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สารรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
เปาหมายหลักของการศึกษา คือ การทำใหผูคนมีความรู มีทักษะ มีความเขาใจ
เพื่อการเรียนรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน นับเปนสาระสำคัญ
ที่ชวยทำใหคนมีสัมมาอาชีพไดอยางมีความสุข ดังที่กลาววา “รูแลวเลี้ยงตัวได”
สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (International Institute for
Trade and Development : ITD) เปนองคการมหาชนที่รัฐสนับสนุน จัดตั้งขึ้นตาม
ความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับที่ประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา
โดยมุงเนนใหเปนสถาบันความรูในการเตรียมความพรอมของประเทศกำลังพัฒนา
ทั้งหลายในทวีปเอเชีย ใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งในดานการคา และ
ความสัมพันธระหวางการคากับการพัฒนา เพื่อรักษาสภาพความสมดุลระหวางความ
กาวหนาทางเศรษฐกิจการคากับคุณภาพชีวิต และคุณภาพสิ่งแวดลอมตางๆ ไดดียิ่ง
กระทรวงศึกษาธิการมีความยินดีในการมีสวนรวมใหการสนันสนุน ภารกิจของสถาบันฯ
เพือ่ ชวยใหผคู นมีความรูแ ละเลีย้ งตัวไดอยางมีความสุข ซึง่ ถือเปนเปาประสงคทท่ี กุ สังคม
ประชาชาติตองการ
ผมขอชืน่ ชมและเปนกำลังใจใหเจาหนาทีส่ ถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและ
การพัฒนาทุกทาน ที่มีสวนสนับสนุนและผลักดันภารกิจที่ละเอียดออนใหลุลวงไปได
อยางมีประสิทธิภาพ ขออำนาจแหงคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
โปรดดลบันดาลใหทกุ ทานประสบแตความสุข ความเจริญ สมบูรณดว ยพลังกาย พลังใจ
และพลังปญญาตลอดไป

(นายชินวรณ บุณยเกียรติ)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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สารรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (International Institute for
Trade and Development: ITD) เปนองคการมหาชนที่ทำหนาที่ใหการศึกษาอบรมและ
คนควาวิจัยในดานการคาระหวางประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน และการพัฒนา
เพือ่ เสริมสรางขีดความสามารถแกบคุ ลากรของประเทศ ถือไดวา เปนเครือ่ งมือเชิงยุทธศาสตร
ระหวางประเทศที่สำคัญในการรองรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจของประเทศ และของโลก
การดำเนินการของ ITD ขางตน เปนความจำเปนที่ตองระดมองคความรูตางๆ
ทีเ่ กีย่ วของมาเชือ่ มตอและจัดใหเปนหมวดหมูท ช่ี ดั เจน เพือ่ ใหเปนองคความรูท ม่ี คี วามสมบูรณ
เพียงพอทีผ่ ทู ส่ี นใจสามารถทีจ่ ะนำไปใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุด ภารกิจดังกลาวตองใชความรู ความชำนาญการ ความยอมรับซึ่งกันและกัน และ
ความอดทนในการดำเนินการใหบรรลุตามเปาประสงค ในฐานะรัฐมนตรีที่กำกับดูแล ITD
รูสึกมีความยินดีและภาคภูมิใจเปนอยางยิ่งตอผลงานที่ทรงคุณคาในรอบป 2552 และ
ขอเปนกำลังใจในการปฏิบตั งิ านทีเ่ ปนประโยชนตอ ประเทศชาติสบื ไป หากมีสง่ิ ใดทีส่ ามารถ
จะชวยสนับสนุนภารกิจทีท่ รงคุณคาเชนนีไ้ ดกพ็ รอมทีจ่ ะสนับสนุนอยางเต็มกำลังความสามารถ
ทายนี้ ดิฉันขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก
พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ
ไดโปรดดลบันดาลใหทุกทานที่มีสวนในความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
ITD ประสบแตความสุข ความเจริญ คิดหวังสิ่งใดขอใหสมปรารถนาดังที่หวังทุกประการ
และขอใหเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติใหเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป

(นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ)
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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สารประธานกรรมการสถาบันฯ
สถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา หรือ ITD ในฐานะองคการมหาชน
มีความคลองตัวสูงกวาระบบราชการปกติในดานการบริหารจัดการภารกิจทีไ่ ดรบั มอบหมาย
เพราะมีคณะกรรมการบริหารองคกรแยกเปนอิสระตางหากจากหนวยงานราชการอื่น
มีกรรมการที่มาจากหลากหลายภาคสวนทั้งภาควิชาการ ภาคเอกชน โดยมีกรรมการจาก
ภาครัฐทีช่ ว ยทำหนาทีใ่ หขอ มูลเสริมสนับสนุน มีผอู ำนวยการบริหารทีม่ าจากระบบการสรรหา
คัดเลือกเพือ่ ใหเหมาะกับภารกิจทีย่ อ มแตกตางไปในแตละชวงของการดำเนินงานขององคกร
ในฐานะปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และประธานกรรมการสถาบันฯ ผมมีความเชือ่ มัน่
ในศักยภาพของบุคลากรสถาบันฯ วาจะสามารถนำองคความรูต า ง ๆ มาประกอบเขาดวยกัน
และสรางกระบวนการจัดการความรูที่สามารถนำมาซึ่งความเขาใจที่ถูกตองชัดเจน และ
มีบทบาทชีน้ ำเชิงยุทธศาสตรใหกบั การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในดานการคาและการพัฒนา
และยินดีใหการสนับสนุนภารกิจของสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา
ใหสำเร็จ สมประโยชนตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งทุกประการ

(นายเฉลียว อยูสีมารักษ)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา
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สารผูอำนวยการบริหาร
การกอกำเนิดของสถาบันระหวางประเทศเพือ่ การคาและการพัฒนา (ITD) มีจดุ มุง หมายทีส่ งู สงทัง้ ในดาน
การพัฒนาที่ยั่งยืนและเปนธรรม เพราะถาหากโลกเศรษฐกิจจะขับเคลื่อนไปทั้งในเรื่องการคา การลงทุน การเงิน
โดยไมใหความสำคัญกับเปาหมายแหงการพัฒนาแลว กลไกเศรษฐกิจนั่นเองที่จะกลายเปนผูทำลายความยั่งยืน
ของการใชชีวิตรวมกันอยางสันติสุขของมวลมนุษย ไมวาจะในระดับนานาชาติ หรือในระดับชาติ
นับเปนโอกาสอันดียง่ิ ของไทย ทีค่ วามคิดในการกอกำเนิดสถาบันเพือ่ การคนควาวิจยั และอบรมเรือ่ งการคา
และการพัฒนานี้เกิดขึ้นโดยผูริเริ่มแนวคิดไดกำหนดใหมีที่ตั้งอยูในประเทศไทย ทั้งนี้ ก็เพื่อเปนศูนยกลางของการ
ประสานขอมูลและการถายทอดองคความรู ทัง้ ทีไ่ ดรบั การสัง่ สมไวโดยอังคถดั (UNCTAD) ทีเ่ จนีวา ซึง่ เปนองคการ
ระหวางประเทศทีม่ ขี อ มูลความรู เรือ่ งการคาและการพัฒนาทีส่ มบูรณทส่ี ดุ หรือทีถ่ า ยทอดผลการคนควาศึกษาจาก
องคกรวิชาการอื่นๆ ในภูมิภาค เชน องคการอาเซียน ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) เปนตน
เพราะนีห่ มายถึง การยอมรับจากนานาประเทศทีใ่ หไทยมีบทบาทเปนศูนยกลางการจัดการความรูท ม่ี อี ทิ ธิพล
ตอการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจและการพัฒนาของประเทศในทวีปเอเชีย ซึง่ เปนสิง่ ทีป่ ระเทศไทยจะไปซือ้ หาดวยเงิน
หรือใชกำลังอำนาจอื่นๆ บังคับใหเกิดการ “ยอมรับ” แบบนี้ไมได
เดิมทีสถาบัน ITD (องคการมหาชน) นี้ ถูกกำหนดใหสังกัดรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ
ในฐานะสถาบันวิชาการชั้นสูงอยางหนึ่ง แตในบรรยากาศปฏิรูปการศึกษาไดมีการรวมเอาทบวงฯ ไปเปนสวนหนึ่ง
ของกระทรวงศึกษาธิการจึงทำให ITD ถูกรวมเขาไปเปนสวนหนึ่งของระบบกระทรวงศึกษาธิการดวย
ดังนัน้ ในชวงตนๆ ของ ITD จึงอาจยากตอความเขาใจวาทำไมองคกรทีต่ ดิ ตามเรือ่ งการคาระหวางประเทศ
จึงมีสังกัดอยูกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ แตความจริงก็คือ ความพยายามของผูริเริ่มความคิดจัดตั้ง
องคกรนีข้ น้ึ คือ รัฐบาลไทย และอังคถดั (UNCTAD) ไมปรารถนาจะใหประเทศตางๆ เกิดความลังเลใจในการรวมมือ
และสนับสนุน ITD เพราะอาจลังเลวา ITD เปนเครือ่ งมือทางนโยบายเพือ่ ผลประโยชนทางการคาของไทยแตฝา ยเดียว
หรือไม แตผรู เิ ริม่ แนวคิด ITD ประสงคจะใหตา งประเทศและองคการระหวางประเทศ ทัง้ ในระดับโลก และระดับภูมภิ าค
รวมมือกับ ITD ในฐานะสถาบันวิชาการชั้นสูงที่เปนกลางทางวิชาการ ทั้งในมิติของผลประโยชนการคา และ
มิติความสมดุลของการคาที่กาวหนา และคุณภาพของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน หรืออีกนัยหนึ่ง มุงให ITD
เปนองคกรการศึกษาที่อิสระ ปราศจากความสงสัยจากนานาชาติทั้งในดานประโยชนการเมือง และเรื่องอื่นๆ
ITD จึงไดรบั ความรวมมืออยางดียง่ิ จากองคกรระหวางประเทศ และหนวยงานของประเทศตางๆ มาอยางดี
โดยตลอดทำใหปจจุบัน ITD มีเครือขายการทำงานที่เขมแข็ง และยังไดรับการสนับสนุนทางวิชาการ หรือแมแต
ในทางการเงิน เพือ่ ใหดำเนินกิจกรรมทางวิชาการทีเ่ ปนประโยชนตอ ความเปนปกแผนทางวิชาการมาโดยสม่ำเสมอ
และมีแนวโนมที่จะเพิ่มสูงขึ้นอีก
อยางไรก็ดี ITD ไดใหความสำคัญกับการคนควาวิจยั และฝกอบรมแกหนวยงาน ประชาชน และเยาวชนไทย
มาอยางตอเนื่อง ซึ่งจะเห็นไดจากปริมาณของผูรับการศึกษาอบรมที่มีสัดสวนจากฝายไทยกวารอยละ 70
ITD มีความมุง มัน่ ทีจ่ ะปฏิบตั หิ นาทีใ่ หบรรลุภารกิจทีท่ า ทาย ดวยการติดตามศึกษาวิเคราะหวจิ ยั รวบรวม
และจัดการองคความรูเรื่องการคากับการพัฒนา เพื่อใหสมดังเจตนารมยอันสูงสงของการจัดตั้ง ที่หวังจะให ITD
เปนเครื่องมือสำคัญสำหรับการสรางความรวมมือของประเทศกำลังพัฒนา ในการรับมืออยางเทาทันตอประเด็น
ของผลประโยชนทางการคากับความยั่งยืนของการพัฒนา

(นายวีระศักดิ์ โควสุรตั น)
ผูอ ำนวยการบริหาร
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การบริหารงานของสถาบันฯ
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ความเปนมาของสถาบันฯ
นับตั้งแตที่การเจรจาการคารอบอุรุกวัยไดสิ้นสุดลงและไดมีการจัดตั้งองคการการคาโลก
ในป 2538 ประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกตางก็เห็นอยางชัดเจนวาทามกลางกระแสโลกาภิวัตน ชองวาง
ของความไมเทาเทียมกันในดานความรูระหวางประเทศตางๆ ในโลกไดกวางมากขึ้นทุกขณะ นำมา
ซึง่ ความเสียเปรียบของประเทศกำลังพัฒนาทัง้ หลายทางดานการแขงขันในตลาดโลกและทางดานการ
เจรจาในเวทีโลก นาย Rubens Ricupero ซึ่งเปนเลขาธิการที่ประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและ
การพัฒนา หรือ อังคถัด ในขณะนั้น ก็เปนผูหนึ่งที่มองเห็นปญหาดังกลาว จึงประสงคที่จะลดชองวาง
ดังกลาวใหเร็วที่สุด หนทางหนึ่งที่นาย Ricupero เห็นวาเปนทางออกที่สำคัญและมีความเปนไปไดสูง
ก็คือการจัดตั้งหนวยงานในภูมิภาคเพื่อเปนศูนยกระจายความรูทางดานเศรษฐกิจและการพัฒนาไปสู
ประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายเพื่อการนำไปใชประโยชนตอไป
ดังนัน้ ในวันที่ 17 มีนาคม 2540 เมือ่ นาย Rubens Ricupero ไดเขาเยีย่ มคารวะ พลเอกชวลิต
ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรีของไทยในขณะนั้น เพื่อวางแผนจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่ 10 ของ
อังคถัด ซึ่งจะมีขึ้นที่ประเทศไทยในอีก 3 ปตอมา เขาไดนำเสนอแนวคิดในการจัดตั้งองคกรเพื่อการ
กระจายความรูดังกลาวขึ้น โดยในขณะนั้นยังเรียกวา Institute for Development ซึ่งรัฐบาลไทยก็ได
เห็นชอบดวยโดยทันทีและแสดงความเต็มใจที่จะรับขอเสนอมาพิจารณา
ในเดือนกุมภาพันธ 2543 เมื่อรัฐบาลไทยเปนเจาภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่ 10
ของอังคถดั มีผแู ทนระดับสูงจาก 190 ประเทศเขารวมประชุม และยังมีผแู ทนขององคกรระหวางประเทศ
และองคกรพัฒนาเอกชนเขารวมประชุมดวยมากกวา 100 หนวยงาน ทุกฝายไดแลกเปลีย่ นทัศนะและ
ประสบการณในเรือ่ ง “ยุทธศาสตรการพัฒนากับการนำบทเรียนในอดีตมาปรับเปลีย่ นกระแสโลกาภิวตั น
ใหเปนโอกาสทีเ่ อือ้ ประโยชนตอ การพัฒนาประเทศและมวลประชากรโลก” และเรือ่ งอืน่ ๆ อีกหลายเรือ่ ง
เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมประเทศเหลานี้ไดรวมกันรับรองปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration)
และแผนปฏิบตั กิ ารกรุงเทพฯ (Bangkok Plan of Action) ทีเ่ นนถึงความจำเปนของการทีป่ ระเทศทัว่ โลก
ตองรวมมือกันเปนหุนสวนเพื่อการพัฒนา เนนการมีสวนรวมของทุกประเทศในการสรางระบบการคา
พหุภาคีที่ยุติธรรม และอยูบนฐานรากของระเบียบกฎเกณฑซึ่งทุกประเทศปฏิบัติตามอยางโปรงใส
สงเสริมใหประเทศกำลังพัฒนาไดบูรณาการเศรษฐกิจของตนเองเขาสูเศรษฐกิจโลกเปนอยางดี และ
ในแผนปฏิบัติการก็ไดเนนการเพิ่มศักยภาพของประเทศกำลังพัฒนา โดยการกระจายความรูที่เปน
ประโยชนตอการพัฒนาไปสูประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลก
ภายใตบรรยากาศความสำเร็จของการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่ 10 ของอังคถัด และความ
ปรารถนาอยางแรงกลาของประเทศกำลังพัฒนาทุกประเทศทีจ่ ะเพิม่ สมรรถนะของตนเองใหสงู ทัดเทียม
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กับประเทศพัฒนาแลว รัฐบาลไทยก็ไดลงนามในความตกลงกับอังคถัดเพื่อจัดตั้งสถาบันระหวาง
ประเทศเพื่อการคาและการพัฒนาขึ้น เพื่อเปนศูนยกลางการเสริมสรางศักยภาพและสมรรถนะของ
ประเทศในเอเชียและภูมิภาคอื่น โดยในวันที่ 17 กุมภาพันธ 2543 ดร. สุรินทร พิศสุวรรณ รัฐมนตรี
วาการกระทรวงการตางประเทศของไทย และนาย Rubens Ricupero เลขาธิการอังคถัด ก็ไดลงนาม
ในความตกลงดังกลาวในนามรัฐบาลไทยและองคการสหประชาชาติ ตามลำดับ
ในการปฏิบตั ติ ามขอตกลง ประเทศไทยก็ไดออกพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สถาบันระหวางประเทศ
เพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) พ.ศ. 2544 หลังจากนั้น สถาบันฯ ไดเปดทำการอยาง
เปนทางการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2545 มีสถานะเปนองคการมหาชนที่ปฏิบัติงานเพื่อสรางเสริม
ศักยภาพของประเทศกำลังพัฒนาโดยอาศัยความรวมมืออยางใกลชิดระหวางอังคถัดและองคการ
ระหวางประเทศอื่นๆ
สำหรับการดำเนินงานของสถาบันฯ ในชวงเริ่มตนนั้น ดร. มนัสพาสน ชูโต ไดรับการแตงตั้ง
ใหเปนผูอ ำนวยการบริหารสถาบันฯ คนแรก ซึง่ ภารกิจของสถาบันฯ ในขณะนัน้ ไดมงุ เนนการเพิม่ ศักยภาพ
ในดานการคาระหวางประเทศใหกบั บุคลากรภาครัฐของไทยและประเทศเพือ่ นบาน โดย ดร. มนัสพาสน
ไดวางรากฐานเกี่ยวกับกิจกรรมดานการฝกอบรม/สัมมนา รวมกับองคการระหวางประเทศตางๆ เชน
องคถัด (United Nations Conference on Trade and Development: UNCTAD) สำนักงาน
ความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.) กระทรวงการตางประเทศ องคการการคาโลก
(World Trade Organization: WTO) เปนตน โดยกิจกรรมตางๆ ทีจ่ ดั รวมกับหนวยงานเหลานี้ มีการจัด
อยางตอเนือ่ งเปนตนมา เชน การฝกอบรมเรือ่ ง “Managing a Market Economy in the Globalizing World”
การฝกอบรมเรือ่ ง “Trade Negotiation Skills” และการเปดตัวรายงานการลงทุนโลกของอังคถดั ในแตละป
(The Lauch of World Investment Report: WIR) สำหรับงานวิจัยที่สำคัญในชวงเริ่มตน คือ งานวิจัย
เรือ่ ง “Human Development Impacts of Regional and Bilateral FTAs: A case study of Thailand”
ตอมา นายเกริกไกร จีระแพทย ไดรบั การแตงตัง้ ใหเปนผูอ ำนวยการบริหารสถาบันฯ คนที่ 2
สถาบันฯ ไดมีการขยายความรวมมือกับหนวยงานตางๆ มากขึ้นจากเดิม เชน องคการทรัพยสินทาง
ปญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO), APEC Economic Integration Program:
APEC-EIP เปนตน ทำใหเกิดความรวมมือในดานตางๆ ตามมาอยางตอเนื่อง และนำมาสูเครือขาย
ที่เปนความรวมมือดานการศึกษาและงานวิจัยของสถาบันฯ กับประเทศตางๆ เชน ประเทศฟลิปปนส
เวียดนาม สปป.ลาว พมา และกัมพูชา ภายใตโครงการ APEC-EIP ที่ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล
แคนาดา นอกจากนี้ ยังมุง เนนการฝกอบรมใหกบั ผูป ระกอบการสวนกลางและสวนภูมภิ าค ในดานการ
สงสินคาและการคาระหวางประเทศอีกดวย สำหรับงานวิจัยที่สำคัญในชวงนี้ คือ งานวิจัย เรื่อง
“จีน: หนึ่งประเทศ หลายมณฑล หลากกฎเกณฑ” ที่ไดงบประมาณสนับสนุนจากกรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย
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ถัดมา ดร. สรจักร เกษมสุวรรณ ไดรบั การแตงตัง้ ใหเปนผูอ ำนวยการบริหารสถาบันฯ คนที่ 3
สถาบันฯ ไดมีการสานตอความรวมมือกับหนวยงานและกิจกรรมตางๆ ที่ไดมีการดำเนินการมาตั้งแต
ชวง ดร. มนัสพาสน และนายเกริกไกร นอกจากนี้ ดร. สรจักร ไดสรางความรวมมือที่แนนแฟนระหวาง
สถาบันฯ กับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ภายใตการสนับสนุนในโครงการ
“Regional Technical Assistance (TA) for Support to Trade Facilitation and Capacity Building
in the Greater Mekong Subregion” และยังรวมกับ Swiss Agency for Development and
Cooperation: SDC, Indian Institute for Foreign Trade: IIFT และสภาอุตสาหกรรมแหงชาติลาว
(Lao National Chamber of Commerce and Industry: LNCCI) จัดการฝกอบรมเรื่อง “Capacity
Building Program for SME Stakeholders in Lao PDR and Other Countries in the Mekong
Subregion” เพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับผูประกอบการของ สปป.ลาว กัมพูชา และไทย ทางดานการคา
และธุรกิจระหวางประเทศใหสามารถขยายการคาในตลาดโลกได รวมทั้งยังไดริเริ่มความรวมมือ
กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดฝกอบรมหลักสูตร
“คายความรูยุววาณิช” ใหกับครูและนักศึกษาอาชีวะจากประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน อาทิ
สปป.ลาว กัมพูชา และพมา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนำครูและนักศึกษาอาชีวศึกษาจากวิทยาลัย
อาชีวศึกษาฝง ไทยและประเทศเพือ่ นบานมาเขาคายรวมกัน เพือ่ สรางความรูใ นดานการคาระหวางประเทศ
การคาชายแดน และการทำธุรกิจขามพรมแดน ความสำคัญของการคาและการพัฒนาอยางยั่งยืน
ตลอดจนเสริมสรางเครือขายและมิตรภาพระหวางเยาวชนไทย และ สปป.ลาว บนพื้นฐานของความ
เสมอภาค และความเทาเทียมกัน สำหรับงานวิจยั ไดเนนในดานการพัฒนามากขึน้ โดยงานวิจยั ทีส่ ำคัญ
ในชวงนี้ คือ “Rapid Trade and Environment Assessment (RTEA) – National Report for Thailand”
และ “มาตรฐานแรงงานกับการคา: อุปสรรคและโอกาสเพือ่ การพัฒนา” และยังไดรว มมือกับสำนักงาน
สงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ หรือ SIPA ซึ่งเปนองคการมหาชนเชนเดียวกัน ทำงานวิจัย
ดานดิจิทัลคอนเทนทรวมกันอีกดวย นอกจากนี้ ไดมีการมุงเนนมิติดานการพัฒนาที่เชื่อมโยงการคา
มากขึ้น โดยรวมมือกับ UNESCAP และ UNDP ในประเด็นเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ โดยมี
หลักการเศรษฐกิจพอเพียงเปนตัวอยาง และรวมมือกับองคกรดานการพัฒนาภาคเอกชนมากขึ้น เชน
IISD และ ICTSD เพือ่ หารือและศึกษาผลกระทบระหวางสิง่ แวดลอม การเปลีย่ นแปลงทางภูมอิ ากาศ
และการคาที่มีตอประเทศกำลังพัฒนา และยังไดขยายความรวมมือไปยัง UNITAR และ WTO เพื่อใช
ความเชี่ยวชาญของทั้งสององคการในการฝกอบรมแกเจาหนาที่ดานการคา การพัฒนา และการ
โทรคมนาคมของไทย ในกรอบการเจรจาและการเปดเสรีทางการคา
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ผูอำนวยการบริหารสถาบันฯ

