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ตวัชี/วดัและเป้าหมายตามแผนปฏิบตัิงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สถาบนัระหว่างประเทศเพื#อการค้าและการพฒันา (องคก์ารมหาชน) 
 

วตัถปุระสงค ์
การจดัตั /ง 

ตามกฎหมาย 

 อาํนาจหน้าที# 
(ถ้ามีระบใุน พรฎ. จดัตั /ง) 

 
นโยบายรฐับาล ตวัชี/วดั 

การใหก้ารศกึษา
อบรมและคน้ควา้วจิยั
เพื�อสง่เสรมิการคา้
และการพฒันา และ
ดาํเนินกจิกรรมอื�นที�
สอดคลอ้งกบัความ 
ตกลงวา่ดว้ยความ
รว่มมอืระหวา่งรฐับาล
แหง่ราชอาณาจกัร
ไทยและองคก์าร
สหประชาชาติ
เกี�ยวกบัสถาบนั
ระหวา่งประเทศเพื�อ
การคา้และพฒันา 

- จดัการศกึษาอบรมและใหก้าร
สนบัสนุนเพื�อการคน้ควา้วจิยัแก่
บุคลากรของประเทศต่างๆโดยเฉพาะใน
ภูมภิาคเอเชยี ดา้นการคา้ระหวา่ง
ประเทศ การเงนิ การคลงั การพฒันา 
และสาชาอื�นๆที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อให้
บุคลากรนั 4นสามารถปฏบิตัหิน้าที�ได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ สอดคลอ้งกบั
กระแสโลกาภวิฒัน์ และแนวทางการ
ยกเลกิขอ้จาํกดัทางการคา้ต่างๆ 
- ใหค้วามช่วยเหลอืแก่ประเทศกาํลงัพฒันา
โดยเฉพาะในภมูภิาคเอเชยีเพื�อสรา้งเสรมิ
ศกัยภาพและความสามารถในการกาํหนด
นโยบายดา้นเศรษฐกจิที�เหมาะสมร่วมกนั 
และการกาํหนดมาตรการทางกฎหมายที�
สอดคลอ้งกบันโยบายดงักล่าว 
- ส่งเสรมิและสนบัสนุนความร่วมมอืทาง
เศรษฐกจิในระดบัภมูภิาค และสรา้งความ
เป็นเอกภาพโดยการแลกเปลี�ยน
ประสบการณ์และความรู ้

3  นโยบายสงัคมและคณุภาพชีวิต 
3.1 นโยบายการศึกษา 
3.1.2 สง่เสรมิใหภ้าคเอกชนมสีว่นรว่มในการพฒันาการศกึษาทั 4งระบบ โดยมุง่เน้นในระดบัอาชวีศกึษา 
และอุดมศกึษา เพื�อใหส้นองตอบความตอ้งการดา้นบุคลากรของภาคเศรษฐกจิ 
3.1.5 ยกระดบัคณุภาพมาตรฐานการศกึษาระดบัอาชวีศกึษาและอุดมศกึษาไปสูค่วามเป็นเลศิ 
4. นโยบายเศรษฐกิจ 
4.2    นโยบายปรบัโครงสร้างเศรษฐกิจ 
4.2.2  ภาคอตุสาหกรรม 
4.2.2.4  เรง่ผลติบุคลากรดา้นอาชวีะตามความตอ้งการของตลาดแรงงานอุตสาหกรรม 
4.2.2.5 สรา้งความเขม้แขง็ใหแ้ก่อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม 
4.2.4   การตลาด  การค้า  และการลงทุน 
4.2.4.2 ขยายตลาดสนิคา้และบรกิารสง่ออกของไทย โดยกําหนดกลยทุธด์า้นการตลาดรว่มกบั
ภาคเอกชนเพื�อเพิ�มสว่นแบ่งในตลาดที�มอียูแ่ลว้ และขยายฐานการตลาดไปสูป่ระเทศใหม่ๆ  เช่นยโุรป
ตะวนัออก ตะวนัออกกลาง และเอเชยี เป็นตน้ รวมทั 4งพฒันาระบบกระจายสนิคา้ใหร้วดเรว็โดยใชค้วาม
ไดเ้ปรยีบในเชงิแหล่งที�ตั 4งทางภูมศิาสตรแ์ละศกัยภาพการขนสง่ของไทย 
4.2.4.3 ใชป้ระโยชน์จากขอ้ตกลงเขตการคา้เสรทีั 4งในระดบัทวภิาคแีละพหภุาค ีควบคู่ไปกบัการเจรจา
ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรทีี�มปีญัหา ทั 4งที�อยูร่ะหว่างการเจรจา และที�ไดม้กีารเจรจาไปแล้ว เพื�อใหเ้กดิ
ประโยชน์สงูสุดต่อประเทศโดยเน้นการมสีว่นร่วมของภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครฐั รวมทั 4ง
กําหนดมาตรการเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบอยา่งเป็นระบบทั 4งในระยะสั 4นและระยะยาว 

1.1 รอ้ยละเฉลี�ยของจาํนวนผูเ้ขา้รบั
การศกึษาอบรมที�ผา่นเกณฑก์าร
ทดสอบ 
  
1.2 ระดบัคะแนนเฉลี�ยถ่วงนํ4าหนักของ
การฝึกอบรมโดยใช ้E-Learning  
 
2.1 ระดบัความคดิเหน็ดา้นประโยชน์ที�
ผูศ้กึษาอบรมไดจ้ากการเขา้ฝึกอบรม  
 
 

 3.1 ประสทิธภิาพการฝึกอบรมกลุ่ม- 
เป้าหมายเทยีบกบังบประมาณที�ไดร้บั  
(คน-วนั ต่อ บาท)  
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วตัถปุระสงค ์
การจดัตั /ง 

ตามกฎหมาย 

 อาํนาจหน้าที# 
(ถ้ามีระบใุน พรฎ. จดัตั /ง) 

 
นโยบายรฐับาล ตวัชี/วดั 

 

- จดัการศกึษาอบรมและใหก้ารสนับสนุน
เพื�อการคน้ควา้วจิยัแก่บุคลากรของ
ประเทศต่างๆโดยเฉพาะในภูมภิาคเอเชยี 
ดา้นการคา้ระหว่างประเทศ การเงนิ  
การคลงั การพฒันา และสาชาอื�นๆ 
ที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อใหบุ้คลากรนั 4นสามารถ
ปฏบิตัหิน้าที�ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
สอดคลอ้งกบักระแสโลกาภวิฒัน์ และ
แนวทางการยกเลกิขอ้จาํกดัทางการคา้
ต่างๆ 

