถาบันฯ 
ล่าช้า อีกทั งคณะกรรมการชุดเดิมได้หมดวาระมาเป็นเวลานานแล้ว ทั งนี คณะกรรมการสถาบันชุดใหม่ควรเพิ่มผู้แทนจาก
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นคณะกรรมการของสถาบันฯ ด้วย 
2. ด้านที่ 4 การท าหน้าท่ีของกรรมการ กรรมการมีความคิดเห็นว่า ความเป็นกลางและความมีอิสระในการตัดสินใจถือเป็น
ส่วนส าคัญต่อการอภิปรายของคณะกรรมการ และถึงแม้การอภิปรายส่วนใหญ่จะมีมุมมองที่แตกต่างกันบ้างแต่ก็สามารถหา
จุดร่วมกันได้ เพื่อให้ได้มติการประชุม 

 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. ส าเนาแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องคก์ารมหาชน) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2556 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งท่ี 7/2556 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 เรื่องที่ 3.2 ผลการประเมินตนเองของ

คณะกรรมการสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

(รายตัวชี้วัด) 

 รอบ  9  เดือน 
 รอบ  12  เดือน 

 

2.2 มีการจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ  
(น้ าหนกัร้อยละ 1) 

 การจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การอบรม การดูงาน การสัมมนา และการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับองค์การมหาชน โดยมีเนื อหาสาระของกิจกรรมสอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์การมหาชน 

 มีรายงานสรุปเสนอผลของการจัดกิจกรรม และการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์กับงานขององค์การมหาชน 
(ระบุระยะเวลาของการจัดกิจกรรม และจ านวนกรรมการที่เข้าร่วม) 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

1 2 3 4 5   ไม่มีการจัดใหม้ีกิจกรรม 

1 2 3 4 5 
 

 มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมการใหม ่

1 2 3 4 5 
 

 มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมการใหม ่
 มีการเยีย่มชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่เกีย่วข้องกับกิจการของ

องค์การมหาชน 

1 2 3 4 5 
 

 มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมการใหม ่
 มีการเยีย่มชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่เกีย่วข้องกับกิจการของ

องค์การมหาชน 
 มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาทบทวนกลยุทธ์ พันธกิจ พัฒนาการที่ส าคญัและ 

ความเสีย่งขององค์กร 

1 2 3 4 5  

 มีข้อมูลขององค์กร และปฐมนิเทศกรรมการใหม ่
 มีการเยีย่มชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่เกีย่วข้องกับกิจการของ

องค์การมหาชน 
 มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาทบทวนกลยุทธ์ พันธกิจ พัฒนาการที่ส าคญัและ 

ความเสีย่งขององค์กร 
 มีรายงานสรุปเสนอผลของการจัดกิจกรรม และการน าความรู้ที่ไดร้บัไปใช้ประโยชน์กับงานของ

องค์การมหาชน 
 

ผลการด าเนินงาน : 

 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ 5 

 สถาบันได้เสนอแผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการต่อที่
ประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ด าเนินการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ โดยอาจเชิญวิทยากรที่มีช่ือเสียงจากต่างประเทศซึ่งมีความรู้ 
ความเช่ียวชาญด้านการค้าและการพัฒนา มาเป็นวิทยากรในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในอนาคต พร้อมทั ง
อาจจัดกิจกรรมนอกสถานที่ควบคู่ไปกับการจัด Working launch หรือ Working dinner ทั งนี  การจัดกิจกรรมดังกล่าวอยู่
ระหว่างการด าเนินการต่อไป 



 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

(รายตัวชี้วัด) 

 รอบ  9  เดือน 
 รอบ  12  เดือน 

 คณะกรรมการสถาบันได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอด Asian Development Think Tank Summit ในหัวข้อเรื่อง “Asian 
Century Seizing the Opprtunities and Managing the Threats: The Role of Think Thanks” ระหว่างวันที่ 12 – 
15 มิถุนายน 2556 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จัดโดย Asian Development Bank Institute. 

 ในการประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 คณะกรรมการได้น าเสนอผลการเข้าร่วม
การประชุมสุดยอด Asian Development Think Tank Summit ซึ่งได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับแนว
ทางการด าเนินงานของสถาบันในอนาคต เพื่อให้สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล : 
1. ส าเนาหนังสือเชิญ ก าหนดการเดินทาง และรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุม Asian Development Think 

Tank Summit 
2. ส าเนาหนังสือขออนุมัติตัวบุคคลและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเขา้ร่วมการประชุม Asian Development Think 

Tank Summit 
3. เอกสารประกอบการน าเสนอเรื่อง “Building and Sustaining National, Regional and Global Partnerships and 

