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The International Institute for Trade and Development (Public Organization)

	 คณะรัฐมนตรี	 นำาโดย	 พลเอก	 ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 

นายยกรัฐมนตรี	 ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อ

วันที่	 12	 กันยายน	 2557	 มีใจความสำาคัญว่ารัฐบาลมุ่งประสงค์

แก้ไขปัญหาวิกฤติของประเทศทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจ	 สังคม	

เทคโนโลยี	 และวัฒนธรรม	 โดยน้อมนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และใช้หลักคุณธรรม 

กำากับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ	เร่งส่งเสริมความเช่ือมโยง 

ทางเศรษฐกิจการค้า	 การลงทุน	 ในภูมิภาคและขยายความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน	 รวมถึงการพัฒนา 

คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีความรู้

ความเข้าใจเศรษฐกิจโลกเพื่อรู้	 เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสามารถ

กำาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนารวมท้ังกลยุทธ์การดำาเนินงานให้

สอดคล้องเหมาะสมกับพื้นฐานขององค์กร	 และประเทศได้อย่าง	

“มั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน”

	 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา	
(International Institute for Trade and Development : ITD) 

เ ป็ นอ ง ค์ ก า รมหาชนภาย ใต้ ก า รกำ า กั บของกระทรว ง

ศึกษาธิการ	 มีภารกิจการเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่องค์ความรู ้

ด้านการค้าและการพัฒนา	 โดยการบูรณาการความรู้เพิ่มการ 

ยกระดับและพัฒนาสังคมของประเทศ	 ซึ่งสนองตอบเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในด้านสังคมระดับชาติ	 รวมท้ังยุทธศาสตร์

ของกระทรวงศึกษาธิการคือ	 พัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคม

แห่งการเรียนรู้เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	 และส่งเสริมการวิจัย

พัฒนาประเทศถือเป็นกลไกสำาคัญท่ีจะทำาให้คนมีคุณภาพที่ดีขึ้น

สามารถขับเคลื่อนสังคมและประเทศไปสู่ความสำาเร็จตามเป้า

หมายที่กำาหนดไว้ได้

 ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ผู้กำากับดูแลการดำาเนินงานของสถาบันระหว่างประเทศ

เพื่อการค้าและการพัฒนา	ผมขอชื่นชมและยินดีกับสถาบัน

ท่ีได้ดำาเนินภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์	 ในการจัดตั้ง	 และขอ 

ให้สถาบัน	เป็นหน่วยงานที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนา 

อย่างยั่งยืนที่แท้จริง	 ทั้งในประเทศไทยและประเทศกำาลัง

พัฒนาโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย	 ให้สามารถปรับตัวเพื่อ

รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

ต่อไปในอนาคต

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

พลเอก

(ดาว์พงษ์	รัตนสุวรรณ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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	 สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา 

(องค์การมหาชน)	 เกิดจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย 

และการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา 

ครั้งที่	 10	 (UNCTAD X)	 และได้เปิดดำาเนินการอย่าง

เป็นทางการ	 ในวันที่	 1	 พฤษภาคม	 2545	 โดยมีสถานะ

เป็นองค์การมหาชนตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน 

ระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา(องค์การมหาชน) 

พ.ศ.	2554	บริหารงานภายใต้การกำากับดูแลของคณะ 

กรรมการสถาบันฯ	 โดยมีวัตถุประสงค์การจัดตั้งเพื่อให ้

สถาบันเป็นองค์กรท่ีทำาหน้าท่ีช่วยในการพัฒนาศักยภาพ	

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการค้าระหว่างประเทศ	

การเงิน	 การคลัง	 การลงทุน	 และการพัฒนา	 ให้แก ่

ทรัพยากรบุคคลของไทย	และประเทศกำาลังพัฒนาในภูมิภาค 

ให้รู้เท่าทันต่อกระแสโลกาภิวัฒน์ที่กำาลังเปลี่ยนแปลงไป

อย่างรวดเร็ว

	 ภารกิจและบทบาทของสถาบันตลอดระยะ

เวลา	 13	 ปีที่ผ่านมา	 ได้มุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางความ 

เชี่ยวชาญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	 รวม

ทั้งเสริมสร้างศักยภาพทางการค้าและการพัฒนา	 โดยให ้

การสนับสนุนด้านการฝึกอบรม	 สัมมนา	 การศึกษาวิจัย 

การบริการวิชาการ	และเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 

ในระดับภูมิภาค	 และการดำาเนินงานของสถาบันฯ	 ได้รับ 

ความยอมรับจากองค์กรระหว่างประเทศ	 ทั้งอังค์ถัด 

	 องค์การการค้าโลก	 (World Trade Organizatione : 

WTO)	ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย	และหน่วยงานอื่นๆ	

ทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาค	 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า 

การวางวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบัน	สอดคล้องเหมาะสม 

กับสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมโลกที่มีพลวัตต่อเนื่อง

                        

	 ผมมีความยินดีอย่างย่ิงท่ีสถาบันฯ	ได้ปฏิบัติภารกิจ 

ที่สำาคัญดังกล่าวข้างต้นจนเข้าสู่ปีที่	14		ในปี	พ.ศ.	2559	นี้	

และขอให้ภารกิจ	แผนงาน	และโครงการต่างๆ	ที่กำาหนด

ไว้เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ	 และประเทศ

กำาลังพัฒนาต่างๆ	 ประสบผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม	 รวม

ทั้งขอเป็นกำาลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ	 ซึ่งเป็น

กำาลังสำาคัญในการขับเคลื่อนองค์กร	และทุ่มเทปฏิบัติงาน

ด้วยความวิริยะอุตสาหะมาโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	

ให้ประสบแต่ความเจริญรุ่งเรือง	 และประสบความสำาเร็จ

ตลอดไป

สารประธานกรรมการ

(รองศาสตราจารย์	นายแพทย์กำาจร	ตติยกวี)

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประธานกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
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	 ในปี	 พ.ศ.	 2558	 ที่ผ่านมา	 นานาประเทศต่าง

ให้ความสำาคัญกับ	 “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”	 หรือ	 

Sustainable	 Development	 Goals	 (SDGs)	 	 ซึ่งเป็น 

วาระการพัฒนาภายหลังปี	 ค.ศ.	 2015	 (post	 -	 2015	 

development	agenda	)	โดยท่ีประชุมสมัชชาสหประชาชาติ 

ได้รับรองร่างเอกสารที่ประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้มี

ฉันทามติ	 ที่เน้นการเปลี่ยนแปลงโลกเพื่อการพัฒนาอย่าง 

ยั่งยืนในปี	 2030	 (Transforming Our World: The 

2030  Agenda for Sustainable Development) วาระ
การพัฒนาที่ยั่งยืน	 ค.ศ.	 2030	 นี้	 มีวัตถุประสงค์สำาคัญ

เพื่อมุ่งขจัดความยากจนในทุกมิติและทุกรูปแบบ	 สานต่อ

ภารกิจที่ยังไม่บรรลุผลสำาเร็จภายใต้เป้าหมายการพัฒนา

แห่งสหัสวรรษ	 (MDGs) และเน้นการพัฒนาที่สมดุลใน	

3	 มิติ	 ที่เอื้อต่อกันและแบ่งแยกมิได้	 ระหว่างเศรษฐกิจ	

สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 มีการกำาหนดเป้าหมาย	 (Goals) 

17	ข้อ	และเป้าประสงค์ (Targets)	169	ข้อ	ภายใต้หลัก

การ	5Ps	ได้แก่	ประชาชน	(People)	โลก	(Planet) ความ

มั่งคั่ง (Prosperity) สันติภาพ	(Peace)	และความเป็นหุ้น

ส่วน (Partnership) 

	 สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการ

พัฒนา	 เป็นองค์กรมหาชนในกำากับของกระทรวงศึกษาธิการ 

มีพันธกิจสำาคัญในการการเสริมสร้างศักยภาพ	 และความ

สามารถให้แก่บุคลากรในภูมิภาคและอนุภูมิภาค	 โดยการ 

ฝึกอบรม	 สนับสนุนงานวิจัย	 และงานวิชาการด้านการค้า 

ระหว่างประเทศ	การลงทุน	และการพัฒนา	และสาขาอื่นที่

เกี่ยวข้อง	 จึงได้ตระหนักและจัดเตรียมความพร้อมในการ

พัฒนาศักยภาพของบุคคลากรภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และ

บุคคลทั่วไป	 ให้สามารถรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ	 ของ

การพัฒนาที่ยั่งยืน	โดยได้ขยายบทบาททั้งในเชิงกว้างและ

เชิงลึกเพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศในการเสริม

สร้างศักยภาพและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน

ระดับภูมิภาค	 เพื่อให้สามารถยืนหยัดอยู่บนเวทีอาเซียน 

และเวทีโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การดำาเนินกิจกรรมของสถาบันฯ	 ในรอบปีที่ผ่านมานั้น	

นับได้ว่าประสบผลสำาเร็จในภารกิจหลักๆ	 อันได้แก่	 การ

รวบรวมองค์ความรู้	 การศึกษาวิจัย	 การจัดการฝึกอบรม	

โดยครอบคลุมเนื้อหาด้านการค้า	การเงิน	การลงทุน	และ

การพัฒนา	 และการส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าและ

การพัฒนาในระดับภูมิภาค	 และอนุภูมิภาค	 อีกทั้งยังเปิด

โอกาสให้บุคลากรของประเทศกำาลังพัฒนาได้แลกเปลี่ยน

เรียนรู้	 แลกเปลี่ยนประสบการณ์	 เสริมสร้างความคิด 

ศึกษาประเด็นปัญหาใหม่ๆ	เทคนิคการเจรจาในเวทีระหว่าง 

ประเทศ	 เรียนรู้กระบวนการวางแผนและตัดสินใจ	 นำาไป

สู่การกำาหนดนโยบายยุทธศาสตร์ของประเทศ	 อย่างไรก็

ดี	การดำาเนินงานของสถาบันฯ	ต่อไปในอนาคต	จะต้องมี

การปรับเปลี่ยนบทบาท	และกิจกรรมต่างๆ	 ให้สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมากขึ้น	 ตลอดจนเพื่อตอบ

สนองกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 โดยเฉพาะการ

เชื่อมโยงการค้ากับการพัฒนาที่ยั่งยืน

	 ท้ายที่สุดนี้	 ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน

ที่ได้มอบนโยบาย	 ข้อคิดเห็น	 คำาปรึกษา	 และข้อแนะนำา

ต่างๆ	 ที่เป็นประโยชน์	 และสนับสนุนการดำาเนินงานของ

สถาบันฯ	 มาโดยตลอด	 และขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้า

หน้าที่ทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่	 รวมถึงทุ่มเท

ในการทำางานอย่างเต็มกำาลังความสามารถ	 จนส่งผล

ให้ผลการดำาเนินงานของสถาบันฯ	 มีการพัฒนาขึ้นอย่าง 

ต่อเนื่อง	ทำาให้ภารกิจของสถาบันสำาเร็จลุล่วงไปด้วยดี

สารผู้อำานวยการ 

 

	(ดร.กมลินทร์		พินิจภูวดล)

						ผู้อำานวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา	
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ความเป็นมา

 แนวคิดที่จะจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและ

การพัฒนา	 (องค์การมหาชน)	 มีจุดเริ่มมาจาก	 นายรูเบนส์	 ริคูเปโร	 

เลขาธิการที ่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา	

(United Nations Conference on Trade and Development :  

UNCTAD)	 ซ่ึงมีความปรารถนาท่ีจะให้มีการจัดต้ังหน่วยงานท่ีย่ังยืนถาวร 

และเป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้	 เพื่อการพัฒนาที่เป็นประโยชน์แก่

ประเทศกำาลังพัฒนาทั้งหลาย

	 ดังนั้น	เมื่อวันที่	17	มีนาคม	พ.ศ.	2540	นายรูเบนส์	ริคูเปโร	 

ได้เข้าเยี่ยมคารวะ	พลเอกชวลิต	 ยงใจยุทธ	 นายกรัฐมนตรี	 โดยมีคณะ 

รัฐมนตรีอาวุโสในสมัยนั้นร่วมด้วย	 วัตถุประสงค์	 คือ	 การวางแผน 

จัดการประชุม	UNCTAD	คร้ังท่ี	10 และในโอกาสน้ัน	เลขาธิการ	UNCTAD 

ได้นำาเสนอแผนงานการจัดตั้งองค์กรซึ่งในชั้นนั้น	 เรียกว่า	 สถาบันเพื่อ

การพัฒนา	 (Institute	 of	 Development)	 และรัฐบาลไทยยินดีที่จะ

รับข้อเสนอนี้		หลังจากนั้นจึงเปิดเวทีการเจรจาขึ้นระหว่าง	UNCTAD	 

กับผู้แทนรัฐบาลไทยต่อมาเป็นระยะ	 จนปรากฏผลเป็น	 สถาบันระหว่าง 

ประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

	 ต่อมาในระหว่างการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้า

และการพัฒนา	(UNCTAD)	ครั้งที่	10	ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่	12-19	

กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2543	ณ	กรุงเทพมหานคร	โดย	นายสุรินทร์	พิศสุวรรณ	 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	 ได้ลงนามในความตกลง 

วา่ด้วยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา	กับองค์การ

สหประชาชาติ	ที่มีนายรูเบนส์	ริคูเปโร	เลขาธิการ	UNCTAD	เป็นผู้ร่วม

ลงนาม	 เมื่อวันที่	 17	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2543	 เพื่อให้มีการจัดตั้งหน่วย 

งานเข้ามาทำาหน้าที ่เป็น	 Train	 the	 Trainer	 ในด้านการค้าและ 

การพัฒนาให้กับประเทศไทยและประเทศกำาลังพัฒนา	โดยมีบทบาท

สำาคัญในการทำางานเพ่ือสร้างเครือข่ายความรู้และศักยภาพของประเทศ 

กำาลังพัฒนา	เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการกำาหนด	และดำาเนินนโยบาย 

เศรษฐกิจที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากกระบวนการโลกาภิวัตน์ 

และการรวมตัวเข้ากับระบบเศรษฐกิจโลกได้อย่างเต็มที่		ทั้งการเข้าเป็น 

ภาคีความตกลงในกรอบองค์การกาค้าโลก	(World	Trade	Organization 

:WTO)	การเปิดเสรีทางการค้า	(Free	Trade	Area	:	FTA)		และการเงิน 

และการลงทุน

	 รัฐบาลไทยได้ตราพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันระว่างประเทศ 

เพ่ือการค้าและการพัฒนา	มีผลบังคับใช้เม่ือวันท่ี	1	มิถุนายน	พ.ศ.	2544 

มีฐานะเป็นองค์การมหาชน	 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ	 ภายใต ้

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน	พ.ศ.	2542	โดย	พ.ต.ท.ทักษิณ	ชินวัตร	 

นายกรัฐมนตรี	เป็นประธานในพิธีเปิดทำาการของสถาบันฯ	เมื่อวันที่	

1	พฤษภาคม	พ.ศ.	2545

	 สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา	

(องค์การมหาชน)	หรือ	สคพ.	(International	Institute	for	Trade	

and	 Development	 :	 ITD)	 จึงได้ถือกำาเนิดขึ้นจากความร่วมมือ 

ระหว่างรัฐบาลไทยและ	 UNCTAD	 ดังนั้น	 สคพ.จึงเป็นหน่วยงาน

ที่มีบทบาทสำาคัญในการพัฒนาบุคลากรของประเทศไทยและ 

ประเทศกำาลังพัฒนา	โดยสอดคล้องเช่ือมโยงและสนับสนุนการดำาเนิน 

ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน	เช่น	กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงพาณิชย์	 และกระทรวงการต่างประเทศ	 เป็นต้น	 และ 

ใช้กิจกรรมฝึกอบรม	การสัมมนา	และการศึกษาวิจัย	 เป็นเครื่องมือ 

หลักในการดำาเนินงาน	 เพื ่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของ 

ผู ้ปฏิบัติงานซ่ึงเป็นผู้กำาหนดนโยบายและการเจรจาการค้ารวมท้ัง 

ผู้ประกอบธุรกิจในภาคเอกชน	 ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเพิ่มศักยภาพ

ในด้านการค้า	การเงิน	การลงทุน	เทคโนโลยี	สิ่งแวดล้อม	และอื่นๆ 

จนสามารถผลักดันให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่มี 

ศักยภาพในการแข่งขันทางการค้ากับต่างประเทศ	 ทั้งนี้	 สคพ.ยังให ้

การสนับสนุนงานค้นคว้าวิจัยทั้งภายในประเทศ	และต่างประเทศ	 

โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชีย
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อำานาจหน้าที่

	 ส ถ า บั น ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ เ พื่ อ ก า ร ค้ า แ ล ะ 

การพัฒนา	 (องค์การมหาชน)	 หรือ	 สคพ.	 และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า 
“The International Institute for Trade and Development  

(Public Organization)” หรือ	ITD	จัดตั้งขึ้นตาม	พระราชกฤษฎีกาจัด

ตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา	(องค์การมหาชน)	

พ.ศ.	2544	โดยมีผลบังคับใช้เมื่อ	วันที่	 1	มิถุนายน	พ.ศ.	2544	 	ซึ่งมี

วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ตามมาตรา	6	ว่าให้	สคพ.	ให้การศึกษาอบรมและ

ค้นคว้าวิจัย	 เพื่อส่งเสริมการค้า	 และการพัฒนา	 และดำาเนินกิจกรรม

อื่นที่สอดคล้องกับความตกลงว่า	 ด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่ง

ราชอาณาจักรไทยและองค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับสถาบันระหว่าง

ประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา	

	 ดังนั้น	เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามความในมาตรา	6	อำานาจ

หน้าที่หลักของ	สคพ.	คือ	การจัดการศึกษาอบรม	และให้การสนับสนุน

เพื่อการค้นคว้าวิจัยแก่บุคลากรของประเทศต่างๆ	 ในภูมิภาคเอเชีย	 ทั้ง

ในด้านการค้าระหว่างประเทศ	การเงิน	การคลัง	การลงทุน	การพัฒนา	

และสาขาอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	 สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์และแนวทางการยกเลิก

ข้อจำากัดทางการค้าต่างๆ

	 นอกจากนี้	 สคพ.	 ยังมีหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือแก่ 

ประเทศกำาลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย	 โดยเฉพาะในเรื่องการกำาหนด 

นโยบายด้านเศรษฐกิจที่เหมาะสมร่วมกัน	 และมาตรการทางกฎหมาย 

ต่างๆ	ที่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว	 โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและ 

สนับสนุนความร่วมมือในระดับภูมิภาค	เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ	ซึ่ง 

สคพ.	 จะเป็นศูนย์กลางในการจัดฝึกอบรม	 และสร้างกิจกรรมเสริม 

ศักยภาพต่างๆ	ร่วมกับสำานักงานเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการค้า 