4. นโยบายเศรษฐกิจ 
4.2 นโยบายปรบัโครงสร้างเศรษฐกิจ 
4.2.4 การตลาด  การค้า  และการลงทุน 
4.2.4.7 ปรบัปรงุประสทิธภิาพและจดัระบบการอํานวยความสะดวกทางการคา้และการลงทุนชายแดน 
โดยนําระบบอเิลก็ทรอนิกสม์าใชท้ี�สาํคญัไดแ้ก่ ศูนยบ์รกิารครบวงจร ระบบอํานวยความสะดวกช่องทาง
เดยีว ระบบการตรวจร่วมจดุเดยีว ระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์และระบบโลจสิตกิสอ์เิลก็ทรอนิกส ์         
เป็นตน้ 

 1.3 ระดบัคะแนนเฉลี�ยถ่วงนํ4าหนักของ   
 การดาํเนินงานทางวชิาการ 
 
2.2 ระดบัความคดิเหน็ของผูน้ํางานวจิยั
ไปใช ้ 
 
2.3 ระดบัความคดิเหน็ของผูเ้ขา้รว่ม
สมัมนาสรปุผลงานวจิยั 
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วตัถปุระสงค ์
การจดัตั /ง 

ตามกฎหมาย 

 อาํนาจหน้าที# 
(ถ้ามีระบใุน พรฎ. จดัตั /ง) 

 
นโยบายรฐับาล ตวัชี/วดั 

การใหก้ารศกึษา
อบรมและคน้ควา้วจิยั
เพื�อสง่เสรมิการคา้
และการพฒันา และ
ดาํเนินกจิกรรมอื�นที�
สอดคลอ้งกบัความ 
ตกลงวา่ดว้ยความ
รว่มมอืระหวา่งรฐับาล
แหง่ราชอาณาจกัร
ไทยและองคก์าร
สหประชาชาติ
เกี�ยวกบัสถาบนั
ระหวา่งประเทศเพื�อ
การคา้และพฒันา 

- ใหค้วามช่วยเหลอืแก่ประเทศกําลงั
พฒันาโดยเฉพาะในภูมภิาคเอเชยี เพื�อ
สรา้งเสรมิศกัยภาพและความสามารถใน
การกําหนดนโยบายดา้นเศรษฐกจิที�
เหมาะสมร่วมกนัและการกําหนด
มาตรการทางกฎหมายที�สอดคลอ้งกบั
นโยบายดงักล่าว 
- สง่เสรมิและสนบัสนุนความร่วมมอืทาง
เศรษฐกจิในระดบัภูมภิาค และสรา้ง
ความเป็นเอกภาพ โดยการแลกเปลี�ยน
ประสบการณ์และความรู ้
 

 
7.  นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  
7.1พฒันาความสมัพนัธก์บัประเทศเพื�อนบ้านในทุกมติแิละทุกระดบั เพื�อสง่เสรมิความเขา้ใจอนัดแีละ
การเคารพซึ�งกนัและกนัเพื�อใหเ้กดิเสถยีรภาพ ความมั �นคง และความเจรญิรุง่เรอืงร่วมกนัของภูมภิาค
โดยสง่เสรมิความรว่มมอืในทุกสาขากบัประเทศเพื�อนบา้นภายใตก้รอบความร่วมมอือนุภูมภิาคต่าง ๆ 
และเรง่แกไ้ขปญัหากบัประเทศเพื�อนบา้นโดยสนัตวิธิบีนพื4นฐานของสนธสิญัญาและกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 
7.2 สง่เสรมิความร่วมมอืเพื�อสรา้งความแขง็แกรง่ของอาเซยีน ในวาระที�ไทยดํารงตําแหน่งประธาน
อาเซยีน และบรรลุการจดัตั 4งประชาคมอาเซยีนตามกฎบตัรอาเซยีน  โดยใหอ้าเซยีนเป็นองคก์รที�มี
ประชาชนเป็นศูนยก์ลาง สง่เสรมิใหป้ระเทศสมาชกิร่วมกนัเคารพสทิธมินุษยชน  และผลกัดนัใหอ้าเซยีน
เป็นบทบาทนําที�สรา้งสรรคใ์นเวทรีะหวา่งประเทศ  รวมทั 4งขยายความรว่มมอืกบัประเทศในเอเชยีอื�นๆ 
ภายใตก้รอบความรว่มมอืต่างๆ ทั 4งในภูมภิาคเอเชยี และระหวา่งเอเชยีกบัภูมภิาคอื�น 

1.4 จาํนวนโครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพ
ทางวชิาการใหก้บัประเทศต่างๆใน
ระดบัภูมภิาค  
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วตัถปุระสงค ์
การจดัตั /ง 

ตามกฎหมาย 

 อาํนาจหน้าที# 
(ถ้ามีระบใุน พรฎ. จดัตั /ง) 

 
นโยบายรฐับาล ตวัชี/วดั 

การใหก้ารศกึษา
อบรมและคน้ควา้วจิยั
เพื�อสง่เสรมิการคา้
และการพฒันา และ
ดาํเนินกจิกรรมอื�นที�
สอดคลอ้งกบัความ 
ตกลงวา่ดว้ยความ
รว่มมอืระหวา่งรฐับาล
แหง่ราชอาณาจกัร
ไทยและองคก์าร
สหประชาชาติ
เกี�ยวกบัสถาบนั
ระหวา่งประเทศเพื�อ
การคา้และพฒันา 

เป็นศูนยก์ลางจดัการฝึกอบรม และ
กจิกรรมเสรมิศกัยภาพต่างๆ รว่มกบั
สาํนกัเลขาธกิารสหประชาชาต ิว่าดว้ย
การคา้และการพฒันา และองคก์ารอื�น 
ที�เกี�ยวขอ้ง 

7.5 สง่เสรมิการมบีทบาทรว่มกบัประชาคมโลกในเรื�องการกําหนดบรรทดัฐานระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะเรื�องการคา้สนิคา้เกษตร และกฎระเบยีบดา้นทรพัยส์นิทางปญัญา การปกป้องรกัษาและฟื4นฟู
สนัตภิาพและความมั �นคง การสง่เสรมิและคุม้ครองคา่นิยมประชาธปิไตย สทิธมินุษยธรรม การอนุรกัษ์
และแก้ไขปญัหาสิ�งแวดลอ้มและพลงังาน ตลอดจนความร่วมมอืในการแก้ไขปญัหาขา้มชาตทิุกดา้นที�
สง่ผลกระทบต่อความมั �นคงของมนุษย ์รวมทั 4งสง่เสรมิใหไ้ทยเป็นที�ตั 4งของสาํนกังานสาขาขององคก์าร
ระหวา่งประเทศ และมคีวามรว่มมอืทางวชิาการกบัประเทศกําลงัพฒันาเพิ�มขึ4น 
7.7 สง่เสรมิการรบัรูแ้ละความเขา้ใจของประชาชนเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงในโลกที�มผีลกระทบต่อ
ประเทศไทย เพื�อก่อใหเ้กดิฉนัทามตใินการกําหนดนโยบายและดาํเนินนโยบายต่างประเทศ 
7.8 สรา้งความเชื�อมั �นของต่างประเทศต่อประเทศไทยและการเขา้ถงึระดบัประชาชน โดยสง่เสรมิความ
เขา้ใจที�ถูกตอ้งและความเชื�อมั �นของนานาประเทศ ต่อการเมอืงและเศรษฐกจิไทย เพื�อรกัษาภาพลกัษณ์
ที�ดขีองประเทศไทย และสนบัสนุนการเขา้ถงึในระดบัประชาชนกบัประเทศต่างๆ เพื�อใหป้ระชาชน 
รฐับาล และประชาคมระหว่างประเทศมทีศันคตใินทางบวกต่อประเทศและประชาชนไทย 