Networks” 
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 เรื่องที่ 4.4 สรุปการไปประชุม

ปฏิบัติการ Asian Development Think Tank Summit ณ กรุงโตเกียว 
 

 

  



 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

(รายตัวชี้วัด) 

 รอบ  9  เดือน 
 รอบ  12  เดือน 

ตัวชี้วัดที่ 4.2 : ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและแผนความก้าวหน้าบุคลากร 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : หัวหน้าส่วนงานบริหาร ผู้จัดเก็บข้อมลู : นายสมาน  นนทสิทธิชัย 

 ร้อยโท พันธ์รบ  ราชพงศา 
โทรศัพท์ : 02 216 1894 ต่อ 105 โทรศัพท์ : 02 216 1894 ต่อ 110 

 02 216 1894 ต่อ 123 

ค าอธิบาย : 

พิจารณาจากความส าเร็จในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและความก้าวหน้าบุคลากร 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 
4.2 ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและแผน

ความก้าวหน้าบุคลากร 
 

- - 5 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน ต่อ 1 คะแนน ดังนี  
 

ระดับ รายละเอียด คะแนน 

ระดับ 1 จัดท าแผนปรับปรุงโครงสรา้งองค์กรและแผนความก้าวหน้าบุคลากรส าเร็จ 1 คะแนน 
ระดับ 2 เสนอแผนปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและแผนความก้าวหน้าบุคลากรต่อคณะกรรมการ 2 คะแนน 
ระดับ 3 แผนปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและแผนความกา้วหน้าบุคลากรได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 3 คะแนน 
ระดับ 4 แผนปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและแผนความกา้วหน้าบุคลากรที่ไดร้ับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ ได้น าไปใช้หรือปรบัแก้ไขระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องในการปรับโครงสร้าง 
4 คะแนน 

ระดับ 5 มีการประเมินผลความส าเรจ็ของการด าเนินการตามแผนปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและแผน
ความก้าวหน้าบุคลากร 

5 คะแนน 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ ค่าถ่วงน้ าหนัก 

4.2 ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กรและแผนความก้าวหน้าบคุลากร 

 

10 5 5.0000 0.5000 

 
 
 



 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

(รายตัวชี้วัด) 

 รอบ  9  เดือน 
 รอบ  12  เดือน 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  

 สถาบันได้แต่งตั งคณะท างานจัดท าแผนปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและแผนความก้าวหน้าบุคลากร (Career Path) ค าสั่งที่ 
69/2555 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2555 มีบทบาทและหน้าที่ในการศึกษา ปรับปรุง วิเคราะห์โครงสร้างองค์กร กรอบ
อัตราก าลัง และแผนความก้าวหน้าบุคลากร (Career Path) รวมทั งพิจารณาและจัดท าแผนปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและ
แผนความก้าวหน้าบุคลากร (Career Path) เสนอต่อคณะกรรมการสถาบันพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 คณะท างานได้ด าเนินการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์โครงสร้างองค์กร กรอบอัตราก าลัง และแผนความก้าวหน้าบุคลากร พร้อม
ทั ง จัดท า (ร่าง) แผนปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและแผนความก้าวหน้าบุคลากร เสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ ใน
การประชุมครั งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนดังกล่าว โดยให้น าข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของอนุกรรมการไปด าเนินการปรับปรุงให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และได้แจ้งเวียนคณะอนุกรรมการด้าน
วิชาการทราบ ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการสถาบันในการประชุมครั งถัดไป 

 สถาบันได้ด าเนินการปรับปรุง (ร่าง) แผนปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและแผนความก้าวหน้าบุคลากร ตามข้อเสนอแนะของ
คณะอนุกรรมการด้านวิชาการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งเวียนแผนดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ เมื่อวันที่ 
21 พฤษภาคม 2556 

 ในการประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 สถาบันได้น าเสนอ (ร่าง) แผนปรับปรุง
โครงสร้างองค์กรและแผนความก้าวหน้าบุคลากร ที่ประชุมมีมติให้สถาบันพิจารณาทบทวนแผนปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
และแผนความก้าวหน้าบุคลากร โดยศึกษาเปรียบเทียบกับองค์การมหาชนอื่นที่มีโครงสร้างองค์กรแบบราบ ( Flat 
Organization) พร้อมทั งศึกษาหลักเกณฑ์การก าหนดอัตราเงินเดือนที่เหมาะสม และน าเสนอร่างที่ได้รับการแก้ไขแล้วต่อ
คณะอนุกรรมการด้านวิชาการเพื่อให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ก่อนที่น าเสนอต่อคณะกรรมการสถาบันในล าดับถัดไป 