และการพัฒนา	และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง
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วิสัยทัศน์

          เป็นองค์กรชั้นนำ�ใน
ก�รพัฒน�ศักยภ�พด้�นก�รค้�
และก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน
ในภูมิภ�คและอนุภูมิภ�ค
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เป็นศูนย์กลางเพื่อให้บริการด้านการฝึกอบรม	

สนับสนุนงานวิจัยและงานวิชาการ	 ด้านการค้า 

ระหว่างประเทศ	 การเงิน	 การคลัง	 การลงทุน	 การ

พัฒนา	 และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง	 ให้แก่บุคลากรต่างๆ	

ในภูมิภาคและอนุภูมิภาค

สร้างศักยภาพและความสามารถในการกำาหนด

นโยบายด้านเศรษฐกิจและมาตรการทางกฎหมายท่ี

เหมาะสมร่วมกัน	 ให้แก่ประเทศกำาลังพัฒนาในภูมิภาค 

และอนุภูมิภาค

สนับสนุนความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ	โดยการแลก

เปลี่ยนประสบการณ์และความรู้	 ด้านการค้าระหว่าง

ประเทศ	การเงิน	การคลัง	การลงทุน	การพัฒนา	และ

สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง	 ร่วมกับประเทศต่างๆ	 ในภูมิภาค

และอนุภูมิภาค

สนับสนุนความร่วมมือกับ	 UNCTAD	 และองค์การที่ 

เก่ียวข้อง	 พัฒนาองค์ความรู้	และกระบวนการถ่ายทอด 

ให้แก่ประเทศต่างๆ	ในภูมิภาคและอนุภูมิภาค

บุคลากร	 องค์กร	 ในภูมิภาคและอนุภูมิภาคได้รับการพัฒนา

และสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน

มีระบบการพัฒนาด้านการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืนใน

ภูมิภาคและอนุภูมิภาค

จัดการศึกษาอบรมและให้การสนับสนุนเพื่อการค้นคว้าวิจัย

แก่บุคลากรของประเทศต่างๆ	โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย 

ด้านการค้าระหว่างประเทศการเงิน	 การคลัง	 การลงทุน 

การพัฒนา	 และรวมถึงสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้บุคลากร

เหล่านั้นสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์	 และแนวทางการเปิดเสรี

ทางการค้าต่างๆ

ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำาลังพัฒนาโดยเฉพาะใน 

ภูมิภาคเอเชีย	 เพื่อสร้างเสริมศักยภาพและความสามารถใน 

การกำาหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจที่เหมาะสมร่วมกันและ

การกำาหนดมาตรการทางกฎหมายที่สอดคล้องกับนโยบาย 

ดังกล่าวได้

ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับ 

ภูมิภาค	และสร้างความเป็นเอกภาพโดยการแลกเปลี ่ยน 

ประสบการณ์และความรู้

เป็นศูนย์กลางจัดการฝึกอบรมและกิจกรรมเสริมศักยภาพ 

ต่างๆ	 ร่วมกับสำานักงานเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการค้า 

และการพัฒนาและองค์การอื่นที่เกี่ยวข้อง

พันธกิจ เป้าประสงค์

วัตถุประสงค์

1

1

2

3

4

1

2

2

3

4
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คณะกรรมการบริหาร

ผู้อำานวยการ

คณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบและประเมินผล
คณะอนุกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

รองผู้อำานวยการ

(บริหาร)

ผู้ตรวจสอบภายใน สำานักอำานวยการ สำานักยุทธศาสตร์

และสื่อสารองค์กร
สำานักจัดการองค์ความรู้ สำานักความร่วมมือ

และช่วยเหลือภูมิภาค

สำานักพัฒนาองค์ความรู้

รองผู้อำานวยการ

(วิชาการ)

คณะอนุกรรมการ

ด้านทรัพยากรบุคคล
คณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบและประเมินผล

คณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบและประเมินผล

โครงสร้างการบริหาร
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 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

รองศาสตราจารย์นายแพทย์	กำาจร	ตติยกวี
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวชุติมา	บุณยประภัศร

ปลัดกระทรวงพาณิชย์

นายนรชิต	สิงหเสนี
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

นายรังสรรค์	ศรีวรศาสตร์
ปลัดกระทรวงการคลัง

ศาสตราจารย์นายแพทย์ภิรมย์	กมลรัตนกุล

อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์	ดร.	อิสสรีย์	หรรษาจรูญโรจน์

การผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา

ศาสตราจารย์	ดร.สุทธิพันธ์		จิราธิวัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้าระหว่างประเทศ

ดร.	คณิศ	แสงสุพรรณ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร

นายกิตติ	ตั้งจิตรมณีศักดา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

นายกฤษฎา	เปี่ยมพงศ์สานต์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้าระหว่างประเทศ

ดร.กมลินทร์		พินิจภูวดล
กรรมการและเลขานุการ

นางนิตย์		โรจน์รัตนวาณิชย์
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

แทน	ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นางอัมพวัน	พิชาลัย	
รองปลัดกระทรวงพาณิชย์	

แทน	ปลัดกระทรวงพาณิชย์

นายสมเกียรติ		ตรีรัตนพันธ์
ผู้อำานวยการสำานักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

แทน	ปลัดกระทรวงพาณิชย์

นางศันสนีย์		สหัสสะรังษี
รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

แทน	ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

นางเอกสิริ		ปิณฑะรุจิ
รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

แทน	ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

นางสุวรรณี		อรุณสวัสดิ์วงศ์
นักการฑูตชำานาญการ

แทน	ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

ศาสตราจารย์	ดร.เกื้อ		วงศ์บุญสิน	
ที่ปรึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แทน	อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางพิลาสลักษณ์		ยุคเกษมวงศ์
ผู้อำานวยการสำานักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

แทน	ปลัดกระทรวงการคลัง

นายบุญชัย		จรัสแสงสมบูรณ์
ผู้อำานวยการสำานักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

แทน	ปลัดกระทรวงการคลัง

นายฤทธิ์		ศยามานนท์
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการเงินการคลังระหว่างประเทศ

แทน	ปลัดกระทรวงการคลัง

คณะกรรมการ

คณะกรรมการและผู้แทน

ผู้แทนคณะกรรมการ



17

รายงานประจำาปี 2558

The International Institute for Trade and Development (Public Organization)

ศาสตราจารย์	ดร.เกื้อ		วงศ์บุญสิน	

ประธานอนุกรรมการ

รองศาสตราจารย์	ดร.วรณพ	วิยกาญจน์

อนุกรรมการ

นายสมเกียรติ	ตรีรัตนพันธ์

อนุกรรมการ

นายฤทธิ์		ศยามานนท์

อนุกรรมการ

นางนันทา		อนะมาน

อนุกรรมการ

ผู้ตรวจสอบภายใน	สคพ.

เลขานุการ

ศาสตราจารย์	ดร.สุทธิพันธ์	จิราธิวัฒน์	 	

ประธานอนุกรรมการ

รองศาสตราจารย์	ดร.อิสสรีย์	หรรษาจรูญโรจน์

อนุกรรมการ

ดร.คณิศ	แสงสุพรรณ

อนุกรรมการ

นายกฤษฎา	เปี่ยมพงศ์สานต์

อนุกรรมการ

ดร.ศุภิชัย	ตั้งใจตรง

อนุกรรมการ

นายสมเกียรติ	ตรีรัตนพันธ์

อนุกรรมการ

ดร.สุวรรณี	อรุณสวัสดิ์วงศ์

อนุกรรมการ

ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ

อนุกรรมการ

ผู้อำานวยการสถาบันระหว่างประเทศ

เพื่อการค้าและการพัฒนา	 	 	

อนุกรรมการ

รองผู้อำานวยการ	(วิชาการ)

เลขานุการ

ผู้อำานวยการสำานัก

ผู้ช่วยเลขานุการ

นายกฤษฎา	เปี่ยมพงศ์สานต์

ประธานอนุกรรมการ

นางพิลาสลักษณ์	ยุคเกษมวงศ์

อนุกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ประเสริฐ	อัครประถมพงศ์

อนุกรรมการ

นายโภไคย	ศรีรัตโนภาส

อนุกรรมการ

ผู้อำานวยการสถาบันระหว่างประเทศ

เพื่อการค้าและการพัฒนา

อนุกรรมการ

รองผู้อำานวยการ	(บริหาร)

อนุกรรมการ

ผู้อำานวยการสำานักยุทธศาสตร์และส่ือสารองค์กร

เลขานุการ

รายนามคณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผล

คณะอนุกรรมการ
ด้านวิชาการ 

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
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 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

นายกิตติ	ตั้งจิตรมณีศักดา

ประธานอนุกรรมการ

นางนิตย์	โรจน์รัตนวาณิชย์

อนุกรรมการ

ศาสตราจารย์	ดร.สุรศักดิ์	ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

อนุกรรมการ

นายโกมล	จิรชัยสุทธิกุล

อนุกรรมการ

นายโชคชัย	สิทธิผลกุล

อนุกรรมการ

นายพัชร์	นิยมศิลป์

อนุกรรมการ

ผู้อำานวยการสถาบันระหว่างประเทศ

เพื่อการค้าและการพัฒนา

อนุกรรมการ

รองผู้อำานวยการ	(บริหาร)

เลขานุการ

ผู้อำานวยการสำานักอำานวยการ 

ผู้ช่วยเลขานุการ

รองศาสตราจารย์	ดร.อิสสรีย์	หรรษาจรูญโรจน์

ประธานอนุกรรมการ

นายกิตติ	ตั้งจิตรมณีศักดา

อนุกรรมการ

นางนิตย์	โรจน์รัตนวาณิชย์

อนุกรรมการ

นายกรีฑา	สพโชค

อนุกรรมการ

ผู้อำานวยการสถาบันระหว่างประเทศ

เพื่อการค้าและการพัฒนา

อนุกรรมการ

รองผู้อำานวยการ	(บริหาร)

เลขานุการ

ผู้อำานวยการสำานักอำานวยการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

นักทรัพยากรบุคคล

ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการ
ด้านกฎหมาย

คณะอนุกรรมการ
ด้านทรัพยากรบุคคล

คณะอนุกรรมการ
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รายงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ประจำาปี พ.ศ. 2558
	 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลของ

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา	(สคพ.)	ได้รับ 

แต่งต้ังตามคำาส่ัง	สคพ.	ท่ี	29/2558	ต้ังแต่วันท่ี	12	พฤษภาคม	2558 

ประกอบด้วยอนุกรรมการอิสระ	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ	จำานวน	5 

ท่านโดยมี	 ศาสตราจารย์	 ดร.เกื้อ	 วงศ์บุญสิน	 เป็นประธาน

อนุกรรมการ	 รองศาสตราจารย์	 ดร.วรณพ	 วิยกาญจน์	 

นายสมเกียรติ	 ตรีรัตนพันธ์	 นายฤทธิ ์	 ศยามานนท์	 และ 

นางนันทา	 อนะมาน	 เป็นอนุกรรมการ	 และนางสาวจันทร์วิไล	

จารุโชคทวีชัย	ผู้ตรวจสอบภายใน	ทำาหน้าที่เป็นเลขานุการ	

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.2558	คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

และประเมินผลได้จัดให้มีการประชุมรวมท้ังส้ิน	 2	 คร้ัง	 โดยมีการ

ประชุมหารือร่วมกับฝ่ายบริหารและหน่วยงานตรวจสอบภายใน	

เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ	 สคพ.	

และตามระเบียบ	 สคพ.ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน	 พ.ศ.	 2551 

สรุปผลการปฏิบัติงานในสาระสำาคัญมีดังน้ี

 สอบทานงบการเงินรายไตรมาส
และงบการเงินประจำาปีของ สคพ.

	 พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	 และงบการ

เงินประจำาปีร่วมกับหน่วยตรวจสอบภายใน	และฝ่ายบริหาร	เพื่อ

ให้คำาแนะนำาและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับหน่วยงาน	เพื่อให ้

มั่นใจว่ากระบวนการจัดทำางบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

ทางบัญชีมีความถูกต้อง	 ครบถ้วน	 และทันกาล	 ตามมาตรฐาน

การบัญชี	 และตามกฎหมาย	 ข้อบังคับ	 ระเบียบและประกาศที่

เกี่ยวข้องของ	 สคพ.	 เพื่อให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจและเชื่อถือ 

ได้ในการใช้ข้อมูลทางการเงินและรายงานทางบัญชี	 คณะอนุกรรมการ 

ตรวจสอบและประเมินผลได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำา

บัญชีและงบการเงินของ	สคพ.	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไปตามมาตรฐาน

การบัญชีและสามารถนำาส่งให้สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ได้ภายในกำาหนดระยะเวลา	 รวมทั้งการบริหารงบประมาณและ 

การบริหารการเงินได้ควบคุมดูแลให้มีความครบถ้วน	 ถูกต้องและ 

มีสภาพคล่อง	 รวมทั้งการบริหารเงินสดให้เกิดผลประโยชน์

ตอบแทนจากการลงทุน	

 สอบทานความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยง
 

	 สอบทานและประเมินผลจากรายงานของคณะทำางาน

เกี่ยวกับการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง	 เพื่อให้มั่นใจ 

ว่า	สคพ.	มีการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่าง 

เพียงพอและเหมาะสม	 เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ 

เงินแผ่นดินว่าด้วย	 การกำาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน	 

พ.ศ.	 2544	 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล	 ได้ให้ 

ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการควบคุมภายในและการบริหาร 

ความเ ส่ียงให้สอดคล้องตามแนวทางการจัดวางระบบ 

การควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของ 

สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 ให้มีการกำาหนดขั้นตอนการ

ดำาเนินงานให้ชัดเจนตามแนวทางฯของสำานักงานการตรวจเงิน

แผ่นดินมากย่ิงข้ึน

 สอบทานการปฏิบัติงานและการ
ดำาเนินงานของ สคพ.

	 สอบทานการดำาเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับ 

โครงการวิจัยทางวิชาการ	การฝึกอบรม	การสัมมนาท้ังในประเทศ 

และต่างประเทศ	มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงาน	การบริหาร 

งบประมาณ	 การบริหารการเงิน	 การบริหารพัสดุ	 รวมท้ังการ

บริหารงานด้านอ่ืนๆ	 มีการปฏิบัติงานและการดำาเนินงานเป็นไป 

ตามนโยบาย	 กฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 คำาสั่ง	 และมต ิ

คณะกรรมการของ	 สคพ.	 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและ 

ประเมินผลได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ	โครงการดำาเนินงานการ

ศึกษาวิจัยซ่ึงควรมีการติดตามมากยิ่งขึ้นทั้งด้านประสิทธิภาพ	

ประสิทธิผล	 ความคุ้มค่า	 เพื่อให้โครงการงานวิจัยสามารถ

ดำาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและการใช้จ่ายเงินเป็นไปตาม

แผนงานงบประมาณที่กำาหนดไว้	

1

3

2
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 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

 กำากับดูแลการตรวจสอบภายใน

	 กำากับดูแลการปฏิ บัติ งานของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน	 ให้เกิดความเป็นอิสระและเหมาะสม	 โดยพิจารณาและให้

ข้อเสนอแนะกับแผนงานการตรวจสอบ	 การรายงานผลการตรวจ

สอบ	 ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ	 ส่งผลให้ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน

เป็นที่ยอมรับ	 ทำาให้การปฏิบัติงานและการดำาเนินงานโดยรวม 

ของ	สคพ.	เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ประสิทธิผลและประหยัด	รวม

ทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายใน	 อีกทั้งสนับสนุน 

ให้ผู้ตรวจสอบภายในได้เข้ารับการอบรมและพัฒนาความรู้	 เพื่อใช้ใน

การตรวจสอบ	 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลได้ให้ข้อ 

เสนอแนะ	 เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสคพ.เป็นไปตาม 

มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	ระเบียบของสคพ.ว่าด้วย

การตรวจสอบภายในและกฎบัตรการตรวจสอบภายใน	

 

 สอบทานตามท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการสถาบันฯ 

	 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลพิจารณาแล้ว

เห็นว่า	สคพ.	ถือนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี	มีการบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ	 รายงานทางการเงินและ

การบัญชีแสดงข้อเท็จจริงในส่วนที่เป็นสาระสำาคัญครบถ้วน	 ถูกต้อง 

ตามมาตรฐานการบญัช	ีมกีารปฏบิตัติามกฎระเบยีบ	มตคิณะรฐัมนตร ี

และนโยบายที่คณะกรรมการ	สคพ.	กำาหนด	รวมทั้งไม่พบว่ามีประเด็น 

เกี่ยวกับความขัดแย้ง

(ศาสตราจารย์	ดร.เกื้อ		วงศ์บุญสิน)

ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

5

4
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ผลผลิตและกิจกรรมหลัก

หมายเหตุ: ผลผลิตและกิจกรรมหลัก อ้างอิงตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สคพ. ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 39,623,000 บาท

บุคคลากรได้

รับการพัฒนาทางด้าน

เศรษฐกิจและความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ

ผลงานวิจัย

ด้านการค้า

และการพัฒนา
ผลผลิต

กิจกรรมจัดศึกษาอบรม
จัดประชุม/

สัมมนา
บริการ
วิชาการ
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 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
และงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การศึกษา	 