1.5 จาํนวนเงนิทุนสนบัสนุนจาก
ภายนอก 
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 สถาบนัระหว่างประเทศเพื#อการค้าและการพฒันา (องคก์ารมหาชน)-4

ตวัชี.วดัและเป้าหมายตามแผนปฏิบตัิงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สถาบนัระหว่างประเทศเพื#อการค้าและการพฒันา (องคก์ารมหาชน) 
 

วตัถปุระสงค ์
การจดัตั .ง 

ตามกฎหมาย 
 อาํนาจหน้าที# ตวัชี.วดั 

นํ.าหนัก 
(รอ้ยละ) 

เป้าหมาย  
ปี 2552 

ข้อมูลพื.นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
หมายเหต ุ

2550 2551 2552 1 2 3 4 5 
มิติที# 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบตัิงาน (ร้อยละ 45 ) 

1. การใหก้ารศกึษา
อบรมและ
คน้ควา้วจิยัเพื�อ
สง่เสรมิการคา้
และการพฒันา 
และดาํเนิน
กจิกรรมอื�นที�
สอดคลอ้งกบั
ความตกลงวา่
ดว้ยความ
รว่มมอืระหวา่ง
รฐับาลแหง่
ราชอาณาจกัร
ไทยและองคก์าร
สหประชาชาติ
เกี�ยวกบัสถาบนั
ระหวา่งประเทศ
เพื�อการคา้และ
พฒันา 

- จดัการศกึษาอบรมและ
ใหก้ารสนบัสนุนเพื�อการ
คน้ควา้วจิยัแก่บุคลากร
ของประเทศต่างๆ
โดยเฉพาะในภมูภิาค
เอเชยี ดา้นการคา้
ระหว่างประเทศ การเงนิ 
การคลงั การพฒันา และ
สาขาอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 
เพื�อใหบุ้คลากรนั 6น
สามารถปฏบิตัหิน้าที�ได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ 
สอดคลอ้งกบักระแส
โลกาภวิฒัน์ และแนวทาง
การยกเลกิขอ้จาํกดัทาง
การคา้ต่างๆ 

- ใหค้วามช่วยเหลอืแก่
ประเทศกาํลงัพฒันา
โดยเฉพาะในภมูภิาค
เอเชยีเพื�อสรา้งเสรมิ

1.1 รอ้ยละเฉลี�ยของจํานวนผูเ้ขา้รบั  
การศกึษาอบรมที�ผา่นเกณฑ ์     
การทดสอบ  
 
 

12  84.39 85 
 

N/A 81 83 85 87 89 - ผูเ้ขา้รบัการศกึษาอบรมที�ผ่าน
เกณฑก์ารทดสอบ หมายถงึ ผูเ้ขา้รบั
การศกึษาอบรมสามารถสอบผา่น
เกณฑก์ารทดสอบไดค้ะแนน ไมน่้อย
กวา่รอ้ยละ 60 

- ประเมนิทุกหลกัสตูรที�ใช้
งบประมาณของสถาบนัฯ ที�มกีารจดั
มากกวา่ 1 วนั   

เงื�อนไขเพิ�มเตมิ 

- หลกัสตูรการฝึกอบรม จะมกีารระบุ
วา่เกี�ยวขอ้งกบัดา้นใดในหวัขอ้เหล่านี6  

1. เป็นหลกัสตูรที�ทําใหบุ้คลากร
สามารถปฏบิตัหิน้าที�ไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ สอดคลอ้ง กบักระแส
โลกาภวิฒัน์  

2. เป็นหลกัสตูรเพื�อนําไปสูแ่นวทาง 
การยกเลกิขอ้จาํกดัทางการคา้ต่างๆ 
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 สถาบนัระหว่างประเทศเพื#อการค้าและการพฒันา (องคก์ารมหาชน)-5

วตัถปุระสงค ์
การจดัตั .ง 

ตามกฎหมาย 
 อาํนาจหน้าที# ตวัชี.วดั 

นํ.าหนัก 
(รอ้ยละ) 

เป้าหมาย  
ปี 2552 

ข้อมูลพื.นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
หมายเหต ุ

2550 2551 2552 1 2 3 4 5 
ศกัยภาพและความ 
สามารถในการกาํหนด
นโยบายดา้นเศรษฐกจิที�
เหมาะสมร่วมกนั และ
การกาํหนดมาตรการทาง
กฎหมายที�สอดคลอ้งกบั
นโยบายดงักล่าว 

- ส่งเสรมิและสนบัสนุน
ความร่วมมอืทาง
เศรษฐกจิในระดบัภมูภิาค 
และสรา้งความเป็น
เอกภาพโดยการ
แลกเปลี�ยนประสบการณ์
และความรู ้

3. เพื�อสรา้งเสรมิศกัยภาพและความ 
สามารถในการกําหนดนโยบายดา้น
เศรษฐกจิที�เหมาะสมรว่มกนั 

4. เพื�อสรา้งเสรมิศกัยภาพและ
ความสามารถในการกําหนด
มาตรการทางกฎหมายที�สอดคลอ้ง
กบันโยบายในขอ้ 3 

- หากหลกัสตูรใดไมส่อดคลอ้งกบั         
ขอ้หนึ�งขอ้ใดใน 4 ขอ้นี6 ปรบัลด
คะแนนหลกัสตูรละ 1 คะแนน 

  (หลกัสตูรเดยีวกนัอาจมมีากกว่า          
1 หวัขอ้ได)้  
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 สถาบนัระหว่างประเทศเพื#อการค้าและการพฒันา (องคก์ารมหาชน)-6

วตัถปุระสงค ์
การจดัตั .ง 

ตามกฎหมาย 
 อาํนาจหน้าที# ตวัชี.วดั 

นํ.าหนัก 
(รอ้ยละ) 