ดร. มนัสพาสน ชูโต
ผูอำนวยการบริหารสถาบันฯ
(11 กุมภาพันธ 2545 – 10 กุมภาพันธ 2548)

นายเกริกไกร จีระแพทย
ผูอำนวยการบริหารสถาบันฯ
(16 กันยายน 2548 – 9 กันยายน 2549)

ดร. สรจักร เกษมสุวรรณ
ผูอำนวยการบริหารสถาบันฯ
(5 กุมภาพันธ 2550 – 16 พฤษภาคม 2552)

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน
ผูอำนวยการบริหารสถาบันฯ
(28 กันยายน 2552 – ปจจุบัน)
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อำนาจหนาที่ของสถาบันฯ
มาตรา 6 แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา
(องคการมหาชน) พ.ศ. 2544 ระบุวา “ใหสถาบันฯ มีวัตถุประสงคในการใหการศึกษา อบรม และ
คนควาวิจยั เพือ่ สงเสริมการคาและการพัฒนา และดำเนินกิจกรรมอืน่ ทีส่ อดคลองกับความตกลงวาดวย
ความรวมมือระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและองคการสหประชาชาติเกีย่ วกับสถาบันระหวาง
ประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา”
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว สถาบันฯ มีอำนาจหนาที่ ดังนี้
(1) จัดการศึกษาอบรมและใหการสนับสนุนเพื่อการคนควาวิจัยแกบุคลากรของประเทศตางๆ
โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย ดานการคาระหวางประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน การพัฒนา และ
สาขาอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อใหบุคลากรเหลานั้นสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับกระแสโลกาภิวัตน และแนวทางการเปดเสรีทางการคาตางๆ
(2) ใหความชวยเหลือแกประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะในภูมภิ าคเอเชีย เพือ่ สรางเสริมศักยภาพ
และความสามารถในการกำหนดนโยบายดานเศรษฐกิจที่เหมาะสมรวมกัน และการกำหนดมาตรการ
ทางกฎหมายที่สอดคลองกับนโยบายดังกลาวได
(3) สงเสริมและสนับสนุนความรวมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมภิ าคและสรางความเปนเอกภาพ
โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณและความรู
(4) เปนศูนยกลางจัดการฝกอบรมและกิจกรรมเสริมศักยภาพตางๆ รวมกับสำนักงานเลขาธิการ
ที่ประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา และองคการอื่นที่เกี่ยวของ
วิสัยทัศนและพันธกิจ
วิสัยทัศน
เปนสถาบันฯ ที่มีความเปนเลิศในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน รวมทั้งเสริมสราง
ศักยภาพและเพิ่มพูนสมรรถนะใหแกบุคลากรของประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียและอื่นๆ
พันธกิจ

(1) จัดการศึกษา อบรม และใหการสนับสนุนเพื่อการคนควาวิจัยดานการคาระหวางประเทศ
การเงิน การคลัง การลงทุน และการพัฒนา แกบคุ ลากรของประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะในภูมภิ าคเอเชีย
(2) ใหความชวยเหลือแกบุคลากรของประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย
เพื่อสรางเสริมศักยภาพและความสามารถในการกำหนดนโยบายดานเศรษฐกิจที่เหมาะสม
(3) สงเสริมและสนับสนุนความรวมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค โดยการแลกเปลี่ยน
ประสบการณและความรู
(4) เปนศูนยกลางจัดการฝกอบรมและกิจกรรมเสริมศักยภาพตางๆ
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โครงสรางองคกร
คณะอนุกรรมการ
กฎหมาย ระเบียบ
และขอบังคับ
คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบภายใน

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
คณะกรรมการสถาบันฯ
ผูตรวจสอบภายใน
ผูอำนวยการบริหาร

รองผูอำนวยการบริหาร

สวนงานบริหาร

สวนงานฝกอบรม

รองผูอำนวยการฝายวิชาการ

สวนงานสารสนเทศ
และเผยแพรวิชาการ

สวนงานวิจัย

กลไกการบริหารงานของสถาบันฯ
องคกรบริหารสูงสุดของสถาบันฯ คือ คณะกรรมการสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและ
การพัฒนา ประกอบดวย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงพาณิชย
ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวงการคลัง และอธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เปนกรรมการโดยตำแหนง และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอีกจำนวน 5 คน
โดยผูอำนวยการสถาบันฯ เปนกรรมการและเลขานุการโดยตำแหนง
การบริหารกิจการของสถาบันฯ จะอยูในความรับผิดชอบของผูอำนวยการบริหาร ซึ่งไดรับ
การแตงตั้งโดยคณะกรรมการสถาบันฯ โดยผูอำนวยการบริหารจะตองเปนบุคคลที่มีสัญชาติไทย และ
เปนนักบริหารที่มีประสบการณความรูความเชี่ยวชาญอันเปนประโยชนตอสถาบันฯ รวมทั้งมีความ
สามารถในการระดมทุนทั้งจากในและตางประเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันฯ
ผูอำนวยการบริหารเปนผูแทนของสถาบันฯ ในการติดตอกับองคกรและหนวยงานตางๆ ทั้งไทยและ
ตางประเทศ

17

คณะกรรมการสถาบันฯ

ดร. ชินภัทร ภูมิรัตน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการ
(1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)

นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
ปลัดกระทรวงพาณิชย
กรรมการ

นายเฉลียว อยูสีมารักษ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการ
(3 ธันวาคม 2552 – ปจจุบัน)

นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล
ปลัดกระทรวงการตางประเทศ
กรรมการ

ดร. สถิตย ลิ่มพงศพันธุ
ปลัดกระทรวงการคลัง
กรรมการ

ศาสตราจารย นพ. ภิรมย กมลรัตนกุล ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. สุจิต บุญบงการ
อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กรรมการผูท รงคุณวุฒิดานการศึกษา
กรรมการ
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ดร. สมบูรณ เสงี่ยมบุตร
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธนวรรธน พลวิชัย
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการบริหาร

ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการคาระหวางประเทศ

รองศาสตราจารย ดร. สุทธิพันธ จิราธิวัฒน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการคาระหวางประเทศ

ดร. สรจักร เกษมสุวรรณ
ผูอำนวยการบริหารสถาบันฯ
กรรมการและเลขานุการ
(5 กุมภาพันธ 2550 – 16 พฤษภาคม 2552)

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน
ผูอำนวยการบริหารสถาบันฯ
กรรมการและเลขานุการ
(28 กันยายน 2552 – ปจจุบัน)
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ผูแทนคณะกรรมการสถาบันฯ ที่เขารวมการประชุมฯ

นายวินิจฉัย แจมแจง
ที่ปรึกษาการพาณิชย
ผูแทนปลัดกระทรวงการคลัง

นายฤทธิ์ ศยามานนท
ผูอำนวยการสวนนโยบาย
เศรษฐกิจการคลังระหวางประเทศ
ผูแทนปลัดกระทรวงการคลัง

นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร
รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ
ผูแทนปลัดกระทรวงการตางประเทศ

นางสาวจุฬารัตน สุธีธร
ผูอำนวยการสำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง
ผูแทนปลัดกระทรวงการคลัง

นางศศิพันธุ พรรณรายณ
ผูอำนวยการสำนักนโยบาย
เศรษฐกิจระหวางประเทศ
ผูแทนปลัดกระทรวงการคลัง
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ดร. ชินภัทร ภูมิรัตน
(ประธานกรรมการ)
ตำแหนง
ประวัติการศึกษา
ประสบการณ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)
ปริญญาเอก Science Education จาก University of Kansas สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท Curriculum & Instruction จาก University of Kansas สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยขอนแกน
ผูอำนวยการกองวิจัยการศึกษา สำนักงานสภาการศึกษาแหงชาติ
ผูอ ำนวยการศูนยสารสนเทศทางการศึกษา สำนักงานสภาการศึกษาแหงชาติ
ผูอำนวยการสำนักนโยบายการศึกษา สำนักงานสภาการศึกษาแหงชาติ
ที่ปรึกษาดานระบบการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายเฉลียว อยูสีมารักษ
(ประธานกรรมการ)
ตำแหนง
ประวัติการศึกษา

ประสบการณ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(3 ธันวาคม 2552 – ปจจุบัน)
ปริญญาตรี คุรุศาสตรบัณฑิต จากวิทยาลัยครูนครราชสีมา
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง
ผูอ ำนวยการสำนักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ ก.ค.
เลขาธิการ ก.ค.ศ. (นักบริหาร 10)
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นักบริหาร 10)
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ระดับ 10
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ
(กรรมการ)
ตำแหนง
ประวัติการศึกษา

ประสบการณ

ปลัดกระทรวงพาณิชย
หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร รุน ที่ 43 จากวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
ปริญญาเอก (D.B.A.) จาก University of South Australia ออสเตรเลีย
ปริญญาโทดานพาณิชยศาสตร (บริหารธุรกิจ) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาตรีดา นเศรษฐศาสตร (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย
รองอธิบดีกรมการคาภายใน
ผูตรวจราชการกระทรวงพาณิชย
อธิบดีกรมการคาภายใน
รองปลัดกระทรวงพาณิชย

นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล
(กรรมการ)
ตำแหนง
ประวัติการศึกษา
ประสบการณ

ปลัดกระทรวงการตางประเทศ
หลักสูตรปองกันราชอาณาจักร จากวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
ปริญญาโทดานการตางประเทศ จาก University of Virginia สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรีดานรัฐศาสตร จาก University of Washington สหรัฐอเมริกา
เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ฝรั่งเศส
ผูแทนถาวรไทยประจำองคการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหง
สหประชาชาติ (UNESCO)
ผูแทนไทยใน Governing Board ของศูนยพัฒนาองคการเพื่อความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)
รองปลัดกระทรวงการตางประเทศ
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ดร. สถิตย ลิ่มพงศพันธุ
(กรรมการ)
ตำแหนง
ประวัติการศึกษา

ประสบการณ

ปลัดกระทรวงการคลัง
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
Master of Laws, Tulane University สหรัฐอเมริกา
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Ph.D. of Development Administration, National Institute of Development
Administration
รองปลัดกระทรวงการคลัง (หัวหนากลุมภารกิจดานรายได)
อธิบดีกรมศุลกากร
อธิบดีกรมสรรพสามิต
ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
อัครราชทูตทีป่ รึกษาการศุลกากร ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซล
(และเปนผูแ ทนถาวรไทยประจำแกตต และผูแ ทนไทยประจำประชาคมยุโรป)

ศาสตราจารย นพ. ภิรมย กมลรัตนกุล
(กรรมการ)
ตำแหนง
ประวัติการศึกษา

ประสบการณ

อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Master of Science (Clinical Epidemiology) จาก University of
Pennsylvania สหรัฐอเมริกา
Master of Science (Clinical Epidemiology) จาก McMaster University,
Hamilton แคนาดา
พ.บ. (แพทยศาสตรบัณฑิต) จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วท.บ. (วิทยาศาสตรบัณฑิต) จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย ระดับ 11 ภาควิชาเวชศาสตรปอ งกันและสังคม คณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณบดีคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รองคณบดีฝา ยวิจยั คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูอ ำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย
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ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. สุจิต บุญบงการ
(กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา)
ตำแหนง
ประวัติการศึกษา

ประสบการณ

ขาราชการบำนาญ
ปริญญาเอก สาขา Comparative Politics and International Relations
Fletcher School of Law and Diplomacy จาก Tufts University,
Medford Mass สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท สาขา Comparative Politics and International Relations
Fletcher School of Law and Diplomacy จาก Tufts University,
Medford Mass สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรีสาขา รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 24 ตุลาคม 2549
รองประธานคณะกรรมาธิการการตางประเทศ สภานิติบัญญัติแหงชาติ
ประธานคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสภาพัฒนาการเมือง และยกราง
แผนแมบทพัฒนาการเมือง สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
อุปนายกสมาคม CSCAP ประเทศไทย
ที ่ ป รึ ก ษาสถาบั น ศึ ก ษาความมั ่ น คงและนานาชาติ คณะรั ฐ ศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ดร. สมบูรณ เสงี่ยมบุตร
(กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย)
ตำแหนง
ประวัติการศึกษา
ประสบการณ

ขาราชการบำนาญ กระทรวงการตางประเทศ
ปริญญาเอก ดานกฎหมายระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยปารีส ประเทศฝรัง่ เศส
รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิรน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา
อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก
อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ
เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม
เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธนวรรธน พลวิชัย
(กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการบริหาร)
ตำแหนง
ประวัติการศึกษา

ประสบการณ

ผูอำนวยการศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
และคณบดีคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
Doctor of philosophy, Applie Statistics and Research Methods จาก
University of Northern Colorado สหรัฐอเมริกา
พัฒนบริหารศาสตรมหาบันฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ เกียรตินิยมดี)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตรการเงิน เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ทีป่ รึกษาคณะอนุกรรมาธิการศึกษาเกีย่ วกับเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ รัฐสภา
กรรมการในคณะกรรมการธุรกิจการเงินและการลงทุน หอการคาไทย
กรรมการในคณะกรรมการประเมินประเด็นทางเศรษฐกิจ สภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย

ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ
(กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการคาระหวางประเทศ)
ตำแหนง
ประวัติการศึกษา
ประสบการณ

กรรมการบริหาร บริษัท ล็อกซเลย จำกัด (มหาชน)
ปริญญาเอก ดานกฎหมายมหาชน จากมหาวิทยาลัย Caen ฝรั่งเศส
ประกาศนียบัตร ดาน Management จาก University of Western Ontario แคนนาดา
ประกาศนียบัตร ดาน Project Analysis จาก University of Connecticut สหรัฐอเมริกา
ที่ปรึกษาดานบริหารราชการนายกรัฐมนตรี (พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ)
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการตางประเทศ รัฐสภา
ที่ปรึกษารัฐมนตรีตางประเทศ
กรรมการบริหาร มูลนิธิวิเทศพัฒนา
ผูอำนวยการศูนยกฎหมายภูมิภาคลุมแมน้ำโขง
กรรมการบริหารหอการคาไทย-แคนาดา
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รองศาสตราจารย ดร. สุทธิพันธ จิราธิวัฒน
(กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการคาระหวางประเทศ)
ตำแหนง
ประวัติการศึกษา