สาธารณสุข	คุณธรรม	 

จริยธรรม	และคุณภาพ 

ชีวิต

ข ย า ย โ อก าสและ

พัฒนาคุณภาพการ

ศึกษา

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ด้ า น 

การพัฒนาและเสริม

สร้างศักยภาพคน

ขยายโอกาสและ

พัฒนาคุณภาพการ

ศึกษา

แผนงบประมาณ

บุคลากรได้รับการ 

พั ฒ น า ท า ง ด้ า น 

เศรษฐกิจและความ

สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง

ประเทศ

ผลงานวิจัยด้านการ

ค้าและการพัฒนา

บุคลากรได้รับการ

พั ฒ น า ท า ง ด้ า น

เศรษฐกิจและความ

สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง

ประเทศ

ผลผลิต / 

โครงการ

เสริมสร้างสมรรถนะ

ของบุคลากรภายใน

ประเทศและประเทศ

กำาลังพัฒนาในอาณา

บริเวณเอเช ีย	และ

อื่นๆ	 ในเรื่องการค้า

ระหว่างประเทศ	การ

พัฒนา	การลงทุน	และ 

การเงิน	

เสริมสร้างสมรรถนะ

ของบุคลากรภายใน

ประเทศและประเทศ

กำาลังพัฒนาในอาณา 

บริเวณเอเชียและอ่ืนๆ	 

ในเรื่องการค้ระหว่าง 

ประเทศ	 การพัฒนา	 

การลงทุน	และการเงิน

เสริมสร้างสมรรถนะ

ของบุคลากรภายใน

ประเทศและประเทศ

กำาลังพัฒนาในอาณา

บริเวณเอเชียและอื่นๆ	

ในเรื่องการค้าระหว่าง 

ประเทศ	การพ ัฒนา	

การลงทุน	และการเงิน

เป้าหมาย

บริการหน่วยงาน

กำาลังคนระดับกลาง 

และระดับสูง	มีคุณภาพ 

มาตรฐาน	 สามารถ

แข่งขันได้ ในระดับ

สากล

กำาลังคนระดับกลาง 

แ ล ะ ร ะ ดั บ สู ง มี

คุณภาพมาตรฐาน	

สามารถแข่งขันได้ใน

ระดับสากล

กำ า ลั ง ค น ร ะ ดั บ

กลางและระดับสูง

มีคุณภาพมาตรฐาน	

สามารถแข่งขันได้ใน

ระดับสากล

เป้าหมายบริการ

กระทรวง

คนไทยทุกกลุ่ม	ทุกวัย 

ได้รับการศึกษาที ่มี 

คุณภาพ	 ได้มาตรฐาน 

สากล	

คนไทยทุกกลุ่ม	ทุกวัย	

ได้รับการศึกษาท่ีมี

คุณภาพ	 ได้มาตรฐาน

สากล	

คนไทยทุกกลุ่ม	ทุกวัย	

ไ ด้รับการ ศึกษา ท่ีมี

คุณภาพ	 ได้มาตรฐาน

สากล	

เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

จัดสรร
กิจกรรม

จัดประชุม/

สัมมนา

จัดศึกษาอบรม

บริการวิชาการ

1

2

3

ความเชื่อมโยงสายยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การศึกษา	 

สาธารณสุข	คุณธรรม	 

จริยธรรม	และคุณภาพ

ชีวิต

	ยุทธศาสตร์การศึกษา 

สาธารณสุข	 คุณธรรม	

จริยธรรม	และคุณภาพ

ชีวิต

1
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จำานวนบุคลากรไทยที่เข้าร่วมประชุม/สัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้		 	 (1,275	คน)

จำานวนบุคลากรชาวต่างชาติที่เข้าร่วมประชุม/สัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้		 (225	คน)

จำานวนกิจกรรมจัดประชุม/	สัมมนา	ที่สถาบันจัดกับหน่วยงานเครือข่าย		 (20	กิจกรรม)

ความพึงพอใจของกลุ่มผู้เข้ารับการประชุม/	สัมมนาทันที	(ร้อยละ	80)

กิจกรรมหลักที่ 2 จัดประชุม/ สัมมนา

ตัวชี้วัด	เชิงปริมาณ

ตัวชี้วัด	เชิงคุณภาพ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
กิจกรรมหลักที่ 1 จัดศึกษาอบรม

ตัวชี้วัด	เชิงปริมาณ

ตัวชี้วัด	เชิงคุณภาพ

จำานวนบุคลากรไทยที่เข้ารับการฝึกอบรม		 	 	 	 (1,700	คน)

จำานวนบุคลากรชาวต่างชาติที่เข้ารับการฝึกอบรม		 	 	 (300	คน)

จำานวนกิจกรรมศึกษาอบรมที่สถาบันจัดกับหน่วยงานเครือข่าย	 	 (40	กิจกรรม)

ความพึงพอใจของกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมทันที			 	 	 (ร้อยละ	80)

ความพึงพอใจของกลุ่มติดตามผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม	3	–	6	เดือน	 	 (ร้อยละ	80)

กิจกรรมหลักที่ 3 บริการวิชาการ

ตัวชี้วัด	เชิงปริมาณ

ตัวชี้วัด	เชิงคุณภาพ

ความพึงพอใจของกลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนาสรุปผลงานวิจัยทันที		 	 (ร้อยละ	80)

ความพึงพอใจของกลุ่มผู้นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	3	–	6	เดือน		 	 (ร้อยละ	80)

จำานวนผลงานวิจัย/	ผลงานวิชาการ	งบเงินอุดหนุน	งบประมาณแผ่นดิน		 (5	โครงการ)

จำานวนผู้เข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย		 	 	 	 (500	คน)

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

2
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 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

		 สคพ.	ได้รับจัดสรร	งบเงินอุดหนุนงบประมาณแผ่นดิน	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	

จำานวน	39,623,000	บาท	จำาแนกตามงบรายจ่ายที่ได้รับ	ดังนี้

งบบุคลากร	 13,754,300		 บาท	 คิดเป็น	35%

งบดำาเนินงาน	 	9,318,700		 บาท	 คิดเป็น	24%

จัดศึกษาอบรม	 	4,950,000		 บาท	 คิดเป็น	12%

ประชุมสัมมนา	 	1,600,000		 บาท	 คิดเป็น	4%

บริการวิชาการ	 	10,000,000		 บาท	 คิดเป็น	25%

งบประมาณ
แผนภูมิแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบเงินอุดหนุน งบประมาณแผ่นดิน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

จำาแนกตามงบรายจ่าย จำานวนเงิน 39,623,000 บาท

งบประมาณ

3

35%25%

24%

12%
4%
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แผนภูมิแสดงงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร นับตั้งแต่ปีจัดตั้ง สคพ. 2546 – 2558

งบเงินอุดหนุน (งบประมาณแผ่นดิน) ที่ได้รับจัดสรรนับตั้งแต่ปีจัดตั้ง สคพ.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546  5.0000 ล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547  13.7210 ล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548  14.7290 ล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549  18.7119 ล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550  36.3962 ล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  42.0566 ล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  42.2668 ล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  42.3232 ล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  49.5641 ล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  75.8308 ล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  44.4616 ล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  36.3997 ล้านบาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  39.6230 ล้านบาท

2546 25512547 25522548 2553 25562549 2554 25572550 2555 2558

39
.6

23
0 

ล้า
นบ

าท

36
.3

99
7 

ล้า
นบ

าท

44
.4

61
6 

ล้า
นบ

าท

75
.8

30
8 

 ล
้าน

บา
ท

49
.5

64
1 

ล้า
นบ

าท

42
.3

23
2 

ล้า
นบ

าท

42
.2

66
8 

ล้า
นบ

าท

42
.0

56
6 

ล้า
นบ

าท

36
.3

96
2 

ล้า
นบ

าท

18
.7

11
9 

ล้า
นบ

าท

14
.7

29
0 

ล้า
นบ

าท

13
.7

21
0 

ล้า
นบ

าท

5 
ล้า

นบ
าท



26

รายงานประจำาปี 2558

 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามคำารับรองของ สคพ.
	 สคพ.	ได้จัดทำาคำารับรองการปฏิบัติงาน	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	ร่วมกับ	สำานักงาน	ก.พ.ร.	โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อพิสูจน์ความมีประสิทธิภาพ	และความคุ้มค่าของสถาบันฯ	ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้าน

เมืองที่ดี	ทั้งนี้	คำารับรองการปฏิบัติงานฯ	มีกรอบการประเมินผลจำานวน	4	มิติ	คือ

	 สคพ.	ได้ดำาเนินงานตามตัวชี้วัดของคำารับรองการปฏิบัติงาน	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	ทั้ง	4	มิติ	

โดยเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่	4	สคพ.	มีผลการปฏิบัติงานตามคำารับรองฯ	เท่ากับ	4.3813	คะแนน	รายละเอียดดังนี้

มิติที่	1	 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

มิติที่	2	 ด้านคุณภาพการให้บริการ

มิติที่	3	 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

มิติที่	4	 ด้านการกำากับดูแลกิจการและพัฒนาองค์การ

มิติ
น้ำ�หนักรวม

(ร้อยละ)
จำ�นวนตัวชี้วัด

คะแนนร�ยมิติ
(เต็ม 5 คะแนน 
ในแต่ละมิติ)
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ถ่วงน้ำ�หนัก

ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

ด้านคุณภาพการให้บริการ

ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
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ผลการดำาเนินงานตามคำารับรองของ สคพ.
ประจำาปีงบประมาณ 2558

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 คะแนน
ถ่วงน้ำาหนัก
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 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ

	 สคพ.	 ได้ดำาเนินการตามพันธกิจที่สำาคัญในการสนับสนุน

เพื่อการค้นคว้าวิจัย	ฝึกอบรม	ประชุม	และสัมมนา	ร่วมกับหน่วยงาน 

ภาครัฐและเอกชนในและต่างประเทศ	เพื่อยกระดับขีดความสามารถ 

แก่บุคลากรในประเทศและให้ความช่วยเหลือประเทศกำาลังพัฒนา 

โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย	ให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีด้านการค้าระหว่าง 

ประเทศ	 การเงิน	 การคลัง	 การลงทุน	 การพัฒนา	 และสาขาอื่น 

ที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัฒน ์

และแนวทางยกเลิกข้อจำากัดทางการค้าต่างๆ	 โดยระหว่างปีงบประมาณ 

พ.ศ.	2545	–	2558	สคพ.	ได้ดำาเนินกิจกรรมบริการวิชาการ	รวมทั้งสิ้น 

653	กิจกรรม	โดยแบ่งเป็นกิจกรรมวิจัย	68	เรื่อง	กิจกรรมฝึกอบรม	

327	ครั้ง	กิจกรรมประชุมสัมมนา	258	ครั้ง	มีผู้เข้ารับบริการวิชาการ

ฝึกอบรม	ประชุม	สัมมนา	รวมทั้งสิ้น	48,212	คน	

	 ภายใต้ผลการดำาเนินงานในอดีตดังกล่าว	สคพ.	ได้ขยายผล 

และนำาองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ	 การเงิน	 การคลัง	 

การลงทุน	การพัฒนา	และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องให้กับหน่วยงานภาครัฐ 

และเอกชนนำาไปประกอบเป็นข้อมูลในการส่งเสริมให้เกิดประโยชน์

เชิงพาณิชย์	เช่นโครงการดังต่อไปนี้

 

 1. กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย โดย

บริษัท	โปรเกรส	เทคโนโลยี	คอนซัลแท็นส์	จำากัด	ได้นำาข้อมูลงานวิจัย 

ของสถาบัน	เร่ือง	“แนวทางและมาตรการเพ่ือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 

พิเศษบริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย”	 ใช้เป็นข้อมูลประกอบการ 

พิจารณาดำาเนินโครงการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่ชายแดนด่านเชียงของ	 

อำาเภอเชียงของ	จังหวัดเชียงราย	เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีดังกล่าวให้มีโครงสร้าง 

พื้นฐานที่สมบูรณ์ได้มาตรฐานตามกรอบแนวทางการพัฒนา 

อย่างเหมาะสม	เป็นระเบียบ	และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

และชุมชน

 2.  สำานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

ได้นำาข้อมูลงานวิจัยเร่ือง	 “การแสวงหาประโยชน์และโอกาสจากความ 

ตกลงการค้าบริการของอาเซียน	(ASEAN Framework Agreement 

on Service: AFAS)	ในภาคธุรกิจการขนส่งโลจิสติกส์	และภาคธุรกิจ 

การค้าส่งและค้าปลีก”	 ใช้เป็นข้อมูลในการกำาหนดนโยบายค้าและ 

การลงทุนของประเทศ	

 3. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

และประเด็นอื่นด้านเศรษฐกิจ สภาปฏิรูปแห่งชาต ิ ได้นำาผลงาน

วิจัยและ	 ITD	 Policy	 Brief	 เรื่อง	 “แนวทางและมาตรการเพื่อการ 

พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพ้ืนท่ีแนวชายแดนของไทย”	 นำาไปใช้ 

ประกอบการพิจารณาของอนุกรรมาธิการฯ	 เพื่อเสนอแนะแก่หน่วย 

งานที่เกี่ยวข้อง	 และส่งเสริมให้เกิดการขยายผลและดำาเนินการอย่าง

เป็นรูปธรรม	อันจะนำามาซึ่งการพัฒนาของประเทศ

 

 4. สภาอุตสาหกรรมภาคกลาง ตอนล่าง ได้ร่วมกับ	สคพ.	

จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	“การพัฒนาธุรกิจอาเซียน:	เมียนมา”	

ภาคทฤษฎี	 โดยได้มอบผลงานวิจัยของ	 สคพ.	 ให้แก่ผู้เข้าร่วมการ

อบรม	จำานวน	3	เรื่อง	ได้แก่

	 (1)	 เร่ือง “โอกาสและอุปสรรคการลงทุนภายใต้ความ 

ตกลงด้านการลงทุนอาเซียน	 (ACIA – ASEAN Comprehensive  

Investment Agreement) เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเสรษฐกิจ

อาเซียน”

	 (2)	เรื่อง	“โอกาสและการลงทุนของอุตสาหกรรมไทยใน

สหภาพเมียนมา”

	 (3)	เรื่อง	“การค้าระหว่างประเทศทางบกด้านตะวันตก”

	 ทั ้งนี ้	 หลังจากผู ้เข้าร่วมการอบรมได้เดินทางไปศึกษา 

สถานการณ์จริง	แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้แทนภาครัฐบาลระดับสูง	

และเจรจาธุรกิจที่นครย่างกุ้งและเมืองทวาย	ประเทศเมียนมา	นั้น	 

นักธุรกิจไทยได้มีโอกาสต้อนรับนักธุกิจทวายและได้มีการเจรจาสั่ง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง	รวมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าและกระดาษของไทย	เพื่อนำา 

ไปใช้และดำาเนินธุรกิจกับประเทศเมียนมา

 

 5. Suphanouvong University ร่วมมือกับ สคพ. 

จัดกิจกรรมฝึกอบรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การค้าสินค้า 

และบริการเพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืนใน	สปป.ลาว”	(Workshop	on	 

Trade in Goods and Services for Sustainable Development 

in	Lao	PDR)	ณ	แขวงหลวงพระบาง	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว	เพ่ือเผยแพร่งานวิจัยของสถาบันเร่ือง	“การพัฒนาศักยภาพการผลิต

และส่งออกสินค้าและบริการส่ิงแวดล้อม”	 ท้ังน้ี	 จากกิจกรรม	 Supha-

nouvong	 University	 ได้นำาความรู้จากงานวิจัยดังกล่าวไปใช้การเสริม

สร้างศักยภาพให้กับกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ดำาเนิน

ธุรกิจเกี่ยวกับการค้าสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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รายงานการศึกษาวิจัย

	 นอกจากผลการดำาเนินงานดังกล่าวแล้ว	สคพ.	ยังมีรายงาน 

การวิจัย	 หลักสูตรฝึกอบรม	 ประชุมสัมมนาอีกมากมาย	 ซึ่งสามารถ 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง ITD e – Library และทางเว็บไซต์	 

www.itd.or.th	โดยมีผลงานที่น่าสนใจ	เช่น

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง	 
ITD	e	–	Library	และทางเว็บไซต์	www.itd.or.th

การศึกษาวิจัยเรื่อง“แนวทางและมาตรการเพื่อการพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษบริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย”

การศึกษาวิจัยเรื่อง	“การค้าระหว่างประเทศด้านตะวันออก”

การศึกษาวิจัยเรื่อง	“โอกาสและอุปสรรคการลงทุนภายใต้ความ

ตกลงด้านการลงทุนอาเซียน	(ACIA	–	ASEAN	Comprehensive 

Investment	 Agreement)	 เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)”

การศึกษาวิจัยเร่ือง“โอกาสการลงทุนของอุตสาหกรรมไทยใน

สหภาพเมียนมา”

การศึกษาวิจัยเรื่อง“การพัฒนาศักยภาพการผลิตและส่งออก

สินค้าและบริการสิ่งแวดล้อม”

การศึกษาวิจัยเรื่อง“การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพเข้าสู่ตลาด

แรงงานตามมาตรฐานอาเซียน”

การศึกษาวิจัยเรื่อง“แนวทางการลดมาตรการกีดกันทางการค้าที่

มิใช่ภาษี	 (Non-tariff	Measures:	NTMs)	 ในภาคสินค้าเกษตร	

ปศุสัตว์และประมง	 ในกลุ่มประเทศภูมิภาคประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน”

การศึกษาวิจัยเรื่อง“การแสวงหาประโยชน์และโอกาสจากความ

ตกลงการค้าบริการของอาเซียน	 (ASEAN	Framework	Agreement	

on	 Services:	 AFAS)	 ในภาคธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์	 การค้าส่ง

และค้าปลีก”

การศึกษาวิจัยเร่ือง“การค้าระหว่างประเทศเพ่ือลดความเหล่ือมล้ำา 

และการเติบโตอย่างสมดุลสำาหรับประเทศไทย”

การศึกษาวิจัยเรื่อง“พลวัตของจีนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขงและ

นัยต่อประเทศไทย”

การศึกษาวิจัยเรื่อง“การประเมินความสามารถในการแข่งขัน 

ของภาคอุตสาหกรรมหลักของไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน”

การศึกษาวิจัยเรื่อง“โอกาสการเข้าสู่ตลาดธุรกิจการศึกษาใน

ประเทศกัมพูชา	สปป.ลาว	เมียนมา	และเวียดนาม”

การศึกษาวิจัยเรื่อง“การค้าระหว่างประเทศทางบกด้านตะวันตก”

การศึกษาวิจัยเรื่อง	“การค้าระหว่างประเทศทางบกด้านเหนือ”

การศึกษาวิจัยเรื่อง	 “โอกาสและลู่ทางการเข้าสู่ตลาดของธุรกิจ

อาหารและรูปและการท่องเที่ยวในมณฑลยูนาน	ประเทศจีน”

การศึกษาวิจัยเรื่อง	“โอกาสและลู่ทางการเข้าสู่ตลาดของธุรกิจฮา

ลาลในอินโดนีเซีย”

การศึกษาวิจัยเรื่อง	 “โอกาสทางเศรษฐกิจและผลกระทบจาก

เส้นทางน่าน	–	หลวงพระบาง”
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การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	“การเพ่ิมศักยภาพและขยายตลาด	OTOP 

ไทยสู่อาเซียน	ณ	ประเทศสิงคโปร์”

การฝึกอบรม	 “การอำานวยความสะดวกทางการค้าและการพัฒนา 

โลจิสติกส์”	

การฝึกอบรม	“โลจิสติกส์กับโอกาสทางการค้าสู่เมียนมา	ลาว	มณฑล

ยูนนาน”

การฝึกอบรม	“มาตรฐานแรงงานกับการค้าระหว่างประเทศ”	

การอบรมเชิงปฏิบัติการ	 “การพัฒนาธุรกิจ	 SMEs	 สู่อาเซียน”	 และ 

“การจัดการโลจิสติกส์สำาหรับ	SMEs”	และ	“การดำาเนินงานพัฒนา 

ทุนชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์:	ความร่วมมือและการค้ากับอาเซียน”	

การเสวนาวิชาการ	“การจัดการความเสี่ยงในภาวะวิกฤติ”

การเสวนาวิชาการ	“เตรียมไทยให้พร้อม:	เจรจา	Climate Change”	

การเสวนาวิชาการ	“ลู่ทางอาหาร	ฮาลาลไทยสู่	AEC:	อินโดนีเซีย”	