เป้าหมาย  
ปี 2552 

ข้อมูลพื.นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
หมายเหต ุ

2550 2551 2552 1 2 3 4 5 
    1.2 ระดบัคะแนนเฉลี�ยถ่วงนํ6าหนกัของ

การฝึกอบรมโดยใช ้E-Learning 
6     1 2 3 4 5   เงื�อนไขเพิ�มเตมิ เช่นเดยีวกบัตวัชี6วดั

ที� 1.1 
     1.2.1 จาํนวนผูล้งทะเบยีนเรยีนในปี 

2553 (รวมทุกหลกัสตูร) 
2  - - 106 53 106 159 212 265 - เป้าหมายนี6มสีมมตฐิานว่ามจีาํนวน 

หลกัสตูร 3 หลกัสตูร  หากมกีารเปิด
หลกัสตูรเพิ�มเตมิ ใหเ้พิ�มคา่เป้าหมาย
ขึ6นตามจาํนวนหลกัสตูรที�เพิ�มขึ6นจาก
ในปี 2552 โดยจะเป็นสดัส่วนเดยีวกนั
กบัเป้าหมายที�ระบุ  

- มกีารกําหนดคณุสมบตัขิอง 
ผูล้งทะเบยีนเรยีนไวด้ว้ย 

     1.2.2 อตัราสว่นผูเ้รยีนจบหลกัสตูร 
เทยีบกบัผูล้งทะเบยีนเรยีน  
 
คา่ระดบั 5  (คา่ X)  กําหนดจาก          
คา่เฉลี�ยของขอ้มลูอตัราส่วนของ
ผูเ้รยีนจบหลกัสตูร เทยีบกบัผู้
ลงทะเบยีนเรยีนโดยใช้ E-Learning 
ตามโครงการของจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั และมหาวทิยาลยั 
อสัสมัชนั ในสว่นที�สามารถ
เทยีบเคยีงได ้ และปรบัลดลงระดบั
ละ 5%  

2     0.8x 0.85x 0.9x 0.95x X - จาํนวนผูเ้รยีนจบหลกัสตูรและ 
ผูล้งทะเบยีนเรยีน นบัตั 6งแต่เริ�มเปิด
หลกัสตูรจนถงึสิ6นปีงบประมาณ 

- สคพ. ควรศกึษาวธิกีาร กลยทุธ ์ใน
การดาํเนินงานสู่ความสําเรจ็จาก
ตวัอยา่งที�ดขีององคก์รอื�น และนํามา
ปรบัใชก้บังานของสถาบนัฯ 

- ใหน้ําขอ้มลูที�ใชใ้นการกําหนดคา่
เป้าหมาย และค่าเป้าหมายซึ�งมทีี�มา
ที�ชดัเจนและเหมาะสม แสดงไวใ้น
คาํอธบิายรายละเอยีดตวัชี6วดั หาก
คา่เป้าหมายที�กําหนดไมม่คีวาม 



          
                          คาํรบัรองการปฏิบตัิงานประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  สถาบนัระหว่างประเทศเพื#อการค้าและการพฒันา (องคก์ารมหาชน)                                                                                   เอกสารประกอบ 2 

 

 

 

 สถาบนัระหว่างประเทศเพื#อการค้าและการพฒันา (องคก์ารมหาชน)-7

วตัถปุระสงค ์
การจดัตั .ง 

ตามกฎหมาย 
 อาํนาจหน้าที# ตวัชี.วดั 

นํ.าหนัก 
(รอ้ยละ) 

เป้าหมาย  
ปี 2552 

ข้อมูลพื.นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
หมายเหต ุ

2550 2551 2552 1 2 3 4 5 
                ชดัเจนและเหมาะสม จะไมส่ามารถ

ประเมนิผลได ้ 
(คะแนนผลการดาํเนินงาน = N/A)   

     1.2.3 ระดบัความคดิเหน็ของผูเ้รยีน
ต่อการฝึกอบรมโดยใช ้E-Learning 

2     1 2 3 4 5 - ประเมนิความคดิเหน็ของหลกัสตูร
วา่จดัขึ6นตรงกบัความตอ้งการในการ
นําไปใชม้ากเพยีงใด โดยใช้
แบบสอบถามความคดิเหน็ 5 ระดบั 

- มกีารสอบถามผูเ้รยีนและนําขอ้มูล
ทั 6งผูท้ี�เรยีนจบและเรยีนไม่จบ
หลกัสตูรมาพจิารณา และมกีลุ่ม
ตวัอยา่งไมน่้อยกว่า 20%  

- ประเดน็สอบถามหลกัคอื   

  1. การจดัหลกัสตูรตรงกบัความ
ตอ้งการในการนําไปใชม้ากเพยีงใด 

  2. รปูแบบ วธิกีารสอน มลีกัษณะที�ด ี
มคีณุภาพ สามารถทําใหเ้กดิการ
เรยีนรูไ้ดอ้ย่างเขา้ใจเพยีงใด 
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 สถาบนัระหว่างประเทศเพื#อการค้าและการพฒันา (องคก์ารมหาชน)-8

วตัถปุระสงค ์
การจดัตั .ง 

ตามกฎหมาย 
 อาํนาจหน้าที# ตวัชี.วดั 

นํ.าหนัก 
(รอ้ยละ) 

เป้าหมาย  
ปี 2552 

ข้อมูลพื.นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
หมายเหต ุ

2550 2551 2552 1 2 3 4 5 
  - การสนบัสนุนเพื�อการ

คน้ควา้วจิยัแก่บุคลากร
ของประเทศต่างๆ
โดยเฉพาะในภูมภิาค
เอเชยีดา้นการคา้
ระหวา่งประเทศ 
การเงนิ  การคลงั การ
พฒันา และสาขาอื�นๆที�
เกี�ยวขอ้ง เพื�อให้
บุคลากรนั 6นสามารถ
ปฏบิตัหิน้าที�ไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

1.3 ระดบัคะแนนเฉลี�ยถ่วงนํ6าหนกัของ
การดาํเนินงานทางวชิาการ 
 
 

13  - - - 1 2 3 4 5 เงื�อนไขเพิ�มเตมิ 
- งานวจิยัจะมกีารระบุวา่เกี�ยวขอ้ง
กบัดา้นใดในหวัขอ้เหล่านี6  
1. เป็นงานวจิยัที�ทําใหบุ้คลากร
สามารถปฏบิตัหิน้าที�ไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ สอดคลอ้ง กบักระแส
โลกาภวิฒัน์  
2. เป็นงานวจิยัเพื�อนําไปสูแ่นว
ทางการยกเลกิขอ้จาํกดัทางการคา้
ต่างๆ 
3. เป็นงานวจิยัเพื�อสรา้งเสรมิ
ศกัยภาพและความสามารถในการ 
กําหนดนโยบายดา้นเศรษฐกจิที� 
เหมาะสมร่วมกนั 
4. เป็นงานวจิยัเพื�อสรา้งเสรมิ
ศกัยภาพและความสามารถในการ
กําหนดมาตรการทางกฎหมายที�
สอดคลอ้งกบันโยบายในขอ้ 3 