ประสบการณ

รองศาสตราจารย ระดับ 9 คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Doctorat de 3e cycle es Sciences Economicques จาก Universite de
Paris I-Pantheon Sorbonne
D.E.A en Sciences Economiques จาก Universite de Paris I-Pantheon
Sorbonne
Maitrise es Sciences Economiques จาก Universite d’Aix-Marseille
License es Sciences Economiques จาก Universite d’Aix-Marseille
ประธานกรรมการ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการ ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
บรรณาธิการ Chulalongkorn Journal of Economics
ที่ปรึกษากรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการตางประเทศ สภานิติบัญญัติ
แหงชาติ (2550)

ดร. สรจักร เกษมสุวรรณ
(กรรมการและเลขานุการ)
ตำแหนง
ประวัติการศึกษา

ประสบการณ

ผูอำนวยการบริหารสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา
(องคการมหาชน)
(5 กุมภาพันธ 2550 – 16 พฤษภาคม 2552)
ปริญญาเอก ดานนิตศิ าสตร (กฎหมายระหวางประเทศ) จาก London School
of Economics, University of London สหราชอาณาจักร
ปริญญาโท ดานนิติศาสตร จาก University College London, University
of London สหราชอาณาจักร
ปริญญาตรี เกียรตินิยม ดานนิติศาสตรและรัฐศาสตร จาก University
College of Wales, Aberystwyth สหราชอาณาจักร
ผูชวยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำกระทรวงการตางประเทศ
และประจำกระทรวงวัฒนธรรม
ผูอำนวยการสถาบันการตางประเทศสราญรมย (SIFA)
ผูอำนวยการองคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.)
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นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน
(กรรมการและเลขานุการ)
ตำแหนง
ประวัติการศึกษา
ประสบการณ

ผูอำนวยการบริหารสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา
(องคการมหาชน)
(28 กันยายน 2552 – ปจจุบัน)
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
LL.M. นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฮารวารด สหรัฐอเมริกา
ผูชวยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
(ผูดำรงตำแหนงทางการเมือง)
ผูชวยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม (ผูดำรงตำแหนงทางการเมือง)
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (พ.ศ. 2548) และแบบสัดสวน
(พ.ศ. 2550) พรรคชาติไทย (ผูดำรงตำแหนงทางการเมือง)
รองประธานกรรมาธิการเด็ก สตรี เยาวชน ผูส งู อายุและผูพ กิ าร สภาผูแ ทนราษฎร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (ขาราชการการเมือง)
ประธานกรรมการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (กรรมการรัฐวิสาหกิจ)
ประธานกรรมการการกีฬาแหงประเทศไทย (กรรมการรัฐวิสาหกิจ)
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ภารกิจหลักของสถาบันฯ
ภารกิจที่ 1 การรวบรวมองคความรูอยางเปนระบบและการวิจัยเพื่อสรางองคความรูเพิ่มเติม
วัตถุประสงค
เพิ่มพูนฐานความรูในเรื่องที่ตองการเผยแพร โดยการนำความรูตางๆ
ทีร่ วบรวมไดมาประมวลเปนระบบฐานความรู รวมทัง้ ทำการวิเคราะหหาขอสรุป
เพื่อใหเหมาะสมสำหรับการเผยแพร และบริการวิชาการสูสาธารณชน
ในรูปแบบตางๆ ไดแก เอกสารเพื่อการฝกอบรม สัมมนา ฐานขอมูลบนสื่อ
อิเล็กทรอนิกสและเว็บไซต
แนวทางการดำเนินงาน ติดตามวิเคราะหประเด็นปญหาสำคัญทางเศรษฐกิจการเมืองระหวางประเทศ
ทีจ่ ะมีผลกระทบ หรือมีนยั ตอการพัฒนาประเทศและความเปนอยูข องมนุษย
รวมทั้งการระบุและชี้วัดถึงปญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อการวิจัย
แสวงหาคำตอบและลูทางแกไข
ภารกิจที่ 2 การจัดการศึกษาอบรม
วัตถุประสงค
ใหบริการทางวิชาการแกบคุ คลทัง้ จากประเทศไทยและประเทศกำลังพัฒนา
ในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคอื่นที่มีความตองการที่จะบูรณาการเศรษฐกิจ
เขาสูสังคมโลก เพิ่มพูนศักยภาพทั้งดานการคาและการพัฒนา
แนวทางการดำเนินงาน เปนศูนยกลางในการนำความรูที่รวบรวม และ/หรือไดมาจากผลการทำวิจัย
เพือ่ ทำการเผยแพร โดยการจัดฝกอบรม สัมมนา สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร และ
ประชุมเชิงวิชาการในทุกระดับ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองคกรพัฒนาเอกชน
(NGO)
ภารกิจที่ 3 การสงเสริมและสนับสนุนความรวมมือทางเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค
จัดการพบปะและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในรูปแบบตางๆ เพือ่ ใหบคุ ลากร
และผูเจรจาของประเทศตางๆ ไดรวมกันหาทางออกจากปญหาที่เขาสู
ทางตันอยางไมเปนทางการ และผลักดันใหการคาโลกยังผลใหเกิดการพัฒนา
อยางยั่งยืนที่แทจริง
แนวทางการดำเนินงาน สนับสนุนและจัดเวทีการหารือ อภิปรายในเรื่องที่กำลังเปนปญหา
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ผลการดำเนินงานดานพัฒนาการบริหารองคกร

ปงบประมาณ 2552 สถาบันฯ ไดพฒ
ั นาการบริหารองคกรเพือ่ ใหการดำเนินงานของสถาบันฯ
สามารถบรรลุเปาหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา ตามเจตนารมณแหงการ
จัดตั้งสถาบันฯ โดยไดดำเนินการ 3 ภารกิจหลัก ไดแก
• การปรับปรุงขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ เกี่ยวกับการดำเนินงานและการบริหารงาน
สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา เปนองคการมหาชนจัดตั้งขึ้นโดยอาศัย
อำนาจตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 มีสถานะเปนหนวยงานของรัฐประเภทหนึ่ง
ไดรบั งบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลไทยเปนหลัก ดำเนินภารกิจโดยมีคณะกรรมการสถาบันระหวาง
ประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา มีอำนาจหนาที่และรับผิดชอบกำหนดนโยบายการบริหารงาน
การจัดหาทุน และใหความเห็นชอบแผนการดำเนินงาน ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกำหนด
เกีย่ วกับการควบคุมดูแลการดำเนินงานของสถาบันฯ ในดานการบริหารงานทัว่ ไป การจัดแบงสวนงาน
การบริหารงานบุคคล การจัดการดานการเงิน
คณะกรรมการสถาบันฯ มีมติใหสถาบันฯ ปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ เกี่ยวกับการ
ดำเนินงานและบริหารใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมการปฏิบัติงานที่ไดเปลี่ยนแปลงไปเพื่อใหการ
ดำเนินงานของสถาบันฯ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อใหเปนการสอดคลองกับ
นโยบายสงเสริมธรรมาภิบาลของหนวยงานภาครัฐ
ปงบประมาณ 2551 สถาบันฯ ไดดำเนินการปรับปรุงและยกรางขอบังคับ ระเบียบ และไดเสนอ
ใหคณะกรรมการสถาบันฯ พิจารณาใหความเห็นชอบและประกาศบังคับใชบงั คับแลว รวมทัง้ สิน้ 7 ฉบับ
ปงบประมาณ 2552 สถาบันฯ จึงไดปรับปรุงและยกรางระเบียบ ประกาศ ตอเนือ่ งเพิม่ เติมอีก 11 ฉบับ
เพื่อใหครอบคลุมการดำเนินงานของสถาบันฯ ดังรายการตอไปนี้
1. ระเบียบสถาบันฯ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งเปน
เจาหนาที่หรือลูกจางของสถาบัน พ.ศ. 2552
2. ระเบียบสถาบันฯ วาดวยหลักเกณฑและวิธกี ารในการทำสัญญาจางปฏิบตั งิ าน การประเมิน
ผลการทดลองปฏิบัติงานและการเปลี่ยนตำแหนงเจาหนาที่ พ.ศ. 2552
3. ระเบียบสถาบันฯ วาดวยการจายคารักษาพยาบาล คาฟนฟูสมรรถภาพ คาทดแทน และ
คาทำศพ เงินทดแทนแกเจาหนาที่หรือลูกจาง พ.ศ. 2552
4. ระเบียบสถาบันฯ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการยื่นใบลา พ.ศ. 2552
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5. ระเบียบสถาบันฯ วาดวยการใหเจาหนาที่ไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน พ.ศ. 2552
6. ระเบียบสถาบันฯ วาดวยคาลวงเวลา คาปฏิบัติงานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด
พ.ศ. 2552
7. ระเบียบสถาบันฯ วาดวยการดำเนินงานฝกอบรม พ.ศ. 2552
8. ประกาศสถาบันฯ วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการจายเงินรางวัลประจำป
แกเจาหนาที่ พ.ศ. 2552
9. ประกาศสถาบันฯ วาดวยการจัดหาพัสดุดวยวิธีการตกลงราคา และวิธีการประกวดราคา
พ.ศ. 2552
10.ประกาศสถาบันฯ วาดวยหลักเกณฑและวิธกี ารเบิกจายพัสดุ การยืม และการสงคืนครุภณ
ั ฑ
พ.ศ. 2552
11.ระเบียบสถาบันฯ วาดวยประมวลจริยธรรมของเจาหนาที่และลูกจาง พ.ศ. 2552
• การจัดทำระบบบริหารงานอิเล็กทรอนิกส
สถาบั น ฯ ได น ำเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช ใ นการปฏิ บ ั ต ิ ง านประจำวั น เพื ่ อ ยกระบบ
การปฎิบัติงาน สูการเปนสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation หรือ OA) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานโดยไดดำเนินการจัดทำระบบบริหารอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวยระบบยอยดังตอไปนี้
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (ทะเบียนหนังสือรับ ทะเบียนหนังสือออก ระบบจัดเก็บเอกสาร
ดวยภาพลักษณ)
- ระบบบันทึกรายการจัดซื้อจัดจาง
- ระบบบันทึกสัญญาจัดซื้อจัดจางและตรวจรับ
- ระบบจองรถยนต
- ระบบวางแผนและควบคุมเบิกจายงบประมาณ
- ระบบจองหองประชุม
- ระบบการลา
• การพัฒนาบุคลากร
สถาบันฯ ใหความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพือ่ เพิม่ ความรูแ ละประสบการณทางวิชาการ
เพื่อเพิ่มศักยภาพและความกาวหนาของเจาหนาที่ในปงบประมาณ 2552 สถาบันฯ ไดจัดสรร
งบประมาณสำหรับภารกิจการพัฒนาบุคลากรรวมทั้งสิ้น 470,175 บาท ดังตอไปนี้
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• การฝกอบรม
ชื่อเจาหนาที่และตำแหนง

หลักสูตร

องคกรผูจัด

นางสาวชญานิษฐ ดุลยเกษม
เจาหนาที่ฝกอบรม

เทคนิคการเขียนและนำเสนอ
โครงการอยางมีประสิทธิภาพ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย

นางสาวชญานิษฐ ดุลยเกษม
เจาหนาที่ฝกอบรม

การบริหารการเปลี่ยนแปลง

สำนักงาน ก.พ.ร.

ร.ท. พันธรบ ราชพงศา
เจาหนาที่ฝกอบรม

การบริหารการเปลี่ยนแปลง

สำนักงาน ก.พ.ร.

ร.ท. พันธรบ ราชพงศา
เจาหนาที่ฝกอบรม

การวางแผนและ
การบริหารโครงการ

สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร

ร.ท. พันธรบ ราชพงศา
เจาหนาที่ฝกอบรม

พัฒนาคน พัฒนางาน
ดวยกระบวนการ KM

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย

นายภานุมาส เทพทอง
เจาหนาที่บุคลากร

การบริหารการเปลี่ยนแปลง

สำนักงาน ก.พ.ร.

นางสาวกันยารัตน วงศบุญเพ็ง
เจาหนาที่การเงิน

พัฒนาความจำ เพื่อความสำเร็จ
ของงานดวย Mind Map

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย

นางสาวกันยารัตน วงศบุญเพ็ง
เจาหนาที่การเงิน

เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย

นางสาวฉมานุต เกราะทอง
เลขานุการบริหาร

พัฒนาคน พัฒนางาน
ดวยกระบวนการ KM

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย

นายเตวิช เฉลิมรักษ
เลขานุการบริหาร

พัฒนาคน พัฒนางาน
ดวยกระบวนการ KM

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย

นางสาวระกาแกว จำรัส
เจาหนาที่บริการวิชาการ

การวางแผนและ
การบริหารโครงการ

สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร
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ชื่อเจาหนาที่และตำแหนง

หลักสูตร

องคกรผูจัด

นางสาวรจนยล วงศสุขศิริ
นักวิจัย

Application of Eco-design

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)

นางสาวออยทิพย สอดแสง
เจาหนาที่ฝกอบรม

การบริหารงานฝกอบรม
อยางมีประสิทธิภาพ

วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวณัฐชยา สมนิยาม
เจาหนาที่บัญชี

หลักสูตรประกาศนียบัตร
ผูตรวจสอบภายใน
ของประเทศไทย (CPIAT)

สมาคมผูตรวจสอบภายใน
แหงประเทศไทย

นางสาววิไลพร แกวอนันต
เจาหนาที่นโยบายและแผน

โครงการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต)

คณะรัฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ชื่อเจาหนาที่และตำแหนง

หลักสูตร

องคกรผูจัด

นายธนพล ธนาวัฒนวิภาค
เจาหนาที่ฝกอบรม

การประชุมวิชาการประจำป 2552
เรื่อง“โอกาสการเกษตรไทย
ภายใตวิกฤตโลก”

สำนักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องคการมหาชน)

นางสาวรจนยล วงศสุขศิริ
นักวิจัย

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง
“National Food, Energy and
Environmental Sustainability
Conference”

คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี

• การเขารวมประชุมวิชาการ

• การศึกษาตอระดับปริญญาเอก

นายวิมล ปนคง หัวหนาสวนงานบริหาร ทุนศึกษาตอระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต โครงการ
ดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร สาขาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

• การสัมมนาบุคลากรประจำป

จัดสัมมนาบุคลากรประจำปเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพลังการทำงานเปนทีม”
ระหวางวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2552 ณ เลคเฮฟเวน รีสอรท แอนด ปารค จังหวัดกาญจนบุรี
จัดโดยบริษทั โปรเฟสชัน่ นอลเลอรนิ่ง แมเนจเมนท จำกัด
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แนวทางการดำเนินงานในระยะตอไป

สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) ไดกำหนดจุดยืนทาง
ยุทธศาสตรในระหวางป พ.ศ. 2553 – 2556 ซึ่งเปนแนวทางการดำเนินงานในระยะตอไปไว ดังนี้
1. เสริมสรางภาพลักษณองคกรใหเปนสถาบันดานการคาและการพัฒนาที่ไดรับการยอมรับ
อยางกวางขวาง ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
2. กาวไปสูการเปนองคกรที่มีความโดดเดนและมีขีดสมรรถนะสูง (High Performance
Organization: HPO) ที่มีการบริหารจัดการอยางมืออาชีพ โดยคำนึงถึงหลักความคุมคา (Value for
Money) หลักการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufﬁciency Economy)
3. ผลิตและเผยแพรองคความรูที่ทันสมัยสอดคลองกับกระแสโลกาภิวัตนและแนวโนมการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งการเผยแพรงานวิจัยและการจัดฝกอบรมระดับสูงที่เปนการตอยอด
องคความรู เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน (competitiveness) ของภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน
4. จัดวางทิศทาง (Themes) การขับเคลื่อนภารกิจการใหบริการองคความรูและนวัตกรรม
ที่เอื้อตอการพัฒนาการคาและการพัฒนาของประเทศและภูมิภาค โดยเนนผูรับบริการเปนศูนยกลาง
ใหสามารถเขาถึงบริการขอมูลพื้นฐานและขอมูลเชิงลึกดานการคาระหวางประเทศและการพัฒนา
ไดอยางทั่วถึงและเกิดความพึงพอใจสูงสุด (Service Excellence Organization: SEO)
5. บูรณาการกับภาคีเครือขายทั้งในประเทศและตางประเทศอยางเปนระบบ โดยเฉพาะดาน
โครงการวิจัย (research project) การแลกเปลี่ยนนักวิจัย (visiting fellows) และการจัดการฝกอบรม
(training program) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินงานดานการคาและการพัฒนา
6. พัฒนาองคกรใหเปนศูนยกลางของภูมิภาคเอเชีย (Regional Hub) ดานการฝกอบรม
เรื่องการคาระหวางประเทศและการพัฒนา
7. พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการเทียบเทามาตรฐานสากล (TQA) โดยยึดหลักมุง เนน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน (Result-based Management: RBM) และการบริหารตามวัตถุประสงค
(Management by Objective: MBO) ที่มุงผลสำเร็จของงาน
8. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรกลุมเปาหมายและบุคลากรภายในอยางตอเนื่อง
และเปนระบบเพือ่ ใหมคี วามเชีย่ วชาญดานการคาระหวางประเทศและการพัฒนาทีเ่ ทียบเทามาตรฐาน
สากล (Trade Technician Expert)
9. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เอื้อตอการพัฒนาและเผยแพร
องคความรูด ว ยนวัตกรรมทีท่ นั สมัย รวมทัง้ พัฒนาการจัดการองคความรู (Knowledge Management)
เพื่อนำไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู

แผนงาน/รายการ

3. พัฒนาความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการคา
และการพัฒนา
3.1 บูรณาการความรวมมือระดับภูมภิ าคเพือ่ สรางกิจกรรม
และผลงานที่สามารถใชอางอิงหรือเชื่อมโยงได
ในระดับระหวางประเทศในเอเชีย
3.2 สรางเครือขายความรวมมือระหวางประเทศ
เพื่อการคาและพัฒนา

2.1 พัฒนาบุคลากรดานการคาและการพัฒนา
ใหมีสมรรถนะและความเชี่ยวชาญ
2.2 สรางคลังสมอง (Pool of Resource Persons)
เพือ่ การคาและการพัฒนาของภูมภิ าค
2.3 บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององคกร
อยางเปนระบบครบวงจร

1.1 สงเสริมการเขาถึงและพัฒนา สรางองคความรู
และนวัตกรรมที่ทันสมัยในดานการคา
และการพัฒนา
1.2 ปรับสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่เอื้อ
ตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู

4.1 ยกระดับการใหบริการทางวิชาการอยางมีคุณภาพ
และไดมาตรฐานโดยใหมีผลงานในภาษาอื่นๆ
ของเอเชียที่เผยแพร ไดดวย
4.2 พัฒนาวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อรองรับ
การใหบริการทางวิชาการ
4.3 สงเสริมการประชาสัมพันธและการตลาดเชิงรุก

