“...ความเจริญของประเทศชาติเป็นความเจริญส่วนรวม ซึ่งเกิดจาก
ผลงานหรือผลของการกระทำาของคนทั้งชาติ ถือได้ว่าทุกคน

แบ่งหน้าที่กันทำาประโยชน์ให้แก่ชาติ ตามความถนัดและความสามารถ
และเกื้อกูลกันและกันไม่มีผู้ใดจะอยู่ได้และ

ทำางานให้แก่ประเทศชาติได้โดยลำาพังตนเอง...”
พระราชดำารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2513

รายงานประจำาปี 2559

สารบัญ

5

11
37
53

สาร
5
7
9

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
สารประธานกรรมการ
สารผู้อำานวยการ

การบริหารงานของสคพ.
11
ความเป็นมา
อำานาจหน้าที่
12
วิสัยทัศน์
13
14
พันธกิจ
14
เป้าประสงค์
14
วัตถุประสงค์
15
โครงสร้างการบริหาร
16
คณะกรรมการ และผู้แทน
คณะอนุกรรมการ
19
21
รายงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำาปี พ.ศ. 2559
23
ผลผลิตและกิจกรรมหลัก
24
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และงบประมาณ
31
รายงานการประเมินผลปฏิบัติงานตามคำารับรองของ สคพ.
33
แนวทางการดำาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2558-2561
ผลการดำาเนินงานของ สคพ.
37
ผลการดำาเนินงานของ สคพ.ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายงานการเงิน
รายงานการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
53

The International Institute for Trade and Development (Public Organization)

3

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ในรอบปีที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการได้ดำาเนินการขับเคลื่อนงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้น
ด้านการศึกษา เช่น การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความ
เท่าเทียมกันทางสังคม ฯลฯ และเล็งเห็นว่า “การศึกษา” ถือเป็นกลไก
การพัฒนาสำาคัญที่จะทำาให้คนมีคุณภาพที่ดีขึ้น อันจะก่อให้เกิดความ
สามารถในการขับเคลื่อนสังคม และประเทศไปสู่ความสำาเร็จตามเป้า
หมายที่กำาหนดไว้ได้
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา หรือ ITD เป็น
องค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นตามความตกลงร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย
และที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United
Nations Conference on Trade and Development: UNCTAD)
โดยมี ภ ารกิ จ ด้ า นการเป็ น ศู น ย์ ก ลางการเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ ที่ ทั น
สมัยจากองค์กรระหว่างประเทศให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาค
เอกชนที่สำาคัญ ถือเป็นองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทสำาคัญด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ และมีการดำาเนินงานตอบสนองเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล รวมทั้งยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการได้
เป็นอย่างดี
จากผลการดำาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ถือได้ว่าสถาบันฯ ประสบ
ความสำ า เร็ จ สอดคล้ อ งกั บ เจตนารมณ์ แ ห่ ง การจั ด ตั้ ง เป็ น อย่ า งดี
ในฐานะรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ ผูก้ าำ กับดูแลการดำาเนินงาน
ของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาต้องขอขอบคุณ
คณะกรรมการสถาบันฯ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สคพ. ทุกท่าน
ที่ ไ ด้ มุ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจทำ า งานด้ ว ยความร่ ว มแรงร่ ว มใจอย่ า งเต็ ม กำ า ลั ง
ความสามารถ พร้อมทัง้ ขออวยพรให้ทกุ ท่านจงประสบความสำาเร็จและ
เปี่ยมไปด้วยพลังในการขับเคลื่อนภารกิจนี้ต่อไป

(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สารประธานกรรมการสถาบันฯ
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
หรือ International Institute for Trade and Development (ITD)
จัดตัง้ ขึน้ ด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับทีป่ ระชุมสหประชาชาติ
ว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United Nations Conference on
Trade and Development: UNCTAD) มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ดำาเนิน
พันธกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
ด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง และการลงทุนให้แก่
ทรัพยากรบุคคลของประเทศไทย และประเทศกำาลังพัฒนาในภูมิภาค
ได้มีโอกาสเพิ่มพูนทักษะและความรู้อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม
การพัฒนา และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ในปีทผ่ี า่ นมาสถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา ในฐานะ
ทีเ่ ป็นองค์การมหาชนภายใต้กาำ กับของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดาำ เนินการ
ขับเคลื่อนภารกิจเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลภายใต้กรอบของ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างดี เช่น การดำาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรการศึกษาตามกรอบนโยบายการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง“พลังอาชีวศึกษาเพือ่ ขับเคลือ่ น
เขตเศรษฐกิจพิเศษ” โดยจัดร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และหน่วยงานเครือข่าย นอกจากนีแ้ ล้ว สถาบันฯ ยังได้ดาำ เนินภารกิจเพือ่
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลโดยบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวง
ต่าง ๆ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง
เป็นต้น
การดำาเนินงานภารกิจของสถาบันฯ ในปี พ.ศ. 2559 ยังคงดำารงเจตนารมณ์
ในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรม การศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
และการเผยแพร่องค์ความรู้ รวมถึงข้อมูลทีท่ นั สมัยให้แก่บคุ ลากรทัง้ ใน
ประเทศ และต่างประเทศ ทัง้ ยังมีบทบาทสำาคัญในการเสริมสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ ทั้งใน
ระดับภูมภิ าคและระดับโลก และเมือ่ พิจารณาจากผลงานในรอบปีทผ่ี า่ น
มาถือได้วา่ สถาบันฯ ประสบความสำาเร็จในการดำาเนินงานทีส่ อดคล้อง
กับพันธกิจทีก่ าำ หนดไว้
ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าทีท่ กุ ท่าน
ทีม่ งุ่ มัน่ ทุม่ เทในการปฏิบตั ภิ ารกิจสำาคัญดังกล่าวข้างต้น จนเข้าสูป่ ที ่ี 16
ในปี พ.ศ. 2560 นี้ และขอขอบคุณหน่วยงานเครือข่ายต่าง ๆ และผูท้ ม่ี ี
ส่วนเกีย่ วข้องทุกท่าน ทีไ่ ด้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนด้วยดีตลอดมา

(นายการุณ สกุลประดิษฐ์)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

สารผู้อำานวยการ
ในปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา นานาประเทศยังคงให้ความสำาคัญกับ
“เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ “Sustainable Development
Goals (SDGs)” โดยสถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน) หรือ สคพ. ได้มโี อกาสเข้าร่วมการประชุม UNCTAD XIV
ซึง่ ดำาเนินการภายใต้หวั ข้อหลัก “From Decision to Action: Moving
Toward an Inclusive and Equitable Global Economic Environment
for Trade and Development” และการประชุม “World Investment
Forum 2016” ในการประชุมนี้ สคพ. ได้มสี ว่ นในการร่วมหารือถึงโอกาส
ความท้าทาย และการปฏิบัติของประเทศสมาชิกเพื่อการบรรลุ 17
วัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้วาระการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 2030 ทั้งนี้ ภายหลังจากการประชุมดังกล่าว สถาบันฯ ได้นำา
แนวคิดของการประชุมมาเป็นแนวทางในการพัฒนาและดำาเนินกิจกรรม
ต่างๆ เช่น การสัมมนาระดับภูมภิ าค “ITD Trade and Development
Regional Forum 2016” ภายใต้หวั ข้อหลัก “Sustainable Trade
and Investment in Asia: Time for Actions” เพือ่ เป็นเวทีในการ
แลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางในการกำาหนด
นโยบาย มาตรการทีส่ อดคล้องกับนโยบายดังกล่าวทัง้ ในประเทศและใน
ภูมภิ าค
กิจกรรมทีถ่ อื เป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลอีกกิจกรรมหนึง่ ได้แก่
การได้รับเกียรติจากกระทรวงการต่างประเทศให้ร่วมจัดการประชุม
กลุ่ม 77 ว่าด้วยการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (G77 Meeting on
Investment for Sustainable Development) ซึง่ เป็นเวทีให้สมาชิก
กลุม่ 77 ได้แลกเปลีย่ นประสบการณ์และความคิดเห็นในการสนับสนุน
การลงทุนเพือ่ ให้เกิดการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน
ค.ศ. 2030 (Sustainable Development Goals, SDGs)
นับเป็นเวลากว่า 15 ปีแล้วทีส่ ถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการ
พัฒนา หรือ สคพ. ได้จดั ตัง้ ขึน้ เป็นองค์การมหาชน ตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตัง้ พ.ศ. 2545 สคพ. เป็นองค์การมหาชนทีม่ ภี ารกิจทัง้ ในประเทศและ
ระหว่างประเทศ ยังคงมุง่ มัน่ ทำาหน้าทีเ่ ป็นสถาบันวิชาการให้การบริการ
ในการจัดฝึกอบรมหลักสูตร เพือ่ เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรและ
หน่วยงาน ศึกษาวิจยั ประเด็นปัญหาของประเทศเพือ่ พัฒนาองค์ความรู้
จัดกิจกรรมสัมมนาและประชุมเพือ่ แลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์
และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อนำาไปสู่การสนับสนุน
การกำ า หนดท่ า ที ห รื อ ประเด็ น เชิ ง นโยบายในระดั บ ประเทศและ
ระดับภูมภิ าค เพือ่ ให้บคุ ลากรและหน่วยงานนัน้ ๆ สามารถรับมือกับความ
ท้าทายใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึงความสำาคัญของการค้า
(Trade) และการลงทุน (Investment) เป็นเครือ่ งมือสำาคัญในการพัฒนา
ประเทศ (Development) ทำาให้ประเทศมีความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน
ความสำาเร็จของการดำาเนินงานต่าง ๆ ดังทีก่ ล่าวมาจะเกิดขึน้ ไม่ได้ หากไม่

ได้รบั การมุง่ มัน่ ทุม่ เท ร่วมแรงร่วมใจปฏิบตั หิ น้าทีจ่ ากทุกฝ่าย ขอขอบคุณ
คณะกรรมการสถาบันฯ ทีไ่ ด้มอบนโยบาย ข้อคิดเห็นและคำาแนะนำา
ต่าง ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์และสนับสนุนการดำาเนินงานของสถาบันฯ มา
โดยตลอด และขอชืน่ ชมในความตัง้ ใจ ความทุม่ เทอย่างเต็มกำาลังของผู้
บริหาร เจ้าหน้าที่ และผูป้ ฏิบตั งิ านทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าความ
สำาเร็จทีเ่ กิดขึน้ นีจ้ ะเป็นเสมือนกำาลังใจให้ชาว สคพ. ทุกคนเดินหน้าขับ
เคลือ่ นการดำาเนินภารกิจต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

(ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล)
ผู้อำานวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
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ความเป็นมา
BACKGROUND
ในการประชุ ม แห่ ง สหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยการค้ า และการพั ฒ นา
(อังค์ถัด) (United Nations Conference on Trade and
Development : UNCTAD) ครั้งที่ 10 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ 12-19 กุมภาพันธ์ 2543 ทีป่ ระชุมเห็นพ้องต้องกันว่าการ
มีศูนย์เพื่อการวิจัยและฝึกอบรมในระดับภูมิภาคจะช่วยเพิ่มขีดความ
สามารถของประเทศกำาลังพัฒนาในการจัดการประเด็นด้านการค้าและ
การพัฒนาต่างๆทัง้ ระดับภูมภิ าคและระหว่างประเทศ รัฐบาลไทยและ
อังค์ถัด จึงได้ลงนามในความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันระหว่าง
ประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) และได้เปิดดำาเนินการอย่าง
เป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2545
สคพ. เป็นองค์กรของรัฐบาลไทย มีสถานะเป็นองค์การมหาชน จัดตั้ง
ขึ้ น ต า ม พ ร ะ ร า ช ก ฤ ษ ฎี ก า จั ด ตั้ ง ส ถ า บั น ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ
เพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2544 มีวตั ถุประสงค์
ในการจัดการศึกษาอบรมและให้การสนับสนุนเพื่อการค้นคว้าวิ จั ย
เพื่อส่งเสริมการค้าและการพัฒนา ดำาเนินกิจการภายใต้กาำ หนดนโยบาย
ของคณะกรรมการ โดยมีผอู้ าำ นวยการเป็นผูบ้ ริหารกิจการของสถาบันฯ
สถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ
สคพ. (International Institute for Trade and Development : ITD)
จึงได้ถือกำาเนิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและ UNCTAD
ดังนั้น สคพ. จึงเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำาคัญในการพัฒนาบุคลากร
ของประเทศไทยและประเทศกำาลังพัฒนา โดยสอดคล้องเชื่อมโยง
และสนั บ สนุ น การดำ า เนิ น ภารกิ จ ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ หลาย
หน่วยงาน เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวง
การต่างประเทศ เป็นต้น และใช้กิจกรรมการฝึกอบรม การสัมมนา และ
การศึกษาวิจัย เป็นเครื่องมือหลักในการดำาเนินงาน เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาศักยภาพของผูป้ ฏิบตั งิ านซึง่ เป็นผูก้ าำ หนดนโยบายและการเจรจา
การค้ารวมทัง้ และผูป้ ระกอบธุรกิจในภาคเอกชน ซึง่ จะส่งผลให้เกิดการ
เพิม่ ศักยภาพในด้านการค้า การเงิน การลงทุน เทคโนโลยี สิง่ แวดล้อม
และอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง จนสามารถผลักดันให้ประเทศไทยก้าวไปสูก่ ารเป็น
ประเทศทีม่ ศี กั ยภาพในการแข่งขันทางการค้ากับต่างประเทศ ทัง้ นี้ สคพ.
ยังให้การสนับสนุนงานค้นคว้าวิจัยทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชีย
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อำานาจหน้าที่
Roles And Responsibilities
สถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ
สคพ. และใช้ชอ่ื ภาษาอังกฤษว่า “The International Institute for
Trade and Development (Public Organization)” หรือ สคพ. จัด
ตั้งขึ้นตาม พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า
และการพัฒนา(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2544 โดยมีผลบังคับใช้เมือ่ วันที่ 1
มิถนุ ายน พ.ศ. 2544 ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ทร่ี ะบุไว้ตามมาตรา 6 ว่าให้ สคพ.
ให้การศึกษาอบรมและค้นคว้าวิจัยเพื่อส่งเสริมการค้าและการพัฒนา
และดำาเนินกิจกรรมอื่นที่สอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและองค์การสหประชาชาติเกี่ยว
กับสถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา ดังนัน้ เพือ่ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามความในมาตรา 6 อำานาจหน้าทีห่ ลักของ สคพ. คือ การ
จัดการศึกษาอบรม และให้การสนับสนุนเพือ่ การค้นคว้าวิจยั แก่บคุ ลากร
ของประเทศต่าง ๆ ในภูมภิ าคเอเชีย ทัง้ ในด้านการค้าระหว่างประเทศ
การเงิน การคลัง การลงทุน การพัฒนา และสาขาอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่
ให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
กระแสโลกาภิวตั น์และแนวทางการยกเลิกข้อจำากัดทางการค้าต่าง ๆ
นอกจากนี้ สคพ. ยังมีหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำาลัง
พัฒนาในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะในเรื่องการกำาหนดนโยบายด้าน
เศรษฐกิจที่เหมาะสมร่วมกัน และมาตรการทางกฎหมายต่าง ๆ ที่
สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุน
ความร่วมมือในระดับภูมิภาค เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ ซึ่ง สคพ.
จะเป็นศูนย์กลางในการจัดฝึกอบรม และสร้างกิจกรรมเสริมศักยภาพ
ต่าง ๆ ร่วมกับสำานักงานเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและ
การพัฒนา และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
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วิสัยทัศน์

VISION

เป็นองค์กรชั้นนำ�ใน
การพัฒนาศักยภาพด้านการ
ค้า
และ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในภูมิภ�คและอนุภูมิภ�ค

The International Institute for Trade and Development (Public Organization)

14

รายงานประจำาปี 2559

พันธกิจ

วัตถุประสงค์

เป็นศูนย์กลางเพื่อให้บริการด้านการฝึกอบรม สนับสนุนงานวิจัยและ
งานวิชาการ ด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน
การพัฒนา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้แก่บุคลากรต่าง ๆ ในภูมิภาค
และอนุภูมิภาค

ตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและอังค์ถัด
วัตถุประสงค์ของสคพ. มีดังนี้

สร้างศักยภาพและความสามารถในการกำาหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจ
และมาตรการทางกฎหมายทีเ่ หมาะสมร่วมกัน ให้แก่ประเทศกำาลังพัฒนา
ในภูมภิ าคและอนุภมู ภิ าค
สนับสนุนความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ โดยการแลกเปลีย่ นประสบการณ์
และความรู้ ด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน
การพัฒนา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค
และอนุภูมิภาค
สนับสนุนความร่วมมือกับ UNCTAD และองค์การที่เกี่ยวข้อง พัฒนา
องค์ความรู้ และกระบวนการถ่ายทอด ให้แก่ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค
และอนุภูมิภาค

เป้าประสงค์

จั ด การศึ ก ษาอบรมและให้ ก ารสนั บ สนุ น เพื่ อ การค้ น คว้ า วิ จั ย
แกบุคลากรของประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียด้านการค้า
ระหว่างประเทศการเงิน การคลัง การลงทุนการพัฒนา และรวมถึง
สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรเหล่านั้นสามารถปฏิบัติงานในหน้า
ที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์และแนวทาง
การเปิดเสรีทางการค้าต่าง ๆ
ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำาลังพัฒนาโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย
เพื่อสร้างเสริมศักยภาพและความสามารถในการกำาหนดนโยบายด้าน
เศรษฐกิจที่เหมาะสมร่วมกันและการกำาหนดมาตรการทางกฎหมาย
ทีส่ อดคล้องกับนโยบายดังกล่าวได้
ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและ
สร้างความเป็นเอกภาพโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้
เป็นศูนย์กลางจัดการฝึกอบรมและกิจกรรมเสริมศักยภาพต่าง ๆ ร่วมกับ
สำานักงานเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาและ
องค์การอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง

บุคลากร องค์กร ในภูมิภาคและอนุภูมิภาคได้รับการพัฒนาและสร้าง
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
มีระบบการพัฒนาด้านการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคและ
อนุภูมิภาค

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
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โครงสร้างการบริหาร
Organizational Chart
คณะกรรมก�รบริห�ร

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผล

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการ
ด้านทรัพยากรบุคคล

คณะอนุกรรมการ
ด้านกฏหมาย

คณะอนุกรรมการ
ด้านวิชาการ

ผู้อำ�นวยก�ร

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

รองผู้อำานวยการ
(บริหาร)

ผู้ตรวจสอบภายใน
เลขนุการบริหาร (1)

สำานักอำานวยการ
นักกฏหมาย (1)
นักทรัพยากรบุคคล (1)
นักบริหารการเงิน (1)
นักบัญชี (1)
นักบริหารงานพัสดุ (2)
นักบริหารงานทั่วไป (2)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป (2)

สำานักยุทธศาสตร์
และสื่อสารองค์กร

รองผู้อำานวยการ
(วิชาการ)

สำานักจัดการองค์ความรู้

สำานักความร่วมมือ
และช่วยเหลือภูมิภาค

สำานักพัฒนาองค์ความรู้

นักจัดการความรู้ (5)
นักบริหารงานทั่วไป (1)

นักบริหารโครงการ (3)
นักบริหารงานทั่วไป (1)

นักวิจัย (4)
นักวิเคราะห์โครงการ (4)
นักบริหารงานทั่วไป (2)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (2)
นักพัฒนาองค์กร (1)
นักสือสารองค์กร (2)
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (2)
นักออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ (1)
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รายนามคณะกรรมการ
คณะกรรมการ

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ กำาจร ตติยกวี

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(17 ตุลาคม 2557- 30 ตุลาคม 2559)

ปลัดกระทรวงพาณิชย์
(27 มิถุนายน 2557 - 30 กันยายน 2559)

นายอภิชาติ ชินวรรโณ

นายสมชัย สัจจพงษ์์

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
(1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)

ปลัดกระทรวงการคลัง
(1 ตุลาคม 2558 - ปัจจุบัน)

ศาสตราจารย์นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(1 เมษายน 2551 - 17 พฤษภาคม 2559)

อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(18 พฤษภาคม 2559 - ปัจจุบัน)

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

รายงานประจำาปี 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์

ดร. คณิศ แสงสุพรรณ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร

นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา

ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

นายกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้าระหว่างประเทศ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้าระหว่างประเทศ

ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล
กรรมการและเลขานุการ
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ผู้แทนคณะกรรมการ
นายสุภัทร จำาปาทอง

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แทน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์

นายฤทธิ์ ศยามานนท์

ผู้อำานวยการสำานักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
แทน ปลัดกระทรวงการคลัง

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แทน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รองผู้อำานวยการสำานักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
แทน ปลัดกระทรวงพาณิชย์

นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์

รศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย

ผู้อำานวยการสำานักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
แทน ปลัดกระทรวงพาณิชย์

ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แทน อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายไพศาล หรูพาณิชย์กิจ

ผู้อำานวยการกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
แทน ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ

รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
แทน ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

นางสุวรรณี อรุณสวัสดิ์วงศ์

นักการฑูตชำานาญการ
แทน ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

ศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน

ที่ปรึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แทน อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายไพสิฐ บุญปาลิต

ผู้อำานวยการกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
แทน ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์

ผู้อำานวยการสำานักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
แทน ปลัดกระทรวงการคลัง

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
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รายนามคณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผล

คณะอนุกรรมการ
ด้านวิชาการ

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน
ประธานอนุกรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์
ประธานอนุกรรมการ

นายกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์
ประธานอนุกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วรณพ วิยกาญจน์
อนุกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์
อนุกรรมการ

นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์
อนุกรรมการ

นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์
อนุกรรมการ

ดร.คณิศ แสงสุพรรณ
อนุกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ อัครประถมพงศ์
อนุกรรมการ

นายฤทธิ์ ศยามานนท์
อนุกรรมการ

นายกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์
อนุกรรมการ

นายโภคัย ศรีรัตโนภาส
อนุกรรมการ

นางนันทา อนะมาน
อนุกรรมการ

ดร.ศุภิชัย ตั้งใจตรง
อนุกรรมการ

ผู้ตรวจสอบภายใน สคพ.
เลขานุการ

นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์
อนุกรรมการ

ผู้อำานวยการสถาบันระหว่างประเทศ
เพื่อการค้าและการพัฒนา
อนุกรรมการ

ดร.สุวรรณี อรุณสวัสดิ์วงศ์
อนุกรรมการ
ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
อนุกรรมการ