การเสวนาวิชาการ	“รู้ลึกเมียนม่าร์ก่อนปักธง”	

การฝึกอบรม	“ทักษะการเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ”

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	“การพัฒนาศักยภาพ SMEs	กลุ่มจังหวัด 

ภาคเหนือตอนบน	1	(เชียงใหม่	แมฮ่องสอน	ลำาพูน	ลำาปาง)	สู่อาเซียน: 

สปป.	ลาว”

การฝึกอบรมระดับภูมิภาคหลักสูตร	“The Regional Trade Policy 
Course for Asia and Pacific” 

การฝึกอบรมระดับภูมิภาคหลักสูตร	“Regional Advanced Trade 
Negotiations Simulation Skills Course for Asia and Pacific 
Economies” 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	 “การสนับสนุนการลงทุนที่ยั่งยืน 

ในภาคการเกษตร:	ประเด็นทางกฎหมายที ่ส ำาคัญ”	(Training  
Workshop on Promoting Sustainable Investment in  
Agriculture: Critical Legal Issues) 

การฝึกอบรมนักเจรจาการค้าระหว่างประเทศชั้นกลางหลักสูตร	

“Training Workshop on Trade in Goods”

การฝึกอบรมนักเจรจาการค้าระหว่างประเทศชั้นกลางหลักสูตร	

“Training Workshop on Trade Remedies’ Law”

การฝึกอบรม	 “นักเจรจาการค้าระหว่างประเทศสำาหรับเมียนมา”	
(Training Course on Trade and Negotiation Skills for 
Myanmar) 

การฝึกอบรมนักเจรจาการค้าระหว่างประเทศชั้นสูง	หลักสูตร	
Regional Trade Negotiations Simulation Skills Course for 
Asia-Pacific Countries 

การสัมมนา	“การเปิดตัวรายงานทรัพย์สินทางปัญญาโลก	2013”	
(Launch of the World Intellectual Property Report 2013)  

ในหัวข้อ	“การสร้างแบรนด์:	ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ในตลาดโลก” 

(Brands – Reputation and Image in the Global Marketplace)	

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง	“นวัตกรรมและการพัฒนาวิสาหกิจ” 
(National Workshop on Innovation and Industrial  

Development) 

การสัมมนา	 “การเปิดตัวรายงานการลงทุนโลก	 2014” (Launch 

of the World Investment Report 2014) ในหัวข้อ	“การลงทุน

เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”	(Investing in the Sustainable 
Development Goals – SDGs) 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	“Lao PDR towards the AEC” 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำาหรับผู้สื ่อข่าวอาเซียน	 (Regional 
 Workshop for ASEAN Journalists) 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำาหรับองค์การนอกภาครัฐอาเซียน 

(Regional Workshop for ASEAN NGOs) 

การประชุมวิชาการนานาชาติ	 เรื่อง	 “The First Thailand –  
Pacific Island Countries Forum (TPIF)” 

การประชุมวิชาการนานาชาติ	 เรื่อง	“Thailand and the Middle 
Income Challenges: How to address it?” 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“การเสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจ	

SMEs	สู่ประตูภูมิภาคอาเซียน”	

การฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา
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The International Institute for Trade and Development (Public Organization)

แนวทางการดำาเนินยุทธศาสตร์	 เพื่อพัฒนาให้	 สคพ.	 เป็นศูนย์กลาง

งานวิชาการด้านการพัฒนาการค้าการลงทุนท่ียั่งยืนในภูมิภาค	

จำาเป็นต้องส่งเสริมภารกิจงานในภูมิภาคและอนุภูมิภาคในวงกว้าง

ให้มากยิ่งขึ้น	โดยจำาเป็นต้องมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อให้การปฏิบัติงานของ	สคพ.	มีคุณภาพ	มีประสิทธิภาพ	ใช้ระยะ 

เวลาอันส้ันทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกและมีเน้ือหาท่ีทันสมัย	เชิงลึก 

	ได้รับการสังเคราะห์และประมวลข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงเนื้อหา

วิชาการที่มาจากแหล่งต่างๆ	 ที่หลากหลายและรอบด้าน	 นอกจากนี้

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังเป็นช่องการสื่อสารการทำางานร่วมกับ 

กระทรวงหรือหน่วยงานหลักของรัฐบาล	 มหาวิทยาลัย	 หน่วยงาน 

เครือข่ายในประเทศและภูมิภาคเอเชีย	องค์กรระหว่างประเทศ	รวมถึง 

องค์กรที่เกี่ยวข้อง	นอกจากนี้	สคพ.	จะต้องทบทวนบทบาทเพื่อ 

สร้างแบรนด์	สร้างภาพลักษณ์ใหม่	บนมาตรฐานในระดับสากลเป็นที่

ยอมรับในระดับนานาชาติ	ทั้งในด้านบุคลากร	วิทยากร	และนักวิจัย 

ของ	สคพ.	ที ่มีความเชี ่ยวชาญและมีชื ่อเสียง	โดยมีช่องทางการ 

ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู ้จักในวงกว้างผ่านสื่อ	 และช่องทางต่างๆ	 

ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

แนวทางการดำาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
พ.ศ. 2558 – 2561
ตามแผนยุทธศาสตร์ของ	สคพ.	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	–	2561	ได้กำาหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์การ	

มุ่งเน้น	4	ยุทธศาสตร์	คือ

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้
ด้านการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน

1
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 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

แนวทางการดำาเนินยุทธศาสตร์	 เนื่องจากวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์การได้กำาหนด

ประเด็นเรื่องการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำาลังพัฒนาโดยเฉพาะในภูมิภาค

เอเชีย	 เพื่อสร้างเสริมศักยภาพและความสามารถในการกำาหนดนโยบายด้าน

เศรษฐกิจที่เหมาะสมร่วมกัน	และการกำาหนดมาตรการทางกฎหมายท่ีสอดคล้อง 

กับนโยบายดังกล่าวได้	สคพ.	จึงต้องมีการประมวลผลงานทางวิชาการ	เปรียบเทียบ 

กับสถานการณ์ความเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจรวมถึงประเด็นอุบัติใหม่	(Emerging	 

issues)	มีการนำามาปรับปรุงข้อมูลใหม่ให้เป็นปัจจุบัน	ครอบคลุมทุกมิติ	โดยบูรณาการ 

และเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลกับเครือข่าย	 (หน่วยงานภาครัฐ	 มหาวิทยาลัย	 แหล่ง

ข้อมูลวิชาการในต่างประเทศ)	รวมไปจนถึงการร่วมเป็นสมาชิกวารสารวิชาการ	 

ฐานข้อมูลด้านงานวิจัยต่างๆ	 ตามสำานักพิมพ์	 หรือองค์กรที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ	 และนำาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์	 สังเคราะห์เป็นองค์ความรู้	 และ 

พัฒนาผลงานดังกล่าวออกมาเป็นข้อเสนอแนะหรือกรอบแนวทางในการ 

กำาหนดนโยบาย	 ตลอดจนการกำาหนดมาตรการทางกฎหมายท่ีสอดคล้องกับนโยบาย 

ดังกล่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 สคพ.	 ต้องมีการบูรณาการการดำาเนินงาน

ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาค	 เอกชน	 มหาวิทยาลัย	 ให้มากขึ้นผ่านความเชื่อมโยง

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย	เพื่อให้การบูรณาการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง	มี

ความรวดเร็ว	ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2

พัฒนานวัตกรรมการจัดการความรู้
เพ่ือนำาไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
สอดคล้องกับประเด็นอุบัติใหม่ 
(Emerging issues)

2
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แนวทางการดำาเนินยุทธศาสตร์	 สคพ.	 เกิดขึ้นจากการจัดทำาข้อตกลงจัดตั้งขึ้นตาม 

ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและองค์การสหประชาชาติ	 โดยพระราช 

กฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา	พ.ศ.	 2544	 ซึ่ง 

กรอบการให้บริการงานวิชาการต่างๆ	 ของ	 สคพ.	 จำาเป็นต้องยึดเนื้อหาขอบเขต 

ภารกิจงานในปัจจุบันของ	 UNCTAD	 ได้แก่	 นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกลุ่ม 

ประเทศที่มีการพัฒนาน้อยที่สุด	(Africa,	Least	Development	Countries	and	

Special	Programmes),	นโยบายเศรษฐกิจมหภาค	ภาวะหนี้สินและการระดมทุน

เพื่อการพัฒนา	 (Globalization	 and	 Development),	 การค้าระหว่างประเทศ

และสินค้าโภคภัณฑ์	 (International	Trade	and	Commodities),การลงทุนและ

การพัฒนาวิสาหกิจ	 (Investment	and	Enterprise)	และการคมนาคมขนส่งและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	(Technology	and	Trade	Logistics)	เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยกระดับความร่วมมือด้านวิชาการและ
กิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง

3
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 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

แนวทางการดำาเนินยุทธศาสตร์	 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ 

บุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร	สคพ.	จำาเป็นต้องปรับพื้นฐาน 

และระบบการทำางานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ	 เช่น	 การปรับ 

โครงสร้างการบริหารภารกิจงานและทรัพยากรบุคคลภายใน,	วางรากฐาน 

และเร่งสร้างบุคลากรหลักข้ึนใหม่	และการสร้างและส่งเสริมการพัฒนา 

ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีภายใน	 ให้เกิดวิธีการดำาเนินงานไป

สู่เป้าหมายที่สอดคล้องร่วมกัน	

ทั้งนี้	 เมื่อพิจารณาพันธกิจ	 นโยบาย/ยุทธศาสตร์	 สถานการณ์และ

การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจรวมถึงประเด็นอุบัติใหม่	 (Emerging	 

Issues)	 ด้านการค้าและการพัฒนา	 คณะกรรมการ	 สคพ.	 จึงได้

กำาหนดแนวทางการดำาเนินงานด้านวิชาการ:	Area	of	Work	ดังนี้

 1. การค้าและการพัฒนาในบริบทของ UNCTAD 

(Flagship Report	 เช่น	Trade and Development Report, World 

Investment Report, Technology and Innovation Report เป็นต้น)

 2. วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี ค.ศ. 2030 (Post – 2030 
Development Agenda for Sustainable Development Goals 
– SDGs)

 3. อาเซียนกับประเทศเพื ่อนบ้าน CLMV (ได้แก  ่
 Cambodia, Lao, Myanmar, Vietnam)

 4. การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

 5. มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับการค้าและการพัฒนา 

ในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค/อนุภูมิภาค และพหุภาคี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ส นั บ ส นุ น ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
บุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร

4

พรฏ.จัดตั้ง แผนยุทธศาสตร์ การดำาเนินงาน
ด้านวิชาการ

1. จัดการศึกษาอบรมให้การสนับสนุนเพื่อ

การค้นคว้าวิจัยแก่บุคลากรของประเทศต่างๆ 

โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย

2. สร้างเสริมศักยภาพและความสามารถใน

การกำาหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจที่เหมาะสม

3. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจในระดับภูมิภาค

4. เป็นศูนย์กลางการจัดฝึกอบรมและกิจกรรม

เสริมศักยภาพต่างๆ ร่วมกับ UNCTAD

1. ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้

ด้านการค้าและการพัฒนา

2. พัฒนานวัตกรรมการจัดการความรู้เพื่อ

นำาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสอดคล้องกับ

ประเด็นอุบัติใหม่

3. ยกระดับความร่วมมือด้านวิชาการและ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

4. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

และการบริหารจัดการองค์กร

1. การค้าและการพัฒนาในบริบทของ 
UNCTAD 

2. วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี ค.ศ. 2030 
(Post – 2030 Development Agenda 
for Sustainable Development Goals 
– SDGs)

3. อาเซียนกับประเทศเพื่อนบ้าน CLMV

4. มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการค้า

และการพัฒนา
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ผลการดำาเนินงานของ สคพ. ประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558

กิจกรรมจัดการองค์ความรู้

สคพ.	 ได้ปฏิบัติตามกรอบยุทธศาสตร์เพื่อเป็นองค์กรชั้นนำาในการ 

พัฒนาศักยภาพด้านการค้าและการพัฒนาอย่างย่ังยืนในภูมิภาคและ 

อนุภูมิภาค	 จึงยังคงมุ่งมั่นดำาเนินการอย่างต่อเนื่องในการเพิ่มพูน 

ความรู้และพัฒนาศักยภาพแก่บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนใน 

ประเด็นสำาคัญต่างๆ	 ผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้าวิจัย	 การฝึกอบรม 

การประชุมสัมมนา	 โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ	 การค้าระหว่างประเทศ 

การเงิน	การคลัง	การลงทุน	การพัฒนา	และสาขาอื่นที่เกี ่ยวข้อง	 

อันจะนำามาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม	

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	สคพ.	ได้ดำาเนินการวิจัยใหม่ด้านการค้า 

และการพัฒนาที่ยั่งยืน	 ซึ่งครอบคลุมขอบเขตเนื้อหาในภูมิภาคและ 

อนุภูมิภาค	จำานวน	7	เรื ่อง	และได้เลือกผลงานวิจัย	ระหว่างป ี

งบประมาณ	พ.ศ.	2553	–	2555	มาปรับปรุงและเผยแพร่ใหม ่

จำานวน	5	เรื่อง	รวมทั้งได้นำาเสนอผลการในรูปแบบบทความวิจัย

ไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในประเทศและต่างประเทศ	 จำานวน	 3	

บทความ	 นอกจากนี้	 สคพ.	 ได้พัฒนานวัตกรรมการจัดการความรู้

เพ่ือนำาไปใช้ประโยชน์อย่างสอดคล้องกับประเด็นอุบัติใหม่	 (Emerging	 

issues)	 โดยนำาผลการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาไปพัฒนาและปรับปรุง

เนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรม	 โดยได้การบูรณาการให้สอดคล้องกับ	 

Flagship	Report	ของ	UNCTAD	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จำานวน	

6	หลักสูตร	เช่น	หลักสูตร	“ทักษะการเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ”	 

หลักสูตร “การอำานวยความสะดวกทางการค้าและโลจิสติกส์	 เพื่อ

เพิ่มศักยภาพการค้าและการลงทุนตามระเบียงเศรษฐกิจ” เป็นต้น	 

โดยได้นำาหลักสูตรที่ผ่านมาและหลักสูตรใหม่ที่พัฒนาข้ึนดังกล่าว	

ไปใช้จัดกิจกรรมฝึกอบรม	 ประชุมและสัมมนา	 ร่วมกับหน่วยงาน 

ภาครัฐและเอกชนในและต่างประเทศ	เพื่อยกระดับขีดความสามารถ

แก่บุคลากรในประเทศและให้ความช่วยเหลือประเทศกำาลังพัฒนา

โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย	 ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้านการค้า

ระหว่างประเทศ	การเงิน	การคลัง	การลงทุน	การพัฒนา	และสาขาอื่น

ที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัฒน ์

และแนวทางยกเลิกข้อจำากัดทางการค้าต่างๆ	 ซึ่งในปีงบประมาณ	

พ.ศ.	 2558	 สคพ.	 ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวไม่น้อยกว่า	 80	 กิจกรรม	

และมีบุคลากรในประเทศและประเทศกำาลังพัฒนาโดยเฉพาะใน

ภูมิภาคเอเชีย	เข้ารับบริการจาก	สคพ.	จำานวน	7,863	คน	

นอกจากนี ้	 สคพ.	 ได้พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับ 

ตำาแหน่งงานและพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กรเพื่อ

รองรับการให้บริหารอย่างต่อเนื่อง	 เช่น	 การพัฒนาระบบห้อง

สมุดอิเล็กทรอนิกส์	 ITD	 e	 –	 library	 การบูรณาการข้อมูลเพื่อการ 

เชื่อมโยงภายในและภายนอกหน่วยงาน	 ITD	 Smart	 Link	 เป็นต้น	

เพื่อส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการค้า	และการพัฒนา

ที่ยั่งยืน

ในปีงบประมาณ	 2558	 สคพ.	 มุ่งเน้นการบริหารจัดการองค์ความ

รู้โดยนำาผลงานวิจัยของสคพ.	 จำานวน	 17	 เรื่อง	 และกรอบนโยบาย 

ของท่ีประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา	 (UNCTAD) 

และอาเซียน	(ASEAN)	มาพัฒนาเป็นหลักสูตรฝึกอบรม	จำานวน	2	หลักสูตร 

และปรับประยุกต์ผลงานวิจัยถ่ายทอดความรู้	 สู่บุคคลากรไทยด้วย 

วิธีการฝึกอบรม	และประชุม/สัมมนา	จำานวน	64	ครั้ง	ครอบคลุม 

ด้านการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 ด้านการค้า/การ 

ลงทุน/การพัฒนาระหว่างประเทศ	 ด้านมาตรการการค้า/การลงทุน

ระหว่างประเทศ	ด้านกฏหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ	 

มีบุคลากรไทยได้รับการถ่ายทอดความรู ้	 จำานวน	 6,029	 คน 

ประกอบด้วยภาคการศึกษา	 จำานวน	 3,121	 คน	 ภาครัฐและภาค

เอกชน	จำานวน	2,908	คน	ด้วยวิธีจัดการฝึกอบรม	จำานวน	2,534	คน 

ด้วยวิธีจัดการประชุมและสัมมนา	 จำานวน	 3,495	 คน	 โดยผู้เข้ารับ

การถ่ายทอดความรู้ด้วยวิธีจัดการฝึกอบรมมีความพึงพอใจเฉลี่ย 

ร้อยละ	 89.96	 และความพึงพอใจด้วยวิธีจัดการประชุมและสัมมนา

เฉลี่ยร้อยละ	86.34

จากการบริหารจัดการองค์ความรู้ข้างต้นพบว่า	ผู้เข้ารับการถ่ายทอด 

ความรู้จาก	 สคพ.	 ได้นำาความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปปรับประยุกต์ 

ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	 เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการค้าและ 

อุตสาหกรรมในการวางแผนการดำาเนินธุรกิจระหว่างประเทศ	 และ 

การออกไปลงทุนในต่างประเทศ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการส่งเสริม 

การลงทุนระหว่างไทย	–	เมียนมา	และเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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จำ�นวนกิจกรรมจัดก�รองค์คว�มรู้

ผู้ได้รับก�รถ่�ยทอดคว�มรู้ ระหว่�ง ตุล�คม 2557 - กันย�ยน 2558

ภาคเหนือ

ภาคลาง

กรุงเทพฯ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

ประเทศเมียนมา

ภ�คร�ชก�ร 648 คน

ภ�คก�รศึกษ� 3,121 คน

ภ�คก�รเอกชน 2,227 คน
ภ�คก�รเงิน 33 คน

จำ�นวนกิจกรรม 64 ครั้งในแต่ละภ�ค

ผู้ได้รับก�รถ่�ยทอดคว�มรู้ทั้งหมด 6,029 คน แบ่งออกเป็น

จำ�นวนกิจกรรม 6 ครั้ง

จำ�นวนกิจกรรม 8 ครั้ง

จำ�นวนกิจกรรม 27 ครั้ง

จำ�นวนกิจกรรม 7 ครั้ง

จำ�นวนกิจกรรม 3 ครั้ง

จำ�นวนกิจกรรม 3 ครั้ง

จำ�นวนกิจกรรม 9 ครั้ง

จำ�นวนกิจกรรม 1 ครั้ง

MYANMAR

78

3
27

3

9

1

6
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กิจกรรมย่อยถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาศักยภาพเพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อเพิ่ม
ความพร้อมสู่อาเซียน

โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมของผู้เรียนเพื่อรองรับ
การเคลื่อนย้ายแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สิงหาคม	–	เดือนกันยายน	2558

“นักบริหารการศึกษาในศตวรรษที่	21:	ความท้าทายในประชาคม	

อาเซียนภายหลัง			ปี	2015”

พฤศจิกายน	2557	–		เดือนพฤษภาคม	2558

“เตรียมวิศวกรไทยให้ก้าวไกลสู่	AEC”

สคพ.	จัดการอบรม	“นักบริหารการศึกษาในศตวรรษที่	21:	ความ

ท้าทายในประชาคมอาเซียนภายหลัง			ปี	2015”	จำานวน	4	ครั้ง	

ระหว่างเดือนสิงหาคม	–	เดือนกันยายน	2558	ณ	กรุงเทพฯ	และ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี	โดยดำาเนินการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ 

โดยสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	

สคพ.	จัดการสัมมนา	“เตรียมวิศวกรไทยให้ก้าวไกลสู่	AEC”	จำานวน	

16	คร้ัง	ระหว่างเดือนพฤศจิกายน	2557	–		เดือนพฤษภาคม	2558	

ณ	จังหวัดสงขลา	จังหวัดอุดรธานี	จังหวัดกาญจนบุรี	จังหวัดเชียงใหม่	

จังหวัดขอนแก่น	กรุงเทพฯ	จังหวัดนครศรีธรรมราช	จังหวัดปทุมธานี	

จังหวัดสงขลา	 จังหวัดนครปฐม	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 โดยดำาเนิน

การร่วมกับ	14	สถาบันการศึกษา	ได้แก่	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์	และศูนย์บริการวิศวกรรม	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์	

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	โดยสำานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์	และทรัพยากร	

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	
โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์	

มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์	

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์	โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์		

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	วิทยาเขตขอนแก่น	

โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	
โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	โดยคณะเทคโนโลยี	

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	
โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม		
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โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐและเอกชนเพื่อ
อำานวยความสะดวกทางการค้า
และการพัฒนาโลจิสติกส์

โครงการพัฒนาทักษะการเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ

สคพ.	พัฒนาหลักสูตรการอำานวยความสะดวกทางการค้าและ 

โลจิสติกส์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการค้า	และการลงทุนตามระเบียงเศรษฐกิจ 

และนำามาดำาเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เจาะลึก!!	โลจิสติกส์ 

และขนส่งทางบกตามระเบียงเศรษฐกิจ:เพิ่มศักยภาพการค้า

การลงทุนสู่	AEC”	จำานวน	6	รุ่น	ระหว่างเดือนพฤศจิกายน	2557	– 

เดือนกุมภาพันธ์	 2558	 ณ	 กรุงเทพฯ	 จังหวัดอุดรธานี	 จังหวัดสงขลา	

จังหวัดเชียงราย	 จังหวัดสระแก้ว	 และจังหวัดกาญจนบุรี	 โดย

ดำาเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 

โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์	 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

โดย	AEC	Strategy	Center	สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี	สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย	 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 

และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี

สคพ.	พัฒนาหลักสูตรทักษะการเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ	และ 

นำามาดำาเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 “ทักษะเจรจา 

ธุรกิจพิชิตใจคู่ค้า	AEC+” จำานวน	10	รุ่น	ระหว่างเดือนตุลาคม 

2557	 –	 เดือนมกราคม	 2558	 ณ	 กรุงเทพฯ	 จังหวัดเชียงใหม่	 

จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดสงขลา	 โดยดำาเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย 

หอการค้าไทย	 โดย	 AEC Strategy Center	 กระทรวงพาณิชย์	 

โดยสำานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศภาคเหนือ	 จังหวัด

เชียงใหม่	 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่	 สภาอุตสาหกรรม

จังหวัดอุดรธานี	 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา	 และการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กิจกรรมย่อยถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาศักยภาพด้านการค้า/การลงทุน/
การพัฒนาระหว่างประเทศ

เดือนพฤศจิกายน	2557	–	เดือนกุมภาพันธ์	2558

“เจาะลึก!!	โลจิสติกส์และขนส่งทางบกตามระเบียงเศรษฐกิจ

:เพิ่มศักยภาพการค้าการลงทุนสู่	AEC”

เดือนตุลาคม	2557	–	เดือนมกราคม	2558

“ทักษะเจรจาธุรกิจพิชิตใจคู่ค้า	AEC+”
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โครงการพัฒนาธุรกิจอาเซียน

สคพ.	 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 “เตรียมความพร้อมภาค

อุตสาหกรรมสู่	AEC”	เมื่อเดือนมีนาคม	2558		ณ	จังหวัดเชียงใหม่ 

โดยดำาเนินการร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม	 โดยศูนย์ส่งเสริม 

อุตสาหกรรม	ภาคที่	1	จังหวัดเชียงใหม่	กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	โดยศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ 

และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

สคพ.	จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ	“การพัฒนาธุรกิจอาเซียน:	 

เมียนมา” ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ	เมื่อเดือนพฤษภาคม	2558 

ณ	 จังหวัดนครปฐม	 และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	 โดย

ดำาเนินการร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 โดย 

สภาอุตสาหกรรมภาคกลางตอนล่าง	1		

สคพ.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ“เพิ่มความพร้อมปฏิบัติการ:	

เจาะตลาด	 ASEAN	 อย่างมืออาชีพ”	 จำานวน	 2	 ครั้ง	 ระหว่าง

เดือนกรกฎาคม	 –	 เดือนสิงหาคม	 2558	 ณ	 กรุงเทพฯ	 และ

จังหวัดเชียงใหม่	โดยดำาเนินการร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

เชียงใหม่

เดือนพฤษภาคม	2558	ณ	จังหวัดนครปฐม	และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

“การพัฒนาธุรกิจอาเซียน	:	เมียนมา”
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 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

สคพ.	 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 “AHEEERR:	 ยกระดับมาตรฐาน

การผลิตพิชิตตลาดโลก”	 จำานวน	 5	 คร้ัง	 ระหว่างเดือนกรกฎาคม	

–	 เดือนสิงหาคม	 2558	 ณ	 กรุงเทพฯ	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 

จังหวัดชลบุรี	จังหวัดนครปฐม	และจังหวัดนครราชสีมา	โดยดำาเนิน 

การร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม	 โดยสถาบันไฟฟ้าและ 

อิเล็กทรอนิกส์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	โดยกลุ่มอุตสาหกรรม 

ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม	สมาคมนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 

และคอมพิวเตอร์	 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม	 สภาอุตสาหกรรมจังหวัด 

นคราชสีมา	และหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

สคพ.	 จัดการเสวนาระดมความคิดเห็น	 “เดินหน้ายกระดับมาตรฐานการผลิตข้าวไทย	 :	 โอกาสอุตสาหกรรมเกษตรไทยสู่ตลาดโลกอย่าง

ย่ังยืน”	เม่ือเดือนธันวาคม	2557	ณ	กรุงเทพฯ	โดยดำาเนินการร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	โดยคณะกรรมการเกษตรและอาหาร

สคพ.	 จัดการเสวนาวิชาการ	“ประโยชน์จากการเปิดเสรีด้านการค้าบริการที่ผู้ประกอบการไทยควรรู้”	 เมื่อเดือนธันวาคม	2557	 

ณ	กรุงเทพฯ	โดยดำาเนินการร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	โดยคณะกรรมการด้านธุรกิจบริการและนโยบายการลงทุน

สคพ.	จัดการเสวนา	“เปิดประตูการค้าการลงทุน	:	เขตเศรษฐกิจพิเศษปี’59”	เมื่อเดือนกุมภาพันธ์	2558	ณ	จังหวัดกาญจนบุรี	โดย

ดำาเนินการร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี

สคพ.	จัดการสัมมนาเชิงวิชาการ	“ยุทธศาสตร์การค้าและการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์”	เมื่อเดือนกุมภาพันธ์	2558 

ณ	 กรุงเทพฯ	 โดยดำาเนินการร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม	 โดยสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	

โดยกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า	อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม	และสมาคมนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

สคพ.	 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 อบรมเชิงปฏิบัติการ	 “นวัตกรรม 

ก้าวล้ำา:	นำาผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยสู่ตลาดโลก”		

จำานวน	5	ครั้ง	ระหว่างเดือนกรกฎาคม	–	เดือนสิงหาคม	2558	 

ณ	 กรุงเทพฯ	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 จังหวัดชลบุรี	 จังหวัด 

นครปฐม	และจังหวัดนครราชสีมา								โดยดำาเนินการร่วมกับกระทรวง 

อุตสาหกรรม	โดยสถาบันไฟฟ้า	และอิเล็กทรอนิกส์สภาอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย	 โดยกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า	 อิเล็กทรอนิกส ์

และโทรคมนาคม	สมาคมนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สภาอุตสาหกรรม 

จังหวัดนครปฐม							สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนคราชสีมา	และหอการ 

ค้าจังหวัดนครราชสีมา

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือสร้างโอกาสทางการค้าสู่ตลาดโลก

โครงการเสวนาวิชาการ : การค้าและการพัฒนาท่ีอยู่ในความสนใจ

เดือนกรกฎาคม	–	เดือนสิงหาคม	2558

“AHEEERR:	ยกระดับมาตรฐานการผลิตพิชิตตลาดโลก”

เดือนกุมภาพันธ์	2558

“เปิดประตูการค้าการลงทุน	:	เขตเศรษฐกิจพิเศษปี’59”
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โครงการเสวนาวิชาการ : การค้าและการพัฒนาท่ีอยู่ในความสนใจ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกฏหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ

เมษายน	2558	ณ	กรุงเทพฯ	

“เพ่ิมศักยภาพธุรกิจ	:	ด้วยกฎหมายเศรษฐกิจ

และการค้าระหว่างประเทศ”

กรกฎาคม	2558	ณ	กรุงเทพฯ

“เจาะลึก!!	ข้อตกลงASEAN	ด้านการลงทุน” 

เดือนพฤศจิกายน	–	เดือนธันวาคม	2557	

“มาตรฐานแรงงาน:	เพื่อการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

นสิงหาคม	2558	ณ	กรุงเทพฯ

“เจาะลึก!!	ข้อตกลงASEAN	ด้านการค้าบริการ” 

สคพ.	 จัดการเสวนาวิชาการ	 “มาตรฐานแรงงาน:	 เพื่อการค้า

และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”	ประกอบด้วย

   -	เรื่อง	เปิดมุมมองมาตรฐานแรงงานไทยในเวทีการค้าระหว่าง

ประเทศ

			-	เรื่อง	มาตรฐานแรงงานข้ามชาติ	:	สิทธิตามมาตรฐานแรงงาน

ไทย?

			-	เร่ือง	เตรียมพร้อมยกระดับ	:	มาตรฐานแรงงานไทยสู่มาตรฐาน 

แรงงานอาเซียน

			-	เรื่อง	พัฒนาการมาตรฐานแรงงานไทย	:	โอกาสการเช่ือมโยง 

กับการพัฒนาประเทศ

ระหว่างเดือนพฤศจิกายน	–	เดือนธันวาคม	2557	ณ	กรุงเทพฯ	

โดยดำาเนินการร่วมกับกระทรวงแรงงาน	 โดยกรมสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงาน	 และสภาองค์การนายจ้าง	 ผู้ประกอบการค้า

และอุตสาหกรรมไทย	

สคพ.นำาหลักสูตรกฎหมายเศรษฐกิจ

แ ล ะ ก า ร ค้ า ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ข อ ง	 

สคพ.	มาด ำาเน ินการจ ัดการฝ ึกอบรม 

“เพ่ิมศักยภาพธุรกิจ	:	ด้วยกฎหมายเศรษฐกิจ 

และการค้าระหว่างประเทศ”	จำานวน	3	รุ่น						

เมื่อเดือนเมษายน	2558	ณ	กรุงเทพฯ	โดย 

ดำาเนินการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์	 โดย 

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	

สคพ.	 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 “เจาะ

ลึก!!	 ข้อตกลงASEAN	 ด้านการลงทุน” 

เมื่อเดือนกรกฎาคม	 2558	 ณ	 กรุงเทพฯ	 

โดยดำาเนินการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์	

โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	

สคพ.	 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 “เจาะ

ลึก!!	ข้อตกลงASEAN	ด้านการค้าบริการ”	

เมื ่อเดือนสิงหาคม	2558	ณ	กรุงเทพฯ	 

โดยดำาเนินการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์	

โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	
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กิจกรรมบริการวิชาการ

โครงการวิจัยเร่ือง 

“การพัฒนานโยบายการบริหาร
จัดการแรงงานข้ามชาติภายใต้
ประชาคมอาเซียนเพ่ือความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและสังคมไทย”

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	ของ	สคพ.	ได้ดำาเนินกิจกรรมบริการวิชาการโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับโอกาส	

ปัญหา	อุปสรรค	และเสนอแนวทางการพัฒนาการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคให้มีประโยชน์มากขึ้น	ดำาเนินงานโดย

ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีบุคลากรที่มีความรู้	 ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการวิจัยในสาขาต่างๆที่สอดคล้องกับขอบเขต 

การศึกษาวิจัยของแต่ละโครงการวิจัย		ดังต่อไปนี้

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพ	 

ความเหมาะสม	 ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของมาตรการและนโยบายการ 

บริหารจัดการแรงงานข้ามชาติประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนใน 

ปจัจบุนั	รวมทัง้เสนอแนะแนวทางแกไ้ขปญัหาและการพฒันานโยบายการบรหิาร 

จัดการแรงงานข้ามชาติของประเทศไทยให้สอดคล้องกับการดำาเนินการเพื่อก้าว 

เข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมไทย 

ประกอบกับเสนอกลไกความร่วมมือจัดการแก้ไขปัญหาภายใต้บริบทของ 

อาเซียนเพื่อสร้างความก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และความมั่นคงใน 

ภูมิภาคอาเซียนไปพร้อมกัน	

การศึกษาวิจัยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูล	 วิเคราะห์	 และประเมินประสิทธิภาพ 

ความเหมาะสม	ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของนโยบายการบริหารจัดการ 

แรงงานข้ามชาติของประเทศไทย	และประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีการเคล่ือนย้าย 

แรงงานข้ามชาติสูงพบว่า	นโยบายการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติของประเทศไทย 

ในช่วง	 3	ปี	ที ่ผ่านมา	 ได้พยายามทำาให้แรงงานข้ามชาติที ่ผิดกฎหมายใน 

ประเทศไทยแสดงตัวโดยการขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องเพื่อให้ทราบจำานวนของ 

แรงงานข้ามชาติที่แท้จริง	 มีการกำาหนดให้แรงงานที่สามารถทำางานได้ผ่าน 

กระบวนการทำาบันทึกความเข้าใจ	 (MOU)	 กับประเทศเพื่อนบ้าน	 ซึ่งทั้งสอง

นโยบายอาจยังไม่ประสบผลสำาเร็จเท่าที่ควร	 ซึ่งเป็นผลจากการดำาเนินการของประเทศเพื่อนบ้านและการประสานงานระหว่างกันที่ล่าช้า	

นอกจากนี้	 ผลที่เกิดขึ้นจากการขึ้นทะเบียนแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยประสบปัญหาของแรงงานข้ามชาติมาเป็นเวลานาน	ประกอบกับมี

แรงงานข้ามชาติบางส่วนเลือกที่จะยังคงเป็นแรงงานที่ผิดกฎหมาย	 เนื่องจากกระบวนการที่จะเกิดขึ้นต่อไปนั้นอาจมีผลต่อการอาศัยอยู่ใน

ประเทศ	ทำาให้แรงงานเหล่านี้จึงเลือกที่จะเป็นแรงงานที่ผิดกฎหมายที่มีความคล่องตัวต่อไป

นอกจากนี้	 รายงานฉบับนี้ยังศึกษามุมมองในทางเศรษฐศาสตร์เพื่อให้เกิดการใช้แรงงานข้ามชาติที่ถูกต้องตามกฎหมาย	 ซึ่งผลการศึกษา

พบว่า	กลไกของรัฐในการทำาให้ต้นทุนของการเข้ามาอย่างถูกต้องและทำางานกับภาคเอกชนรวมแล้วต้องต่ำากว่าต้นทุนของการทำางานอย่าง

ผิดกฎหมาย	 รวมทั้งได้ศึกษามุมมองทางสังคมที่เกี่ยวข้อง	 คือ	 การกำาหนดให้แรงงานข้ามชาติสามารถนำาผู้ติดตามเข้ามาได้หรือไม่	 และ 

ในลักษณะใด	เนื่องจากกลุ่มผู้ติดตามนี้มีโอกาสสุ่มเสี่ยงที่จะมาใช้ทรัพยากรสวัสดิการต่าง	ๆ	ภายในประเทศ	ดังนั้น	การกำาหนดเกณฑ์และ 

รูปแบบการคดักรองผูต้ดิตามจะชว่ยใหร้ฐัสามารถบรหิารจดัการสวสัดกิารสงัคมได้ดมีากขึน้	และเพือ่ใหก้ารดำาเนนิการตามหลกัการขา้งตน้ 

สามารถดำาเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง	 การกำาหนดนโยบายด้านแรงงานข้ามชาติที่มีความชัดเจนจึงมีความสำาคัญต่อการกำาหนดมาตรการ

ที่เกี่ยวข้อง	 โดยการบริหารจัดการควรมีการปรับปรุงเรื่องหลัก	 คือ	 การบังคับใช้กฎหมายและการวางแผนนโยบายให้เหมาะสม	 ซึ่งจาก

1
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การประเมินปัญหาพบว่ากลุ่มที่เป็นแรงงานผิดกฎหมายเป็นกลุ่มที่มี 