4. พัฒนาคการใหบริการทางวิชาการอยางมีคุณภาพ
และไดมาตรฐาน

ผลผลิต
2. พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพเพื่อการคา
และการพัฒนา

2. ITD เปนที่รูจักและยอมรับในการใหบริการทางวิชาการอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
รองรับความตองการเพื่อการคาและพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย

1. องคความรูและนวัตกรรมเพื่อการคาและการพัฒนา ทันสมัย เปนที่ตองการ
และไดรับการยอมรับทั้งในและตางประเทศ
(Innovation of Trade and Development Best in Class)

1. พัฒนาองคความรูและนวัตกรรมที่สงผล
ตอการคาและการพัฒนา

2. ประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียมีความรวมมืออยางยั่งยืน และไดรับบริการ
ทางวิชาการอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐานระดับนานาชาติ

1. ประเทศไทยและประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียประสบความสำเร็จ
เพื่อการคาและการพัฒนา

เปาประสงค

กลยุทธ

2. การพัฒนาความรวมมืิอและการใหบริการทางวิชาการ

เพื่อเสริมสรางศักยภาพเพื่อการคาและการพัฒนาของประเทศไทยและประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย

1. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา คนควา วิจัย เพื่อการคาและการพัฒนาเพื่อภูมิภาคเอเชีย
2. เสริมสรางศักยภาพและความสามารถในการวิเคราะหการกำหนดนโยบายเพื่อการคาและการพัฒนา
3. สงเสริมและสนับสนุนความรวมมือดานการคาและการพัฒนาอยางยั่งยืนเพื่อภูมิภาคเอเชีย
4. ใหบริการทางวิชาการเพื่อเสริมสรางศักยภาพและสมรรถนะดานการคาและพัฒนาใหแกบุคลากรในภูมิภาคเอเชีย

เปนศูนยกลางองคความรูและการใหบริการทางวิชาการเพื่อการคาและการพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย

1. การพัฒนาองคความรูเพื่อการศึกษาและการพัฒนา

ประเด็นยุทธศาตร

วัตถุประสงค

พันธกิจ

วิสัยทัศน

แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) ของสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) พ.ศ. 2553 - 2556
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ผลการดำเนินงานของสถาบันฯ

37

งานวิจัย

ภารกิจอีกประการหนึง่ ของสถาบันฯ คือ การใหบริการทางวิชาการ โดยการนำเสนอขอมูลเชิงลึก
ทางดานการคาและการพัฒนาแกสาธารณชน ซึ่งขอมูลดังกลาวไดมาจากการดำเนินการวิจัยตาม
โครงการวิจยั ตางๆ ทัง้ ทีเ่ ปนโครงการทีน่ กั วิจยั ของทางสถาบันฯ เปนผูด ำเนินการวิจยั เองโดยรวมมือกับ
นักวิชาการและผูเชี่ยวชาญจากภายนอก และโครงการวิจัยที่หนวยงานภายนอกไดจัดจางสถาบันฯ
ใหเปนที่ปรึกษาโครงการฯ ซึ่งผลการวิจัยที่ไดจะไดรับการเผยแพรและกระจายความรูไปสูบุคลากรใน
ทุกภาคสวน ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ ในรูปของเอกสารเพื่อการฝกอบรม/สัมมนา ที่ตีพิมพ
เปนรูปเลม การจัดเก็บฐานขอมูลบนสือ่ อิเล็กทรอนิกสและเว็บไซตของสถาบันฯ เพือ่ เปนการเสริมสราง
ศักยภาพและเพิม่ พูนสมรรถนะใหแกบคุ ลากรของประเทศกำลังพัฒนาในภูมภิ าคเอเชียและอืน่ ๆ ตอไป

สวนงานวิจัย มีโครงการวิจัยในปงบประมาณ 2552 จำนวน 6 โครงการ

1. โครงการศึกษา “ผลกระทบของวิกฤตการณทางการเงินโลกป ค.ศ. 2008 ตอภาคเศรษฐกิจ
ที่แทจริงของประเทศไทยผานชองทางการคาระหวางประเทศ”
2. โครงการ “การศึกษาโอกาสและศักยภาพของการลงทุนภาคเกษตรของผูประกอบการไทย
ใน สปป.ลาว
3. โครงการศึกษา “ดัชนีชี้นำภาวะการสงออกรายอุตสาหกรรม”
4. โครงการศึกษา “ผลกระทบจากการเปดการคาเสรีระหวางไทยกับสหภาพยุโรปที่มีตอ
อุตสาหกรรมอาหารของไทย”
5. โครงการศึกษา “การลงทุนของอาเซียนในประเทศ CLV และโอกาสทางธุรกิจของ SMEs ไทย”
6. โครงการศึกษา “เมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจที่มีความนาอยูอยางยั่งยืน: พื้นที่ชายฝงทะเล
ภาคตะวันออกของประเทศไทย (Eastern Seaboard: ESB)”

โครงการวิจัยทั้ง 6 โครงการดังกลาว มีรายละเอียด ดังนี้
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โครงการศึกษาผลกระทบของวิกฤตการณทางการเงินโลกป ค.ศ. 2008
ตอภาคเศรษฐกิจที่แทจริงของประเทศไทยผานชองทางการคาระหวางประเทศ
วิกฤตการณการเงินโลกที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาในป 2008 ไดสงผลกระทบไปยังระบบการเงินและ
เศรษฐกิจโลกอยางมาก โดยตนเหตุของวิกฤตการณในครั้งนี้เกิดขึ้นจากการคางชำระหนี้ในสินเชื่อประเภท
ซับไพรม และไดสงผลกระทบตอเนื่องไปยังภาคการเงินของหลายประเทศ เชน ยุโรป ญี่ปุน รัสเซีย อินเดีย
และภาคเศรษฐกิจทีแ่ ทจริงของทัง้ สหรัฐอเมริกา และประเทศอืน่ ๆ เนือ่ งมาจากความเชือ่ มโยงทัง้ ในภาคการเงิน
การคา และการลงทุนระหวางประเทศเหลานัน้ ในสวนของภาคเศรษฐกิจทีแ่ ทจริงของสหรัฐอเมริกานัน้ ไดสง
สัญญาณของภาวะเศรษฐกิจถดถอยนับตั้งแตไตรมาสที่ 3 ของ ป 2008 โดยมีอัตราการวางงานที่เพิ่มขึ้น
การจับจายใชสอยของผูบริโภคลดลง การหดตัวของภาคการผลิต อีกทั้งการลงทุนของสินทรัพยถาวรที่ลดลง
เมือ่ รวมเขากับภาวะความปน ปวนในภาคการเงินและการถดถอยของภาคเศรษฐกิจทีแ่ ทจริงในสหรัฐอเมริกา
ยุโรป และประเทศอืน่ ๆ อีกหลายแหงในโลก จึงยากทีภ่ าคเศรษฐกิจของไทยจะหลีกเลีย่ งผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ได
ผลกระทบของวิกฤตการณการเงินโลกป 2008 ทีเ่ กิดขึน้ ในสหรัฐอเมริกาถูกสงผานมายังประเทศไทยผานชอง
ทางการคาระหวางประเทศ เนือ่ งจากประเทศไทยมีการพึง่ พิงการสงออกสูง อีกทัง้ รูปแบบของการคาระหวาง
ประเทศ ยังมีการเชือ่ มโยงในลักษณะของการนำเขาสินคาขัน้ กลางเพือ่ นำไปผลิตตอ โดยเฉพาะอยางยิง่ สินคา
ทีส่ ง ออกไปยังประเทศจีนและประเทศอืน่ ๆ ในภูมภิ าคเอเชีย และวิกฤตการณการเงินในครัง้ นีเ้ กิดขึน้ ในประเทศ
ที่เปนตลาดสงออกหลักของประเทศไทย
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อศึกษาผลกระทบในระดับมหภาคและอุตสาหกรรมในภาพรวมดวยแบบจำลองเชิงปริมาณ
2. เพือ่ ศึกษาผลกระทบในระดับอุตสาหกรรม โดยเลือกศึกษาเชิงลึก 4 อุตสาหกรรม ไดแก คอมพิวเตอร
และชิ้นสวน ยานยนตและชิ้นสวน อัญมณีและเครื่องประดับ และอาหารทะเลแปรรูป
3. เพือ่ วิเคราะหหามาตรการในการบรรเทาผลกระทบและการปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมในระยะยาว
เพือ่ สงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันและเพือ่ เพิม่ ความแข็งแกรงในการรับมือกับวิกฤตการณ
การเงินของอุตสาหกรรมในอนาคต
ระยะเวลาที่ศึกษา

2 มีนาคม 2552 – 29 มกราคม 2553 รวม 11 เดือน

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ใหทราบถึงผลกระทบที่เกิดจากวิกฤตการณทางการเงินตอภาคเศรษฐกิจที่แทจริงของประเทศไทย
ในระดับมหภาค อันเปนผลจากการคาระหวางประเทศ
2. ให ท ราบถึ ง ระดั บ ความรุ น แรงของผลกระทบในภาพรวมที ่ แ ต ล ะอุ ต สาหกรรมจะได ร ั บ จาก
วิกฤตการณทางการเงิน ในแงของความรุนแรงของผลกระทบ (อุตสาหกรรมทีไ่ ดรบั ผลกระทบแลว)
และการคาดการณผลกระทบ (อุตสาหกรรมที่คาดวาจะไดรับผลกระทบ)
3. ใหทราบถึงปญหาที่เกิดขึ้น ผลกระทบและระดับความรุนแรงที่จะเกิดกับอุตสาหกรรมสงออกหลัก
ทัง้ 4 อุตสาหกรรมของประเทศไทย รวมถึงความแข็งแกรงของอุตสาหกรรมในการรับมือผลกระทบ
และความเชื่อมโยงไปยังอุตสาหกรรมตอเนื่อง
4. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในเรื่องการบรรเทาผลกระทบและการพัฒนาโครงสรางอุตสาหกรรม
ในอนาคตเพือ่ ใหมคี วามเขมแข็งและสามารถรับมือผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากวิกฤตการณการเงิน
ในอนาคต
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โครงการการศึกษาโอกาสและศักยภาพของการลงทุนภาคเกษตร
ของผูป ระกอบการไทยใน สปป.ลาว
สำหรับการศึกษาวิจัยนี้ เปนการศึกษาโอกาสและศักยภาพของการลงทุนภาคเกษตรของผูประกอบ
การไทยใน สปป.ลาว โดยศึกษาสินคาเกษตร 8 ชนิด ไดแก ขาวโพดเลี้ยงสัตว ถั่วเหลือง ขาวโพดหวาน
อ อ ย มั น สำปะหลั ง กาแฟ ยางพารา และไม ย ู ค าลิ ป ตั ส ครอบคลุ ม ตั ้ ง แต ก ารผลิ ต วั ต ถุ ด ิ บ ไปจนถึ ง
อุตสาหกรรมเกษตรที่เกี่ยวของของ สปป.ลาว กฎระเบียบและวิธีการขอรับการสงเสริมการลงทุน รวมทั้ง
สิทธิประโยชนของผูลงทุนที่จะไดรับจากการสงเสริมการลงทุนรวมทั้งสิทธิประโยชนของผูลงทุนที่จะไดรับ
จากกรอบขอตกลงตางๆ เชน ASEAN / AISP, EU , USA , ACMECS ของประเทศเพื่อนบาน เชน ไทยและ
เวียดนาม โดยเปรียบเทียบกับสิทธิประโยชนทไ่ี ทยไดรบั ภายใตกรอบขอตกลงตางๆ ศึกษาสถานการณสนิ คา
เกษตรในดานปริมาณและมูลคา ของ สปป.ลาว ที่สงออกและนำเขากับประเทศไทย และ สปป.ลาว กับ
ประเทศคูคาอื่นๆ โดยศึกษาทั้งในดานอุปสงค-อุปทาน และตนทุนการผลิต ศึกษาเปรียบเทียบตนทุนการ
ผลิตระหวาง สปป.ลาว กับไทย โดยจะศึกษาเปนรายสินคา รวมทัง้ วิเคราะหแนวโนมความตองการในอนาคต
รูปแบบการลงทุนและปญหาอุปสรรคทีป่ ระเทศตางๆ ไดมกี ารลงทุนอยูแ ลวใน สปป.ลาว เชน ไทย เวียดนาม
และจีน รวมถึงโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในการคาและการลงทุน
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อศึกษาโอกาสและขอจำกัดในการลงทุนภาคการเกษตรของไทยใน สปป.ลาว
2. เพื่อวิเคราะหชนิดของสินคาและรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมใน สปป.ลาว
3. เพื่อใหเกิดความรวมมือในการผลิต การคา และการลงทุน ระหวางไทย และ สปป.ลาว
ระยะเวลาที่ศึกษา

1 กรกฎาคม 2552 – 31 มีนาคม 2553 รวม 9 เดือน

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ใหไดเอกสารที่มีขอมูลครบถวนสมบูรณและสะดวกตอการใชงานสำหรับการตัดสินใจของ
ผูประกอบการไทยที่มีความสนใจที่จะไปลงทุนภาคการเกษตรใน สปป.ลาว
2. เปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันสำหรับสินคาเกษตรจากไทยในตลาดโลก
3. เกิดความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางไทย และ สปป.ลาว ซึ่งจะนำไปสูความอยูดีกินดีของ
ทั้งสองประเทศ
4. สามารถจัดทำเปนคูมือการลงทุนใน สปป.ลาว สำหรับผูประกอบการไทย
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โครงการศึกษาดัชนีชน้ี ำภาวะการสงออกรายอุตสาหกรรม
ภายใตสภาวการณในปจจุบนั ทีป่ จ จัยทางเศรษฐกิจทัง้ ภายในและภายนอกประเทศมีการเปลีย่ นแปลง
ตลอดเวลานัน้ การจัดทำระบบสัญญาณเตือนภัย (Early Warning System) ดานการสงออกจึงมีความสำคัญ
อยางยิง่ ในการบงชีถ้ งึ สถานการณของภาคการสงออกของไทยในชวงระยะเวลาตางๆ ภายใตขอ มูลทีม่ อี ยูใ น
ปจจุบนั เพือ่ ใหสามารถนำเอาขอมูลจากระบบดังกลาวไปใชในการสรางความเขาใจในสถานการณทางดาน
การสงออก เสนอแนะตัวนโยบาย เปาหมายของนโยบาย และระยะการดำเนินนโยบายตางๆ ไดอยางเหมาะสม
อยางไรก็ตาม ในสวนของภาคการสงออก การศึกษาระบบสัญญาณเตือนภัย (Early Warning System) ดาน
การสงออกยังมีคอ นขางนอย โดยสวนมากเปนการศึกษาถึงการเปลีย่ นแปลงของขีดความสามารถในการแขงขัน
และสวนแบงตลาดของสินคาไทยในตลาดตางประเทศซึ่งเปนการศึกษาในระยะยาวเปนสำคัญ การศึกษานี้
จึงมีเปาหมายที่จะพัฒนาระบบสัญญาณเตือนภัย (Early Warning System) ดานการสงออก โดยใชกรอบ
แนวคิดทางเศรษฐศาสตรรว มกับวิธกี ารทางสถิติ ในการวิเคราะห คนหาตัวแปรดานเศรษฐกิจตางๆ ทีส่ ามารถ
บงชี้ หรือมีสว นในการชีน้ ำสถานการณการสงออก โดยการพัฒนาดัชนีชน้ี ำภาวะการสงออก (Leading Indicator)
ของไทยขึน้ เพือ่ สามารถนำไปใชเปนเครือ่ งมือในการเตือนภัยดานการสงออกลวงหนา ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหมเี ครือ่ งมือ
ในการวิเคราะหสถานการณการสงออก และสามารถนำไปใชประกอบการเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตรใน
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการสงออกไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสถานการณการสงออก
ในชวงระยะเวลาตางๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม รวมทัง้ มีศนู ยกลางขอมูล และเครือขายฐานขอมูลสารสนเทศ
ทางดานการสงออกที่สามารถเชื่อมตอกับหนวยงานตางๆ ได
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อสำรวจหาตัวแปรทางเศรษฐกิจ และการสงออกจากระบบขอมูลสารสนเทศทางดานเศรษฐกิจ
และการสงออกที่มีอยูในปจจุบัน ที่จะสามารถบงชี้ถึงสถานการณทางดานการสงออกไทยในชวง
เวลาตางๆ และพยากรณสถานการณทางดานการสงออกของไทยในอนาคตที่ชัดเจนได
2. เพื่อพัฒนาดัชนีชี้นำภาวะการสงออกรายอุตสาหกรรมของประเทศไทย และแบบจำลองพยากรณ
ภาวะการสงออกรายอุตสาหกรรม เพือ่ เปนระบบเตือนภัยลวงหนาดานการสงออก เพือ่ ประโยชนใน
การวิเคราะหสถานการณการสงออกไดอยางถูกตอง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพในแตละสถานการณ
3. เพื่อเปนเครื่องมือสำหรับสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนาในการวิเคราะหภาวะ
การสงออก
ระยะเวลาที่ศึกษา

16 กรกฎาคม 2552 – 15 กรกฎาคม 2553 รวม 12 เดือน

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. สามารถคนหาและสำรวจหาขอมูลสถิตจิ ากระบบขอมูลสารสนเทศดานการสงออกทีม่ อี ยูใ นปจจุบนั
ที่สามารถบงชี้ถึงสถานการณทางดานการสงออกในชวงเวลาในอนาคตที่ชัดเจนได
2. ทำใหทราบถึงรูปแบบของดัชนีชี้นำภาวะการสงออกรายอุตสาหกรรมของไทยได โดยการวิเคราะห
โดยการสรางดัชนีชี้นำวัฏจักรธุรกิจ (Leading Index for Business Cycle)
3. สามารถสรางดัชนีชน้ี ำภาวะการสงออกของอุตสาหกรรมรายสาขา และแบบจำลองพยากรณภาวะ
การสงออกรายอุตสาหกรรม เพื่อเปนระบบเตือนภัยลวงหนาดานการสงออกที่สามารถวิเคราะห
สถานการณการสงออกไดอยางถูกตอง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพในแตละสถานการณ
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โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปดการคาเสรีระหวางไทยกับสหภาพยุโรป
ทีม่ ตี อ อุตสาหกรรมอาหารของไทย
ดวยการเจรจาจัดทำความตกลงการคาเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป (ASEAN – EU FTA) ไดเลือ่ นการเจรจา
ออกไปอยางไมมีกำหนด และมีแนวโนมที่จะดำเนินการเจรจาในกรอบทวิภาคีระหวางไทยกับสหภาพยุโรป
จึงนับเปนปรากฏการณทจ่ี ะสงผลกระทบตอไทยเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิง่ ในสถานการณทก่ี ารขยาย
สมาชิกภาพของสหภาพยุโรปยังคงดำเนินไปอยางตอเนื่องในปจจุบัน ประเทศคูคาตางๆ ของสหภาพยุโรป
ยอมจะไดรบั ผลกระทบดังกลาวอยางหลีกเลีย่ งไมได
การศึกษาในครัง้ นี้ จึงเปนการเตรียมความพรอมของไทยเพือ่ รองรับผลกระทบตลอดจนการเปลีย่ นแปลง
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเจรจาการคาเสรีระหวางไทยกับสหภาพยุโรป และการขยายตัวของสหภาพยุโรป
โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแขงขันของสินคาไทยในตลาดสหภาพยุโรป
การศึกษาในครั้งนี้จึงไดมีแนวคิดที่จะวิเคราะหผลที่จะเกิดขึ้นกับสาขาอุตสาหกรรมหลักของไทยโดยเฉพาะ
ในอุตสาหกรรมอาหาร หากการเจรจาการคาเสรีระหวางไทยกับสหภาพยุโรปประสบผลสำเร็จ โดยจะเนน
ศึกษาประเด็นความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมอาหารเปนหลัก โดยเปรียบเทียบระหวางไทย
กับประเทศคูแ ขงทีส่ ำคัญ รวมไปถึงกฎระเบียบ มาตรฐานตางๆ เกีย่ วกับความปลอดภัยดานอาหาร (food safety)
ที่กำหนดโดยสหภาพยุโรป
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อวิเคราะหความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมอาหารของไทยกับสหภาพยุโรป
หากมีการเปดการคาเสรีระหวางไทยกับสหภาพยุโรป
2. เพื่อวิเคราะหความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมอาหารของไทยกับสหภาพยุโรป ทั้งใน
ภาพรวมและเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอาเซียนอื่น และประเทศคูแขงที่สำคัญ
3. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการแขงขัน มาตรฐานความปลอดภัยดานอาหาร
ของสหภาพยุโรป และมาตรการกีดกันทางการคาที่ไมใชภาษีที่มีตอสินคาอาหารของไทยในตลาด
สหภาพยุโรป
4. เพือ่ จัดทำขอเสนอแนะในการกำหนดมาตรการรองรับการเปดการคาเสรีระหวางไทยกับสหภาพยุโรป
สำหรับอุตสาหกรรมอาหารในอนาคตไดอยางเหมาะสม
ระยะเวลาที่ศึกษา