รองผู้อำานวยการ (บริหาร)
อนุกรรมการ
ผูอ้ าำ นวยการสำานักยุทธศาสตร์และสือ่ สารองค์กร
เลขานุการ

ผู้อำานวยการสถาบันระหว่างประเทศ
เพื่อการค้าและการพัฒนา
อนุกรรมการ
รองผู้อำานวยการ (วิชาการ)
เลขานุการ
ผู้อำานวยการสำานัก
ผู้ช่วยเลขานุการ
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รายนามคณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการ
ด้านทรัพยากรบุคคล

คณะอนุกรรมการ
ด้านกฎหมาย
นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา
ประธานอนุกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์
ประธานอนุกรรมการ

นางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์
อนุกรรมการ

นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา
อนุกรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
อนุกรรมการ

นางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์
อนุกรรมการ

นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล
อนุกรรมการ

นายกรีฑา สพโชค
อนุกรรมการ

นายโชคชัย สิทธิผลกุล
อนุกรรมการ

ผู้อำานวยการสถาบันระหว่างประเทศ
เพื่อการค้าและการพัฒนา
อนุกรรมการ

นายพัชร์ นิยมศิลป์
อนุกรรมการ

รองผู้อำานวยการ (บริหาร)
เลขานุการ

ผู้อำานวยการสถาบันระหว่างประเทศ
เพื่อการค้าและการพัฒนา
อนุกรรมการ

ผู้อำานวยการสำานักอำานวยการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รองผู้อำานวยการ (บริหาร)
เลขานุการ

นักทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้อำานวยการสำานักอำานวยการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
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รายงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลประจำาปี พ.ศ. 2559
คณะอนุ ก รรมการตรวจสอบและประเมิ น ผลของสถาบั น
ระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) ได้รับแต่ง
ตั้งตามคำาสั่ง สคพ. ที่ 29/2558 ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม
2558 ประกอบด้วยอนุกรรมการอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ
จำานวน 5 ท่าน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน เป็น
ประธานอนุกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.วรณพ วิยกาญจน์
นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ นายฤทธิ์ ศยามานนท์ และนางนันทา
อนะมาน เป็นอนุกรรมการและนายมนู กนกวารี ผู้ตรวจสอบ
ภายใน ทำาหน้าที่เป็นเลขานุการ
ในปี ง บประมาณ พ.ศ.2559 คณะอนุก รรมการตรวจสอบ
และประเมินผลได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง โดยมี
การประชุมหารือร่วมกับฝ่ายบริหารและหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
สคพ. และตามระเบียบ สคพ. ว่าด้ว ยการตรวจสอบภายใน
พ.ศ. 2551 สรุปผลการปฏิบตั งิ านในสาระสำาคัญมีดงั นี้

สอบทานความเพี ย งพอของระบบการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
สอบทานและประเมินผลจากรายงานของคณะทำางานเกี่ยว
กับการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่า
สคพ.มีการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่างเพียง
พอและเหมาะสม เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วย การกำาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ได้ให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยงให้สอดคล้องตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของสำานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ให้มีการกำาหนดขั้นตอนการดำาเนินงาน
ให้ชัดเจนตามแนวทางฯของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
มากยิ่งขึ้น

สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการ
เงินประจำาปีของ สคพ.

สอบทานการปฏิบต
ั ง
ิ านและการดำาเนินงาน
ของ สคพ.

พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำาปี
ร่วมกับหน่วยตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหาร เพื่อให้คำาแนะนำา
และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับหน่วยงาน เพื่อให้มั่นใจว่า
กระบวนการจัดทำางบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชี
มีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันกาล ตามมาตรฐานการบัญชี
และตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง
ของ สคพ. เพื่อให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจและเชื่อถือได้ในการ
ใช้ข้อมูลทางการเงินและรายงานทางบัญชี คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำา
บัญชีและงบการเงินของสคพ. ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชีและสามารถนำาส่งให้สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ได้ภายในกำาหนดระยะเวลา รวมทั้งการบริหารงบประมาณและ
การบริหารการเงินได้ควบคุมดูแลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง
และมีสภาพคล่อง รวมทั้งการบริหารเงินสดให้เกิดผลประโยชน์
ตอบแทนจากการลงทุน

สอบทานการดำาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า มีการ
ปฏิบตั งิ านเป็นไปตามแผนงาน การบริหารงบประมาณ การบริหาร
การเงิน การบริหารพัสดุ รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่น ๆ มี
การปฏิ บั ติ ง านและการดำ า เนิ น งานเป็ น ไปตามนโยบาย
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำาสั่ง และมติคณะกรรมการ สคพ.
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลได้ให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการดำาเนินงาน ทั้งด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ความคุม้ ค่า เพือ่ ให้สคพ.สามารถดำาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
และมีการใช้จา่ ยเงินเป็นไปตามแผนงานงบประมาณทีก่ าำ หนดไว้
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กำากับดูแลการตรวจสอบภายใน
กำากับดูแลการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้เกิด
ความเป็นอิสระและเหมาะสม โดยพิจารณาและให้ขอ้ เสนอแนะ
กับแผนงานการตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบ ซึง่ จะ
ช่ ว ยให้ ก ารตรวจสอบภายในสามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ขอ้ เสนอแนะของผูต้ รวจสอบภายในเป็นที่
ยอมรับทำาให้การปฏิบตั งิ านและการดำาเนินงานโดยรวมของสคพ.
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด รวมทัง้ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายใน อีกทั้งสนับสนุน
ให้ผตู้ รวจสอบภายในได้เข้ารับการอบรมและพัฒนาความรู้ เพือ่ ใช้
ในการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลได้
ให้ขอ้ เสนอแนะ เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในของสคพ.
เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน ระเบียบของ
สคพ.ว่าด้วยการตรวจสอบภายในและกฎบัตรการตรวจสอบ
ภายใน

สอบทานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการ สคพ.
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลพิจารณาแล้วเห็นว่า
สคพ. ถือนโยบายการกำากับดูแลกิจการทีด่ ี มีการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ รายงานทางการเงิน
และการบัญชีแสดงข้อเท็จจริงในส่วนทีเ่ ป็นสาระสำาคัญครบถ้วน
ถูกต้อง ตามมาตรฐานการบัญชี มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่คณะกรรมการ สคพ. กำาหนด
รวมทัง้ ไม่พบว่ามีประเด็นเกีย่ วกับความขัดแย้ง

(ศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน)
ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

รายงานประจำาปี 2559

ผลผลิตและกิจกรรมหลัก

จัดประชุม/สัมมนา

บุคคลากรได้รับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

จัดศึกษาอบรม

บริการวิชาการ

ผลงานวิจัยด้านการค้าและการพัฒนา

ผลผลิต

กิจกรรม

หมายเหตุ: ผลผลิตและกิจกรรมหลัก อ้างอิงตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สคพ.ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 51,699,300 บาท
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด
และงบประมาณ
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และตัวชี้วัด

ผลผลิต :
บุคลากรได้รับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผลงานวิจัยด้านการค้าและการพัฒนา

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :
เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ เอกชน ประชาชนทุกภาคส่วนภายในประเทศให้เข้าถึงโอกาสในการพัฒนาด้าน
การค้า การลงทุน รวมถึงประเทศกำาลังพัฒนาในภูมิภาคและอนุภูมิภาค

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ :
ข้อ 4. ยุทธศาสตร์การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(กิจกรรมจัดศึกษาอบรม และ กิจกรรมประชุม/สัมมนา)
ข้อ 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
6.1 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (กิจกรรมบริการวิชาการ)
* แผนงานการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

เป้าหมายการให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ :
กำาลังคนระดับกลางและระดับสูง มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ นำาไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ 3. การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ 8. การดำาเนินงานตามกรอบข้อตกลงประชาคมอาเซียน

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
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เป้าหมายการให้บริการกระทรวงศึกษาธิการและตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย
เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวงศึกษาธิการ
และตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

คน/เรือ่ ง

2,000/5

2,150/7

3,900/4

3,200/6

3,200/6

กำ า ลั ง คนระดั บ กลางและระดั บ สู ง
มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้
ในระดับสากล

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :

ผูเ้ ข้ารับการศึกษาอบรม เข้าร่วมประชุม
สัมมนาเผยแพร่ความรู้การค้าระหว่าง
ประเทศ การพัฒนา การลงทุน การเงิน
และมีผลงานวิจยั

ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ
1. จำานวนเรื่องหรือประเด็นที่ได้มีการนำาไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบายหรือเชิงพาณิชย์
ตัวชี้วัดกิจกรรม
กิจกรรมหลักที่ 1 จัดศึกษาอบรม
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ
1. จำานวนบุคลากรไทยที่เข้ารับการฝึกอบรม
2. จำานวนบุคลากรชาวต่างชาติที่เข้ารับการฝึกอบรม
ตัวชี้วัด เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมทันที
2. ความพึงพอใจของกลุ่มติดตามผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม 3 – 6 เดือน
กิจกรรมหลักที่ 2 จัดประชุม/ สัมมนา
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ
1. จำานวนบุคลากรไทยที่เข้าร่วมประชุม/ สัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้
2. จำานวนบุคลากรชาวต่างชาติที่เข้าร่วมประชุม/ สัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้
ตัวชี้วัด เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของกลุ่มผู้เข้ารับการประชุม/ สัมมนาทันที
กิจกรรมหลักที่ 3 บริการวิชาการ
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ
1. จำานวนผลงานวิจัย/ ผลงานวิชาการ
ตัวชี้วัด เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของกลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนาสรุปผลงานวิจัยทันที
2. ความพึงพอใจของกลุ่มผู้นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 3 – 6 เดือน

(4 เรื่อง)

(1,800 คน)
(350 คน)
(ร้อยละ 80)
(ร้อยละ 80)

(1,300 คน)
(250 คน)
(ร้อยละ 80)

(6 โครงการ)
(ร้อยละ 80)
(ร้อยละ 80)
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แผนภูมิแสดงงบประมาณรายรับและรายจ่าย
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จำาแนกตามงบรายจ่าย จำานวนเงิน 51,699,300.00 บาท

28%

41%

12%
7% 12%

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบเงินอุดหนุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จำานวน 51,699,300.00 บาท จำาแนกตามงบรายจ่ายที่ได้รับ ดังนี้
งบบุคลากร
งบดำาเนินงาน
จัดศึกษาอบรม
ประชุมสัมมนา
บริการวิชาการ

จำานวน
จำานวน
จำานวน
จำานวน
จำานวน

14,700,600.00
6,498,700.00
6,000,000.00
3,500,000.00
21,000,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

คิดเป็น 28%
คิดเป็น 12%
คิดเป็น 12%
คิดเป็น 7%
คิดเป็น 41%

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

รายงานประจำาปี 2559

แผนภูมิแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
งบเงินอุดหนุนคงเหลือ (งบเงินทุนสะสม) ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จำาแนกตามงบรายจ่าย จำานวนเงิน 30,546,565.00 บาท