- หากงานวจิยัใดไมส่อดคลอ้งกบั      
ขอ้หนึ�งขอ้ใดใน 4 ขอ้นี6 ปรบัลด
คะแนนงานละ 1 คะแนน 
(งานวจิยังานเดยีวอาจมมีากกวา่ 1 
หวัขอ้ได)้ 

  สอดคลอ้งกบักระแส
โลกาภวิฒัน์ และ
แนวทางการยกเลกิ
ขอ้จาํกดัทางการคา้
ต่างๆ 

- ใหค้วามช่วยเหลอืแก่
ประเทศกําลงัพฒันา
โดยเฉพาะในภูมภิาค
เอเชยีเพื�อสรา้งเสรมิ
ศกัยภาพและความ  
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 สถาบนัระหว่างประเทศเพื#อการค้าและการพฒันา (องคก์ารมหาชน)-9

วตัถปุระสงค ์
การจดัตั .ง 

ตามกฎหมาย 
 อาํนาจหน้าที# ตวัชี.วดั 

นํ.าหนัก 
(รอ้ยละ) 

เป้าหมาย  
ปี 2552 

ข้อมูลพื.นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
หมายเหต ุ

2550 2551 2552 1 2 3 4 5 
  สามารถในการกําหนด

นโยบายดา้นเศรษฐกจิ
ที�เหมาะสมร่วมกนั และ
การกําหนดมาตรการ
ทางกฎหมายที�
สอดคลอ้งกบันโยบาย
ดงักล่าว 

 1.3.1 จาํนวนผลงานทางวชิาการที�
จดัทําในปี 2553 

5           การคํานวณระดบัคะแนนของ
ตวัชี6วดัที� 1.3.1 จะใชค้า่เฉลี�ยถ่วง
นํ6าหนกัของระดบัคะแนนในหวัขอ้ 
1) บทความทางวชิาการและหวัขอ้ 
2) งานวจิยั ตามนํ6าหนักของแต่ละ
หวัขอ้ที�กําหนดไว ้

   1) บทความทางวชิาการ 
 

3 
 

 - 6 14 10 12 14 14 
และ 
เงื�อน 

ไขเพิ�ม
เตมิ 

14 
และ 
เงื�อน 

ไขเพิ�ม 
เตมิ 

 เงื�อนไขเพิ�มเตมิ 
ระดบั 4 ดาํเนินการไดเ้ท่ากบัปี 
2552  และ มกีารตพีมิพใ์นวารสาร
ที�มคีณุคา่ทางวชิาการ
ภายในประเทศ  
(ที�ไมใ่ช่วารสารของสถาบนัฯ)  
ไมต่ํ�ากว่า 2 เรื�อง 
ระดบั 5 ดาํเนินการไดเ้ท่ากบัปี 
2552 และ ตพีมิพใ์นวารสารที�มี
คณุคา่ทางวชิาการภายในประเทศ 
(ที�ไมใ่ช่วารสารของสถาบนัฯ)  
ไมต่ํ�ากว่า 2 เรื�อง และ ตพีมิพใ์น
วารสารที�มคีณุค่าทางวชิาการ
ต่างประเทศไมต่ํ�ากวา่1เรื�อง 

                 

     2) งานวจิยั  
 

2  4 4 5 5 6 7 8 9   
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 สถาบนัระหว่างประเทศเพื#อการค้าและการพฒันา (องคก์ารมหาชน)-10

วตัถปุระสงค ์
การจดัตั .ง 

ตามกฎหมาย 
 อาํนาจหน้าที# ตวัชี.วดั 

นํ.าหนัก 
(รอ้ยละ) 

เป้าหมาย  
ปี 2552 

ข้อมูลพื.นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
หมายเหต ุ

2550 2551 2552 1 2 3 4 5 
     1.3.2 รอ้ยละที�เพิ�มขึ6นของจํานวนผู ้

ดาวน์โหลดบทความทางวชิาการ
และงานวจิยัจากเวบ็ไซต ์ 

5            

     1) บทความทางวชิาการ 
 

2.5  - - X 0.8 X  0.9 X X 1.1 X 1.2 X - คา่เป้าหมาย x  จะกําหนดจากค่า
อตัราการเพิ�มขึ6นเฉลี�ยรายเดอืน 
(เทยีบกบัเดอืนที�ผา่นมา) แต่ละเดอืน
ในปี 2552 โดยเริ�มเกบ็ขอ้มลูตั 6งแต่
เดอืนที�มอีตัราการเพิ�มขึ6นเป็นค่าปกต ิ
(หลงัจากที�มกีารเพิ�มขึ6นสงูผดิปกต ิ
เนื�องจากนําขอ้มลูใหมม่าลงในปี 
2552) และสามารถนําคา่อตัราการ
เพิ�มขึ6นนี6มาใชอ้า้งองิ กําหนดค่า
เป้าหมายในปี 2553 ได ้ 

- ผลการดาํเนินงานในปี 2553 จะใช้
คา่อตัราเฉลี�ยของการเพิ�มขึ6นราย
เดอืน (เทยีบกบัเดอืนที�ผา่นมา) ทั 6ง 
12 เดอืน เทยีบกบัคา่เป้าหมาย 

- ใหน้ําขอ้มลูที�ใชใ้นการกําหนดคา่
เป้าหมาย และค่าเป้าหมายซึ�งมทีี�มา
ที�ชดัเจนและเหมาะสม แสดงไวใ้น
คาํอธบิายรายละเอยีดตวัชี6วดั  

  หากคา่เป้าหมายที�กําหนดไมม่คีวาม
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 สถาบนัระหว่างประเทศเพื#อการค้าและการพฒันา (องคก์ารมหาชน)-11

วตัถปุระสงค ์
การจดัตั .ง 

ตามกฎหมาย 
 อาํนาจหน้าที# ตวัชี.วดั 

นํ.าหนัก 
(รอ้ยละ) 

เป้าหมาย  
ปี 2552 

ข้อมูลพื.นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
หมายเหต ุ

2550 2551 2552 1 2 3 4 5 
ชดัเจนและเหมาะสม  จะไมส่ามารถ 
ประเมนิผลได ้

  (คะแนนผลการดาํเนินงาน = N/A)     
     2) ผลงานวจิยั 

 
 