1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553 รวม 12 เดือน

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ภาคเอกชนทราบถึงสภาพทั่วไปและความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมอาหารของไทย
และผลกระทบจากการเปดการคาเสรีระหวางไทยกับสหภาพยุโรปทีม่ ตี อ อุตสาหกรรมอาหารของไทย
ซึง่ ผลการศึกษาสามารถนำไปใชเปนขอมูลประกอบการกำหนดแนวทางการปรับตัวอยางเปนรูปธรรม
ที่ชัดเจนและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลก ตลอดจนการเตรียมการเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในอนาคต
2. ภาคราชการมีขอมูลพื้นฐานในการใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอภาคสวนที่เกี่ยวของ
3. ขอมูลที่ไดจากการศึกษาจะเปนประโยชนตอการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมสำหรับทางสถาบันฯ
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โครงการศึกษาการลงทุนของอาเซียนในประเทศ CLV และโอกาสทางธุรกิจของ SMEs ไทย
CLMV หรือ กัมพูชา สปป.ลาว พมา และเวียดนาม เปนประเทศในกลุมประเทศอาเซียน ที่ยังคงความ
อุดมสมบูรณของทรัพยากรการผลิตตางๆ อันไดแก ที่ดิน แรงงาน วัตถุดิบ และแหลงพลังงานธรรมชาติ
อยูอีกมาก ขณะที่ศักยภาพของตลาดภายในประเทศกำลังทวีความเขมแข็งดานอุปสงคมากขึ้นทุกขณะ
จากการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศในอัตราสูง อันสะทอนถึงอุปสงคในสินคาและบริการภายใน
ประเทศ CLMV ทีเ่ พิม่ ขึน้ ในอัตราสูงเมือ่ เปรียบเทียบกับประเทศสมาชิกอืน่ ๆ นอกจากนีต้ ลาดการคาระหวาง
ประเทศของประเทศ CLMV ยังเปนอีกแรงดึงดูดทีส่ ำคัญตอนักลงทุนจากตางประเทศ ทัง้ ชองทางการคากับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศผูน ำเขาสินคาหลักอืน่ ๆ เชน สหรัฐอเมริกา และสภาพยุโรป ทีใ่ หสทิ ธิพเิ ศษ
ในการคากับประเทศ CLMV ดังนัน้ การลงทุนในประเทศ CLMV จึงเปนโอกาสสำหรับนักลงทุนไทยดวยเชนกัน
ดังนัน้ การศึกษาเรือ่ ง “การลงทุนของอาเซียนในประเทศ CLV และโอกาสทางธุรกิจของ SMEs ไทย” ในครัง้ นี้
จึงจะเปนประโยชนและชวยใหผปู ระกอบการไทยมีความเขาใจเกีย่ วกับโอกาสการลงทุนและกลยุทธทเ่ี หมาะสม
ในการลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียน 3 ประเทศของกลุม CLMV คือ กัมพูชา สปป.ลาว และเวียดนาม (CLV)
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเขาไปลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียน 3 ประเทศหลัก ไดแก สิงคโปร
มาเลเซีย และไทย ในประเทศ CLV ใน 4 ธุรกิจ ไดแก ธุรกิจอาหารแปรรูปและสินคาเกษตรแปรรูป
ธุรกิจบรรจุภัณฑ ธุรกิจรานอาหารไทย และธุรกิจอูซอมรถยนตและบริการที่เกี่ยวกับรถยนต
2. เพือ่ ศึกษาสถานการณ แนวโนม และกลยุทธการลงทุนจากสิงคโปร มาเลเซีย และไทย ในประเทศ CLV
3. เพื่อศึกษาการสนับสนุนและสงเสริม SMEs ในการเขาไปลงทุนในประเทศ CLV จากภาครัฐของ
สิงคโปร มาเลเซีย และไทย
4. เพื่อสรางองคความรูแก SMEs ไทยเกี่ยวกับสถานการณและกลยุทธการลงทุน และการประกอบ
ธุรกิจในประเทศ CLV ใหประสบความสำเร็จ
5. เพื่อเสนอแนะแกหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของในการสนับสนุนและสงเสริม SMEs ไทยใหเขาไป
ลงทุนในประเทศ CLV ใหประสบความสำเร็จ
ระยะเวลาที่ศึกษา

1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553 รวม 12 เดือน

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เขาใจสถานการณและแนวโนมการลงทุนประเทศสมาชิกอาเซียน 3 ประเทศหลัก ไดแก สิงคโปร
มาเลเซีย และไทย ในประเทศ CLV ใน 4 ธุรกิจ ไดแก ธุรกิจอาหารแปรรูปและสินคาเกษตรแปรรูป
ธุรกิจบรรจุภัณฑ ธุรกิจรานอาหารไทย และธุรกิจอูซอมรถยนตและบริการที่เกี่ยวกับรถยนต
2. กลยุทธการลงทุนจากสิงคโปร มาเลเซีย และไทย ในประเทศ CLV ใหประสบความสำเร็จ
3. เขาใจการสนับสนุนและสงเสริม SMEs ในการเขาไปลงทุนในประเทศ CLV จากภาครัฐของสิงคโปร
มาเลเซีย และไทย
4. องคความรูแก SMEs ไทยเกี่ยวกับสถานการณและกลยุทธการลงทุน และการประกอบธุรกิจใน
ประเทศ CLV ใหประสบความสำเร็จ
5. เสนอแนะแนวทางการสนับสนุนและสงเสริม SMEs ไทยใหเขาไปลงทุนในประเทศ CLV ใหประสบ
ความสำเร็จแกหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ
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โครงการศึกษาเมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจที่มีความนาอยูอยางยั่งยืน:
พื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย (Eastern Seaboard: ESB)
โครงการวิจัยฯ นี้เปนการดำเนินการที่สอดคลองกับแนวนโยบายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ทีก่ ลาวถึงการทำใหสงั คมมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางมีคณ
ุ ภาพ
กลาวคือ มีการขยายตัวของเศรษฐกิจ พรอมทั้งมีสิ่งแวดลอมและสภาพความเปนอยูที่นาอยู อันจะทำให
ประชาชนผูอาศัยในสังคมนั้นรูสึกถึงความนาอยูอยางยั่งยืนของสังคมและชุมชนที่อยูรวมกันอยางเปนสุข
ซึง่ การพัฒนาเมืองในแนวทางดังกลาวนีจ้ ะใหความสำคัญและเนนวาการพัฒนาชาตินน้ั ควรจะตองมีองคประกอบ
ในการพัฒนาทีค่ รอบคลุมหลายดาน ทัง้ การพัฒนาใหมกี ารเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทีเ่ ปนตัวขับเคลือ่ นระบบ
เศรษฐกิจของชาติ ควบคูก บั การควบคุมดูแลสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและความนาอยูข องสังคมคูข นาน
กันไป โดยโครงการฯ นีจ้ ะใหความสำคัญไปทีจ่ งั หวัดในชายฝง ทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย (Eastern
Seaboard: ESB) เชน ชลบุรี ระยอง เปนตน ทางสถาบันฯ ไดดำเนินการโครงการนี้ โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ นำ
เสนอแนวทางเชิงนโยบายแกภาครัฐและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ในการพัฒนาเมืองใหเปนเมืองทีม่ คี วามนาอยู
และมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควบคูกันไป โดยคำนึงถึงความยั่งยืนทั้งในดานการพัฒนาเมือง
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การทองเทีย่ ว สังคม การบริหารจัดการอยางมีดลุ ยภาพ ทัง้ ในมิตเิ ศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม เพื่อนำไปสูสันติสุขของสังคมอยางยั่งยืน
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อศึกษาวาเมืองในพื้นที่การศึกษาเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและการลงทุนของไทยในปจจุบัน
เปนเมืองนาอยูและมีการพัฒนาอยางยั่งยืนหรือไม อยางไร
2. เพือ่ วิเคราะหแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเมืองในพืน้ ทีก่ ารศึกษาใหเปนเมืองทีน่ า อยู และมีการ
พัฒนาอยางยัง่ ยืน ทัง้ ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดลอม รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากร
มนุษยในดานการศึกษาทีม่ สี ว นสำคัญในการพัฒนาทองถิน่ ทัง้ นี้ เพือ่ ใหสามารถรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในอนาคต
3. เพือ่ เสนอแนวทางสำหรับการวางแผนการพัฒนาเมืองอืน่ ๆ ทีม่ ศี กั ยภาพใกลเคียงกันในประเทศไทย
ใหเปนเมืองนาอยูที่มีการพัฒนาอยางยั่งยืนในอนาคต
ระยะเวลาที่ศึกษา