2%

9%

19%

14%

56%

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบเงินอุดหนุนคงเหลือ (งบเงินทุนสะสม) ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จำานวน 30,546,565.00 บาท จำาแนกตามงบรายจ่ายที่ได้รับ ดังนี้
งบบุคลากร
งบดำาเนินงาน
จัดศึกษาอบรม
ประชุมสัมมนา
บริการวิชาการ

จำานวน
จำานวน
จำานวน
จำานวน
จำานวน

5,780,725.00
16,985,840.00
4,400,000.00
480,000.00
2,900,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

คิดเป็น 19%
คิดเป็น 56%
คิดเป็น 14%
คิดเป็น 2%
คิดเป็น 9%
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แผนภูมิแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
งบเงินสนับสนุนจากภายนอก (งบเงินรายได้) ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จำาแนกตามประเภทงบประมาณ จำานวนเงิน 11,990,473.64 บาท
0.50%
0.83%

23.50%

75.17%

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบเงินสนับสนุนจากภายนอก (งบเงินรายได้) ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จำานวน 11,990,473.64 บาท จำาแนกตามงบรายจ่ายที่ได้รับ ดังนี้
งบบุคลากร
งบดำาเนินงาน
จัดศึกษาอบรม
บริการวิชาการ

จำานวน
จำานวน
จำานวน
จำานวน

60,000.00
100,000.00
2,816,770.00
9,013,703.64

บาท
บาท
บาท
บาท

คิดเป็น 0.50%
คิดเป็น 0.83%
คิดเป็น 23.50%
คิดเป็น 75.17%

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

รายงานประจำาปี 2559

แผนภูมิแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
รวมทุกแหล่งงบประมาณของสถาบัน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จำาแนกตามประเภทงบประมาณ จำานวนเงิน 94,236,338.64 บาท

12.72%

32.42%

54.86%

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมทุกแหล่งงบประมาณ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จำานวน 94,236,338.64 บาท จำาแนกตามงบรายจ่ายที่ได้รับ ดังนี้
งบเงินอุดหนุน
จำานวน 51,699,300.00 บาท
(งบประมาณแผ่นดิน)
งบเงินอุดหนุนคงเหลือ จำานวน 30,546,565.00 บาท
(งบเงินทุนสะสม)
งบสนับสนุนจากภายนอก จำานวน 11,990,473.64 บาท
(งบเงินรายได้)

คิดเป็น 54.86%
คิดเป็น 32.42%
คิดเป็น 12.72%
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แผนภูมิแสดงงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร
นับตั้งแต่ปีจัดตั้งสถาบัน 2546 – 2559

งบเงินอุดหนุน (งบประมาณแผ่นดิน) ที่ได้รับจัดสรรนับตั้งแต่ปีจัดตั้ง สคพ.
ล้านบาท

80
70
60
50
40
30
20
10
2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

5.0000
13.7210
14.7290
18.7119
36.3962
42.0566
42.2668
42.3232
49.5641
75.8308
44.4616
36.3997
39.6230
51.6993

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
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รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามคำารับรองของ สคพ.
สคพ. ได้จดั ทำาคำารับรองการปฏิบตั งิ าน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ร่วมกับ สำานักงาน ก.พ.ร. โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ พิสจู น์ความมี
ประสิทธิภาพ และความคุม้ ค่าของ สคพ. ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี ทัง้ นี้ คำารับรองการปฏิบตั งิ านฯ มีกรอบการประเมินผลจำานวน
4 มิติ คือ
มิติที่ 1
มิติที่ 2
มิติที่ 3
มิติที่ 4

ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
ด้านคุณภาพการให้บริการ
ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
ด้านการกำากับดูแลกิจการและพัฒนาองค์การ

สคพ. ได้ดำาเนินงานตามตัวชี้วัดของคำารับรองการปฏิบัติงาน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทั้ง 4 มิติ โดยเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 สคพ.
มีผลการปฏิบัติงานตามคำารับรองฯ เท่ากับ 4.7029 คะแนน รายละเอียดดังนี้

ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินตามคำารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและ
การพัฒนา (องค์การมหาชน)ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด

น้ำาหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

ผลการดำาเนินงาน
5

ผลการดำาเนิน
งาน

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

ค่าคะแนนที่ได้

คะแนนถ่วง
น้ำาหนัก

1.1 จำานวนผลงานวิจัย ในปี 2559

เรื่อง

15

6

7

7*

8*

9*

9 เรื่อง และ
5 บทความ

5.0000
5.0000

1.2 ร้อยละของงานวิจัยของสถาบัน
ที่ได้รับการปรับปรุงและเผยแพร่ใหม่

ร้อยละ

5

20

25

30

35

40

ร้อยละ 40

5.0000

0.2500

10

4

5

6

7

8

8 เรื่อง

5.0000

5.0000

10

2

3

4

5

6

6 หลักสูตร

5.0000

5.0000

10

1

2

3

4

5

ระดับ 5

5.0000

5.0000

10

1

2

3

4

5

ระดับ 5

5.0000

5.0000

1.3 จำานวนเรื่องที่ได้มีการนำาไปใช้
เรื่อง
ประโยชน์ในการกำาหนดแนวทางด้าน
การค้า การลงทุน และการพัฒนา
1.4 จำานวนหลักสูตรใหม่ที่นำามาใช้ใน หลักสูตร
การฝึกอบรม
1.5 ความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วย
งานในประเทศและต่างประเทศ
1.5.1 ความสำาเร็จของการดำาเนิน ระดับ
ง า น ต า ม แ ผ น กั บ ห น่ ว ย ง า น
ในประเทศที่มีแผนดำาเนินกิจกรรม
ร่วมกันมากกว่า 1 ปี
1.5.2 ความสำาเร็จของการดำาเนิน ระดับ
งานตามแผนกั บ หน่ ว ยงานใน
ต่างประเทศที่มีแผนดำาเนินกิจกรรม
ร่วมกันมากกว่า 1 ปี
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด

น้ำาหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน

1

2

3

4

ผลการดำาเนินงาน

5

ผลการ ค่าคะแนนที่ได้ คะแนนถ่วง
ดำาเนินงาน
น้ำาหนัก

5

3.1160
3.1160

0.3116

5.0000
5.0000

0.5000

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
2.1 ระดับความสำาเร็จของการสำารวจ
ความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ

ระดับ

10

1

2

3

4

ระดับ
3.1160

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายตาม
ร้อยละ
แผนการใช้จ่ายเงิน
3.2 ระดับความสำาเร็จของการดำาเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงานองค์การมหาชน

3

80

85

90

95

100

ร้อยละ
98.55

3.2.1 ด้านไฟฟ้า

ระดับ

1

1

2

3

4

5

ระดับ 5

5.0000

0.0500

3.2.2 ด้านน้ำามันเชื้อเพลิง

ระดับ

1

1

2

3

4

5

ระดับ 5

5.0000

0.0500

ระดับ

2

1

2

3

4

5

ระดับ 5

5.0000

0.1000

3.3 การประหยัดน้ำา

มิติที่ 4 มิติด้านการกำากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ
4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกำากับดูแล
กิจการ
4.2 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำาเนินงานของหน่วยงาน
4.3 ระดับความสำาเร็จของการพัฒนา
ฐานข้อมูลและผู้เชี่ยวชาญด้านการค้า
และการพัฒนา

4.5272

ระดับ

10

1

2

3

4

5

ระดับ

5

1

2

3

4

5

ระดับ

8

1

2

3

4

5

น้ำาหนักรวม

ระดับ
4.4125

4.4125

0.4413

ระดับ 4

4.0000

0.2000

ระดับ 5

5.0000

0.4000

รวมคะแนนที่ได้

4.7029

(ร้อยละ 65.70)

100

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
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แนวทางการดำาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
พ.ศ. 2558 – 2561

ตามแผนยุทธศาสตร์ของ สคพ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561 ได้กำาหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์การ
มุ่งเน้น 4 ยุทธศาสตร์ คือ

01
ยุทธศาสตร์ที่ 1

แนวทางการดำาเนินยุทธศาสตร์ เพือ่ พัฒนาให้ สคพ. เป็นศูนย์กลางงานวิชาการด้านการ

ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลาง
องค์ความรู้ด้านการค้าและ
การพัฒนาที่ยั่งยืน

พัฒนาการค้าการลงทุนทีย่ ง่ั ยืนในภูมภิ าค จำาเป็นต้องส่งเสริมภารกิจงานในภูมภิ าคและอนุภมู ภิ าค
ในวงกว้างให้มากยิง่ ขึน้ โดยจำาเป็นต้องมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ให้การปฏิบตั ิ
งานของ สคพ. มีคณ
ุ ภาพ มีประสิทธิภาพ ใช้ระยะเวลาอันสัน้ ทันต่อการเปลีย่ นแปลงของโลก และ
มีเนือ้ หาทีท่ นั สมัย เชิงลึก ได้รบั การสังเคราะห์และประมวลข้อมูลทัง้ เชิงปริมาณและเชิงเนือ้ หา
วิชาการทีม่ าจากแหล่งต่าง ๆ ทีห่ ลากหลายและรอบด้าน นอกจากนีร้ ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยังเป็นช่องการสือ่ สารการทำางานร่วมกับกระทรวงหรือหน่วยงานหลักของรัฐบาล มหาวิทยาลัย
หน่วยงานเครือข่ายในประเทศและภูมภิ าคเอเชีย องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง
นอกจากนี้ สคพ. จะต้องทบทวนบทบาทเพือ่ สร้างแบรนด์ สร้างภาพลักษณ์ใหม่ บนมาตรฐาน
ในระดับสากลเป็นทีย่ อมรับในระดับนานาชาติ ทัง้ ในด้านบุคลากร วิทยากร และนักวิจยั ของ สคพ.
ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญและมีชอ่ื เสียง โดยมีชอ่ งทางการประชาสัมพันธ์ให้เป็นทีร่ จู้ กั ในวงกว้างผ่านสือ่
และช่องทางต่าง ๆ ทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนือ่ ง
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แนวทางการดำาเนินยุทธศาสตร์ เนือ่ งจากวัตถุประสงค์การจัดตัง้ องค์การได้กาำ หนดประเด็นเรือ่ ง

การให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำาลังพัฒนาโดยเฉพาะในภูมภิ าคเอเชีย เพือ่ สร้างเสริมศักยภาพและ
ความสามารถในการกำาหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจทีเ่ หมาะสมร่วมกันและการกำาหนดมาตรการทาง
กฎหมายทีส่ อดคล้องกับนโยบายดังกล่าวได้ สคพ. จึงต้องมีการประมวลผลงานทางวิชาการ เปรียบ
เทียบกับสถานการณ์ความเปลีย่ นแปลงด้านเศรษฐกิจรวมถึงประเด็นอุบตั ใิ หม่ (Emerging issues)
มีการนำามาปรับปรุงข้อมูลใหม่ให้เป็นปัจจุบนั ครอบคลุมทุกมิติ โดยบูรณาการและเชือ่ มโยงระบบ
ฐานข้อมูลกับเครือข่าย (หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย แหล่งข้อมูลวิชาการในต่างประเทศ) รวมไป
จนถึงการร่วมเป็นสมาชิกวารสารวิชาการ ฐานข้อมูลด้านงานวิจยั ต่าง ๆ ตามสำานักพิมพ์ หรือองค์กรทีม่ ี
ชือ่ เสียงทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ และนำาข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ และ
พัฒนาผลงานดังกล่าวออกมาเป็นข้อเสนอแนะหรือกรอบแนวทางในการกำาหนดนโยบาย ตลอดจน
การกำาหนดมาตรการทางกฎหมายที่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สคพ. ต้องมีการบูรณาการการดำาเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาค เอกชน มหาวิทยาลัย ให้มากขึน้
ผ่านความเชื่อมโยงทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อให้การบูรณาการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
มีความรวดเร็ว ทัง้ ในระดับประเทศและต่างประเทศ