ปัญหามากที่สุดในการบริหารจัดการทั้งนี้	 การแก้ไขปัญหาของแรงงาน 

ข้ามชาติที่ผิดกฎหมายต้องดำาเนินการ	 3	 ส่วน	 ได้แก่	 1)	 การสกัดกั้น

การลักลอบเข้าจากชายแดน	 2)	 การกวาดล้างแรงงานข้ามชาติที่ผิด

กฎหมาย	 และ	 3)	 การทำาให้แรงงานที่ถูกกฎหมายยังรักษาสถานภาพ

และมีการนำาเข้าแรงงานที่ถูกต้องจากประเทศต้นทาง	 โดยในสองเรื่อง

แรกเป็นประเด็นของการบังคับใช้กฎหมาย	 และประเด็นที่สามเป็นเรื่อง

ของการปรับปรุงระบบเพื่อสร้างแรงจูงใจ	 นอกจากนี้	 ข้อเสนอแนะ

สำาหรับการวางยุทธศาสตร์แรงงานข้ามชาติเชิงรุกยังเป็นอีกประเด็นท่ี

มีความสำาคัญเพ่ือใช้เป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า	 

โดยหน่วยงานภาครัฐที่สำาคัญคือ	 กระทรวงแรงงาน	 ควรมีบทบาทเป็น 

ห น่วย ง านห ลัก ในการจั ดทำ า ยุ ท ธศาสตร์ ก า รบริ ห า รจั ดการ 

แรงงานข้ามชาติในเชิงรุก	เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการระดับชาติซึ่งควรมี 

องค์ประกอบของกรรมการที่มาจาก	 ผู้แทนนายจ้าง	 ผู้แทนลูกจ้าง	 และ

ผู้ทรงคุณวุฒิ	 โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องในยุทธศาสตร์ประกอบด้วยความ

มั่นคงของชาติ	ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	และการคุ้มครองและประสาน

ทางสังคมทั้งน้ีเพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับทั้งผู้มีความจำาเป็นต้อง

ใช้แรงงานข้ามชาติ	 เช่น	 ผู้ประกอบการหรือภาคเอกชน	 และหน่วย

งานภาครัฐผู้กำาหนดนโยบายการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติได้ร่วม

กันแก้ปัญหาการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติอย่างเป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพ	เพ่ือประโยชน์ของประเทศและภูมิภาคอาเซียนอย่างย่ังยืน
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 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

โครงการวิจัยเร่ือง 

“การพัฒนามาตรการและกรอบการ
ดำาเนินงานเชิงสถาบันเพื่อสนับสนุน
การลงทุนโดยตรงในประเทศประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม”

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์และประเมินนโยบาย

และมาตรการสนับสนุนการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย	เพื่อศึกษาและประเมินความต้องการ

ช่วยเหลือเพื่อการลงทุนในต่างประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดย่อม	รวมทั้งเพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการช่วยเหลือและ 

สนับสนุนการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมของไทย	 รายงานวิจัยนี้ได้พิจารณาตัวแบบในต่างประเทศที่มี

ความเป็นต้นแบบในการออกนโยบายการส่งเสริมการออกไปลงทุนต่าง

ประเทศของ	 SMEs	 และเปรียบเทียบนโยบายการส่งเสริมการออกไป

ลงทุนของประเทศไทยที่เน้นการสนับสนุน	SMEs	ในปัจจุบัน

ผลการศึกษาพบว่า	นโยบายการส่งเสริมการออกไปลงทุนในต่างประเทศ 

สำาหรับ	 SMEs	 ในประเทศอื่นๆ	 มักเน้นการให้ความช่วยเหลือด้าน 

การเงิน	 ด้านข้อมูลและการให้คำาปรึกษา	 โดยการช่วยเหลือด้านการเงิน

มีอยู่ทั้งในรูปแบบการให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำา	 การร่วมทุน	 และการให้เงิน

อุดหนุน	 ส่วนการให้ข้อมูลมีตั้งแต่ข้อมูลทางธุรกิจ	 การตลาด	 กฎหมาย	

2
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การจับคู่ธุรกิจท้ังธุรกิจในต่างประเทศและธุรกิจรายใหญ่ของประเทศ	

นอกจากนี้ยังมีความช่วยเหลืออื่นๆ	 	 เช่น	 การให้สถานที่สำานักงานหรือ

จัดตั้งตัวแทนการขายกับ	 SMEs	 ในช่วงแรกที่เข้าไปลงทุน	 หรือการ

พยายามสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างบริษัทขนาดใหญ่ที่ออกไป

ลงทุน	กับ	SMEs	ที่มีความประสงค์จะออกไปลงทุน	

ปัญหาและอุปสรรคภายในประเทศที่สำาคัญที่สุดของ	SMEs	ไทยในการ 

ออกไปลงทุนในต่างประเทศสำาหรับ	SMEs	กลุ่มการผลิต	คือ	มีข้อจำากัด 

ด้านการผลิตที่ไม่สามารถแข่งขันในต่างประเทศได้	 และขาดฐานข้อมูล 

ธุรกิจเชิงลึกที่ดีและน่าเชื่อถือ	 ขณะที่กลุ่มภาคบริการไม่ค่อยได้รับความ 

ช่วยเหลือจากภาครัฐเมื่อเปรียบเทียบกับ	 SMEs	 กลุ่มการผลิต	 สำาหรับ

ปัญหาและอุปสรรคจากภายนอกประเทศ	 คือ	 ปัญหาเรื่องกฎหมายที่ 

เกี่ยวข้องกับการลงทุนในประเทศผู้รับการลงทุนเปลี่ยนแปลง 

บ่อยหรือมีความซับซ้อน	 นโยบายการส่งเสริมการออกไปลงทุนในต่าง

ประเทศสำาหรับ	 SMEs	 ที่ภาคเอกชนต้องการนั้น	 คือ	 ความช่วยเหลือ

ด้านข้อมูลและเงินทุน	 โดยเฉพาะข้อมูลเชิงลึกด้านการลงทุน	 และความ

ช่วยเหลือให้	 SMEs	 เข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้เมื่อต้องการเงินทุนในการออก

ไปลงทุนในต่างประเทศ	 ความช่วยเหลือทางด้านแรงจูงใจทางภาษีอาจ

ไม่มีความสำาคัญมากนัก	 เนื่องจากผู้ที่ได้รับประโยชน์จากแรงใจทางภาษี 

มักเป็นธุรกิจรายใหญ่มากกว่า	

ประเทศไทยไม่มีมาตรการเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ	 SMEs	 เพื่อการออก

ไปลงทุนในต่างประเทศที่ชัดเจน	 รวมทั้งไม่มีหน่วยงานที่ทำาหน้าที่เป็น

ผู้รับผิดชอบการส่งเสริมการออกไปลงทุนในต่างประเทศสำาหรับ	 SMEs	

โดยตรง	ทั้งยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการออกไปลงทุนใน

ต่างประเทศและส่งเสริม	 SMEs	 จำานวนมาก	 มีการแยกหน้าที่ความรับ

กรกฎาคม	2558	ณ	กรุงเทพฯ

“เจาะลึก!!	ข้อตกลงASEAN	ด้านการลงทุน” 

ผิดชอบที่ค่อนข้างชัดเจน	 แต่ส่วนใหญ่กลับดำาเนินการในเรื่องที่ใกล้เคียงกัน	 โดยเฉพาะการให้ข้อมูลและข่าวสาร	 และการจัดอบรม/

สัมมนา/ให้ความรู้	รายงานวิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการส่งเสริมการออกไปลงทุนในต่างประเทศของ	SMEs	ในประเทศไทย	

โดยแบ่งออกเป็น	5	ด้าน	ประกอบด้วยแรงจูงใจทางด้านภาษี	ความช่วยเหลือทางด้านเงินทุน	ความช่วยเหลือทางด้านโครงสร้างพื้น

ฐาน	 และมาตรการอื่นๆ	 โดยหน่วยงานหลักที่ควรทำาหน้าที่ทางด้านการลงทุนขาออกของ	 SMEs	 ควรจะเป็น	 สสว.	 ในฐานะผู้ที่ดูแล	

SMEs	 และสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI)	 ในฐานะผู้ดูแลการลงทุนระหว่างประเทศอยู่แล้วโดย	 สสว.	 เน้นการทำา

หน้าที่ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์	 ในขณะที่	 BOI	 จะเน้นด้านการปฏิบัตินโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการออกไปลงทุนในต่าง

ประเทศ	 ขณะที่กรมสรรพากร	 ธนาคารพาณิชย์	 สำานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน	 (องค์การมหาชน)	

หอการค้าไทย	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรม	เป็นหน่วยงานสนับสนุนหลัก	
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 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

โครงการวิจัยเร่ือง 

“การแสวงประโยชน์และโอกาสจากความ
ตกลงการค้าบริการของประชาคมอาเซียน : 
ศึกษาโอกาสและความท้าทายการเคล่ือนย้าย
แรงงานตามข้อตกลงยอมรับร่วมวิชาชีพ
บัญชีและวิชาชีพพยาบาล”

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ	ศึกษา	วิเคราะห์	และประเมินผลก

ระทบจากข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาวิชาชีพบัญชี	 และวิชาชีพพยาบาล 

ต่อตลาดแรงงานวิชาชีพของไทยและประเทศสมาชิกอื่นของอาเซียน

และศึกษาโอกาสและความท้าทายของการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพ

บัญชีและวิชาชีพพยาบาลของไทยในการเข้าสู่ตลาดแรงงานวิชาชีพใน

ภูมิภาคอาเซียน	รวมทั้งเพื่อนำาองค์ความรู้มาพัฒนาเป็นข้อเสนอแนะเชิง

นโยบายต่อภาครัฐ	 เพื่อรองรับการปรับตัวของแรงงานวิชาชีพบัญชีและ

วิชาชีพพยาบาลของไทยสู่ตลาดแรงงานวิชาชีพบัญชีและพยาบาลใน

ประเทศสมาชิกอาเซียน

การเปิดเสรีและข้อตกลงยอมรับคุณสมบัติสำาหรับผู้ประกอบวิชาชีพของ

อาเซียนอยู่ภายใต้ความตกลงการค้าบริการอาเซียน	 ซึ่งประเทศสมาชิก

ได้ลงนามเมื่อปี	2538	สาระสำาคัญคือ	ให้ประเทศสมาชิกอาเซียนยอมรับ

การศึกษาหรือประสบการณ์	 ข้อกำาหนดอันเป็นเงื่อนไข	 หรือใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพหรือประกาศนียบัตรรับรองที่ได้รับจากรัฐสมาชิกหนึ่ง

เพื่อการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือประกาศนียบัตรรับรอง 

แก่ผู้ให้บริการ	มีวัตถุประสงค์เพื่ออำานวยความสะดวกแก่การเคลื่อนย้าย 

วิชาชีพนั้น	ๆ 	ภายในประเทศสมาชิกอาเซียนการแลกเปลี่ยนข้อมูล	ความ 

ชำานาญเรื่องมาตรฐานและคุณสมบัติการส่งเสริมให้มีการสร้างแนว

ปฎิบัติที่ดีที่สุดสำาหรับการให้บริการวิชาชีพนั้น	ๆ 	และเปิดโอกาสให้มีการ 

พัฒนาและการฝึกอบรมของผู้ประกอบวิชาชีพนั้น	

3
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ผลการศึกษาพบว่าประเทศไทยยังเป็นตลาดแรงงานสำาคัญ

ของคนไทยที่ประกอบวิชาชีพบัญชีและวิชาชีพพยาบาลใน

อนาคตระยะสั้น	แต่ยังไม่ใช่เป้าหมายหลักของการเคลื่อน

ย้ายข้ามพรมแดนของผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าวจาก 

ประเทศอื่นในภูมิภาค	 ทั้งนี้ประเทศไทยจะประสบปัญหา 

สำาคัญในการใช้โอกาสจากการเปิดเสรีและข้อตกลงยอมรับ

ร่วมในวิชาชีพทั้งสองในระยะยาว	หากไม่มีการจัดทำาแผน 

แม่บทและแผนปฏิบัติการพัฒนาแรงงานวิชาชีพระยะยาว

ด้วยข้อมูลที่เหมาะสมภายใต้การประมาณการอุปสงค์และ

อุปทานของตลาดแรงงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

เพ่ือรองรับความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงไปในตลาด

แรงงานทั้งภายในประเทศและภูมิภาค

 

ผลการศึกษาเชิงปริมาณพบว่า	 การเปิดเสรีการเคลื่อนย้าย

แรงงานวิชาชีพภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

จะส่งผลให้อัตราการการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยปรับตัวสูงขึ้น	ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการเคลื่อน 

ย้ายแรงงานวิชาชีพมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจประเทศไทย	

แต่ข้อผูกพันการเปิดเสรีทั้งสองวิชาชีพนี้ของประเทศ

สมาชิกอาเซียนยังจำากัดอยู่มาก	 ส่งผลให้การเคลื่อนย้าย 

แรงงานในทั้ง	2	สาขาวิชาชีพตามกรอบความร่วมมือภายใต ้

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจีงมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยใน 

ระยะสั้น	แต่เพื่อประโยชน์ระยะยาวร่วมกันของประเทศ

สมาชิกอาเซียน	 ในระดับรัฐ	 ควรเน้นการบริหารจัดการ

แรงงานวิชาชีพในแต่ละสาขาเชิงรุกมากขึ้น	 ควรจัดทำาฐาน

ข้อมูลและรายงานเกี่ยวกับการจ้างงานชาวต่างชาติที่เข้า

มาทำางานในประเทศไทย	 พัฒนาปรับปรุงมาตรฐานของ

วิชาชีพให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงด้านอุปสงค์ในตลาด

แรงงาน	

นอกจากน้ันระดับปัจเจก	 ผู้ประกอบวิชาชีพต้องเตรียมพร้อม 

ตัวเองอย่างต่อเน่ืองด้านการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ	 

เกี่ยวกับข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียน	 ทั้งกรอบกติกา 

ด้านกฎหมาย	 วัฒนธรรม	 การทำางานของประเทศสมาชิก 

อาเซียน	 ทักษะและความสามารถในการส่ือสารข้ามวัฒนธรรม 

การพัฒนาความเป็นนานาชาติในการทำางานเพื่อรองรับ

โอกาสจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะเกิดขึ้น	
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 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

โครงการวิจัยเร่ือง 

“โอกาสการค้าการลงทุนภายใต้ข้อตกลงการ
ค้าเสรีไทย - อินเดียและอาเซียน - อินเดีย ศึกษา
เจาะลึกเป็นรายรัฐ”

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์โอกาสการค้าและ

การลงทุนของภาคธุรกิจไทยในอินเดียระดับรัฐบนพ้ืนฐานของการใช้

ประโยชน์ความตกลงการค้าเสรีที่ไทยลงนามกับอินเดีย	 ครอบคลุมการ 

ประเมินและวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	

เพื่อเสนอแนะแนวทางเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ของไทยต่อการ

ดำาเนินกิจกรรมเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับอินเดีย	

เพื่อนำาไปสู่การสร้างความร่วมมือและสร้างประโยชน์ร่วมกันระหว่าง

ไทยและอินเดีย	

การศึกษาวิจัยภายใต้โครงการนี้ได้เลือกรัฐอุตตรประเทศเป็นกรณีศึกษา

เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าเป็นรัฐที่มีศักยภาพสูงที่ผู้ประกอบการไทย

สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย		รัฐอุตตรประเทศเป็นรัฐที่มีประชากรมากที่สุด

ของประเทศอินเดีย	ส่งผลให้แรงงานมีจำานวนมากและอัตราค่าแรงยังอยู่

ในระดับที่ไม่สูง	 มีภูมิอากาศและมีพื้นดินที่มีคุณสมบัติทางธรณีวิทยาที่

เหมาะสมสำาหรับการทำาอุตสาหกรรมการเกษตร	ทั้งยังสามารถต่อยอดสู่

อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปได้ด้วย	 รัฐอุตตรประเทศจึงน่าจะเป็นโอกาส

ของผู้ประกอบการชาวไทยในการเข้าไปประกอบการค้าและการลงทุน

ผลการประเมินจุดแข็งและโอกาสการค้าขายและลงทุนกับอินเดียพบว่า 

อินเดียเป็นตลาดใหญ่	และมีอัตราการเติบโตสูง	รัฐบาลอินเดียมีนโยบาย 

การค้าและการลงทุนท่ีมีแนวโน้มเปิดเสรีมากข้ึน	 ประชาชนอินเดียมีความ 

สามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ	ภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมในอินเดีย 

ยังมีขนาดเล็กโดยเปรียบเทียบ	จึงยังมีโอกาสเข้าไปลงทุนได้	นอกจากนั้น 

ภาคบริการของอินเดียส่วนใหญ่เป็นภาคบริการสาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศและภาคการเงิน	 ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวและการรักษา 

พยาบาลยังเป็นภาคธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตได้ในอนาคต	 อย่างไรก็ตาม 

ประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่สำาคัญ	คือ	ระบบโครงสร้างพื้นฐานยังไม่ได้ 

มาตรฐาน	 เศรษฐกิจขาดเสถียรภาพ	 มีปัญหาเสถียรภาพทางการเมือง	

รัฐบาลยังจัดเก็บภาษีในอัตราที่สูง	 มีปัญหาคอร์รัปชัน	 ระเบียบวิธีการ

ทำาการค้าและการขนส่งในประเทศยังมีความยุ่งยาก	รัฐบาลยังมีนโยบาย 

ปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศ	และระบบการกระจายสินค้ายังม ี

ความไม่สะดวกอยู่สูง

ธุรกิจที่มีศักยภาพในการลงทุนของนักลงทุนไทยในรัฐอุตรประเทศ	ได้แก่	

ธุรกิจการท่องเที่ยว	 ธุรกิจการเกษตร	 ธุรกิจรับจัดงานแต่งงาน	 ธุรกิจที่

เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าและเครื่องใช้เด็ก	 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารแปรรูป

โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประเภทแป้ง	และธุรกิจก่อสร้าง		ทั้งนี้ผู้ประกอบไทย

4
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ที่ประสงค์ค้าขายลงทุนในอินเดียต้องเข้าใจความหลากหลาย 

และความแตกต่างของประเทศอินเดียในระดับรัฐ	เพ่ือให้สามารถ 

กำาหนดกลยุทธ์การค้าและการลงทุนให้ เหมาะสมกับ 

บริบทของแต่ละพื้นที่	 	ควรหาคู่ค้าชาวอินเดียมาร่วมธุรกิจ	

ควรสร้างความเข้าใจวัฒนธรรมและความเชื่อเรื่องวรรณะ

ของอินเดียให้ลึกซึ้ง		ควรพัฒนาทักษะและความอดทนในการ 

เจรจากับนักธุรกิจอินเดีย	 รวมทั้งควรว่าจ้างนักกฎหมายผู้ให้

คำาปรึกษาด้านการลงทุนในอินเดีย	

หน่วยงานภาครัฐที่ เ ก่ียวข้องกับพัฒนาการค้าระหว่าง

ประเทศกับอิน เดี ยควรสนับสนุนให้มี การพบปะกัน 

ระหว่างนักธุรกิจอินเดียและไทย	 ควรมีการสร้างฐานข้อมูล 

กลางที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนระหว่าง 

ไทยกับอินเดียและข้อมูลเกี่ยวกับอินเดียทั้งด้านเศรษฐกิจ	

สังคมและวัฒนธรรม	 ควรจัดอบรมสัมมนาเพื่อสนับสนุนให ้

นักธุรกิจไทยสามารถขยายตัวเข้าไปรุกธุรกิจในอินเดียได้	

รวมทั้งต้องอบรมให้คนไทยปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนไทย

ต่อการเปิดเสรีการค้าและการประกอบธุรกิจรวมกับชาวอินเดีย	

กรกฎาคม	2558	ณ	กรุงเทพฯ

“โอกาสการค้าการลงทุนภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีไทย	-	อินเดียและ

อาเซียน	-	อินเดีย	ศึกษาเจาะลึกเป็นรายรัฐ” 
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โครงการวิจัยเร่ือง 

“แนวทางการลดมาตรการกีดกันทางการค้า
ท่ีมิใช่ภาษี (Non-Tariff Measures: NTMs) 
ภาคสินค้าเกษตร ปศุสัตว์และประมง ในกลุม
ประเทศสมาชิกอาเซียน+6”

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์มาตรการ

และผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี	

(NTMs)	ของกลุ่มประชาคมอาเซียน	+	6	(จีน	เกาหลี	ญี่ปุ่น	

ออสเตรเลีย	อินเดีย	นิวซีแลนด์)	ในภาคเกษตร				ปศุสัตว์	และ 

การประมง	 ที่มีต่อผู้ประกอบการไทยในรูปแบบต่างๆ	 และ

นำาเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายแก่ภาครัฐและเอกชนในการ

พิจารณามาตรการและแนวทางการส่งออกสินค้าที่เหมาะ

สม	 โดยเน้นศึกษา	 วิเคราะห์และประเมินมาตรการที่มิใช่

ภาษีของ	 6	 ประเทศ	 ได้แก่	 จีน	 เกาหลี	 ญี่ปุ่น	 ออสเตรเลีย	

อินเดีย	 นิวซีแลนด์	 สินค้าเกษตรที่เลือกศึกษาคือ	 ผลไม้ 

และข้าว	 สำาหรับสินค้าปศุสัตว์จะพิจารณามาตรการนำาเข้า 

ผลิตภัณฑ์เน้ือไก่และเน้ือสุกร	 สินค้าประมงจะพิจารณามาตรการ 

นำาเข้าผลิตภัณฑ์ปลาและกุ้ง	 ผลการศึกษามาตรการนำาเข้า

สินค้าเกษตร	(ผลไม้และข้าว)	พบว่าสินค้าเกษตรของไทย

ส่วนใหญ่ได้รับยกเว้นภาษีศุลกากรตามความตกลงการค้าเสรี

ระหว่างประเทศไทยกับประเทศในกลุ่มอาเซียน	+6	อยู่แล้ว	

ประเทศผู้นำาเข้าจึงมีมาตรการ	NTMs	ใช้กับสินค้าเกษตรที่นำา

เข้าจากประเทศไทยเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค	 และป้องกันการ

ระบาดของโรคและแมลงจากประเทศผู้ผลิตไปยังประเทศ

ผู้นำาเข้า	 โดยการกำาหนดมาตรการ	 NTMs	 และการบังคับใช้

มาตรการ	NTMs	กับการนำาเข้าสินค้าเกษตรชนิดต่างๆ	ขึ้นอยู่

กับหลายปัจจัย	อาทิ	ความปลอดภัยของผู้บริโภค	ความเสี่ยง 

ต่อผู้ผลิต	(ประเด็นโรคและแมลงท่ีติดมากับสินค้าเกษตรนำาเข้า) 

หรือปัจจัยด้านเศรษฐกิจ	เช่น	ความต้องการของผู้บริโภค	ทั้งนี้ 

การบังคับใช้มาตรการมากหรือน้อยยังคงมีการพิจารณาเรื่อง

ปริมาณผลผลิตและความต้องการของผู้บริโภคในประเทศ

ร่วมด้วย	รวมถึงข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศด้านภาษี	 

ซึ่งอาจส่งผลต่อการใช้มาตรการ	NTMs

สำาหรับสินค้าปศุสัตว์	 (ไก่และสุกร)	 พบว่า	 ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่และ

เนื้อสุกร	 (แปรรูปและปรุงสุกพร้อมรับประทาน)	จากประเทศไทย

มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและคุณภาพอาหารอยู่

ในระดับสากล	อย่างไรก็ดี	ประเทศในกลุ่มอาเซียน+6	 โดยเฉพาะ

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มีมาตรการควบคุมความปลอดภัยด้าน

อาหารที่สูงกว่าระดับสากล	ซึ่งหากผู้ผลิตปรับกระบวนการผลิตให ้

สอดคล้องกับมาตรการดังกล่าว	 อาจทำาให้สินค้ามีลักษณะทาง 

กายภาพเปลี่ยนไปซึ่งไม่เหมาะสมกับการ

ส่วนสินค้าประมง	 (ปลาทูน่าและกุ้ง)	 พบว่ามาตรการ	 NTMs	

เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้บริโภค	คุณภาพอาหารมาตรฐาน 

ฮาลาล	มาตรฐานทางเคมีและจุลชีววิทยา	ซึ่งผู้ประกอบการไทยที่

ส่งออกสินค้าประเภทดังกล่าวสามารถปฏิบัติตามมาตรการ	NTMs	

ส่วนใหญ่ได้	 อย่างไรก็ดีสิ่งที่เป็นอุปสรรคทางการค้าสำาหรับสินค้า

ประมงมักมาจากภาคส่วนอื่นที่ไม่ใช่รัฐบาล	เช่น	องค์กรเอกชน 

ท่ีไม่แสวงหากำาไร (NGOs)	โดยเฉพาะในเรื ่องความยั ่งยืนของ

สายพันธุ์สัตว์น้ำา	 โดยเกณฑ์หลายอย่างที่	NGOs กำาหนดส่งผลต่อ

ต้นทุนการประกอบการ	 รวมทั้งปริมาณสัตว์น้ำาที่จะจับได้อาจไม่ 

เพียงพอต่อความต้องการของผู้โภคในตลาด	

5
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ผลจากการศึกษา	 วิเคราะห์	 และประเมินมาตรการ	 NTMs	 ใน

กลุ่มประเทศอาเซียน+6	 นำามาสู่ข้อเสนอแนะในการลดมาตรการ

กีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีดังต่อไปนี้	

ข้อเสนอแนะสำาหรับการเจรจาการค้า	 รัฐบาลควรเปิดโอกาสให้ 

ภาคเอกชนแสดงความคิดเห็นในการเจรจามาตรการ	 NTMs	 ซ่ึงเป็น 

ส่วนหนึ่งในการเจรจาความตกลงการค้าเสรี	 เพื่อให้ภาครัฐทราบ

ถึงปัญหาท่ีผู้ประกอบการประสบและสามารถกำาหนดเแนว

ทางการเจรจาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการอย่างแท้จริง

ข้อเสนอแนะสำาหรับการปฏิบัติตามมาตรการของประเทศผู้นำาเข้า 

ภาครัฐควรมีการศึกษาและวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมของการ 

กำาหนดและบังคับใช้มาตรการของประเทศผู้นำาเข้าและมีการ

เจรจากับประเทศผู้นำาเข้าเพื่อปรับเปลี่ยนมาตรการให้มีความทัน

สมัยเหมาะสม	 และในส่วนการดำาเนินการภายในประเทศ	 ควรมี

การพัฒนาบริการรับรองสินค้าเกษตร	 ปศุสัตว์	 และประมงให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการสร้างระบบตรวจสอบย้อน

กลับ	 (Traceability) ที่สมบูรณ์	 ซึ่งจะทำาให้มาตรฐานสินค้าจาก

ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในทางระหว่างประเทศ	 และสร้างความ

เชื่อมั่นให้กับประเทศผู้นำาเข้าสินค้าดังกล่าว

ข้อเสนอแนะสำาหรับผู้ประกอบการ	 ผู้ประกอบการต้องมีความรู	้

ความเข้าใจในเร่ืองมาตรฐานสินค้าและวางแผนการผลิตเพื่อให้ได้

ผลผลิตที่เหมาะสมต่อการส่งออก	นอกจากนี้ผู้ประกอบการควร

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต	ให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีและมี 

จำานวนมากขึ้น	 เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคในตลาด

ต่างประเทศ
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 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

กิจกรรมความร่วมมือและช่วยเหลือภูมิภาค

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเจรจาทีมชาติ

สคพ.	ได้สนับสนุนความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ	ผ่านการจัดกิจกรรมความร่วมมือและช่วยเหลือภูมิภาค	โดยการแลกเปลี่ยน 

ประสบการณ์และความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ	 การเงิน	 การคลัง	 การลงทุน	 การพัฒนา	 และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

โดยร่วมกับประเทศต่างๆ	 ในภูมิภาคและอนุภูมิภาค	 เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างๆ	 เช่น	 Economic 

Research Institute for Trade (ERIT)	 สปป.ลาว	 Foreign Trade University (FTU)	 ประเทศเวียดนาม	 และ	 National 

University of Malaysia (UKM) ประเทศมาเลเซีย	 ตลอดจนดำาเนินการร่วมกับองค์การระหว่างประเทศต่างๆ	 เช่น United 
Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) United Nations Economic and Social Commission 

for Asia and the Pacific (ESCAP) World Trade Organization (WTO) Mekong Institute (MI) ฯลฯ	เพื่อให้ความช่วยเหลือ

ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการค้าแก่บุคลากรภายในภูมิภาคเอเชีย

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	สคพ.	ได้ดำาเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือและช่วยเหลือภูมิภาค	จำานวน	19	กิจกรรม	มีผู้เข้า

ร่วมกิจกรรมทั้งสิน	1,834	คน	เป็นบุคลากรไทย	จำานวน	1,158	คน	และบุคลากรชาวต่างชาติ	จำานวน	676	คน	ซึ่งมีกิจกรรมที่

ได้ดำาเนินการภายใต้โครงการต่างๆ	ดังนี้

สคพ.ร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่าง

ประเทศ	 กระทรวงพาณิชย์	 และ	 United 
Nations Economic and Social  
Commission for Asia and the Pacific 

(ESCAP)	 จัดการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ

การ	 หลักสูตร “การเจรจาด้านการค้า

บริการ”	 (Training Workshop on Trade 

in Services Negotiations) ให้แก่บุคลากร

จากหน่วยงานภาครัฐของไทยและต่าง

ประเทศ	เมื่อวันที่	11-12	มิถุนายน	2558	

ณ	โรงแรมตวันนา	กรุงเทพฯ

สคพ.ร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

กระทรวงพาณิชย์	 และ	 United Nations 
Economic and Social Commission 

for Asia and the Pacific (ESCAP) จัดการ

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	 หลักสูตร 

“การเจรจาด้านสิทธิในทรัพย์สินทาง

ปัญญา”	 (Training Workshop on  

Negotiating Intellectual Property Rights) 

ให้แก่บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ

ของไทยและต่างประเทศ	 เมื่อวันที่	 25-

26	 มิถุนายน	 2558	 ณ	 โรงแรมตวันนา	

กรุงเทพฯ

สคพ.ร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่าง

ประเทศ	 กระทรวงพาณิชย์	 และ	 Unit-
ed Nations Economic and Social  
Commission for Asia and the Pacific  

(ESCAP) จัดการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ

การหลักสูตร	 “การเจรจาด้านสินค้าและ

บริการสิ่งแวดล้อม”(Training Workshop 
on Environmental Goods and Services  

Negotiations) ให้แก่บุคลากรจากหน่วยงาน 

ภาครัฐของไทยและต่างประเทศ	 เมื่อวันที่	

9-10	 กรกฎาคม	 2558	 ณ	 โรงแรมเอเชีย	

กรุงเทพฯ

“การเจรจาด้านการค้าบริการ”	
(Training Workshop on Trade in Services 
Negotiations)

“การเจรจาด้านสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา”	 
(Training Workshop on Negotiating Intellectual 
Property Rights)

“การเจรจาด้านสินค้าและบริการส่ิงแวดล้อม”	 
(Training Workshop on Environmental Goods and 
Services Negotiations)
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โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการค้าการลงทุนและการพัฒนาที่ยั่งยืน

สคพ.	 ร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	 กระทรวง

พาณิชย์	 และ	 United Nations Economic and Social  

Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) จัดการ 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	 หลักสูตร	 “การเจรจาด้านการ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ”	(Training Workshop on Government 

Procurement Negotiations)	 ให้แก่บุคลากรจากหน่วยงาน

ภาครัฐของไทยและต่างประเทศ	เมื่อวันที่	23-24	กรกฎาคม	

2558	ณ	โรงแรมเอเชีย	กรุงเทพฯ

สคพ.	 ร่วมกับ	 Economic Research Institute for Trade 

(ERIT)	 และ	 Souphanouvong University (SU)	 จัดการ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 “การค้าสินค้าและบริการเพื่อ

การพัฒนาที่ยั่งยืนใน	 สปป.ลาว”	 (Workshop on Trade in 
Goods and Services for Sustainable Development in Lao 

PDR) ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาใน	 สปป.ลาว	 เมื่อวัน

ที่	30	มีนาคม	2558	ณ	Souphanouvong University แขวง

หลวงพระบาง	สปป.ลาว

สคพ.	ร่วมกับ	Mekong Institute (MI) จัดการฝึกอบรมระดับ

ภูมิภาคหลักสูตร	“Agriculture Sector Value Chain Analy-

sis and Promotion” ให้แก่บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ

และสถาบันการศึกษาในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขง	 (กัมพูชา	 จีน	

สปป.ลาว	เมียนมา	ไทย	และเวียดนาม)	ระหว่างวันที่	3	-	14	

ธันวาคม	2557	ณ	Mekong Institute จังหวัดขอนแก่น

สคพ.	 ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ	 กระทรวง

การต่างประเทศ	 และ	 United Nations Economic and 
Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)  

จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร	“ทักษะการเจรจาการค้า” 

(Training Workshop on Trade Negotiation Skills) ให้

แก่เจ้าหน้าท่ีจากกระทรวงพาณิชย์เมียนมาและกัมพูชา	

ระหว่างวันที่	 17-21	 สิงหาคม	 2558	 ณ	 โรงแรมตวันนา	

กรุงเทพฯ

สคพ.	ร่วมกับ	Foreign Trade University (FTU)	จัดกิจกรรม

เสวนาความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและการพัฒนา

ที่ยั่งยืนในเวียดนาม (Cooperation Dialogue on Trade, 
Investment and Sustainable Development in Vietnam) 

ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาในเวียดนาม	 เมื ่อวันที ่	 

19	 ธันวาคม	 2557	 ณ	 Foreign Trade University (FTU) 

กรุงฮานอย	ประเทศเวียดนาม	

“การเจรจาด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ”	
(Training Workshop on Government Procurement Negotiations)

“ทักษะการเจรจาการค้า”	 
(Training Workshop on Trade Negotiation Skills)
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สคพ.	 ร่วมกับ	 Mekong Institute 
(MI) Sasin Japan Center (SJC) 

และ	 New Zealand Aid Program 

(NZAP) จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ

การเพ่ือสังเคราะห์และประเมิน

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	  
(Synthesis and Evaluation Workshop 
Cum Buyer - Seller Meeting 
on SME Export Consortia Groups 

and Prospective Business Partners) 

ให้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมจากประเทศ

ในกลุ่ม CLMV	 (กัมพูชา	 สปป.ลาว	

เมียนมา	 และเวียดนาม)	 ระหว่าง

วันที่	 26-27	 พฤศจิกายน	 2557	 ณ	

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์	

กรุงเทพฯ

สคพ.	 ร่วมกับคณะนิติศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดการ

ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการใช้	ประโยชน์เชิงนโยบายจาก	

UNCTAD’s Flagship Reports ครั้งที่	 1:	 รายงานการลงทุนโลก	

(World Investment Report) ให้แก่บุคลากรจากหน่วยงานภาค

รัฐ	ภาคเอกชน	และภาคการศึกษาของไทย	เมื่อวันที่	17	มีนาคม	

2558	ณ	คณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สคพ.	ร ่วมกับกรมความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ	กระทรวงการต่าง

ประเทศ	และ	Mekong Institute 

(MI) จัดการฝึกอบรมระดับภูมิภาค

หลักสูตร	“Sustainable Rural  

Development” ให้แก่บุคลากรจาก 

หน่วยงานภาครัฐของ	สปป.ลาว 

เมียนมา	และไทย	ระหว่างวันท่ี	1-5 

มิถุนายน	2558	ณ	Mekong Institute 

จังหวัดขอนแก่น

สคพ.	 ร่วมกับ	 Foreign Trade  

University (FTU)	 จัดการฝึกอบรม

เชิงปฏิบัติการเรื่อง	 “ความตกลด้าน 

การลงทุนอาเซียน”	 (Workshop on 
ASEAN Comprehensive Investment 

Agreement)	 ให้แก่บุคลากรจากหน่วย

งานภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคการ

ศึกษาเมื่อ	วันที่	27	พฤษภาคม	2558	

ณ Foreign Trade University (FTU)  

กรุงฮานอย	ประเทศเวียดนาม

โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน

โครงการเปิดตัวรายงานการค้าและการพัฒนา

17	มีนาคม	2558	ณ	คณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“World	Investment	Report” 
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สคพ.	ร่วมกับกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	กระทรวงการต่างประเทศ 

และ	United	Nations	Conference	on	Trade	and	Development 

(UNCTAD)	จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง	“International	Investment 

Agreements	 (IIAs)	 towards	 Global	 Sustainability”	 ให้แก่

บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ	 และภาคเอกชน	 เมื่อวันที่	 25-26	

มิถุนายน	2558	ณ	โรงแรมโนโวเทล	สยามสแควร์	กรุงเทพฯ

สคพ.	 ร่วมกับสถาบันปิโตเลี่ยมแห่งประเทศไทย	 กระทรวงพลังงาน	
ASEAN Council on Petroleum (ASCOPE) Heads of ASEAN 
Power Utilities/Authorities (HAPUA) Institute of Energy  
Economics, Japan (IEEJ) Energy Studies Institute, National  
University of Singapore และ	 General Directorate of Energy, 

Vietnam	 จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ	 เรื่อง	 “ความตระหนัก

รู้ด้านพลังงานในอาเซียน”	 ครั้งที่	 1	 (1st ASEAN Energy Litera-

cy: Foundation of Public Trust) ให้แก่บุคลากรจากหน่วยงานภาค

รัฐ	 ภาคเอกชน	 และภาคการศึกษาในอาเซียน	 ระหว่างวันที่	 4-5	

กุมภาพันธ์	2558	ณ	โรงแรมดุสิตธานี	กรุงเทพฯ	และศึกษาดูงาน	ณ	

อำาเภอบางปะอิน	จังหวัดอยุธยา

สคพ.	ร่วมกับกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	กระทรวงการต่างประเทศ 