1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553 รวม 12 เดือน

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อนำเสนอแนวทางเชิงนโยบายแกภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการปรับปรุงและพัฒนา
เมืองในขอบเขตการศึกษาใหมกี ารพัฒนาเปนเมืองทีม่ คี วามนาอยูแ ละมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ควบคูก นั ไป โดยคำนึงถึงความยัง่ ยืนทัง้ ในดานการพัฒนาเมือง และสังคม การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
การทองเที่ยว และการจัดการดานสิ่งแวดลอม
2. เพือ่ เปนแนวทางการพัฒนาแกภาครัฐและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ ใหเมืองเหลานีส้ ามารถรองรับ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
3. สามารถนำดัชนีชี้วัดความนาอยูและแนวทางการพัฒนาไปประยุกตเปนแบบอยางในการพัฒนา
สำหรับเมืองที่มีศักยภาพใกลเคียงกันได โดยอาจเผยแพรในรูปแบบการจัดฝกอบรม/สัมมนา
เชิงปฏิบตั กิ าร โดยมีเนือ้ หาทีป่ ระยุกตจากขอเสนอแนะและองคความรูท ไ่ี ดจากโครงการฯ เพือ่ ใหเกิด
ประโยชนจากโครงการวิจัยในวงกวางและเขาถึงประชาชนมากขึ้น
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งานอบรม สัมมนา และการประชุม
ในชวงปที่ผานมา สวนงานฝกอบรมไดดำเนินการจัดกิจกรรมฝกอบรม ประชุม และสัมมนา รวมทั้งสิ้น
46 กิจกรรม มีผเู ขารวมกิจกรรม 2,474 คน โดยมีกลุม เปาหมายจากภาคสวนตางๆ ทัง้ ในประเทศไทย ประเทศ
ในเอเชียและภูมภิ าคอืน่ ๆ โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ใหบคุ ลากรเหลานัน้ ไดมคี วามรู ความเขาใจประเด็นปญหา
เศรษฐกิจ ในดานการคาระหวางประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน และการพัฒนา และสามารถนำความรู
และประสบการณไปปรับใชในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตรขององคกร รวมทัง้ เปนการเตรียมความพรอม
เพื่อใหประเทศกำลังพัฒนาสามารถพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อรองรับผลกระทบของการเปดเสรีทางการคาทั้งใน
ระดับทวิภาคีและพหุภาคี และการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคตอไปในอนาคต
นอกจากกิจกรรมซึ่งเปนโครงการริเริ่มตามแผนงบประมาณประจำปของสถาบันฯ แลว สถาบันฯ ยังมี
เครือขายความรวมมือในการดำเนินการจัดกิจกรรม ทัง้ ในรูปแบบของการสนับสนุนทางการเงินและทางวิชาการ
จากหนวยงานภายนอกทัง้ ในและตางประเทศ เชน ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB)
ที่ประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา (United Nations Conference on Trade and
Development: UNCTAD), South East Asia Trade Policy Training Network (SEATRANET), Swiss Agency
for Development and Cooperation (SDC), Indian Institute for Foreign Trade (IIFT), องคการการคาโลก
(World Trade Organization: WTO), International Trade Center (ITC), International Centre for Trade
and Sustainable Development (ICTSD), สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม (GSEI) สำนักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวาง
ประเทศ (สพร.) กระทรวงการตางประเทศ สภาหอการคาแหงประเทศไทย เปนตน ดังรายละเอียดที่จะกลาว
ถึงตอไป
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การฝกอบรมเรือ่ ง “Trade Policy and Development in the GMS”
วันที่จัดอบรม : 10 – 21 พฤศจิกายน 2551
องคกรรวมจัด : ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ภายใตโครงการ Phnom Penh Plan for Development
Management (PPP)
วัตถุประสงค : เพือ่ ใหผเู ขาอบรมไดเขาใจถึงความสำคัญการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม การเปดเสรี
ทางการคา ประเด็นปญหาทางการคาระหวางประเทศ และมองเห็นลูทางในการรักษา
ผลประโยชนทางการคาในกรอบขององคการการคาโลก และเพื่อใหผูเขาอบรมไดความรู
ความเขาใจอยางถูกตอง
ผูเขารวม :
เจาหนาที่ระดับกลางทางการคาจากประเทศตางๆ ในโครงการพัฒนาความรวมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง (Greater Mekong Sub region: GMS) ไดแก
ประเทศไทย พมา สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน จำนวน 14 คน
เนื้อหาหลักสูตร :
• ภาพรวมของการคาและการพัฒนาของโลกและ
ภูมิภาคลุมแมน้ำโขง
• แนวคิดการคาและการวิเคราะหขอจำกัดทางการคา
• ทฤษฎีการคาและการพัฒนา
• ทฤษฎีการลงทุนระหวางประเทศ
• อัตราแลกเปลี่ยนกับการคาระหวางประเทศ
• หลักเกณฑ ขอตกลง และโครงสรางของ WTO
• ขอตกลงการคาเสรีระดับภูมิภาคและทวิภาคี
• มาตรการการเยียวยาทางการคา
• พื้นฐานสำหรับการเจรจาการคาระหวางประเทศ
• แนวทางการแกปญหาขอพิพาททางการคา
ระหวางประเทศ
• ตลาดแรงงาน
• การคากับสิ่งแวดลอม
• การคาภาคการผลิตและภาคบริการ
• สิทธิในทรัพยสินทางปญญา
• การคาสินคาเกษตร
• ระบบการขนสงในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง
• ผูเขารับการอบรมไดศึกษาดูงานที่ การนิคม
อุตสาหกรรมเกตเวยซิตี้ โรงงานโตโยตาเกตเวย
เพื่อใหผูเขาอบรมไดรับประสบการณโดยตรง
ทั้งในสวนของการสงออก ขั้นตอนการผลิต และ
การสงออกของธุรกิจยานยนต
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การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Economics and Trade in Goods”
วันที่จัดอบรม : 24 – 28 พฤศจิกายน 2551 และ 20 – 24 เมษายน 2552
องคกรรวมจัด : ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB)
วัตถุประสงค : เพือ่ เพิม่ พูนความรู ความเขาใจใหกบั บุคลากรในประเทศลุม แมนำ้ โขง เกีย่ วกับกฎระเบียบ
ทางการคาและการเจรจาการคา ตามแนวทางทีก่ ำหนดในกฎเกณฑขององคการการคาโลก
ผูเขารวม :
จีน สปป.ลาว เวียดนาม กัมพูชา พมา และไทย จำนวน 38 คน
เนื้อหาหลักสูตร :
• การคาและการกีดกันทางการคาสินคา: แนวโนม ความสำคัญ และการวิเคราะหดลุ ยภาพเฉพาะสวน
ของการกีดกันทางภาษีและการเปดเสรี
• มาตรการกีดกันทางการคาที่มิใชภาษี: ความแพรหลาย ชนิด ความยากในการจำแนกประเภท และ
การวิเคราะห
• การกีดกันทางการคาทีม่ ตี อ อนุภมู ภิ าคลุม แมนำ้ โขง และการประเมินโอกาสทีไ่ ดจากการคาตางประเทศ
• ความแตกตางของผลกระทบทางเศรษฐกิจของการปฏิรูปภาษีแบบเอกภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี
รวมถึงการสูญเสียรายไดทางภาษีของประเทศในอนุภมู ภิ าค
ลุ  ม แม น ้ ำ โขง อั น เป น ผลมาจากการใช ก รอบข อ ตกลง
เกี่ยวกับหลักภาษีศุลกากรรวมของอาเซียน
• ภาพรวมของขอเสนอการเปดตลาดสินคาอุตสาหกรรม
ในการเจรจารอบโดฮา รวมถึ ง ข อ หารื อ ของรู ป แบบ
การเจรจาเฉพาะ เชน กรอบความรวมมือรายสาขา ขอเสนอ
“zero-for-zero” การปฏิบัติอยางเปนพิเศษและแตกตาง
• แนวทางการลดภาษีแบบใชสตู รและไมใชสตู ร: การอธิบาย
ลักษณะ และการวิเคราะหทางเลือกนโยบายสำคัญ
• กรณีศกึ ษา: ผลกระทบจากแนวทางการลดภาษีแบบใชสตู ร
ของอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง
• กฎความรวมมือหลายฝายวาดวยการอำนวยความสะดวก
ทางการคาที่ใชอยูในปจจุบัน และขอเสนอเพื่อการปฏิรูป
• การอำนวยความสะดวกทางการคาและการพัฒนา:
คำนิยาม ขอเท็จจริง
• การอำนวยความสะดวกทางการคาและการพัฒนาใน
อนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง
• ภาพรวมของอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา และมาตรการ
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
• กฎความรวมมือหลายฝายวาดวยอุปสรรคทางเทคนิคตอ
การคา และมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชที่ใชอยู
ในปจจุบัน และขอเสนอเพื่อการปฏิรูป
• กรณีศึกษา: มาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชของ
ออสเตรเลีย และการบังคับใชเพื่อการสงออกสูอนุภูมิภาค
ลุมแมน้ำโขง
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การจัดฝกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารหลักสูตร “Professional Development”
วันที่จัดอบรม : 25 – 27 พฤศจิกายน 2551
องคกรรวมจัด : องคกรภาคีสมาชิกของ SEATRANET
วัตถุประสงค : เพื่อแนะนำหลักสูตรการฝกอบรมขั้นสูงใหแกผูเขารวมอบรมซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญรุนใหม
ในภูมิภาค ตลอดจนระดมความคิดเห็นเพื่อวิเคราะหและทบทวนหลักสูตรในเชิงลึก
เพื่อเสนอแนวทางในการปรับปรุงตอไป
ผูเขารวม :
จำนวน 11 คน
เนื้อหาหลักสูตร :
มุง เนนเรือ่ งการเสริมสรางศักยภาพในการจัดหลักสูตรฝกอบรม ดานนโยบายทางการคาระหวางประเทศ
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การฝกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “Trade in Services”
วันที่จัดอบรม : 1 – 4 ธันวาคม 2551
องคกรรวมจัด : ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB)
วัตถุประสงค : เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากรในกลุมลุมแมน้ำโขง เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการธุรกิจการคา และบริการอยางถูกตองและเปนระบบ รวมทั้งสามารถเพิ่มขีดความ
สามารถและศักยภาพในการแขงขัน ทั้งในประเทศและตางประเทศไดอยางยั่งยืน
ผูเขารวม :
เวียดนาม 3 คน และไทย 27 คน จำนวน 30 คน
เนื้อหาหลักสูตร :
• การบริการและการคาบริการ ในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง
• เศรษฐศาสตรการคาบริการ
• กฎหมายเกี่ยวกับการคาบริการ
• ความทาทายของการคาบริการในสาขาตางๆ: การอำนวยความสะดวกทางการคา และการบริการ
ขนสงสินคา การบริการขนสง การบริการทางการเงิน การบริการดานสุขภาพ และการเคลื่อนยาย
บุคลากร
• แนวคิดเกี่ยวกับภูมิภาคและพหุภาคีสูการเปดเสรีภาคบริการ
• ภูมิภาคนิยมของการคาบริการ: บทเรียนจากเอเชีย
• การเปดเสรีภาคบริการ: ประสบการณของกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง
• การเตรียมตัวเจรจาภาคบริการ: ประสบการณของไทย
• การเตรียมตัวเจรจาภาคบริการ: การจัดเตรียมกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการคา
• การจำลองสถานการณการเจรจาภาคบริการในสาขาบริการจัดจำหนาย
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การจัดฝกอบรมโครงการคายความรูย วุ วาณิช
“การฝกอบรมความรูเ รือ่ งการคาระหวางประเทศและการพัฒนาอาชีวศึกษา”
วันที่จัดอบรม :
ครั้งที่ 1 : 8 - 14 ธันวาคม 2551
ครั้งที่ 2 : 19 - 25 ธันวาคม 2551
ครั้งที่ 3 : 12 - 18 มกราคม 2552
ครั้งที่ 4 : 21 - 25 มกราคม 2552
ครั้งที่ 5 : 30 มกราคม - 5 กุมภาพันธ 2552
ครั้งที่ 6 : 9 - 15 มีนาคม 2552
องคกรรวมจัด :
ครัง้ ที่ 1 จัดรวมกับวิทยาลัยการอาชีพ นวมินทราชินมี กุ ดาหาร
ครั้งที่ 2 จัดรวมกับวิทยาลัยการอาชีพแมสอด
ครั้งที่ 3 จัดรวมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ครั้งที่ 4 จัดรวมกับวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินแี มฮอ งสอน
ครั้งที่ 5 จัดรวมกับวิทยาลัยเทคนิคเลย
ครั้งที่ 6 จัดรวมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
วัตถุประสงค : เพื่อนำนักศึกษาอาชีวศึกษาปสุดทายจากวิทยาลัย
อาชีวศึกษาฝงไทยและประเทศเพื่อนบานมาเขาคายรวมกัน
เพื่อสรางความรูในดานการคาระหวางประเทศ การคาชายแดน
และการทำธุรกิจขามพรมแดน ความสำคัญของการคาและ
การพัฒนาอยางยัง่ ยืน ตลอดจนเสริมสรางเครือขายและมิตรภาพ
ระหวางเยาวชนไทยและประเทศเพือ่ นบานบนพืน้ ฐานของความ
เสมอภาคและความเทาเทียมกัน
ผูเขารวม :
ครั้งที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 47 คน เปนนักศึกษาไทย จำนวน 24 คน นักศึกษา สปป.ลาว 13 คน และครูไทย 10 คน
ครั้งที่ 2 จำนวนทั้งสิ้น 52 คน เปนนักศึกษาไทย 30 คน นักศึกษาพมา 10 คน และครูไทย 12 คน
ครั้งที่ 3 จำนวนทั้งสิ้น 60 คน เปนนักศึกษาไทย 25 คน นักศึกษา สปป.ลาว 5 คน นักศึกษาจีน (สิบสองปนนา)
20 คน ครูไทย 8 คน ครู สปป.ลาว 1 คน และครูจีน (สิบสองปนนา) 1 คน
ครั้งที่ 4 จำนวนทั้งสิ้น 30 คน เปนนักศึกษาชาวไทย 15 คน นักศึกษาชาวไทยภูเขา 10 คน ทั้งชนเผากะเหรี่ยง
มง ละวา จีน ไทยใหญ และครูไทย 5 คน
ครั้งที่ 5 จำนวนทัง้ สิน้ 53 คน เปนนักศึกษาไทย 32 คน นักศึกษา สปป.ลาว 10 คน ครูไทย 9 คน และครู สปป.ลาว 2 คน
ครั้งที่ 6 จำนวนทัง้ สิน้ 70 คน เปนนักศึกษาไทยจากจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรนิ ทร และสระแกว 31 คน นักศึกษา
สปป.ลาว 10 คน นักศึกษากัมพูชา 10 คน ครูไทย 15 คน ครูสปป.ลาว 1 คน และครูจากกัมพูชา อีก 3 คน
เนื้อหาหลักสูตร :
• ประสบการณในการลงทุนทำธุรกิจในประเทศไทย และ
ที่ทำการลงทุนในประเทศเพื่อนบาน
• แผนธุรกิจที่ประสบความสำเร็จของจังหวัด
• ความสัมพันธทางการคาระหวางไทยและประเทศเพื่อนบาน
• การคาระหวางประเทศกับการพัฒนาอยางยั่งยืน และ
เศรษฐกิจพอเพียง
• การเขียนแผนธุรกิจสำหรับยุววาณิช
• การแสวงหาและการประเมินโอกาสทางธุรกิจ
• การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ
• การวางแผนการตลาด
• แผนการดำเนินงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล และการเงิน
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การจัดอบรมเรือ่ ง “Capacity Building Program for SME Stakeholders in Luangprabang
วันที่จัดอบรม : 7 - 9 มกราคม 2552
วัตถุประสงค : เพือ่ เพิ่มพูนศักยภาพใหแกผูประกอบการของ สปป.ลาว ขนาดกลางและขนาดยอม
ณ นครหลวงพระบาง และเพื่อเตรียมความพรอมในดานการคาระหวางประเทศ
และการปรับตัวใหทันตอกระแสโลกาภิวัตน
ผูเขารวม :
สปป.ลาว จำนวน 29 คน
เนื้อหาหลักสูตร :
• เปดกระบวนทัศนในเรือ่ งโอกาสและความทาทายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศ
แถบ GMS ภายใตบริบทขององคการการคาโลก รวมถึงยุทธศาสตรในการประกอบธุรกิจ
• การบริหารความเสี่ยงในแงของการจัดการธุรกิจสงออก
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การฝกอบรมเรือ่ ง “Managing a Market Economy in the Globalizing World”
วันที่จัดอบรม : 16 - 28 กุมภาพันธ 2552
องคกรรวมจัด : สำนักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ (สพร.)
กระทรวงการตางประเทศ
วัตถุประสงค : เพื่อเพิ่มความเขาใจใหกับผูเขารับการฝกอบรม ดานการคาระหวางประเทศ ผลกระทบ
การเป ด เสรี ท างการค า และประเด็ น ที ่ เ กี ่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การเศรษฐกิ จ ภายใต
กระแสโลกาภิวัตน รวมทั้งเปดโอกาสใหผูเขารับการฝกอบรมไดแลกเปลี่ยนประสบการณ
เพื่อเรียนรูจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
ผูเขารวม :
เจาหนาที่ภาครัฐจากประเทศกำลังพัฒนาตางๆ ในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคแอฟริกา
ไดแก ประเทศบังกลาเทศ บุรุนดี จีน อียิปต จอรแดน เคนยา สปป.ลาว โมร็อคโค พมา
เนปาล ปากีสถาน ศรีลังกา ยูกันดา เวียดนาม และไทย จำนวน 23 คน
เนื้อหาหลักสูตร :
• ระบบการคาระหวางประเทศในโลกยุคโลกาภิวัตน
และการเปดการเสรีทางการคา
• การเงินและเศรษฐกิจระหวางประเทศ และแนวโนม
เศรษฐกิจโลก
• ระบบแลกเปลี่ยนเงินตรา
• กฎระเบียบของ WTO
• อุปสรรคทางการคาที่ไมใชภาษี
• การยุติขอพิพาทในการคาระหวางประเทศ
• ขอตกลงทั่วไปเกี่ยวกับการคาบริการ
• การพัฒนาทรัพยสนิ ทางปญญาในการคาระหวางประเทศ
• การคาและการลงทุน
• กฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับการแขงขันทางการคา
• ขอตกลงการคาเสรีระดับภูมิภาค
• การเปดเสรีการคาภาคการเกษตร
• การเปดเสรีการคาภาคอุตสาหกรรม
• ผูเ ขารับการอบรมไดศกึ ษาดูงานที่ กรมสงเสริมการสงออก
กระทรวงพาณิชย ซึ่งไดรับประสบการณโดยตรงทั้ง
ในสวนของการสงออก ขั้นตอนการสงออกและระบบ
การทำงานของศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จ อีกทั้งได
ศึกษาดูงานที่ บริษัท กำแพงแสน คอมเมอรเซียล จำกัดซึ่ง
ผูเ ขาอบรมไดรบั ประสบการณความรูโ ดยตรงจากประธาน
กรรมการบริ ห ารของบริ ษ ั ท กำแพงแสนคอมเมอร เ ซี ย ล
ที่เปนธุรกิจที่เนนการสงออกสินคาเกษตร เปนตน
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การจัดฝกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง
“National Workshop on WTO Matters for Scholars from Thailand”
วันที่จัดอบรม : 18 – 20 กุมภาพันธ 2552
องคกรรวมจัด : องคการการคาโลก (WTO) และคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงเอเชียและแปซิฟก
(UNESCAP)
วัตถุประสงค : เพือ่ เพิม่ พูนความรู ความเขาใจใหกบั บุคลากรทางวิชาการของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
เกี่ยวกับการเปดเสรีทางการคาภายใตกรอบพหุภาคี ตลอดจนกฎระเบียบและแนวปฏิบัติ
ในการคาระหวางประเทศ ตามแนวทางทีก่ ำหนดขององคการการคาโลก โดยมีการอภิปราย
และใชกรณีศึกษาเพื่อประกอบความเขาใจดวย
ผูเขารวม :
จำนวน 20 คน
เนื้อหาหลักสูตร :
• การเปดเสรีทางการคาภายใตกรอบพหุภาคี
• กฎระเบียบและแนวปฏิบัติในการคาระหวางประเทศ ตามแนวทางที่กำหนดขององคการการคาโลก
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การฝกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “FTA’s Impacts on Developing Countries: the Asian Context”
วันที่จัดอบรม : 17 มีนาคม 2552
องคกรรวมจัด : สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม (ธ.พ.ส.ส.) และ
South East Asia Trade Policy Training Network (SEATRANET)
วัตถุประสงค : เพื่อนำเสนอผลการวิจัยโครงการศึกษาและพัฒนากรอบแนวทางการประเมินผลกระทบ
จากการทำความตกลง FTA และผูเขารวมประชุมสามารถนำผลการศึกษาไปประยุกตใช
ในประเทศของตนได
ผูเขารวม :
จำนวน 58 คน
เนื้อหาหลักสูตร :
• ประเด็นดานการลงทุน
• ประเด็นดานสิทธิทางทรัพยสินทางปญญา
• ประเด็นดานสิ่งแวดลอม
• ประเด็นดานแรงงาน
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การจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “Enhancing Competitiveness for Greater Extent of ASEAN and
Worldwide Economic Integration”
วันที่จัดอบรม : 23 มีนาคม – 3 เมษายน 2552
องคกรรวมจัด : สำนักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.) กระทรวงการตางประเทศ
วัตถุประสงค : เพื่อใหเจาหนาที่ระดับกลางทางการคาจากประเทศกำลังพัฒนาตางๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ไดแก ประเทศอัฟกานิสถาน ภูฏาน อียิปต เคนยา สปป.ลาว มาดากัสการ พมา เนปาล
ศรีลงั กา มัลดีฟส โอมาน ปากีสถาน เวียดนาม และไทย ไดรบั ความรูแ ละความเขาใจเกีย่ วกับ
การรวมกลุมทางเศรษฐกิจของอาเซียน เครื่องมือวิเคราะห หลักการ และความสำคัญ
ของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ รวมถึงมองเห็นลูทางในการสรางโอกาส และการรักษา
ผลประโยชนทางการคาเสรีในระดับภูมิภาคและระดับโลก
ผูเขารวม :
จำนวน 21 คน
เนื้อหาหลักสูตร :
การรวมกลุม ทางเศรษฐกิจของอาเซียน เครือ่ งมือวิเคราะห หลักการและความสำคัญของการรวมกลุม ทางเศรษฐกิจ
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การฝกอบรมเรือ่ ง “Commercial Contracts”
วันที่จัดอบรม : 20 - 29 เมษายน 2552
องคกรรวมจัด : สำนักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.) กระทรวงการตางประเทศ
วัตถุประสงค : เพือ่ เพิม่ พูนความรู ความเขาใจใหกบั เจาหนาทีข่ องสหภาพพมาและไทย เกีย่ วกับกฎหมาย
ทางการคาระหวางประเทศ ระเบียบและขอตกลงการทำสัญญาทางการคา
ผูเขารวม :
เจาหนาทีข่ องรัฐจากประเทศสหภาพพมา และเจาหนาทีจ่ ากภาครัฐของไทย จำนวน 16 คน
เนื้อหาหลักสูตร :
• การใชภาษาทางกฎหมาย
• การรางกฎหมายและสำนวนทางกฎหมาย
• ภาษากฎหมายสมัยใหมของนักกฎหมายอาชีพ
• พื้นฐานการรางสัญญา
• การธนาคารระหวางประเทศ
• หลักการพื้นฐานการซื้อขายสินคาระหวางประเทศ และขอตกลงการสงมอบของในทางการคา
ระหวางประเทศ
• รูปแบบสัญญาตามขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับหลักการในการซื้อขายสินคาระหวางประเทศ
• ขอกฎหมายในการรางสัญญาระหวางประเทศที่มีผลมาจากระบบกฎหมายจารีตประเพณี
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การจัดฝกอบรม “หลักสูตรพัฒนาผูประกอบการ SMEs เพื่อกาวสูสากล”
วันที่จัดอบรม : 22 – 24 พฤษภาคม 2552 และ 29 – 31 พฤษภาคม 2552
องคกรรวมจัด : ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จังหวัดอุดรธานี กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
วัตถุประสงค : เพื่อใหผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของจังหวัดอุดรธานีและจังหวัด
ใกลเคียง ไดมีความรูความสามารถในการขยายธุรกิจการคาการลงทุนไปยังประเทศ
เพื่อนบาน กอใหเกิดการคา การลงทุนในประเทศเพื่อนบานตอไป
ผูเขารวม :
ผูประกอบการในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย จำนวน 38 คน
เนื้อหาหลักสูตร :
• นโยบายของรัฐในการทำธุรกิจกับประเทศเพื่อนบาน
• บทบาทของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของกับการดำเนินธุรกิจ
ในตางประเทศ
• การคุมครองสิทธิและทรัพยสินทางปญญาสำหรับ
ผูสงออก (สำหรับผูประกอบธุรกิจในตางแดน)
• การดำเนินขั้นตอนและการจัดทำเอกสารเพื่อการ
ดำเนินธุรกิจสงออก (กฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วของ
กับการสงออกและการประกอบธุรกิจในตางแดน)
• โอกาสทางการตลาดของธุรกิจไทยในประเทศเพือ่ นบาน
(สปป.ลาว เวียดนาม กัมพูชา และจีนตอนใต)
• เทคนิคการเจรจาธุรกิจกับกลุมประเทศเพื่อนบาน
• ประสบการณในการดำเนินธุรกิจกับประเทศเพือ่ นบาน
• ภาษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีของ
ตางประเทศที่ควรรู
• การเขียนแผนธุรกิจสำหรับผูประกอบการ
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การฝกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “WTO Trade Remedies’ Law and Practice”
วันที่จัดอบรม : 25 – 28 พฤษภาคม 2552
องคกรรวมจัด : ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB)
วัตถุประสงค : เพือ่ เพิม่ พูนความรู ความเขาใจใหกบั บุคลากรในกลุม ประเทศลุม แมนำ้ โขง เกีย่ วกับกฎระเบียบ
และแนวปฏิบัต ิในการใชมาตรการปกปองทางการคาและการตอบโตการทุมตลาด
ตามแนวทางที่กำหนดในกฎเกณฑขององคการการคาโลก
ผูเขารวม :
จีน สปป.ลาว พมา เวียดนาม และไทย จำนวน 48 คน
เนื้อหาหลักสูตร :
• วิธีวิจัยเกี่ยวกับการคาที่เปนธรรม และการคาที่ไมเปนธรรม
• เงื่อนไขการซื้อขายสินคาระหวางประเทศ
• ความตกลงวาดวยการตอตานการทุมตลาด: การทุมตลาด ความเสียหาย กระบวนการ กรณีศึกษา
ของไทย และการคำนวณสวนเหลื่อมของการทุมตลาด
• ความตกลงวาดวยการตอบโตการอุดหนุน
• ความตกลงวาดวยมาตรการปกปอง
• กรณีศึกษา: การตอตานการทุมตลาด
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การจัดฝกอบรมหลักสูตร “การจัดการธุรกิจการคาระหวางประเทศ”
วันที่จัดอบรม : ครั้งที่
ครั้งที่
ครั้งที่
ครั้งที่
องคกรรวมจัด : ครั้งที่