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

02
ยุทธศาสตร์ที่ 2

พัฒนานวัตกรรมการจัดการ
ความรู้เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างสอดคล้องกับประเด็น
อุบัติใหม่ (Emerging issues)
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03
ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยกระดับความร่วมมือด้านวิชาการ
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการดำาเนินยุทธศาสตร์ สคพ. เกิดขึน้ จาก

การจัดทำาข้อตกลงจัดตั้งขึ้นตามข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลไทยและองค์การสหประชาชาติ โดย
พระราชกฤษฎี ก าจัด ตั้งสถาบัน ระหว่างประเทศเพื่อ
การค้าและการพัฒนา พ.ศ. 2544 ซึ่งกรอบการให้
บริการงานวิชาการต่าง ๆ ของ สคพ. จำาเป็นต้องยึดเนือ้ หา
ขอบเขตภารกิจงานในปัจจุบันของ UNCTAD ได้แก่
นโยบายการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนในกลุม่ ประเทศทีม่ กี ารพัฒนา
น้อยที่สุด (Africa, Least Development Countries
and Special Programmes), นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
ภาวะหนี้ สิ น และการระดมทุ น เพื่ อ การพั ฒ นา
(Globalization and Development), การค้าระหว่าง
ประเทศและสินค้าโภคภัณฑ์ (International Trade
and Commodities), การลงทุนและการพัฒนาวิสาหกิจ
(Investment and Enterprise) และการคมนาคมขนส่ง
และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology and Trade
Logistics) เป็นต้น
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04
ยุทธศาสตร์ที่ 4

สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
การบริหารจัดการองค์กร

แนวทางการดำาเนินยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ

การบริหารจัดการองค์กร สคพ. จำาเป็นต้องปรับพื้นฐานและระบบการทำางานภายใน
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ เช่น การปรับโครงสร้างการบริหารภารกิจงานและทรัพยากร
บุคคลภายใน วางรากฐานและเร่งสร้างบุคลากรหลักขึน้ ใหม่ และการสร้างและส่งเสริม
การพัฒนาค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรทีด่ ภี ายใน ให้เกิดวิธกี ารดำาเนินงานไปสูเ่ ป้าหมาย
ที่สอดคล้องร่วมกัน
ทัง้ นี้ เมือ่ พิจารณาพันธกิจ นโยบาย/ยุทธศาสตร์ สถานการณ์และการเปลีย่ นแปลงด้านเศรษฐกิจรวมถึงประเด็นอุบตั ใิ หม่ (Emerging Issues)
ด้านการค้าและการพัฒนา คณะกรรมการ สคพ. จึงได้กาำ หนดแนวทางการดำาเนินงานด้านวิชาการ: Area of Work ดังนี้
การค้าและการพัฒนาในบริบทของ UNCTAD (Flagship Report เช่น Trade and Development Report,
World Investment Report, Technology and Innovation Report เป็นต้น)
วาระการพัฒนาภายหลัง ปี ค.ศ. 2015 (Post – 2015 Development Agenda) : เป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
(Sustainable Development Goals – SDGs)
อาเซียนกับประเทศเพือ่ นบ้าน CLMV (ได้แก่ Cambodia, Lao, Myanmar, Vietnam)
การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม
มาตรการทางกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการค้าและการพัฒนาในกรอบทวิภาคี ภูมภิ าค/อนุภมู ภิ าค และพหุภาคี

การดำาเนินงาน
ด้านวิชาการ

พรฏ.จัดตั้ง

แผนยุทธศาสตร์

1. จัดการศึกษาอบรมให้การสนับสนุนเพื่อ
การค้นคว้าวิจัยแก่บุคลากรของประเทศต่างๆ
โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย

1. ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้
ด้านการค้าและการพัฒนา

1. การค้าและการพัฒนาในบริบทของ

2. สร้างเสริมศักยภาพและความสามารถใน
การกำาหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจที่เหมาะสม

2. พัฒนานวัตกรรมการจัดการความรู้เพื่อ
นำาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสอดคล้องกับ
ประเด็นอุบัติใหม่

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

3. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในระดับภูมิภาค

3. ยกระดับความร่วมมือด้านวิชาการและ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

3. อาเซียนกับประเทศเพื่อนบ้าน CLMV

4. เป็นศูนย์กลางการจัดฝึกอบรมและกิจกรรม
เสริมศักยภาพต่าง ๆ ร่วมกับ UNCTAD

4. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และการบริหารจัดการองค์กร

UNCTAD

4. การพัฒนาด้านสังคม การศึดษา และ
วัฒนธรรม
5. มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการค้า
และการพัฒนา

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
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ผลการดำาเนินงานของ สคพ.
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สคพ. ได้ดาำ เนินการจัดการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ให้กบั ประชาชน
บุคลากรภาครัฐและเอกชนทัง้ ในและต่างประเทศ รวมทัง้ สิน้ 53 ครัง้
และมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นจำานวน 4,680 คน ครอบคลุมด้านการเตรียม
ความพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ด้านการค้า/การลงทุน/การพัฒนา
ระหว่างประเทศ ด้านมาตรการการค้า/การลงทุนระหว่างประเทศ
ด้านกฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ และมีการดำาเนิน
โครงการวิจยั จำานวน 7 เรือ่ ง ประกอบด้วย 1) โครงการวิจยั เรือ่ ง “การ
ประเมินศักยภาพและโอกาสของประเทศสมาชิกอาเซียนในตลาด
ASESAN E-commerce” 2) โครงการวิจยั เรือ่ ง “การแสวงหาโอกาส
การค้าสินค้าและบริการระหว่างประเทศสำาหรับผู้ประกอบการ SMEs
ไทยจาก China E-commerce” 3) โครงการวิจยั เรือ่ ง “การพัฒนา
ความสามารถ ในการแข่งขันและศักยภาพการเข้าสู่ตลาดอาเซียนของ
ภาคบริการไทย” 4) โครงการวิจยั เรือ่ ง “การศึกษาเปรียบเทียบนโยบาย
และประสิทธิภาพการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ในกลุม่ SMEs” 5) โครงการวิจยั เรือ่ ง “การประเมินผลกระทบของ
นโยบายการค้าระหว่างประเทศเพื่อลดความเหลื่อมลำา้ และการเติบโต
อย่างสมดุลของประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขง” 6) โครงการ
วิจัยเรื่อง “การประเมินนโยบายการลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียน
ตามกรอบนโยบายการลงทุนเพือ่ การพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน” และ 7) โครงการ
วิจยั เรือ่ ง “การประเมินผลกระทบจากนโยบายการค้าการลงทุนของกลุม่
ประเทศ BRICS ต่อประชาคมอาเซียน”
สคพ. ดำาเนินการสนับสนุนการจัดทำาผลงานทางวิชาการทีเ่ ป็นบทความ
และได้เผยแพร่ขอ้ มูลวิชาการของสถาบัน ในรูปแบบข่าวและสกูป๊ ผ่าน
สื่อสิ่งพิมพ์ ข้อมูลประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ และข้อมูลกิจกรรมของ
สถาบันอื่น ๆ ผ่านโทรทัศน์ และเวปไซต์ สคพ.
สคพ. ได้พยายามขยายเครือข่ายการสร้างองค์ความรูแ้ ละการให้บริการ
วิชาการเพื่อการค้าและการพัฒนาทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
โดย สคพ. สามารถจัดกิจกรรมฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา และดำาเนิน
โครงการวิจยั ร่วมกับหน่วยงานต่างๆกว่า 40 หน่วยงาน แบ่งออกเป็น
หน่วยงานในประเทศ และหน่วยงานในต่างประเทศ โดยเครือข่าย
ความร่วมมือทีส่ าำ คัญ อาทิ United Nations Conference on Trade
and Development (UNCTAD) , World Trade Organization
(WTO), United Nations Economic and Social Commission
for Asia and the Paciic (UN ESCAP), International Institute for
Sustainable Development (IISD), Mekong Institute (MI) สำานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กรมเจรจาการค้า

ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นต้น
นอกจากนี้ สคพ. ได้พฒ
ั นาศักยภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับตำาแหน่ง
งานและพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กรเพื่อรองรับการให้
บริหารอย่างต่อเนือ่ ง เช่น การพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สคพ.
e – library การบูรณาการข้อมูลเพือ่ การเชือ่ มโยงภายในและภายนอก
หน่วยงาน สคพ. Smart Link เป็นต้น เพือ่ ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลาง
องค์ความรูด้ า้ นการค้าและการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน
กล่าวโดยสรุปคือ สคพ. ได้มงุ่ เน้นและผลักดันการดำาเนินงานให้เป็นไป
ตามภารกิจและสอดคล้องกับพันธกิจได้เป็นอย่างดี ในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจยั เพือ่ การค้า และการพัฒนาในภูมภิ าค
เอเชีย ส่งเสริมศักยภาพและความสามารถในการวิเคราะห์การกำาหนด
นโยบายเพื่อการค้าและการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือ
ด้านการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อภูมิภาคเอเชีย รวมถึงการให้
บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะด้านการค้า
และการพัฒนาให้แก่บคุ ลากรในภูมภิ าคและอนุภมู ภิ าค
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ในมิติการศึกษาวิจัยของปีงบประมาณ 2559 สคพ. ให้ความสำาคัญกับการศึกษาวิจัยเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ทีม่ งุ่ เน้นการสร้างความเชือ่ มโยงกับประเทศเพือ่ นบ้านในภูมภิ าคเพือ่ ความมัน่ คงด้านเศรษฐและสังคม รวมทัง้ ดำาเนินงานตาม
กรอบยุทธศาสตร์ขององค์กรทีก่ าำ หนดให้สคพ.เป็นศูนย์กลางองค์ความรูด้ า้ นการค้าและการพัฒนาในระดับภูมภิ าคและดำาเนินงานตามกรอบการดำาเนิน
งานด้านวิชาการของสคพ. (Area of work) ทีม่ งุ่ เน้นให้การดำาเนินงานด้านวิชาการของสคพ.ครอบคลุมกรอบการดำาเนินงานของทีป่ ระชุมสหประชาชาติ
ด้านการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) การดำาเนินงานเพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนการก้าวสูป่ ระชาคมอาเซียน และการสร้างความเชือ่ มโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้าน โดยมีเป้าหมายสุดท้าย คือ การผลักดันให้การค้าระหว่างประเทศนำาไปสู่การพัฒาที่ยั่งยืนและลดความเหลี่อมล้ำาทั้งระดับในประเทศ
และระดับภูมภิ าค
รายงานการศึกษาวิจยั ปีงบประมาณ 2559 ให้ความสำาคัญกับการใช้ประโยชน์จากความตกลงระหว่างประเทศเพือ่ ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจและสังคมไทยให้
สูค่ วามยัง่ ยืน โดยเน้นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ทีม่ เี ป้าหมายสำาคัญ
เพือ่ การก้าวไปสูก่ ารเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันภายใต้การเติบโตไปด้วยกัน (Inclusive Growth) ทัง้ ด้านการค้าสินค้าและบริการ รวมทัง้ การ
ให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมบทบาทของภาครัฐและเอกชนไทยในการมีสว่ นรวมด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ความตกลงในอนุภมู ภิ าค
ลุม่ แม่นาำ้ โขง (Greater Mekong Sub-Region: GMS) ซึง่ มีสมาชิกรวม 6 ประเทศ ประกอบด้วย สปป.ลาว เมียนมา กัมพูชา เวียดนาม ไทย และจีนตอนใต้
โดยในปีงบประมาณ 2559 สคพ. ได้ดาำ เนินงานโครงการวิจยั รวมทัง้ สิน้ 7 เรือ่ งดังต่อไปนี้
การประเมินศักยภาพและโอกาสของประเทศสมาชิกอาเซียนในตลาด
ASESAN E-commerce