2.5  - - 63.37  51 57 63 70 84   - กําหนดสมมตฐิานจากอตัราส่วน 
   การเพิ�มขึ6น (growth)  ในปี 2552    

    เทยีบกบัปี 2551 เท่ากบัรอ้ยละ   

 63.37  
 

     1.3.3 ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ช้
ขอ้มลูทางวชิาการ (บทความ และ
งานวจิยั) ในเวบ็ไซต์  
 
 

3  - - - 65 70 75 80 85  ประเดน็สอบถามเกี�ยวกบั 
- เนื6อหา 
- ขอ้มลูที�อยูใ่นเวบ็ไซต ์ 
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 สถาบนัระหว่างประเทศเพื#อการค้าและการพฒันา (องคก์ารมหาชน)-12

วตัถปุระสงค ์
การจดัตั .ง 

ตามกฎหมาย 
 อาํนาจหน้าที# ตวัชี.วดั 

นํ.าหนัก 
(รอ้ยละ) 

เป้าหมาย  
ปี 2552 

ข้อมูลพื.นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
หมายเหต ุ

2550 2551 2552 1 2 3 4 5 
   ใหค้วามช่วยเหลอื

แก่ประเทศกําลงั
พฒันาโดยเฉพาะใน
ภูมภิาคเอเชยี เพื�อ
สรา้งเสรมิศกัยภาพ
และความสามารถใน
การกําหนดนโยบาย
ดา้นเศรษฐกจิที�
เหมาะสมร่วมกนั
และการกําหนด
มาตรการทาง
กฎหมายที�
สอดคลอ้งกบั
นโยบายดงักล่าว 
- สง่เสรมิและ
สนบัสนุนความ
รว่มมอืทาง
เศรษฐกจิในระดบั
ภูมภิาค และสรา้ง
ความเป็นเอกภาพ 
โดยการแลกเปลี�ยน
ประสบการณ์และ
ความรู ้

1.4 จาํนวนโครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพ
ทางวชิาการใหก้บัประเทศต่างๆใน
ระดบัภูมภิาค  

8  N/A N/A 22 14 18 22 26 30 - นบัเฉพาะโครงการแลกเปลี�ยน
ประสบการณ์และความรูก้บั
ต่างประเทศ ที�เป็นความตอ้งการจาก
หน่วยงานภายนอกองคก์ร  
มใิช่โครงการที� สคพ. รเิริ�มขึ6นมาเอง 

- โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพฯ      
จะมกีารระบุวา่เกี�ยวขอ้งกบัดา้นใดใน
หวัขอ้เหล่านี6  

1. เป็นโครงการที�ทําใหบุ้คลากร
สามารถปฏบิตัหิน้าที�ไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ สอดคลอ้ง กบักระแส
โลกาภวิฒัน์  

2. เป็นโครงการเพื�อนําไปสู่แนวทาง 
การยกเลกิขอ้จาํกดัทางการคา้ต่างๆ 

3. เพื�อสรา้งเสรมิศกัยภาพและ
ความสามารถในการกําหนดนโยบาย
ดา้นเศรษฐกจิที�เหมาะสมรว่มกนั 
 

4. เพื�อสรา้งเสรมิศกัยภาพและความ 
สามารถในการกําหนดมาตรการทาง
กฎหมายที�สอดคลอ้งกบันโยบายใน
ขอ้  3 
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 สถาบนัระหว่างประเทศเพื#อการค้าและการพฒันา (องคก์ารมหาชน)-13

วตัถปุระสงค ์
การจดัตั .ง 

ตามกฎหมาย 
 อาํนาจหน้าที# ตวัชี.วดั 

นํ.าหนัก 
(รอ้ยละ) 

เป้าหมาย  
ปี 2552 

ข้อมูลพื.นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
หมายเหต ุ

2550 2551 2552 1 2 3 4 5 
                - หากโครงการใดไมส่อดคลอ้งกบั        

ขอ้หนึ�งขอ้ใดใน 4 ขอ้นี6 ปรบัลด
คะแนนหลกัสตูรละ 1 คะแนน 

(โครงการเดยีวกนัอาจมมีากกวา่  
1 หวัขอ้ได)้ 

   เป็นศูนยก์ลางจดัการ
ฝึกอบรม และ
กจิกรรมเสรมิ
ศกัยภาพต่างๆ 
รว่มกบัสาํนกั
เลขาธกิาร
สหประชาชาต ิ       
วา่ดว้ยการคา้และ
การพฒันา และ
องคก์ารอื�นที�
เกี�ยวขอ้ง  

1.5 จาํนวนเงนิสนบัสนุนจากภายนอก  
(ลา้นบาท)  
 

6  14.57 22.89 16.98  7 12 17 22 27   
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 สถาบนัระหว่างประเทศเพื#อการค้าและการพฒันา (องคก์ารมหาชน)-14

วตัถปุระสงค ์
การจดัตั .ง 

ตามกฎหมาย 
 อาํนาจหน้าที# ตวัชี.วดั 

นํ.าหนัก 
(รอ้ยละ) 

เป้าหมาย  
ปี 2552 

ข้อมูลพื.นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
หมายเหต ุ

2550 2551 2552 1 2 3 4 5 
 มิติที# 2 มิติด้านคณุภาพการให้บริการ  (ร้อยละ 20)   
 -  ใหส้ถาบนัระหวา่งประเทศเพื�อการคา้และการพฒันา จดัหาองคก์รจากภายนอกเป็นผูด้ําเนินการ 

-  วธิกีารสาํรวจ/แบบสอบถาม จะตอ้งไดร้บัการกลั �นกรอง และเหน็ชอบจากคณะกรรมการสถาบนัระหว่างประเทศเพื�อการคา้และการพฒันา 
    2.1 ระดบัความคดิเหน็ดา้นประโยชน์ที�ผู้

ศกึษาอบรมไดจ้ากการเขา้ฝึกอบรม  
 

10 70 - - N/A 65 70 75 80 85 - แบบสอบถามเกี�ยวกบัการนําความรู้
ไปใชป้ระโยชน์ในการทํางาน โดย
สาํรวจผลลพัธท์ี�ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม
ไดร้บัหลงัจากที�ผา่นการอบรม รวมถงึ
ขอ้เสนอแนะ/ความคดิเหน็อื�นๆที� 
สคพ.สามารถนําไปกําหนดเป็นแนว
ทางการทํางานได ้

- ผลการสํารวจจะสํารวจจากผู้ที�เข้ารบั
การฝึกอบรม โดยสง่แบบสอบถามหลงั
การเข้าร ับการอบรมแล้วประมาณ 
3 -  6 เดอืน  