1 : 12 - 13 มิถุนายน 2552
2 : 1 - 12 กรกฎาคม 2552
3 : 24 - 25 สิงหาคม 2552
4 : 19 กันยายน 2552
1 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎรธานี และสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน
ภาค 11 จังหวัดสุราษฎรธานี
ครั้งที่ 2 หอการคาจังหวัดตาก
ครั้งที่ 3 สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานนานาชาติ เชียงแสน
ครั้งที่ 4 หอการคาจังหวัดตราด
วัตถุประสงค : เพือ่ เผยแพรความรูเ กีย่ วกับความสัมพันธระหวางประเทศ ระบบสังคม การเมือง ของประเทศ
อินโดจีน นโยบายและระเบียบการคาชายแดน การบริหารการเงินสำหรับธุรกิจสงออก
การแขงขันภายใตระบบการคาขององคการการคาโลก และการทำการคากับประเทศอินโดจีน
ใหกับผูประกอบการในภูมิภาค และสามารถนำความรูไปใชในการดำเนินธุรกิจตอไป
ผูเขารวม :
นักวิชาการ ขาราชการ ผูประกอบการ คณาจารย นักศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี
นครศรีธรรมราช ตาก เชียงราย และจังหวัดใกลเคียง สือ่ มวลชน และผูท ส่ี นใจ จำนวน 235 คน
เนื้อหาหลักสูตร :
• ขอมูลพื้นฐานดานการคาระหวางประเทศของไทยในกลุมประเทศอินโดจีน
• การเงินเพื่อการคาระหวางประเทศ
• เอกสารที่ใชประกอบการคาระหวางประเทศ
• กฎ ระเบียบดานการคาและการลงทุนในประเทศกัมพูชา
• การตลาด การคาระหวางประเทศ
• ประสบการณการคากับ สปป.ลาว
• ประสบการณในการดำเนินธุรกิจกับประเทศเพื่อนบาน
• โอกาสทางการคาและการลงทุนในประเทศเพื่อนบานและปญหาอุปสรรค
• โอกาสและความทาทายในการทำการคาชายแดนกับประเทศเพื่อนบาน
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การจัดโครงการฝกอบรมครูเรือ่ ง
“กลยุทธทางการตลาดการคาระหวางประเทศกับการพัฒนาเศรษฐกิจ”
วันที่จัดอบรม : 27-31 กรกฎาคม 2552 และ 3-7 สิงหาคม 2552
องคกรรวมจัด : สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
วัตถุประสงค : เพือ่ เพิม่ พูนความรูแ กคณาจารยอาชีวศึกษาในดานกลยุทธทางการตลาด การคาระหวาง
ประเทศ การตลาดเพื่อการสงออกและการพัฒนาในภูมิภาค เกิดเครือขายการเรียนรู
แลกเปลี่ยนประสบการณของคณาจารยอาชีวศึกษาอันจะนำไปสูการพัฒนาตนเองและ
ใชประโยชนในการเรียนการสอน
ผูเขารวม :
ครูผูสอนในระดับอาชีวศึกษาจาก 5 ภูมิภาคของประเทศไทย จำนวน 134 คน
เนื้อหาหลักสูตร :
• ขอมูลพื้นฐานดานการคาระหวางประเทศของไทยในกลุมประเทศอินโดจีน
• การตลาดระหวางประเทศ
• การเงินเพื่อการคาระหวางประเทศ
• เอกสารที่ใชประกอบการคาระหวางประเทศ
• ทรัพยสินทางปญญาสำหรับครูอาชีวะ
• แผนธุรกิจสำหรับครูอาชีวะ
• การหาขอมูลทางการตลาดสำหรับการจัดทำแผนธุรกิจ
• การเขียนแผนธุรกิจเพื่อการสงออกสำหรับครูอาชีวะ
• เทคนิคและขั้นตอนเพื่อความสำเร็จในการสงออก
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การฝกอบรมเรื่อง “การบริหารจัดการการเกษตรเพื่ออุตสาหกรรมเกษตรในเวทีการคาระหวางประเทศ”
วันที่จัดอบรม : ครั้งที่ 1 : 28 - 29 กรกฎาคม 2552
ครั้งที่ 2 : 4 สิงหาคม 2552
ครั้งที่ 3 : 5 สิงหาคม 2552
ครั้งที่ 4 : 14 สิงหาคม 2552
ครั้งที่ 5 : 25 สิงหาคม 2552
องคกรรวมจัด : ครั้งที่ 1 องคการบริหารสวนจังหวัด นครสวรรค
ครั้งที่ 2 สำนักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 กรมสงเสริมการเกษตร
ครั้งที่ 3 สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก กรมสงเสริมการเกษตร
ครั้งที่ 4 สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ กรมสงเสริมการเกษตร
ครั้งที่ 5 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี กรมสงเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค : เพือ่ ใหผเู ขารับการอบรมไดรบั ความรูแ ละความเขาใจ เกีย่ วกับแนวโนมการคาสินคาเกษตร
ของโลก ขอตกลงและสิทธิพเิ ศษทางการคาสินคาเกษตร ผลกระทบตอเกษตรกร แนวทาง
การปรับตัวของเกษตรกร ขั้นตอนการจัดทำแผนธุรกิจสำหรับเกษตรกร การบริหารจัดการ
ธุรกิจเกษตร การตลาดสินคาเกษตรทั้งในประเทศ
และระหวางประเทศ การกำหนดกลยุทธธรุ กิจเกษตร
มาตรฐานสิ น ค า เกษตร ตลอดจนแลกเปลี ่ ย น
ความคิดเห็น กรณีศึกษาธุรกิจเกษตรที่ประสบ
ความสำเร็จ
ผูบริหารสถาบันเกษตรกร ผูนำเกษตรกร
ผูเขารวม :
ผูประกอบการดานการเกษตร ผูบริหารองคกร
สวนทองถิ่น จำนวน 328 คน
เนื้อหาหลักสูตร :
• การคาสินคาเกษตรของโลก
• ศักยภาพของสินคาเกษตรของไทยในตลาดโลก
• การรวมกลุมเกษตรกรและการเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหกับองคกรเกษตรกร
• การบริหารจัดการธุรกิจเกษตรของสถาบันเกษตรกร
• ขอตกลงและสิทธิพิเศษทางการคาของสินคาเกษตรไทย
• การวางแผนธุรกิจและการตลาดของธุรกิจเกษตร
• การแสวงหาและการประเมินโอกาสทางธุรกิจเกษตร
• กรณีตัวอยางสถาบันเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ
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การฝกอบรมเรือ่ ง “Intensive Course on Trade Negotiations Skills”
วันที่จัดอบรม : 17 – 21 สิงหาคม 2552
องคกรรวมจัด : องคการการคาโลก (WTO)
วัตถุประสงค : เพือ่ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในดานการเจรจาการคาระหวางประเทศ โดยถายทอดความรู
ขอตกลงทางการคาระหวางประเทศผานการสรางสถานการณเพื่อใหใชทักษะการเจรจา
ผูเขารวม : เจาหนาที่ภาครัฐจากกระทรวงและหนวยงานตางๆ ไดแก กระทรวงการตางประเทศ
กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย กระทรวงการคลัง กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
กระทรวงพาณิชย สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงแรงงาน กระทรวงคมนาคม และธนาคารแหงประเทศไทย จำนวน 32 คน
เนื้อหาหลักสูตร :
• ขอตกลงขององคการการคาโลก และหลักการการเจรจาการคาโลก
• กรอบการเจรจาเพื่อลดการกีดกันทางการคาระหวางประเทศ
• ขอตกลงวาดวยการคาบริการ
• การศึกษา และยุทธศาสตรการเจรจาการคาระหวางประเทศ
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การจัดฝกอบรมโครงการจัดองคความรูในการสรางผูประกอบการใหม
วันที่จัดอบรม : 20 - 22 สิงหาคม 2552
องคกรรวมจัด : วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
วัตถุประสงค : เพื่อประสานนโยบายสูการปฏิบัติในการใหความรูทักษะวิชาชีพและถายทอดความรู
ในการเพิ่มมูลคาผลผลิตและตอยอดสินคา โดยจัดองคความรูใหนักเรียน นักศึกษา
ไดมีความรูในดานวิชาชีพการเปนผูประกอบการ และการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อนำไป
ประยุกตในการประกอบอาชีพได
ผูเขารวม :
นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตในแผนกวิชาตาง ๆ เชน
การบัญชี การตลาด การออกแบบ การเลขานุการ คอมพิวเตอรธรุ กิจ อุตสาหกรรมทองเทีย่ ว
การโรงแรม และการบริการ ฯลฯ จำนวน 120 คน
เนื้อหาหลักสูตร :
• ขอมูลเบื้องตนในการเขียนแผนธุรกิจ
• การแสวงหาและการประเมินโอกาสทางธุรกิจ
• ขอมูลในการวางแผนธุรกิจ
• การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ
• การวางแผนการตลาด
• แผนการดำเนินงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล
และการเงิน
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การจัดฝกอบรมหลักสูตร “International Relations”
วันที่จัดอบรม : 28 กันยายน – 9 ตุลาคม 2552
วัตถุประสงค : เพือ่ ใหเจาหนาทีร่ ะดับกลางจากประเทศพมาและประเทศไทยไดรบั ความรูแ ละความเขาใจ
ในประเด็นวาดวยความสัมพันธระหวางประเทศ ทั้งในแงของนโยบายตางประเทศ การคา
ระหวางประเทศ เศรษฐกิจระหวางประเทศ องคกรระหวางประเทศ การบูรณาการทางเศรษฐกิจ
ตลอดจนเทคนิคการเจรจาการคาระหวางประเทศ และสามารถวิเคราะหสถานการณ รวมถึง
ผลกระทบตอปฏิสมั พันธของประเทศตางๆ ในเวทีระหวางประเทศ โดยเฉพาะในอาเซียนได
ผูเขารวม :
จำนวน 23 คน
เนื้อหาหลักสูตร :
• มุงเนนความรวมมือทางดานการคาระหวางประเทศ
• การบูรณาการทางเศรษฐกิจในประเทศแถบ GMS
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การจัดสัมมนาเรื่อง วิกฤตการณการเงินโลก: ผลกระทบตอโลกและเอเชีย
วันที่จัดอบรม : 22 ตุลาคม 2551
วัตถุประสงค : เพือ่ ประเมินผลกระทบจากวิกฤตการณการเงินในสหรัฐอเมริกาตอเศรษฐกิจในภูมภิ าคเอเชีย
รวมทั้งประเทศไทย ตลอดจนเสนอแนวคิดมาตรการแกปญหาทางการเงินที่เหมาะสมกับ
สภาวะของแตละภูมิภาค รวมทั้งวิเคราะหสถานการณการเงินครั้งสำคัญครั้งหนึ่ง
ในประวัติศาสตรที่เปนบทเรียนใหกับประชาคมโลก เพื่อใหเกิดการพัฒนาระบบการเงิน
กฎเกณฑ และขั้นตอนการปฏิบัติตางๆ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดเสถียรภาพทั้งในระดับประเทศ
ภูมิภาค และโลกในอนาคตตอไป
ผูเขารวม :
ภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน องคการระหวางประเทศ และสือ่ มวลชนแขนงตางๆ
จำนวน 404 คน
เนื้อหา :
• การประเมินผลกระทบจากวิกฤตการณการเงินในสหรัฐอเมริกาตอเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย
รวมทั้งประเทศไทย
• การวิเคราะหสถานการณการเงินโลกในปจจุบัน
• แนวคิดและมาตรการการแกปญหาทางการเงิน

92

93

การประชุมระดมสมอง เรือ่ ง “Policy Dialogue on Creative Economy in Thailand”
วันที่จัดอบรม : 12 มีนาคม 2552
องคกรรวมจัด : ที่ประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา (UNCTAD) กระทรวงการตางประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) และสำนักงาน
ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ (สศบ.)
วัตถุประสงค : เพื่อเผยแพรองคความรูจากการศึกษาของ UNCTAD และเปนเวทีสำหรับผูเชี่ยวชาญและ
ผูม สี ว นไดสว นเสียในภาคสวนตางๆ ไดแลกเปลีย่ นประสบการณ ตลอดจนขอคิดเห็นในเรือ่ ง
นโยบายและกลยุทธในการสนับสนุนและสงเสริมอุตสาหกรรมเชิงสรางสรรคของไทย
ผูเขารวม :
จำนวน 56 คน
เนื้อหา :
• รายงานเศรษฐกิจสรางสรรค ค.ศ. 2008
• การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคของไทย
• การระดมสมองในประเด็นของการสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรคของไทย
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การสัมมนาเรื่อง “Asia Regional Dialogue on Trade and Climate Change”
วันที่จัดอบรม : 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2552
องคกรรวมจัด : International Institute for Sustainable Development (IISD) และ
International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD)
วัตถุประสงค : เพื่อสำรวจ ศึกษา และวิเคราะหความสนใจในประเด็นดานการคา การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ (Climate Change) ของประเทศกำลังพัฒนาในภูมภิ าคเอเชีย ตลอดจน
เปดเวทีแลกเปลี่ยน และระดมความคิดเห็นระหวางผูเจรจาดานการคา ผูกำหนดนโยบาย
ผูเกี่ยวของ ในภาคสวนของเอกชน และประชาสังคม
ผูเขารวม :
จำนวนทั้งสิ้น 58 คน
เนื้อหา :
ประเด็นวาดวยการคา การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (Climate Change) ของประเทศกำลังพัฒนา
ในภูมิภาคเอเชีย
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การจัดงานเปดตัวรายงานการลงทุนโลกประจำป 2009
เรื่อง “การลงทุนของบริษัทขามชาติ ผลิตผลทางการเกษตรและการพัฒนา”
วันที่จัดอบรม : 17 กันยายน 2552
องคกรรวมจัด : ที่ประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา (UNCTAD)
วัตถุประสงค : เพือ่ นำเสนอรายงานประจำปดงั กลาวและเผยแพรขอ มูล ความรูค วามเขาใจ การประเมินสถานการณ
เกี่ยวกับการคาและการลงทุนของโลกในปจจุบัน วิเคราะหแนวโนมลาสุดของการลงทุนโดยตรง
จากตางประเทศ ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจและการเงิน ตลอดจนบทบาทของบริษทั ขามชาติ
ที่มีตอการลงทุนดานการเกษตรในประเทศกำลังพัฒนา
ผูเขารวม :
ภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรระหวางประเทศ สื่อมวลชน และสถาบันการศึกษา จำนวน 70 คน
เนื้อหา :
สาระสำคัญของรายงานการลงทุนโลก รายงานนี้เปนเอกสารที่อังคถัด (UNCTAD) ไดจัดทำเสนอทุกป
อันเปนขอมูลพื้นฐานและการวิเคราะหสถานการณ และการคาดคะเนแนวโนมในอนาคตอยางละเอียด
ถือวาเปนรายงานที่ไดรับการยอมรับนับถือในวงการตางๆ ทั่วโลกเปนอยางมาก สำหรับป 2552 รายงาน
การลงทุนโลกมีชอ่ื เรือ่ งวา “บรรษัทขามชาติ การผลิตในภาคการเกษตร และการพัฒนา” โดยสรุปประเด็นสำคัญ
ตางๆ ดังนี้
• การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในป 2552 ลดลงตอเนื่อง โดยปจจัยสำคัญที่ทำใหการลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศทัว่ โลกลดลง ไดแก การทีบ่ รรษัทขามชาติทำการถอนเงินลงทุนอยางตอเนือ่ งตัง้ แตกลางป 2551
เปนตนมา ทัง้ ในรูปของการเรียกเงินลงทุนคืน การใหเงินกู และชำระเงินกูใ หกบั บริษทั แม ซึง่ คาดวาจะฟน ตัว
สมบูรณในป 2554
• การลงทุนจากตางชาติในภาคเกษตรเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะการลงทุนโดยตรงระหวางประเทศกำลังพัฒนาดวยกัน
โดยสองรูปแบบที่สำคัญที่สุด คือ การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (Foreign Direct Investment : FDI)
และการเกษตรแบบมีสัญญา (contract farming)
• ดานกองทุนความมั่งคั่งแหงชาติของเอเชียตะวันตกจะถูกใหความสำคัญเพิ่มขึ้นเพราะจำนวนธนาคาร
ที่ตองการใหสินเชื่อตอโครงการในเอเชียตะวันตกลดลงอยางมากทำใหโครงการสำคัญๆ เชน พลังงาน
อุตสาหกรรม และโครงสรางพื้นฐาน ตองถูกเลื่อนหรือยกเลิก สงผลใหการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ
ในภูมิภาคในป 2552 มีปริมาณลดลง

98

99

การสัมมนาเรื่อง “Waves of Protectionism amidst Global Economic Crisis”
วันที่จัดอบรม : 13 สิงหาคม 2552
องคกรรวมจัด : Centre for Economic Policy Research (CEPR)
วัตถุประสงค : เพื่อนำเสนอโครงการ “Global Trade Alert” ที่ดำเนินการรวบรวม ติดตามและใหขอมูล
ในแบบ Real-Time เกี่ยวกับมาตรการกีดกันทางการคาที่นานาประเทศตางนำมาใช
นอกจากนี้ การสัมมนาครั้งนี้ยังเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ
ของภาครัฐและเอกชน
ภาครัฐ ภาคเอกชน นักการทูต ผูแทนจากสถานทูตอิหราน และเอกอัครราชฑูตอารเจนตินา
ผูเขารวม :
ประจำประเทศไทย สื่อมวลชน นักวิชาการ นักธุรกิจ และผูที่อยูในแวดวงการสงออกและ
การคา ผูม สี ว นรวมในการกำหนดนโยบายของประเทศ ตลอดจนผูแ ทนจากองคการ
ระหวางประเทศ เชน UNESCAP, The World Bank, ADB, EC Delegation to Thailand,
IUCN และ FAO จำนวน 115 คน
เนื้อหา :
• มาตรการกีดกันทางการคาทีน่ านาประเทศตางนำมาใช ซึง่ มีผลกระทบตอระบบการคาระหวางประเทศ
และบรรยากาศการคาเสรีอันดีในสังคมโลก
• นโยบายกระตุนการสงออกของไทย
• อุปสรรคเกี่ยวกับการกีดกันทางการคาของ
ประเทศคูคาที่ไทยตองเผชิญในปจจุบัน
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งานบริการทางวิชาการ
นอกจากโครงการวิจัยแลว สถาบันฯ ยังนำเสนอบทความทางวิชาการในรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปน
Occasional Paper ซึง่ ตีพมิ พและเผยแพรใหแกผเู ขารวมการอบรมและสัมมนาทีท่ างสถาบันฯ จัดขึน้ รวมทัง้
บทวิเคราะหสถานการณปจ จุบนั ทัง้ ทางดานเศรษฐกิจ การคา และการพัฒนา ซึง่ เผยแพรในคอลัมน ITD Monitor
ผานทางเว็บไซตของสถาบันฯ นอกจากนี้ นักวิจัยของทางสถาบันฯ ยังไดรับเกียรติจากสื่อสิ่งพิมพตางๆ ของ
ประเทศในการตีพิมพเผยแพรบทความของนักวิจัยอยูเสมอ เชน วารสารวิชาการตางๆ อีกทั้ง นักวิจัย
ของทางสถาบันฯ ยังไดมโี อกาสเขารวมเผยแพรบทความในหัวขอตางๆ ผานรายการ “สารคดี 2 นาทีกบั ITD”
ทางสถานีวิทยุแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยรายละเอียดของผลงานของทางสถาบันฯ มีดังตอไปนี้
Occasional Paper
1) “ปรากฏการณโลกรอนกับการคาระหวางประเทศ” โดย นางสาวรจนยล วงศสุขศิริ
http://www.itd.or.th/en/publications/091130
บทความ ITD Monitor (ภาษาอังกฤษ)
1) “Thai SMEs and Impediments to Success” โดย นางสาวจิตติกานต วงษกำภู
http://www.itd.or.th/en/node/1013
2) “How far is ASEAN from establishment of the ASEAN Community?”
โดย นางสาวสิรินาฏ พรศิริประทาน http://www.itd.or.th/en/node/1012
3) “Global Financial Crisis: World and Asian Repercussion” โดย นางสาวรจนยล วงศสุขศิริ
http://www.itd.or.th/en/node/1011
4) “Creative Economy: Implication for Thailand” โดย นางสาวจิตติกานต วงษกำภู
http://www.itd.or.th/en/node/1010
ผลงานตีพิมพ
1) “นโยบายและกฏหมายของประเทศไทยที่สงเสริมตอการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส”
โดย ดร. วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน และคณะ ตีพิมพในวารสารวิชาการ ระพี’๕๒ คณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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1) ออกอากาศ ระหวางวันที่ 3 พฤศจิกายน 2551 – 30 มกราคม 2552
อาเซียน
(ASEAN)