วัตถุประสงค์

เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลตลาด ASEAN E-commerce ในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อ
วิเคราะห์โอกาส ความท้าทาย และลู่ทางการเข้าสู่ตลาด ASEAN E-commerce และเสนอ
แนะแนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของตลาด ASEAN E-commerce
ข้อเสนอแนะเชิง นโยบายที่สำาคัญ
ควรจัดทำาความร่วมมือทวิภาคีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน หรือใช้ประโยชน์จากความตกลง
เดิมในกรอบอาเซียนเพือ่ เร่งรัดการเพิม่ ประสิทธิภาพการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์และพัฒนากฎหมาย
และร่วมมือกันด้านการบังคับใช้กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับทีเ่ กีย่ วข้องกับ E-commerce
การแสวงหาโอกาสการค้ า สิ น ค้ า และบริ ก ารระหว่ า งประเทศสำ า หรั บ
ผู้ประกอบการ SMEs ไทยจาก China E-commerce

วัตถุประสงค์

เพื่อวิเคราะห์และศึกษาตลาด E-commerce จีน เพือ่ กำาหนดกลยุทธ์สาำ หรับผูป้ ระกอบการ
SMEsไทยในการเข้าสู่ตลาด E-commerce กลุ่มสินค้าและบริการ หมวดอาหารและเครื่องดืม่
ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและเพื่อสุขภาพ และภาคบริการด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งจัดทำา
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้ภกำาาครัฐสนับสนุนผูป้ ระกอบการ SMEs ไทยให้สามารถเข้าสูต่ ลาด
China E-commerce ได้อย่างยัง่ ยืน
ข้อเสนอแนะเชิง นโยบายที่สำาคัญ
ผูป้ ระกอบไทยควรพัฒนาการรับรูเ้ กีย่ วกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภคจีนและติดต่อสือ่ สารกับกลุม่ ลูกค้า
ชาวจีนที่มีศักยภาพโดยตรง รวมถึงสร้างกลยุทธ์เพื่อการตระหนักรู้ถึงเอกลักษณ์ไทยใน
การสร้างความแตกต่างของตัวผลิตภัณฑ์ไทยในตลาดจีน หน่วยงานภาครัฐควรเสริมสร้างขีด
ความสามารถ (Capacity Building) และพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผูป้ ระกอบการไทย
ในระยะยาว โดยควรเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน และเผยแพร่องค์ความรูเ้ กีย่ วกับ
การทำาตลาดในต่างประเท
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
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การพัฒนาความสามารถ ในการแข่งขันและศักยภาพการเข้าสู่ตลาด
อาเซียนของภาคบริการไทย

วัตถุประสงค์

เพื่อวิเคราะห์และประเมินศักยภาพของภาคบริการไทยภายใต้บริบทประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนและเสนอแนะแนวทางการยกระดับศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
และกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจบริการรายสาขาในประเทศสมาชิกอาเซียนและเสนอแนะ
นโยบายการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการโดยภาพรวม
ข้อเสนอแนะเชิง นโยบายที่สำาคัญ
ไทยมีศกั ยภาพการแข่งขันในสาขาบริการความงามและบริการก่อสร้าง จากกรณีศึกษาตลาด
กัมพูชา พบว่านโยบายของภาครัฐและกฎหมายเอือ้ ประโยชน์ตอ่ นักลงทุนต่างชาติ แต่มปี ญ
ั หา
ความยุง่ ยากในการปฎิบัติตามกฎหมายระดับรอง ในการพัฒนาศักยภาพการเข้าสูต่ ลาดสาขา
ก่อสร้างควรเน้นการพัฒนาศักยภาพแรงงาน สาขาบริการควรเน้นการพัฒนามาตรฐานสินค้า
ทัง้ นีโ้ ดยภาพรวมรัฐควรให้ความรูด้ า้ นกฎระเบียบด้านการลงทุนในในเชิงลึกเป็นรายสาขา
การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและประสิทธิภาพการพัฒนาและส่งเสริม
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในกลุม
่ SMEs ของประเทศสมาชิกแาเซียน

วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินและเสนอแนะแนวทางการยกระดับความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยภายใต้บริบทของอาเซียน
ข้อเสนอแนะเชิง นโยบายที่สำาคัญ
ควรพัฒนากลไกการทำางานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานสนับสนุน โดยพิจารณา
จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทิศทางอุตสาหกรรมในอนาคต ส่งเสริม SMEs ให้มบี ทบาทเชือ่ มโยง
กับภาคธุรกิจขนาดใหญ่ในห่วงโซ่คุณค่าโลก และกำาหนดนิยามและมีตัวชี้วัดของการพัฒนา
นวัตกรรมทีเ่ หมาะสมทัง้ เชิงจุลภาคและมหภาคทีเ่ หมาะสมและเป็นรูปธรรม

การประเมิ น ผลกระทบของนโยบายการค้ า ระหว่ า งประเทศเพื่ อ
ลดความเหลื่ อ มล้ำ า และการเติ บ โตอย่ า งสมดุ ล ของประเทศสมาชิ ก
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขง

วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินและเสนอแนะแนวทางการพัฒนานโยบายการค้าระหว่างประเทศเพื่อลดความ
เหลือ่ มลาำ้ และนำาไปสูก่ ารเติบโตอย่างสมดุลภายในประเทศสมาชิกอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นาำ้ โขง
ข้อเสนอแนะเชิง นโยบายที่สำาคัญ
ไทยเร่งลดมาตรการทางการค้าทีม่ ใิ ช่ภาษี (Non-Tariff Measures: NTMs) สร้างสิง่ แวดล้อม
ทางการค้าและการลงทุนทีเ่ หมาะสมผ่านการพัฒนาสิง่ อำานวยความสะดวกทางการค้า (Trade
Facilitations: TFs) เร่งเผยแพร่องค์ความรูเ้ รือ่ งการค้า การลงทุน การใช้สทิ ธิประโยชน์ ส่งเสริม
บทบาทภาคเอกชนในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาในรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชน (Public-Private Partnership: PPP) ในประเทศเพื่อนบ้าน
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การประเมินนโยบายการลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียน
ตามกรอบนโยบายการลงทุนเพือ
่ การพัฒนาทีย
่ ง
่ั ยืน

วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินนโยบายการลงทุนของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ตามกรอบนโยบาย
การลงทุ น เพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ของที่ ป ระชุ ม สหประชาชาติ ว่ า การค้ า และการพั ฒ นา
(UNCTAD)
ข้อเสนอแนะเชิง นโยบายที่สำาคัญ
นโยบายการลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียนมีระดับความสอดคล้องกับกรอบนโยบาย
การลงทุนที่ยั่งยืนแตกต่างกันไปโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ทั้งนี้การนำากรอบการลงทุนเพื่อ
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนใช้สาำ หรับประเทศสมาชิกอาเซียนต้องคำานึงถึงความแตกต่างของประเทศ
สมาชิกอาเซียนทัง้ ด้านระดับการพัฒนาและโครงสร้างเศรษฐกิจ และการรักษาสมดุลระหว่าง
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการดึงดูดการลงทุน ทั้งนี้นโยบายการลงทุนแบบใหม่ควรให้
ความสำาคัญกับสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม การเติบโตอย่างมีส่วนร่วม การลงทุน
สีเขียวและสังคมคาร์บอน
การประเมิ น ผลกระทบจากนโยบายการค้ า การลงทุ น ของ
กลุม
่ ประเทศ BRICS ต่อประชาคมอาเซียน

วัตถุประสงค์

เพือ่ ประเมินนโยบายและกลไกการค้าการลงทุนของกลุม่ ประเทศ BRICS (บราซิล รัสเซีย อินเดีย
จีน และแอฟริกาใต้) ต่อประชาคมอาเซียน และเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการพัฒนาประโยชน์
ด้านการค้าการลงทุนของกลุม่ ประเทศ BRICS ต่อประชาคมอาเซียน
ข้อเสนอแนะเชิง นโยบายที่สำาคัญ
การทำา FTA ระหว่างไทยกับ BRICS จะก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจกับไทย โดยเลือกเจรจา
กับสมาชิก BRICS รายประเทศ โดยการเจรจากับอินเดียจะให้ผลดีตอ่ เศรษฐกิจมากทีส่ ดุ รองลง
มาคือรัสเซีย ในแง่การพัฒนากลุม่ อุตสาหกรรม ไทยควรร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนโดย
คำานึงถึงศักยภาพของประเทศอาเซียนเป็นรายประเทศ กรณีอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่อง
ประดับพบว่าไทยวรร่วมมือกับอินโดนีเซียและแอฟริกาใต้เพื่อพัฒนาศักยภาพทั้งวัตถุดิบและ
กิจกรรมสำาคัญให้ตลอดห่วงโซ่มลู ค่า
ในปีงบประมาณ 2559 สคพ.ได้ดำาเนินการด้านการสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการค้าและการลงทุนในกรอบภายใต้บริบทของ UNCTAD
และ WTO เพื่อยกระดับความรู้และความเชี่ยวชาญที่ทันสมัยในหัวข้อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน หนึ่งในภารกิจที่สำาคัญ คือ การจัด
โครงการฝึกอบรมและสัมมนา ให้กับบุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผ่านสำานักจัดการองค์ความรู้ และสำานักความร่วมมือและช่วยเหลือภูมิภาค
ด้วยวิธีการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2559 สคพ.ได้ดำาเนินการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ ไปแล้วทั้งสิ้น จำานวน 53 โดยมี
บุคลากรไทยได้รับการถ่ายทอดความรู้ จำานวน 4,055 คน และบุคลากรต่างชาติ อาทิ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม รวมถึงประเทศอื่นใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและภูมิภาคอื่น ๆ รวม 625 คน ซึ่งสามารถยกตัวอย่างผลงานที่สำาคัญได้ดังนี้
โครงการฝึกอบรมระดับภูมภิ าคหลักสูตรนโยบายการค้าระหว่างประเทศ
(Regional Trade Policy Course)
วันที่ 12 ตุลาคม – 4 ธันวาคม 2559 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วยงานความร่วมมือ
- องค์การการค้าโลก (WTO)
- สถาบันฝึกอบรมและความร่วมมือวิชาการ (ITTC)
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
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ความสำาคัญ
- เป็นความร่วมมือและบูรณาการทางวิชาการระหว่าง 4 องค์กร
- เป็นการจัดหลักสูตร Regional Trade Policy Course ครัง้ แรกในประเทศไทยและ
ภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ โดยมีผเู้ ข้าอบรมเป็นบุคลากรภาครัฐจำานวน 29 คน จาก 22
ประเทศ ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ
- ITTC คือ สถาบันฝึกอบรมและความร่วมมือด้านวิชาการขององค์การการค้าโลก (WTO)