 สถาบันได้น าเสนอร่างโครงสร้างองค์กรที่จัดท าขึ น 4 รูปแบบ เสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านวิชาการเพื่อพิจารณาเลือก
รูปแบบท่ีเหมาะสม 1 รูปแบบ พร้อมทั งให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ จากนั นฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายละเอียดเพิ่มเติม
ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ และน าเสนอ (ร่าง) แผนปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและแผน
ความก้าวหน้าบุคลากรของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ฉบับปรับปรุง) ต่อคณะกรรมการสถาบันใน
การประชุม ครั งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและแผน
ความก้าวหน้าบุคลากร และอนุมัติปรับโครงสร้างองค์กรและแผนความก้าวหน้าบุคลากร 

 คณะกรรมการสถาบัน ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการ ครั งที่ 5/2556 เห็นชอบแผนปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและ
แผนความก้าวหน้าบุคลากร พร้อมอนุมัติปรับโครงสร้างองค์กรและแผนความก้าวหน้าฯ รวมทั งเห็นขอบร่างข้อบังคับ
สถาบันฯ ที่ต้องแก้ไขตามการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและแผนความก้าวหน้า  

 สถาบันได้ประกาศใช้ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการบริหารงานของสถาบัน การจัดแบ่งส่วนงาน และขอบเขตหน้าท่ีของส่วน
งาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 และข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556 เมื่อวันที่ 11 
กันยายน 2556 และได้ด าเนินการปรับต าแหน่งบุคลากรตามโครงสร้างและแผนความก้าวหน้าบุคลากรที่ประกาศใช้ ตาม
ค าสั่งสถาบันฯ ที่ 50/2556 เรื่องการแต่งตั งเจ้าหน้าที่สถาบัน และค าสั่งสถาบันฯ ที่ 52/2556 เรื่องการเลื่อนต าแหน่ง
ระดับอาวุโส  

 สถาบันได้จัดให้มีการประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและแผนความก้าวหน้า
บุคลากร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2556 และคณะท างานได้รายงานผลการประเมินฯ เสนอ
ผู้อ านวยการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 ซึ่งผลการประเมินในภายรวมสรุปได้ว่า ด้านการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 
บุคลากรค่อนข้างเห็นด้วยกับการปรับปรุงโครงสร้าง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 และด้านการเพิ่มแผนความก้าวหน้า 
บุคลากรค่อนข้างเห็นด้วยกับแผนความก้าวหน้าบุคลากร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 



 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ของสถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

(รายตัวชี้วัด) 

 รอบ  9  เดือน 
 รอบ  12  เดือน 

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

คณะกรรมการสถาบันให้ความส าคัญต่อแผนปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและแผนความก้าวหน้าบุคลากร จึงมอบหมายให้สถาบัน
เร่งหาแนวทางแก้ไขความเสี่ยงเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งระบุว่ามีสาเหตุมาจากโครงสร้างขององค์กรไม่เอื อต่อความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งงานเป็นล าดับแรก เนื่องจากความเสี่ยงดังกล่าวมีระดับความเสี่ยงที่สูงที่สุด และอาจเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานท่ีผ่านมา พร้อมทั งขอให้สถาบันด าเนินการตามแนวทางการแก้ไขดังกล่าวอย่างจริงจังและเร่งด่วนต่อไป 
 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  

แผนปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและแผนความก้าวหน้าบุคลากร มีควาส าคัญต่อการด าเนินงานของสถาบันในอนาคต 
คณะกรรมการสถาบันเล็งเห็นความส าคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มอบหมายให้คณะท างานด าเนินการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง
องค์กรและหลักเกณฑ์การก าหนดอัตราเงินเดือนเปรียบเทียบกับองค์การมหาชนอื่นๆ พร้อมทั งแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง เพื่อให้
การด าเนินงานในครั งนี สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของสถาบันได้อย่างเหมาะสม จึงท าให้การด าเนินงานล่าช้ากว่าที่ก าหนด 
 

หลักฐานอ้างอิง : 

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 เรื่องที่ 3.1 (ร่าง) แผนการ
ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและแผนความก้าวหน้าบุคลากร 

2. (ร่าง) แผนปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและแผนความก้าวหน้าบุคลากรของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและ  
การพัฒนา (องค์การมหาชน) 

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 เรื่องที่ 3.1 (ร่าง) แผนปรับปรุง
โครงสร้างองค์กรและแผนความก้าวหน้าบุคลากร 

4. ข้อบังคับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานของสถาบัน  
การจัดแบ่งส่วนงาน และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2556 

5. ข้อบังคับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2556 

6. ส าเนาบันทึกข้อความที่ สบ 211.1 ลงวันที่ 30 กันยายน 2556 เรื่อง รายงานผลการประเมินความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแผนปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและแผนความก้าวหน้าบุคลากร 
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