- รอ้ยละของผลการตอบกลบัของแบบ
สาํรวจความคดิเหน็ ไมต่ํ�ากวา่ 40% 
ต่อโครงการ (หากไมถ่งึ 40% จะปรบั
ลดคะแนนลง 1 คะแนนต่อ 10%) 
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 สถาบนัระหว่างประเทศเพื#อการค้าและการพฒันา (องคก์ารมหาชน)-15

วตัถปุระสงค ์
การจดัตั .ง 

ตามกฎหมาย 
 อาํนาจหน้าที# ตวัชี.วดั 

นํ.าหนัก 
(รอ้ยละ) 

เป้าหมาย  
ปี 2552 

ข้อมูลพื.นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
หมายเหต ุ

2550 2551 2552 1 2 3 4 5 
    2.2 ระดบัความคดิเหน็ของผูน้ํางานวจิยั

ไปใช ้ 
 
 
 

10  - - - 65 70 75 80 85 - สอบถามกลุ่มเป้าหมายของงานวจิยั 
วา่งานวจิยัมปีระโยชน์ในการนําไปใช้
มากเพยีงใด โดยใชแ้บบสอบถาม ซึ�ง
แบ่งระดบัความคดิเหน็เป็น 5 ระดบั  

- สอบถามงานวจิยัที�แล้วเสรจ็ในปี 
2552    

    2.3 ระดบัความคดิเหน็ของผูเ้ขา้รว่ม
สมัมนาสรปุผลงานวจิยั 

5  - - - 65 70 75 80 85 เป็นการประเมนิความคดิเหน็ของ
กลุ่มเป้าหมายของงานวจิยัที�
ดาํเนินการเสรจ็สิ6นในปี 2553 โดย
หวัขอ้การประเมนิจะสอบถามเรื�อง 
การไดร้บัองคค์วามรูใ้หม ่ที�เป็น
ประโยชน์ต่อความตอ้งการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

-  อตัราสว่นจาํนวนตวัอยา่งที�จะนํามา
สอบถามเทยีบกบัจาํนวนประชากร
ทั 6งหมด ไมต่ํ�ากว่า 50% (หากไมถ่งึ 
50% จะปรบัลดคะแนนลง 1 คะแนน
ต่อ 10%) 
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 สถาบนัระหว่างประเทศเพื#อการค้าและการพฒันา (องคก์ารมหาชน)-16

วตัถปุระสงค ์
การจดัตั .ง 

ตามกฎหมาย 
 อาํนาจหน้าที# ตวัชี.วดั 

นํ.าหนัก 
(รอ้ยละ) 

เป้าหมาย  
ปี 2552 

ข้อมูลพื.นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
หมายเหต ุ

2550 2551 2552 1 2 3 4 5 
มิติที# 3  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบตัิงาน (ร้อยละ 10)      

    3.1 ประสทิธภิาพการฝึกอบรม
กลุ่มเป้าหมายเทยีบกบังบประมาณ     
ที�ไดร้บั (คน-วนั ต่อ บาท)  
 
 
 
 
 
 
 
 

10  - - x 0.8 X 0.9 X X 1.1X 1.2 X  เป็นตวัชี6วดัที�ใชป้ระเมนิประสทิธภิาพ
ของงบประมาณที�ไดร้บั วา่ไดม้กีาร
นําไปใชส้รา้งผลผลติในการบรกิาร
กลุ่มเป้าหมาย (จาํนวนคน-วนั) ตาม
วตัถุประสงคข์อง สคพ.ไดเ้พยีงไร 
 
 
- ใหน้ําขอ้มลูที�ใชใ้นการกําหนดคา่ 
X  ใสไ่วใ้นคาํอธบิายรายละเอยีด
ตวัชี6วดั  หากคา่ X ที�กําหนดไม่
ชดัเจนและเหมาะสม จะไม่
สามารถประเมนิผลได ้
(คะแนนผลการดาํเนินงาน = N/A)  
 
 
 
 
 
 
 
 

สูตรการคาํนวณ 
 ผลรวมของ (จาํนวนวนัที�ใชใ้นการดาํเนินงาน X จาํนวนผูเ้ขา้รบัการศกึษาอบรมที�เป็นกลุ่มเป้าหมาย)  

งบประมาณที�ไดร้บั 
 

เงื�อนไขเพิ�มเตมิ 
- การประเมนิตวัชี6วดันี6 จะมกีารจาํแนกโครงการเป็นประเภทต่างๆ และประเมนิผลการดําเนินงานแยกแต่ละประเภทโครงการ โดยค่า X       
(คา่ประสทิธภิาพการฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายเทยีบกบังบประมาณที�ไดร้บัของปี  2552) ที�ใชน้ั 6น จะแตกต่างกนัตามโครงการแต่ละประเภท  

- ตวัอยา่งของประเดน็ที�ใช้ในการการจาํแนกประเภทโครงการ เช่น โครงการที�ใชว้ทิยากรจากต่างประเทศ, โครงการที�มกีารศกึษานอกพื6นที� , 
โครงการที�มกีารทํา Workshop ฯลฯ หรอืการจาํแนกประเภทอื�นใด ที�สามารถบ่งชี6ประสทิธภิาพที�แตกต่างกนัในแต่ละประเภท ทั 6งนี6 การแบ่ง
ประเภทดงักล่าวจะตอ้งแสดงใหเ้หน็วา่ ทําใหเ้กดิการเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพภายในกลุ่มประเภทเดยีวกนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

-  ในการประเมนิผลปี  2553 จะเทยีบผลการปฏบิตังิานกบัคา่ประสทิธภิาพปี  2552 ของโครงการประเภทเดยีวกนั เพื�อประเมนิผลเป็นค่า
ระดบัคะแนนของแต่ละกลุ่ม แล้วนําผลคะแนนนั 6นมาประมวลผลโดยใชค้ะแนนเฉลี�ยถ่วงนํ6าหนัก โดยนํ6าหนกัความสาํคญัของแต่ละประเภท
โครงการนั 6นกําหนดใหส้อดคลอ้งกบังบประมาณที�ไดร้บัจดัสรรจากสาํนกังบประมาณ (โครงการประเภทที�ใชง้บประมาณมาก ใหน้ํ6าหนักมาก)   
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 สถาบนัระหว่างประเทศเพื#อการค้าและการพฒันา (องคก์ารมหาชน)-17

วตัถปุระสงค ์
การจดัตั .ง 

ตามกฎหมาย 
 อาํนาจหน้าที# ตวัชี.วดั 

นํ.าหนัก 
(รอ้ยละ) 

เป้าหมาย  
ปี 2552 

ข้อมูลพื.นฐาน  
(Baseline data) 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
หมายเหต ุ

2550 2551 2552 1 2 3 4 5 
มิติที# 4 มิติด้านการกาํกบัดแูลกิจการและการพฒันาองคก์าร  (ร้อยละ 20)  