26-27 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ,
กรุงเทพฯ

วันที่ 10-11 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ,
กรุงเทพฯ

วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สถาบันอบรมและวิจยั ทาง
การค้า (TTRI) ประเทศกัมพูชา

การอบรม “การเจรจาด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ”
(Government Procurement Negotiations)
หน่วยงานความร่วมมือ
- UNESCAP
- Asia-Paciic Research and Training Network (ARTNeT)
- กรมเจรจาการค้า (กระทรวงพาณิชย์)
ความสำาคัญ
- เป็นความร่วมมือภายใต้บนั ทึกความตกลงร่วมกันระหว่าง 3 องค์กร คือ สคพ.
UNESCAP และกระทรวงพาณิชย์ (2012-2017)
- เป็นการจัดหลักสูตรใหม่และเป็นครั้งแรกในภูมิภาคในหัวข้อการเจรจาทางการค้า
การจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ โดยมีผเู้ ข้าอบรมเป็นบุคลากรภาครัฐ 33 คนจาก 6 ประเทศ
ในภูมภิ าค ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม ติมอร์เลสเต รวมถึงประเทศไทย
การฝึกอบรม “Environmental Goods and Services Negotiations”
หน่วยงานความร่วมมือ
- UNESCAP
- Asia-Paciic Research and Training Network (ARTNeT)
- กรมเจรจาการค้า
ความสำาคัญ
- เป็นการจัดหลักสูตรใหม่และเป็นครัง้ แรกในภูมภิ าคในหัวข้อการเจรจาทางการค้าสินค้า
และบริการสิง่ แวดล้อม โดยมีผเู้ ข้าอบรมเป็นบุคลากรภาครัฐ 35 คน จาก 10 ประเทศ
ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม ติมอร์เลสเต อินเดีย ฝรัง่ เศส ไต้หวัน
สหรัฐอเมริกา รวมถึงประเทศไทย
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในเรื่อง “Trade Policy and Sustainable
Development in Cambodia”
หน่วยงานความร่วมมือ
- สถาบันอบรมและวิจยั ทางการค้า (TTRI) ประเทศกัมพูชา
ความสำาคัญ
- เป็นความร่วมมือภายใต้บนั ทึกความตกลงร่วมกันระหว่างสคพ. และ TTRI ในสังกัด
กระทรวงพาณิชย์ ประเทศกัมพูชา (2559)
- เป็นหลักสูตรใหม่ทส่ี คพ. พัฒนาขึน้ เพือ่ จัดการอบรมขึน้ ทีป่ ระเทศกัมพูชา
- โดยมีผเู้ ข้าอบรมเป็นบุคลากรภาครัฐรวม 168 คน (ต่างชาติ 164 และไทย 4 คน)
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โครงการประชุมกลุ่ม 77 ว่าด้วยการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (G77
Meeting on Investment for Sustainable Development)

หน่วยงานความร่วมมือ
- กลุม่ ประเทศ G77
ความสำาคัญ
- ได้รบั เกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมนานาชาติในระดับภูมภิ าค เพือ่ ส่งเสริมบทบาท
ประเทศไทยในฐานะประธานของกลุ่มความร่วมมือกลุ่มประเทศ G77 และการพัฒนา
ความร่วมมือในกลุม่ ประเทศใต้-ใต้(South-South Cooperation) เพือ่ ผลักดันให้เกิด
การอนุวตั วิ าระการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนตามเป้าหมาย UNSDG 2030
- มีผเู้ ข้าร่วมการประชุมรวม 82 คน ต่างชาติ 53 และคนไทย 29 คน

วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2559
ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ชลบุรี

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างหุ้นส่วนความร่วมมือด้านการค้าและ
การพัฒนาด้วยเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ” ครั้งที่ 1 - 6

ครั้งที่ 2 วันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2558
ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

ครั้งที่ 1 วันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 2 วันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท
จังหวัดกาญจนบุรี
ครั้งที่ 3 วันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ
ครั้งที่ 4 วันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคตราด จังหวัดตราด
ครั้งที่ 5 วันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 6 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมวีวัน จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานความร่วมมือ
- สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- AEC Strategy Center มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
- สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
- สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตราดสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
- หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
ความสำาคัญ
- เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจถึงการเชือ่ มโยงเศรษฐกิจระหว่างกันในอนุภมู ภิ าค และ
แสวงหาการใช้ประโยชน์/วางแผนในการขยายโอกาสการค้า การลงทุน และการพัฒนา

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ประโยชน์จากความตกลงด้าน
การอำานวยความสะดวกทางการค้า: โอกาสการค้าไทยสู่คู่ค้าอาเซียน”
ครั้งที่ 1 - 2

ครั้งที่ 1 วันที่ 26 – 27 กันยายน 2559
ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

ครั้งที่ 1 วันที่ 26 – 27 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
ครั้งที่ 2 วันที่ 29 - 30 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี
หน่วยงานความร่วมมือ
- คณะผูแ้ ทนถาวรไทยประจำาองค์การการค้าโลก ณ นครเจนีวา
- กระทรวงแรงงาน
ความสำาคัญ
- ผูเ้ ข้าร่วมสามารถนำาแนวปฏิบตั ขิ อง TFA ไปปรับประยุกต์ใช้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อการค้า
ระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่ค้าได้
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
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การอบรม “กฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”

ครั้งที่ 1 วันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2558
ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ

ครั้งที่ 1: วันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ
ครั้งที่ 2: วันที่ 20-22 มกราคม 2559 ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
ครั้งที่ 3: วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมพรรณราย จังหวัดอุดรธานี
หน่วยงานความร่วมมือ
- กรมบังคับคดี กระทรวงยุตธิ รรม
ความสำาคัญ
- เพือ่ สร้างความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับกฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศให้กบั
ผูบ้ ริหาร และนิตกิ รในสังกัดกรมบังคับคดี
-เพื่อให้ผู้บริหาร และนิติกรในสังกัดกรมบังคับคดี สามารถนำาความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
เศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ าน ตลอดจน
พัฒนาปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องให้เป็นมาตรฐานสากล
-เพือ่ ให้ผบู้ ริหาร และนิตกิ รในสังกัดกรมบังคับคดี มีความพร้อมด้านกฎหมายเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ เพือ่ ผลักดันบทบาทของกรมบังคับคดีในเวทีภายในประเทศ และผลักดัน
บทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ

สัมมนาวิชาการ “การเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจที่ยั่งยืนในภูมิภาค

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
ณ โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี
หน่วยงานความร่วมมือ
- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ความสำาคัญ
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ยกระดับความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงบริบททาง
เศรษฐกิจของโลก ที่เปลี่ยนแปลงไป และเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมสู่
การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในภูมิภาค

สัมมนาวิชาการ “การเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจที่ยั่งยืนในภูมิภาค”

วันที่ 29 มกราคม 2559
ณ โรงแรมพีลูส จังหวัดกาญจนบุรี

เรื่อง “การเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมสู่อาเซียน 2030”
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 ณ โรงแรมพีลูส จังหวัดกาญจนบุรี
หน่วยงานความร่วมมือ
- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ความสำาคัญ
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ยกระดับความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงบริบททาง
เศรษฐกิจของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมสู่
การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในภูมิภาค
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สคพ. ได้ดำาเนินกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์
เพื่อดำาเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสคพ. เพื่อพัฒนาการให้บริการทางวิชาการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ 2. ด้านเผยแพร่
วิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารข้อมูลองค์กร และให้การสนับสนุนข้อมูลและบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก
ผ่านการประชุม อบรม สัมมนา รวมทั้งสื่อสารมวลชนทั่วไป โดยมีรายละอียดของกิจกรรม ดังต่อไปนี้

01
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1 การพัฒนาฐานข้อมูลผลงานและผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าและการพัฒนา

เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลผลงานและผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าและการพัฒนา ITD Expert Direct
โดยมีการเชือ่ มโยงกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพือ่ ให้บคุ ลากรของประเทศสามารถเข้าถึง
ฐานข้อมูลผลงานและผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการค้าและการพัฒนาได้อย่างบูรณาการ โดยฐานข้อมูล
ผลงานและผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าและการพัฒนา ITD Expert Direct ได้รบรวมข้อมูล
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน และการพัฒนา ในภูมภิ าค
อาเซียน จำานวนกว่า 400 คน โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ เช่น
ข้าราชการ เอกชน นักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นต้น

สคพ. ได้ ด ำ า เนิ น การพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการให้บริการทางวิชาการ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีรายละเอียด
ดังนี้

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
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1.2 การจัดทำาแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศ เพื่อให้สถาบันมีแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศสำาหรับใช้ในการดำาเนินงานของสถาบันให้มีความมั่นคงปลอดภัย
และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

1.3 โครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ (Software) และอุปกรณ์ด้านการออกแบบ
(Graphic Design) เพื่อให้สถาบันมีซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ด้านการออกแบบที่เหมาะ

สมและทันสมัยสำาหรับการใช้งานด้านสื่อสารองค์กร สถาบันมีซอฟต์แวร์และอุปกรณ์
ด้านการออกแบบที่เหมาะสมและทันสมัย

1.4 การเช่าอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ ให้ สคพ. มีอปุ กรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทีท่ นั สมัยและพร้อมใช้งาน โดยเป็นส่วนหนึง่ ในนโยบายลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์นอกจาก
นี้การเช่าอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการบำารุงรักษาอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศเดิมที่มีอยู่ เนื่องจากอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานเป็นเวลานาน ย่อมต้อง
ใช้ค่าใช้จ่ายในการบำารุงรักษาจำานวนมาก ยิ่งไปกว่านั้นยังมีต้นทุนต่ำากว่าการจัดซื้ออุปกรณ์
เทคโนโลยีสารเทศใหม่เนื่องจากอุปกรณ์ใหม่จะมีค่าใช้จ่ายสำาหรับลิขสิทธ์โปรแกรมเพิ่มเติม
นอกจากราคาอุปกรณ์

1.5 โครงการจ้างบำารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สถาบันมีระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันสถาบันมีระบบทีส่ าำ คัญ
3 ระบบ ได้แก่ ระบบเว็บไซต์และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
และระบบงบประมาณบัญชีการเงิน
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2.1 สือ่ วิทย สคพ. ได้ออกอากาศทางสถานีวทิ ยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: FM 101.5 MHz.
และออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง คลื่น FM.96.5 MHz. (คลื่นความคิด) เพื่อ
เผยแพร่กิจกรรมของสถาบัน ของ สคพ. ในหัวข้อเกี่ยวกับการการค้าและการพัฒนา