ดานการคาชายแดนระหวาง
ไทยกับประเทศเพื่อนบาน

การลงทุนโดยตรง
จากตางประเทศของอาเซียน

ไทยและประเทศเพื่อนบาน
ในกลุมประเทศ CLMV

การลงทุนโดยตรง
ในตางประเทศของอาเซียน

ผลกระทบตอผลิตภัณฑ
อุตสาหรรมกับสิ่งแวดลอม

วิกฤตการณทางการเงินที่สงผล
กระทบตออุตสาหกรรม
เสื้อผาสำเร็จรูปของไทย

วิกฤตทรัพยากรธรรมชาติ
ดานพลังงาน

การพัฒนาเสนทางเศรษฐกิจตาม
กรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจ
ในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง

กรอบความรวมมือ
อาเซียนบวกสาม

ISO 2006 กับ
มาตรฐานสิ่งแวดลอม

ประเทศไทยกับ
วิกฤตการณทางการเงิน

ความมั่นคงทางพลังงาน

โลจิสติกสของไทย
กับประเทศเพื่อนบาน

แผนความรวมมืออาเซียน
บวกสาม ป 2007-2017

องคการการคาโลก
กับสิ่งแวดลอม

การเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ
กับผลกระทบตอไทย

พลังงานทางเลือก – เอทานอล

อนาคตของการคาเสรี
กับสิ่งแวดลอม

แนวโนมอุตสาหกรรมเซรามิก

พลังงานทางเลือก – ไบโอดีเซล

ขอตกลงทางการคา
ดานสิ่งแวดลอม

สินคาเกษตรไทยใน
ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว

พลังงานทางเลือก – พลังงานลม

การปรับตัวของธุรกิจ
เกษตรไทยในภาวะวิกฤต

พลังงานทางเลือก –
พลังงานแสงอาทิตย

ความตกลงวาดวยการขนสง แผนความรวมมืออาเซียนบวกสาม
ขามแดนในอนุภมู ภิ าคลุม แมนำ้ โขง ป 2007-2017: กรณีความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจและการเงิน
ความรวมมือดานอุตสาหกรรม
ของไทยกับประเทศเพื่อนบาน

เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน
(Savan-Seno Special
Economic Zone)

แผนความรวมมืออาเซียนบวกสาม
ป 2007-2017: กรณีความรวมมือ
ดานพลังงาน สิ่งแวดลอม
การเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ
และการพัฒนาอยางยั่งยืน

สิ่งแวดลอม
(Environment)

ประเด็นขาวเศรษฐกิจ
ความมั่นคงทาง
ระหวางประเทศ
อาหารและพลังงาน
ที่นาสนใจ
(Food and Energy Security)

ไทยกับประเทศ
เพื่อนบาน

ระเบียบการจัดการและควบคุม วิกฤตการเงินโลกกับประเทศไทย
สารเคมี (REACH)

แผนความรวมมืออาเซียนบวกสาม อนุสัญญาบาเซลวาดวยการ
ป 2007 -2017: กรณีความรวมมือ
เคลื่อนยายขามแดนของ
ดานสังคม วัฒนธรรม และการพัฒนา ของเสียอันตรายและการกำจัด
และกรณีความรวมมือดาน
การสงเสริมกรอบการดำเนินงาน
และกลไกในการติดตามผล

วิกฤตราคาอาหารและพลังงาน

เขตเศรษฐกิจพิเศษปอยเปตโอเนียง
(Poipet O’Neang Special
Economic Zone)

ศูนยภูมิภาคอาเซียน
(ASEAN Hub)

สภาวะโลกรอนกับมาตรการ
ดานสิ่งแวดลอม

วิกฤตเศรษฐกิจกับการวางงาน

พลังงานทางเลือก –
พลังงานนิวเคลียร

เขตเศรษฐกิจพิเศษลาวบาว
(Lao Bao Special Economic
– Commercial Area)

การใหสทิ ธิพเิ ศษทางภาษีศลุ กากร
แกประเทศสมาชิกใหมอาเซียน

ปรากฎการณโลกรอน
กับพิธีสารเกียวโต

การกระตุนเศรษฐกิจกับ
การลดอัตราดอกเบี้ย

วิกฤตอาหารและพลังงาน
กรณีประเทศเวียดนาม

การคาและการลงทุนของ
ไทยกับเวียดนาม

ความตกลงการคาเสรีระหวาง
อาเซียนและสหภาพยุโรป

เสนทางเศรษฐกิจ คุนมั่น-กงลู

ความตกลงการคาเสรีระหวาง
อาเซียนกับออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด

ประเทศไทยกับการ
บรรเทาปญหาโลกรอน

การครบรอบ 30 ป
การปฏิรูปเศรษฐกิจจีน

วิกฤตอาหารและพลังงาน
กรณีประเทศพมา

การพัฒนาพื้นที่สี่แยกอินโดจีน

การเปดเสรีภาคบริการภายใตความ
ตกลงการคาเสรีระหวางอาเซียน
กับออสเตรเลียและนิวซีแลนด

ฉลากสีเขียวเพื่อสิ่งแวดลอม

ผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจ
กรณีบริษัทรถยนตโตโยตา

วิกฤตอาหารและพลังงาน
กรณีประเทศฟลิปปนส

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว

อาเซียนกับสิ่งแวดลอม

การประเมินผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม

แผนกระตุนเศรษฐกิจ
ชุดใหมของสหรัฐฯ

ความรวมมือดานความ
มั่นคงทางอาหารในอาเซียน

ปรากฎการณโลกรอนกับการ วิกฤตเศรษฐกิจกับอุตสาหกรรม
พัฒนากลไกในการแกไขปญหา
รถยนตในสหรัฐฯ

วิกฤตอาหารและพลังงาน
กรณีประเทศอินโดนีเซีย
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2) ออกอากาศ ระหวางวันที่ 4 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2552 (Rerun: 16 กรกฎาคม - 28 กันยายน 2552)
การคาบริการ
และการลงทุน

SMEs

ไทย กับ GMS

สิ่งแวดลอมกับความ
รวมมือในภูมิภาค

การทองเที่ยว

ธุรกิจบริการและ
การคาบริการ

SMEs ในประเทศไทย

ประเทศไทยในอนุภูมิภาค
ลุมแมน้ำโขง

วิกฤตการณพลังงาน
กับสิ่งแวดลอม

สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว
แหงที่ 2 กับการทองเที่ยว

ภาคบริการกับ
การจางงานของไทย

SMEs ไทยกับการสงออก

GMS กับแผนงานลำดับ
ความสำคัญสูง
(Flagship Programs)

พลังงานทดแทนและ
พลังงานหมุนเวียน

การทองเที่ยวเชิงเกษตร

การจำแนกหมวดกิจกรรม
ยอยในสาขาบริการ

โครงสรางการสงออก SMEs
ของไทยกับประเทศคูคา

การเกษตรแบบมีพันธสัญญา
(Contract Farming)
ของไทยใน GMS

เชื้อเพลิงชีวภาพ

สถานการณการทองเที่ยว
ของประเทศเวียดนาม

กฎหมายไทยกับการ
เปดตลาดการคาบริการ
ระหวางประเทศ

วิกฤตเศรษฐกิจกับการ
สงออกของ SMEs ไทย

การพัฒนาเสนทางตาม
แนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต
ตามกรอบ GMS

พลังงานจากชีวมวล

สถานการณอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวในอนาคต

อุปสรรคในเขาถึงตลาด
การคาบริการระหวางประเทศ

SMEs กับการลงทุน
ในตางประเทศ

การลงทุนในกลุมประเทศ GMS

ปญหาสิ่งแวดลอมกับ
การพัฒนาที่ยั่งยืน

การเชื่อมโยงการทองเที่ยว
ทางคมนาคมในกลุม GMS

การเจรจาเรื่องการเขาถึงตลาด
การคาบริการ

SMEs ไทยกับการลงทุน
ในตางประเทศ

การขนสงสินคาเกษตรไทย
ไปจีนตอนใต

พืชพลังงาน

การทองเที่ยวของไทยกับ
การเชื่อมโยงการทองเที่ยว
ในอนุภูมิภาค

ตารางขอผูกพันเฉพาะ
ในการคาบริการระหวางประเทศ

ASEAN SME Agencies
Working Group

การคาชายแดนไทย – พมา

สินคาสิ่งแวดลอม

การทองเที่ยวตาม
แนวเสนทาง EWEC

การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิก
การผูกพันของตารางขอผูกพัน
เฉพาะการคาบริการในการเจรจา
การคาบริการระหวางประเทศ

กรอบนโยบายการ
พัฒนา SMEs
ของอาเซียน
ในทศวรรษ 2004 -2014

การพัฒนาเสนทาง
เชื่อมโยงไทย – พมา

สิ่งแวดลอมกับองคการ
การคาโลก

ธุรกิจสปากับการทองเที่ยว

ภาคธุรกิจบริการไทย
ในยุควิกฤตเศรษฐกิจ

SMEs ในอาเซียน

การเปดเสนทางเดินรถขนสง
ระหวาง ไทย – ลาว – เวียดนาม

แนวคิดความรับผิด
ชอบตอสังคม (CSR)

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ดานการทองเที่ยว

โอกาสและอุปสรรคของการคา
บริการของไทย
ในตลาดตางประเทศ

ปญหาและอุปสรรคตอการ
พัฒนาของ SMEs ไทย

เขตเศรษฐกิจการคาและ
การลงทุน
บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ

CSR กับแนวทางการปฏิบัติ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ในธุรกิจการทองเที่ยว

การเปดเสรีการคาบริการและ
การพัฒนาธุรกิจบริการไทย

อุปสรรคในการพัฒนาและ
การรวมตัวในภูมิภาค
ของ SMEs ในอาเซียน

เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนเชียงราย
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ความรวมมือกับองคกรตางๆ
สถาบันฯ ใหความสำคัญกับการพัฒนาความรวมมือกับองคกรตางๆ และการสรางเครือขายความรวมมือ
ทางวิชาการทัง้ ในประเทศและตางประเทศ เนือ่ งจากเห็นวาภารกิจในการเสริมสรางสมรรถนะและศักยภาพ
ของประเทศกำลังพัฒนาเปนภารกิจรวมระหวางองคกรทัว่ โลก ในป 2551 สถาบันฯ ไดรว มมือกับองคกรอืน่
ในหลายรูปแบบ แตมีวัตถุประสงคเดียวกัน คือ การสรางเครือขายและหุนสวนวิชาการ รวมทั้งการแสวงหาทุน
และการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกดวย มีรายละเอียดดังนี้
• ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB)
• องคการการคาโลก (WTO)
• องคการทรัพยสินทางปญญาโลก (WIPO)
• United Nations Development Program (UNDP)
• APEC Economic Integration Program (APEC-EIP)
• Centre for Economic Policy Research (CEPR)
• International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD)
• International Monetary Fund (IMF)
• Southeast Asia START Regional Center (SEA START)
• Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)
• The Asian WTO Research Network (Thailand)
• The Indian Institute for Foreign Trade (IIFT)
• The Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP)
• the Phnom Penh Plan for Development Management (PPP)
• United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)
• กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
• แผนกแผนการและการลงทุน หลวงพระบาง สปป.ลาว
• กระทรวงกสิกรรมและปาไม สปป.ลาว
• มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
• วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
• วิทยาลัยการอาชีพแมสอด จังหวัดตาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
• วิทยาลัยเทคนิคเลย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
• วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงราย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
• วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
• วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
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• ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
• สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม (GSEI)
• สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน
• สภาอุตสาหกรรม จังหวัดสุราษฏรธานี
• สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 11 จังหวัดสุราษฏรธานี
• สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่
• สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแกน
• สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก
• สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
• สำนักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.) กระทรวงการตางประเทศ
• สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
• หอการคาจังหวัดตราด
• หอการคาจังหวัดตาก
• หอการคาและอุตสาหกรรมแหงชาติลาว
• องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค
• กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย
• สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
• ธนาคารแหงประเทศไทย
• สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
• คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• สถาบันความรวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุมน้ำโขง
• คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
• คณะสถาปตยกรรมศาสตร ภาควิชาวางแผนภาคและเมือง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
• สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• สำนักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)
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การมีสวนรวมในกิจกรรมการเสริมสรางศักยภาพขององคกรอื่น
สำหรับการมีสวนรวมในกิจกรรมการเสริมสรางศักยภาพขององคกรอื่น ผูบริหาร และเจาหนาที่ของ
สถาบันฯ ไดรบั เกียรติเชิญไปเปนวิทยากร รวมถึงการเขารวมกิจกรรมการฝกอบรม สัมมนา และการประชุม
ระดมสมองที่จัดโดยองคกรอื่น ดังนี้
• ดร. สรจักร เกษมสุวรรณ ผูอำนวยการบริหารสถาบันฯ เขารวมการสัมมนารับฟงความคิดเห็นกับ
ภาคประชาสั ง คมในการจั ด ทำแผนงานด า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คม ในการส ง เสริ ม
การเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 ณ โรงละครอักษรา ในวันที่ 6 ตุลาคม 2551
• ดร. สรจักร เกษมสุวรรณ ผูอ ำนวยการบริหารสถาบันฯ เขารวมงาน Thai-US Think-Tank Summit
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด เซ็นทรัลเวิลด ในวันที่ 14 ตุลาคม 2551
• ดร. สรจักร เกษมสุวรรณ ผูอำนวยการบริหารสถาบันฯ เขารวมงานสัมมนาโครงการศึกษาวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ขององคการมหาชน ณ หองกมลทิพย โรงแรมสยามซิตี้ ในวันที่ 15 ตุลาคม 2551
• ดร. สรจักร เกษมสุวรรณ ผูอ ำนวยการบริหารสถาบันฯ เขารวมงานงาน Policy Dialogue on Aid for
Trade ณ กรุงปารีส ระหวางวันที่ 2 - 5 พฤศจิกายน 2551
• ดร. สรจักร เกษมสุวรรณ ผูอ ำนวยการบริหารสถาบันฯ เขารวมงานสัมมนาเรือ่ งความชะงักงันของการ
เจรจารอบโดฮา ณ หองประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ในวันที่ 29 มกราคม 2552
• ดร. สรจักร เกษมสุวรรณ ผูอำนวยการบริหารสถาบันฯ เขารวมเสวนาวิชาการหัวขอวิกฤตเศรษฐกิจ
กับแนวทางการแกปญ
 หาโดยใชทนุ มนุษยฯ ณ หองประชุมชอแกว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2552
• ดร. สรจักร เกษมสุวรรณ ผูอำนวยการบริหารสถาบันฯ เขารวมประชุมระดมความคิดเห็นโครงการ
ศึกษาทางกฎหมายและการพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร ณ หองประชุมสหกรณฯ อาคาร
จามจุรี 9 ในวันที่ 31 มีนาคม 2553
• ดร. วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน รองผูอ ำนวยการฝายวิชาการ เปนวิทยากรในหัวขอเรือ่ ง “Export Opportunities
and Challenges for SMEs in the Greater Mekong Subregion” ในการฝกอบรมหลักสูตร
“Capacity Building Program for SMEs in GMS region” ซึง่ จัดโดย Swiss Agency for Development
and Cooperation (SDC) และ Indian Institute of Foreign Trade (IIFT) ณ กรุงพนมเปญ ประเทศ
กัมพูชา ระหวางวันที่ 21 - 23 มกราคม 2552
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• ดร. วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน รองผูอ ำนวยการฝายวิชาการ เปนผูเ ขารวมอภิปรายในหัวขอเรือ่ ง “The Global
Financial Crisis and International Trade: Implications for S.E. Asian Countries” ซึง่ จัดโดย
APEC Economic Integration Program ในวันที่ 18 มีนาคม 2552
• ดร. วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน รองผูอ ำนวยการฝายวิชาการ เปนผูเ ขารวมอภิปรายในหัวขอเรือ่ ง “Enhancing
South-South Cooperation and Regional Approaches to Aid For Trade” ในการประชุม “Global
Financial Crisis, Export-Led Growth and Aid for Trade: Focus on the ASEAN Experience”
ซึง่ จัดโดยรัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชา ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) และองคการการคาโลก (WTO)
ณ เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ระหวางวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2552
• ดร. วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน รองผูอำนวยการฝายวิชาการ เปนผูเขารวมอภิปรายในหัวขอเรื่อง องคการ
มหาชน เพื่อชุมชนเขมแข็ง ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจมั่นคง ในงาน “ 1 ทศวรรษองคการมหาชน
กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย” ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2552
• ดร. วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน รองผูอำนวยการฝายวิชาการ เปนผูเขารวมอภิปรายผลการศึกษาเรื่อง
ผลกระทบต อ ประเทศไทยจากความตกลงการค า บริ ก ารและการลงทุ น ในกรอบความตกลง
การคาเสรีอาเซียน – อินเดีย” ซึง่ จัดโดย กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย รวมกับ
บริษัท ไบรอัน เคฟ (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 25 สิงหาคม 2552
• ดร. วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน รองผูอ ำนวยการฝายวิชาการ เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ คณะเศรษฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ดร. วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน รองผูอ ำนวยการฝายวิชาการ เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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