และ	 United Nations Conference on Trade and Development 

(UNCTAD) จัดการสัมมนาเปิดตัวรายงานการลงทุนโลก	 2015 

(Launch of the World Investment Report 2015)	 ในหัวข้อ	

“Reforming International Investment Governance”	 ให้แก ่

บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาคการศึกษา	สถานทูต 

องค์การระหว่างประเทศ	 และสื่อมวลชน	 เมื่อวันที่	 24	 มิถุนายน	

2558	ณ	โรงแรมโนโวเทล	สยามสแควร์	กรุงเทพฯ

โครงการเสวนาวิชาการนานาชาติด้านการค้าและการพัฒนา

24	มิถุนายน	2558	ณ	โรงแรมโนโวเทล	สยามสแควร์	กรุงเทพฯ
“Reforming International Investment Governance” 

25-26	มิถุนายน	2558	ณ	โรงแรมโนโวเทล	สยามสแควร์	กรุงเทพฯ
“International Investment Agreements (IIAs) towards Global 
Sustainability” 

4-5	กุมภาพันธ์	2558	ณ	โรงแรมดุสิตธานี

“ความตระหนักรู้ด้านพลังงานในอาเซียน”	ครั้งที่	1	 

(1st ASEAN Energy Literacy: Foundation of Public Trust)
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สคพ.	ร่วมกับ	Foreign Trade University (FTU) และ Vietnam 

Textile and Apparel Association (VITAS)	 จัดการเสวนาวิชาการ

นานาชาติ	เรื่อง	“Vietnam and Global Economy Integration: The 

Opportunities and the Challenges for Thailand” ให้แก่บุคลากร

จากหน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาคการศึกษา	สถานทูต	องค์การ

ระหว่างประเทศ	 และสื่อมวลชน	 เมื่อวันที่	 27	 มีนาคม	 2558	 ณ	

โรงแรมโนโวเทล	สยามสแควร์	กรุงเทพฯ

สคพ.	 ร่วมกับวิทยาลัยสหวิทยาการ	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 จัด 

การประชุมวิชาการระดับชาติ	ประจำาปี	2558	เรื่อง	“ไทย	จีน	และ 

เอเชีย-แปซิฟิก	 ในศตวรรษที่	 21”	 (Thailand, China, and the 

Asia-Pacific in the 21st Century) ให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป	 เมื่อวันที่ 

5	มิถุนายน	2558	ณ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ท่าพระจันทร์	กรุงเทพฯ

สคพ.	 จัดการประชุมเชิงวิชาการและสัมมนาเน่ืองในโอกาสครบรอบ	

13	ปี	แห่งการก่อต้ังสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา 

(องค์การมหาชน)	 เรื่อง	  “Post-2015 Development Challenges:  
Implication for Trade and Development in ASEAN Community” 

ให้แก่บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ภาคการศึกษา	

สถานทูต	 องค์การระหว่างประเทศ	 และสื่อมวลชน	 เมื่อวันที่	 2	

กันยายน	2558	ณ	โรงแรมแลนด์มาร์ค	กรุงเทพฯ

สคพ.	 ร่วมกับ Institute of Diplomacy and Foreign Relations 

(IDFR)  และ	 Institute of Malaysian and International Studies 

(IKMAS)	จ ัดการเสวนาวิชาการนานาชาติ	เร ื ่อง	“Regional  
Integration Towards A People Centric Community: Sharing 
the Experience of ASEAN and Mercosur”	 ให้แก่บุคลากร

จากหน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ภาคการศึกษา	 และสถานทูตใน

ประเทศมาเลเซีย	เมื่อวันที่	15	กันยายน	2558	ณ	กรุงกัวลาลัมเปอร์	

ประเทศมาเลเซีย

27	มีนาคม	2558	ณ	โรงแรมโนโวเทล	สยามสแควร์	กรุงเทพฯ
“Vietnam and Global Economy Integration: The Opportunities 
and the Challenges for Thailand” 

5	มิถุนายน	2558	ณ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ท่าพระจันทร์	กรุงเทพฯ

“ไทย	จีน	และเอเชีย-แปซิฟิก	ในศตวรรษที่	21”	(Thailand, China, 
and the Asia-Pacific in the 21st Century) 

2	กันยายน	2558	ณ	โรงแรมแลนด์มาร์ค	กรุงเทพฯ
“Post-2015 Development Challenges: Implication for Trade and 
Development in ASEAN Community”

15	กันยายน	2558	ณ	กรุงกัวลาลัมเปอร์	ประเทศมาเลเซีย
“Regional Integration Towards A People Centric Community: 
Sharing the Experience of ASEAN and Mercosur”
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ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	สคพ.	ได้ดำาเนินกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้	แบ่งออกเป็น	2	ส่วน	คือ 

 1.	 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำาเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ	 สคพ.	 เพื่อพัฒนา 

การให้บริการทางวิชาการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

 2.	 ด้านเผยแพร่วิชาการ	 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารข้อมูลองค์กร	 ให้การสนับสนุนข้อมูลและ

บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก ผ่านการประชุม	 อบรม	 สัมมนา	 รวมทั้งสื่อสารมวลชนทั่วไป	 โดยมีรายละอียดของกิจกรรม	 

ดังต่อไปนี้

	 สคพ.	ได้ดำาเนินการพัฒนาระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการให้

บริการทางวิชาการให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้

เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลและข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์	ด้านการค้าระหว่าง

ประเทศ	การเงิน	การลงทุน	และการพัฒนา	ที่ทันสมัยและพร้อมให้บริการและ

เผยแพร่ข้อมูลแก่ข้าราชการ	ผู้ประกอบการ	นักศึกษา	สถาบันการศึกษา	หน่วย

งานธุรกิจ	 	 และประชาชนทั่วไป	 โดยห้องสมุดการค้าระหว่างประเทศที่

พัฒนาขึ้นสามารถติดตั้งบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่	เช่น	Smart Phone, Tablet, 

i-pad	 เป็นต้น	 ผ่านระบบแอพลิเคชัน	 (Application)	 และมีระบบแจ้งเตือน	

(Notification)	เมื่อมีการเพิ่มหนังสือใหม่เข้าไปในห้องสมุด

เพื่อให้	 สคพ.	 มีระบบเว็บไซต์ที่ทันสมัยและรองรับการเข้าถึงอย่างเป็นสากล	

ซึ่งระบบเว็บไซต์สามารถตอบสนองต่อขนาดหน้าจออุปกรณ์หลากหลายรูป

แบบ	 (Responsive Website) พร้อมทั้งสามารถเผยแพร่ข้อมูลทางด้านการค้า 

ระหว่างประเทศ	การเงิน	การคลัง	การลงทุน	และการพัฒนา	และส่งเสริมภาพ

ลักษณ์ที่	สคพ.	ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

เพื่อให้	 สคพ.	 มีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและพร้อมใช้งาน	 โดย 

เป็นส่วนหน่ึงในนโยบายลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์	นอกจากน้ีการเช่าอุปกรณ์ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ	ยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการบำารุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี 

สารสนเทศเดิมที่มีอยู่	 เนื่องจากอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานเป็นเวลานาน	 ย่อม

ต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการบำารุงรักษาจำานวนมาก	 ยิ่งไปกว่านั้นยังมีต้นทุนต่ำากว่า

การจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีสารเทศใหม่เนื่องจากอุปกรณ์ใหม่จะมีค่าใช้จ่าย

สำาหรับลิขสิทธ์โปรแกรมเพิ่มเติมนอกจากราคาอุปกรณ์

กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

จัดตั้งห้องสมุดการค้าระหว่างประเทศ (E-Library) 

พัฒนาระบบเว็บไซต์

การเช่าอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

1 1.1

1.2

1.3
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	 สคพ.	 ได้มีประชาสัมพันธ์และ

สื่อสารข้อมูลองค์กร	 โดยผู้บริหารและ

นักวิชาการของสคพ.เพื่อเผยแพร่องค์

ความรู้อย่างต่อเนื่อง	 ผ่านการประชุม	

สัมมนา	 การปาฐกถา	 การบรรยาย	 ทั้ง

กิจกรรมที่	 สคพ.	 จัดขึ้น	 และตามที่ได้

รับเชิญจากหน่วยงานภายนอก	 รวมทั้ง

ผ่านสื่อสาธารณะทั่วไป	 เช่น	 สื่อวิทยุ	

โทรทัศน์	หนังสือพิมพ์	เป็นต้น	ดังต่อไปนี้

ด้านเผยแพร่วิชาการ2

เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลและข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์	 ด้านการค้าระหว่าง 

ประเทศ	 การเงิน	 การลงทุน	 และการพัฒนา	 ที่ทันสมัยและพร้อมให้บริการ

และเผยแพร่ข้อมูลแก่ข้าราชการ	 ผู้ประกอบการ	 นักศึกษา	 สถาบันการศึกษา	

หน่วยงานธุรกิจ		และประชาชนทั่วไป	โดยห้องสมุดการค้าระหว่างประเทศ

ที่พัฒนาขึ้นสามารถติดตั้งบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่	 เช่น	 Smart	 Phone	

Tablet	i-pad	เป็นต้น	ผ่านระบบแอพลิเคชัน	(Application)	และมีระบบแจ้ง

เตือน	(Notification)	เมื่อมีการเพิ่มหนังสือใหม่เข้าไปในห้องสมุด

การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	 ภาพข่าว	 กิจกรรม	 	 งานวิชาการของสถาบัน 

ตลอดจนองค์ความรู ้ด้านต่างๆผ่านสื ่อโทรทัศน์	 สคพ.	 ได้เผยแพร่และ 

ประชาสัมพันธ์	เช่น	สารคดีโทรทัศน์	ความยาว	2	นาที	จำานวน	8	ครั้ง	ดังนี้	

ตอนที่ 1	เสริมมูลค่าการค้า	สร้างคุณค่าการพัฒนา	

ตอนที่ 2	บทบาทภารกิจ	ITD		

ตอนที่ 3	ITD	รายงานการลงทุนโลก	2015	

ตอนที่ 4	ITD	จัดสัมมนาการค้าระหว่างประเทศ	

ตอนที่ 5	โครงการพัฒนาศักยภาพนักเจรจาทีมชาติ	

ตอนที่ 6	ITD	กับความร่วมมือระหว่างประเทศ	

ตอนที่ 7	ITD	ก้าวสู่ปีที่	14

ตอนที่ 8	การประชุมวิชาการ	“ความท้าทายแห่งการพัฒนาภายหลัง	ปี	2558”	

	 ออกอากาศในรายการคัดข่าวเด่น	 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

และสคพ.	 ยังได้เผยแพร่ในรูปแบบของสกู๊ปข่าวโทรทัศน์	 ความยาว	 1	 นาที	

จำานวน	4	ครั้ง	นอกจากนี้	ยังมีรายการสัมภาษณ์ผู้บริหาร	จำานวน	4	ครั้ง	ใน

หัวข้อ	เดินหน้าอาเซียนกับ	ITD	และ	ITD	กับการพัฒนาภูมิภาคอาเซียน	ออก

อากาศในรายการคัดข่าวเด่น	ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	

สื่อวิทยุ

สื่อโทรทัศน์

2.1

2.2
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สคพ.	 ได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

ภาพข่าวกิจกรรม	บทความ	งานวิชา

การของสคพ.ลงในส่ืหนังสือพิมพ์	 

ผ่ า น ค อ ลั ม น์ นิ ส ต์ / ผู้ ส่ื อ ข่ า ว	 

ในหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆ	เช่น

บทความ สคพ.	 ได้เผยแพร่บทความงานวิชาการของสคพ.ลงในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ	

และหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์อย่างสม่ำาเสมอ	ดังน้ี

หัวข้อข่าว /สกู๊ป  สคพ.	 ได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์	 งานวิชาการของสคพ.ลงในสื่อ

หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์	 ประชาชาติธุรกิจ	 แนวหน้า	 ฐานเศรษฐกิจ	 และไทยรัฐ	 เป็นต้น	

จำานวน	41	ครั้ง	โดยมีหัวข้อข่าวดังนี้

 ตีพิมพ์ : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ	Section: ASEAN+	คอลัมน ์“อาเซียน	

Business Forum”	ทุกวันอังคาร	จำานวน	47	บทความ	อาทิ		เรื่อง	“เขตเศรษฐกิจ

พิเศษบริเวณพื้นที่ชายแดนเพื่อรองรับ	AEC”	 	 เรื่อง	“แรงงานไร้ฝีมือ	คือ	ผู้สร้าง

ชาติ	สร้างอาเซียน”	เรื่อง	“ตลาดรถยนต์อาเซียน	:	ไทยควรไปทางไหน”และ	เรื่อง	

“รายงานการค้ามนุษย์และอาเซียน”

 ตีพิมพ์: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์	Section:	ธุรกิจ-ตลาด/ประชาคมอาเซียน	

คอลัมน์	“เซียนอาเซียน	ทุกวันศุกร์	จำานวน	49	บทความ	อาทิ	เรื่อง	“บทบาทการ

ค้าและการลงทุนจีนใน	CLMV” เรื่อง	“โอกาสการค้าชายแดนไทย”	เรื่อง	“ไทยกับ

เกษตรพันธสัญญาอาเซียน”และเรื่อง	“วัฒนธรรมธุรกิจเมียนมา”

 “แนะปรับกม.เอ้ือรายเล็กลงทุนเขตศก.พิเศษ” ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ 

ฉบับวันที่	31	ตุลาคม	2557

 “รายงานพิเศษ:	 พัฒนา’เขตเศรษฐกิจพิเศษ’ให้เหมาะกับเมืองไทย” ตีพิมพ์ใน

หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ฉบับวันที่	3	พฤศจิกายน	2557

 “ไทย-จีนผนึกกำาลังพัฒนา	 GMS	 เชื่อมโยงความร่วมมืออาเซียน” ตีพิมพ์ใน

หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ	ฉบับวันที่	1	ธันวาคม	2557

 “แนะทางออกสิ่งทอหลังยุโรปตัดGSPย้ายฐานผลิต-ใช้สิทธิ์	FTA” ตีพิมพ์ใน

หนังสือพิมพ์				แนวหน้า	ฉบับวันที่	31	มกราคม,	2558

 “สิ่งทอจี้รัฐเจรจาเอฟทีเอ	 -	 อียูหวั่นเวียดนามกินรวบทั้งตลาด” ตีพิมพ์ใน

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ	ฉบับวันที่	1	กุมภาพันธ์	2558

 “ไอทีดี”แนะวิธีแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานไทย”	 ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ	(กรอบบ่าย)	ฉบับวันที่	1	เมษายน	2558

 “ตาก-สระแก้ว-หนองคายศักยภาพดีแต่ไม่จูงใจ” ตีพิมพ์ในหนงัสือพิมพ์	

โพสต์ทูเดย์	ฉบับวันที่	10	เมษายน	2558

 ตีพิมพ์ : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ	Section : ASEAN+คอลัมน์	“อาเซียน	

Business Forum”	ทุกวันอังคาร	จำานวน	47	บทความ	อาทิ		เรื่อง	“เขตเศรษฐกิจ

พิเศษบริเวณพื้นที่ชายแดนเพื่อรองรับ	 AEC”	 	 เรื่อง	 “แรงงานไร้ฝีมือ	 คือ	 ผู้สร้าง

ชาติ	สร้างอาเซียน”	เรื่อง	“ตลาดรถยนต์อาเซียน	:	ไทยควรไปทางไหน”และ	เรื่อง	

“รายงานการค้ามนุษย์และอาเซียน”

 ตีพิมพ์: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์	 Section: ธุรกิจ-ตลาด/ประชาคม

อาเซียน	 คอลัมน์	 “เซียนอาเซียน	 ทุกวันศุกร์	 จำานวน	 49	 บทความ	 อาทิ	 เรื่อง	

“บทบาทการค้าและการลงทุนจีนใน	CLMV”	 เรื่อง	 “โอกาสการค้าชายแดนไทย”	

เรื่อง	“ไทยกับเกษตรพันธสัญญาอาเซียน”และเรื่อง	“ฒนธรรมธุรกิจเมียนมา”

สื่อสื่งพิมพ์
2.3
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กิจกรรมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย

ภาครัฐบาล

ภาคการศึกษา

	 ในปีงบประมาณ	 2558	 สคพ.	 ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน	 ดำาเนินการจัดกิจกรรม

วิชาการเพื่อเพื่อยกระดับขีดความสามารถแก่บุคลากรในประเทศและให้ความช่วยเหลือประเทศกำาลังพัฒนาโดยเฉพาะในภูมิภาค

เอเชีย	ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้านการค้าระหว่างประเทศ	การเงิน	การคลัง	การลงทุน	การพัฒนา	และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

กระทรวงศึกษาธิการ	

สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

AEC	Strategy	Center

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ศาลายา	คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิทยาเขตวังไกลกังวล	คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วิทยาเขตขอนแก่น	คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คณะเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี		

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 	 	

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ศูนย์บริการวิศวกรรม

ศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์

กระทรวงพาณิชย์	 	

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

สำานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ภาคเหนือ	จังหวัดเชียงใหม่

กระทรวงอุตสาหกรรม	

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่	1	จังหวัดเชียงใหม่

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

กระทรวงแรงงาน	

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
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ภาคเอกชน

หน่วยงานในต่างประเทศ

สภาอุตสาหกรรมภาคกลาง	ตอนล่าง	1

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า	อิเล็กทรอนิกส์	และโทรคมนาคม

Asia	Pacific	Energy	Centre	(APERC)

Foreign	Trade	Policy	Department	(FTPD),	Ministry	of	Industry	and	Commerce	(MOIC),	Laos	PDR

Ministry	of	Economy	Trade	and	Industry	(METI),	Japan

Food	and	Agriculture	Organization	(FAO)

International	Institute	for	Sustainable	Development	(IISD)

Mekong	Institute	(MI)

German	International	Cooperation	Agency	(GIZ)

Pacific	Islands	Forum	(PIF)

Stockholm	Environment	Institute	(SEI)

Tokyo	Gas	Co.,	Ltd.

United	Nations	Development	Programme	(UNDP)

United	Nations	Economic	and	Social	Commission	for	Asia	and	the	Pacific	(ESCAP)

World	Intellectual	Property	Organization	(WIPO)

World	Trade	Organization	(WTO)

United	Nations	Conference	on	Trade	and	Development	(UNCTAD)

Organization	for	Economic	Co-operation	and	Development	(OECD)

New	Energy	and	Industrial	Technology	Development	Organization	(NEDO)

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	

หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

คณะกรรมการธุรกิจเกษตรและอาหาร

คณะกรรมการด้านธุรกิจบริการและนโยบายลงทุน

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

สภาองค์การนายจ้าง	ผู้ประกอบการค้า	และอุตสาหกรรมไทย

สมาคมนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ไทย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย





รายงานการเงิน 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557
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รายงานการเงินสำาหรับปีสิ้นสุด
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

อยู่ระหว่างการตรวจสอบบัญชีจากสำานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
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