� การกํากบัดแูล
กจิการ 

  4.1 ระดบัการพฒันาดา้นการกํากบัดแูล
กจิการ และการพฒันาองคก์าร  

20  4.02 4.20 N/A 1 2 3 4 5 � เป็นตวัชี6วดัภาคบงัคบัที�ใช้ในการ
ประเมนิผลทุกองคก์ารมหาชน 

     นํ.าหนักรวม 100            
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 สถาบนัระหว่างประเทศเพื#อการค้าและการพฒันา (องคก์ารมหาชน)-3

การประเมินสาํหรบัสถาบนัระหว่างประเทศเพื#อการค้าและการพฒันา (องคก์ารมหาชน) ประกอบด้วย มิติ  4 ด้าน นํ0าหนักรวมร้อยละ 100 ดงันี0  
1. มติทิี	 1 มติดิา้นประสทิธผิลตามแผนปฏบิตังิาน    รอ้ยละ 45 
2. มติทิี	 2  มติดิา้นคุณภาพการใหบ้รกิาร       รอ้ยละ 25 
3. มติทิี	 3  มติดิา้นประสทิธภิาพของการปฏบิตังิาน      รอ้ยละ 10 
4. มติทิี	 4  มติดิา้นการกํากบัดแูลกจิการและการพฒันาองคก์าร   รอ้ยละ 20 

 
การประเมินสาํหรบัสถาบนัระหว่างประเทศเพื#อการค้าและการพฒันา (องคก์ารมหาชน) คาํนวณจากผลคะแนนถ่วงนํ0าหนักของมิติ 4 ด้าน ดงันี0  

ผลคะแนน 
นํ0าหนัก 

(%) 
เป้าหมาย/เกณฑก์ารให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
1.  ผลคะแนนถ่วงนํ2าหนกัของมติดิา้นประสทิธผิลตามแผนปฏบิตังิาน 45 1 2 3 4 5 
2.  ผลคะแนนถ่วงนํ2าหนกัของมติดิา้นคุณภาพการใหบ้รกิาร   25 1 2 3 4 5 
3.  ผลคะแนนถ่วงนํ2าหนกัของมติดิา้นประสทิธภิาพของการปฏบิตังิาน   10 1 2 3 4 5 
4.  ผลคะแนนถ่วงนํ2าหนกัของมติดิา้นการกํากบัดแูลกจิการและการพฒันาองคก์าร  20 1 2 3 4 5 

รวม 100 1 2 3 4 5 
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       สถาบนัระหว่างประเทศเพื#อการค้าและการพฒันา (องคก์ารมหาชน)-1

แผนปฏิบตัิงานประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สถาบนัระหว่างประเทศเพื#อการค้าและการพฒันา (องคก์ารมหาชน) 
 

 

วตัถปุระสงคก์ารจดัตั 1ง (ตามพระราชกฤษฎีกาการจดัตั 1งองคก์ารมหาชน) 

� การใหก้ารศกึษาอบรมและคน้ควา้วจิยัเพื�อส่งเสรมิการคา้และการพฒันา และดําเนินกจิกรรมอื�นที�สอดคลอ้งกบัความตกลงว่าดว้ยความรว่มมอืระหว่างรฐับาล               
แห่งราชอาณาจกัรไทยและองคก์ารสหประชาชาตเิกี�ยวกบัสถาบนัระหว่างประเทศเพื�อการคา้และพฒันา 

 

อาํนาจหน้าที# 
� จดัการศกึษาอบรมและใหก้ารสนับสนุนเพื�อการคน้ควา้วจิยัแก่บุคลากรของประเทศต่างๆโดยเฉพาะในภูมภิาคเอเชยี ดา้นการคา้ระหว่างประเทศ การเงนิ การคลงั การ

พฒันา และสาขาอื�นๆที�เกี�ยวขอ้งเพื�อใหบุ้คลากรนั 3นสามารถปฏบิตัหิน้าที�ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ สอดคลอ้งกบักระแสโลกาภวิฒัน์ และแนวทางการยกเลกิขอ้จาํกดัทาง
การคา้ต่างๆ 

� ใหค้วามช่วยเหลอืแก่ประเทศกําลงัพฒันาโดยเฉพาะในภมูภิาคเอเชยีเพื�อสรา้งเสรมิศกัยภาพและความสามารถในการกําหนดนโยบายดา้นเศรษฐกจิที�เหมาะสมรว่มกนั 
และการกําหนดมาตรการทางกฎหมายที�สอดคลอ้งกบันโยบายดงักล่าว 

� ส่งเสรมิและสนับสนุนความร่วมมอืทางเศรษฐกจิในระดบัภมูภิาค และสรา้งความเป็นเอกภาพ โดยการแลกเปลี�ยนประสบการณ์และความรู ้
� เป็นศูนยก์ลางจดัการฝึกอบรม และกจิกรรมเสรมิศกัยภาพต่างๆ รว่มกบัสํานกัเลขาธกิารสหประชาชาต ิว่าดว้ยการคา้และการพฒันา และองคก์ารอื�นที�เกี�ยวขอ้ง  
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       สถาบนัระหว่างประเทศเพื#อการค้าและการพฒันา (องคก์ารมหาชน)-2

วิสยัทศัน์ 
� เป็นสถาบนัฯ ที�มคีวามเป็นเลศิในการเพิ�มขดีความสามารถในการแขง่ขนั รวมทั 3งเสรมิสรา้งศกัยภาพและเพิ�มพูนสมรรถนะใหแ้ก่ 

บุคลากรของประเทศกําลงัพฒันาในภูมภิาคเอเชยีและอื�นๆ 

พนัธกิจ  

� จดัการศกึษาอบรมและใหก้ารสนับสนุนเพื�อการคน้ควา้วจิยัดา้นการคา้ระหว่างประเทศ การเงนิ การคลงั การลงทุน และการพฒันาแก่บุคลากรของประเทศกําลงัพฒันา 
โดยเฉพาะในภูมภิาคเอเชยี 

� ใหค้วามช่วยเหลอืแก่บุคลากรของประเทศกําลงัพฒันาโดยเฉพาะในภูมภิาคเอเชยี เพื�อสรา้งเสรมิศกัยภาพและความสามารถในการกําหนดนโยบายดา้นเศรษฐกจิที�
เหมาะสม 

� ส่งเสรมิและสนับสนุนความร่วมมอืทางเศรษฐกจิในระดบัภมูภิาค โดยการแลกเปลี�ยนประสบการณ์และความรู ้
� เป็นศูนยก์ลางจดัการฝึกอบรมและกจิกรรมเสรมิศกัยภาพต่างๆ 

 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบคํารับรองการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

 

 สถาบันระหวางประเทศเพือ่การคาและการพัฒนา 
 (องคการมหาชน) 