ด้านเผยแพร่วิชาการ

ด้านงานเผยแพร่วิชาการ ที่ผ่านมา สคพ. ได้
มีการประชาสัมพันธ์และสื่อสารข้อมูลองค์กร
มากยิ่งขึ้น และสื่อสารข้อมูลองค์กรมากยิ่งขึ้น
ในช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งผ่านสื่อสาธารณะทั่วไป
เช่น สื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น ดังนี้

2.2 โทรทัศน์ สคพ. ออกรายการโทรทัศน์

“รายการรักเมืองไทย” ออกอากาศทาง TNN2
เพื่ อ เผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ ด้ า นการค้ า ระหว่ า ง
ประเทศ การลงทุน และการพัฒนา โดยวิทยากร
ของ สคพ. เป็นผูใ้ ห้ความรูใ้ นหัวข้อต่าง เป้าหมาย
การพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนของโลก

2.3 สื่งพิมพ์สาธารณะ ที่ผ่านมา สคพ. ได้มีการเผยแพร่ภาพข่าวกิจกรรม บทความ งานวิชาการ งานสัมมนาและฝึกอบรม ผ่านหนังสือพิมพ์

ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ มติชน ประชาชาติธุรกิจ กรุงเทพธุรกิจ โพสต์ทูเดย์ สยามรัฐ Nation Bangkok post ไทยรัฐ เดลินิวส์ ฐานเศรษฐกิจ
แนวหน้า ผู้จัดการ ข่าวสด บ้านเมือง พิมพ์ไทย ทรานสปอร์ตเจอร์นัล เป็นต้น

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
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2.4 สื่อและสิ่งพิมพ์ของ สคพ. สคพ. มีการจัดทำาสื่อและสิ่งพิมพ์เผยแพร่ข้อมูล

งานวิชาการในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและเผยแพร่ภาพลักษณ์ของ สคพ. ให้
บุคคลและหน่วยงานภายนอกได้รู้จัก และรับรู้ถึงภารกิจขององค์กรผ่านสื่อและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
ได้แก่
- ชั้นวางหนังสือ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของสถาบัน (Trade & Development Corner)
เพือ่ นำาไปจัดตัง้ ไว้ตามสถานศึกษาและแหล่งการเรียนรูด้ า้ นการค้าและการพัฒาอืน่ ๆ โดย Trade
& Development Corner ของ สคพ. ปัจจุบันได้ตั้งอยู่ที่ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วิทยาเขตกล้วยน้ำาไท และวิทยาเขตรังสิต และห้องสมุดรัฐสภา
- วารสาร POLICY BRIEF มีเนื้อหาจะได้จากการสังเคราะห์งานวิจัยของ สคพ. ออกมาให้รูป
ของบทสรุปเชิงนโยบายสำาหรับเผยแพร่และแจก (Free Copy) ให้กับสาธารณชนทั่วไป และ
ยังสามารถ Download ได้จาก Website ของ สคพ. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการค้า
ระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน และการพัฒนา
- วารสาร Executive Summary มีเนื้อหาที่ได้มาจากบทสรุปผู้บริหาร (ภาษาอังกฤษ) แล้ว
มาจัดทำาเป็นเล่มวารสารสำาหรับเผยแพร่และแจก (Free Copy) ให้กับสาธารณชนทั่วไป และ
ยังสามารถ Download ได้จาก Website ของ สคพ. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการค้า
ระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน และการพัฒนา

2.5 จัดแสดงหนังสือและเผยแพร่องค์ความรู้ สคพ. ได้จัดแสดงผลงานวิชาการในงานประชุม อบรมและสัมมนาของสคพ.และหน่วยงาน

ราชการและเอกชน ดังนี้
- การสัมมนา “กลยุทธิ์การค้าการลงทุนตลาดประเทศคู่เจรจาอาเซียน”
- การสัมมนา “ถกปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานไทยเข้าสู่อาเซียน ปี 2025”
- งานแถลงข่าวงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559
- งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)
- งานเปิดบ้านศูนย์อาเซียน ครั้งที่ 1
- งานเปิดบ้านศูนย์อาเซียน ครั้งที่ 2
- งานเปิดบ้านศูนย์อาเซียน ครั้งที่ 3
- งานสัปดาห์จุฬาฯ อาเซียน
รวบรวมข้อมูลและประสานงานเพื่อส่งข้อมูลรายงานการวิจัย จำานวน 1 เรื่อง ให้กับสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อ
คัดเลือกไปแสดงในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)
เข้าร่วมออกบูธแสดงผลงานในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)
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2.6 สื่อใหม่ (New media)
สคพ. มีช่องทางในการเผยแพร่องค์ความรู้ อยู่ 5 ช่องทางคือ
http://www.itd.or.th
http://e-library.itd.or.th
http://ExpertDirect.itd.or.th
https://www.facebook.com/itd.th/
https://www.youtube.com/user/itdlive

2.7 การจัดพิมพ์ผลการศึกษาวิจัยของ สคพ.
ที่ผ่านมา สคพ. ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยที่ดำาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อสาธารณะ มาดำาเนินการ
ออกแบบรูปเล่ม และจัดทำา Artwork เพือ่ ตีพมิ พ์ให้มคี วามน่าสนใจและน่าอ่านมากขึน้ โดยงานวิจยั ทีต่ พี มิ พ์มดี งั นี้
- การศึกษาวิจยั เรือ่ ง “แนวทางและมาตรการเพือ่ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพืน้ ทีแ่ นวชายแดนของไทย”
- การศึกษาวิจยั เรือ่ ง “การพัฒนามาตรการและกรอบการดำาเนินงานเชิงสถาบันเพือ่ สนับสนุนการลงทุนโดยตรงในประเทศประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม”
-การศึกษาวิจยั เรือ่ ง“การพัฒนานโยบายการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติภายใต้ประชาคมอาเซียนเพือ่ ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและสังคมไทย”
- การศึกษาวิจยั เรือ่ ง “การแสวงประโยชน์และโอกาสจากความตกลงการค้าบริการของประชาคมอาเซียน: ศึกษาโอกาสและความท้าทายการ
เคลือ่ นย้ายแรงงานตามข้อตกลงยอมรับร่วมวิชาชีพบัญชีและวิชาชีพพยาบาล”
- การศึกษาวิจยั เรือ่ ง “แนวทางการลดมาตรการกีดกันทางการค้าทีม่ ใิ ช่ภาษี (Non–Tariff Measures: NTMs) ภาคสินค้าเกษตร ปศุสตั ว์ และ
ประมง ในกลุม่ ประเทศประชาคมอาเซียน + 6 (จีน เกาหลี ญีป่ นุ่ ออสเตรเลีย อินเดีย นิวซีแลนด์)”
- การศึกษาวิจยั เรือ่ ง “โอกาสการค้าการลงทุนภายใต้ขอ้ ตกลงการค้าเสรีไทย - อินเดีย และอาเซียน - อินเดีย ศึกษาเจาะลึกเป็นรายรัฐ”
- การศึกษาวิจยั เรือ่ ง “การพัฒนาสินเชือ่ เพือ่ การค้าเพือ่ ส่งออกสำาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)”
- การศึกษาวิจยั เรือ่ ง “โอกาสและลูท่ างการเข้าสูต่ ลาดของธุรกิจอาหารฮาลาลในอินโดนีเซีย (ฉบับปรับปรุง)”

สคพ. ยังได้ดำาเนินการจัดพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้จากงานแถลงข้อมูลรายงานการลงทุนโลก 2016 (World Investment Report 2016:
WIR 2016) ภายหลังการจัดงานแถลงข้อมูลฯ ตามที่ สคพ. ได้รับมอบหมายจาก UNCTAD ให้เป็นผู้เผยแพร่รายงานการลงทุนโลก 2016 (World
Investment Report 2016: WIR 2016) เพื่อนำาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนข้ามชาติ ซึ่งมีบทบาทสำาคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
การกระจายเทคโนโลยี และการจ้างงานไปยังภูมิภาค หรือระหว่างภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก นำามาสู่ความเข้าใจในภาพรวมและจุดเน้นที่เกี่ยวข้องกับ
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
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การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยประเด็นสำาคัญของ
รายงาน คือ “การลงทุนในเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำา” ซึ่งเป็นประเด็นที่ทันสมัย และ
จะมีผลเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนไม่ว่าในภาคเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
นอกจากนี้ สคพ. ยังได้รับมอบหมายจาก UNCTAD ให้เป็นผู้เปิดตัวรายงาน
การค้าและการพัฒนาประจำาปี 2559 (Trade and Development Regional
Forum 2016) ในชื่อว่า “การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสำาหรับการเติบโตที่สมดุล
และยั่งยืน” (Structural Transformation for Inclusive and Sustained
Growth) ซึ่งแสดงให้เห็นความท้าทายเชิงนโยบายที่สำาคัญท่ามกลางวาระ
การพัฒนาปี 2030 ซึ่งก็คือแนวทางการสร้างความเชื่อมโยงที่เข้มแข็งและความ
สอดคล้ อ งกั น ของภาคการผลิ ต ที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ จำ า เป็ น ต่ อ การสร้ า งวั ฏ จั ก รที่ พึ ง
ประสงค์อันจะก่อให้เกิดการเพิ่มพูนและกระจายความมั่งคั่ง รายงานจะได้กล่าว
ถึงประเด็นต่าง ๆ ที่สำาคัญ เช่น “กับดักรายได้ปานกลาง” “ภาวะถดถอยของ
ภาคอุตสาหกรรมก่อนเวลาอันสมควร” และ “ภาวะถูกสาปด้านทรัพยากรธรรมชาติ”
ผ่านทางการตรวจสอบด้านความเชีย่ วชาญเฉพาะทางด้านการค้า การสนับสนุนทาง
การเงินสำาหรับการลงทุนและการบังคับใช้นโยบายอุตสาหกรรมทีม่ ปี ระสิทธิผล

บทความที่ตีพิมพ์
สคพ. ได้จัดทำาบทความ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า และการพัฒนา เผยแพร่โดยตีพิมพ์แล้ว ดังนี้
ก้าวย่างของเวียดนาม

การพัฒนาแบบ 4.0

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอีคอมเมิร์ซอาเซียน (1)

ค้าขาย-ลงทุน กับกลุ่มประเทศบริคส์ (จบ)

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559

อาเซียนกับการลงทุนเพื่อการพัฒนายั่งยืน

โอกาสลงทุนภาคเกษตรใน สปป.ลาว (1)

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559

ค้าขาย-ลงทุน กับกลุ่มประเทศบริคส์ (1)

วิกฤติการจ้างงานเยาวชน

วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559

อาเซียนกับมินท์ (1)

โอกาสลงทุนภาคเกษตรใน สปป.ลาว (จบ)

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559

อาเซียนกับมินท์ (จบ)

เจาะกลยุทธ์ลงทุนเวียดนาม

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอีคอมเมิร์ซอาเซียน (2)

การพัฒนาการค้าชายแดนไทย - เมียนมา

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559

The International Institute for Trade and Development (Public Organization)

49

50

รายงานประจำาปี 2559

การใช้ประโยชน์ EWEC

ส่งออกภาคบริการสู่ตลาด CLMV

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559

วันพุธที่ 18 มกราคม 2560

คนงานคอปกสีเทา

แรงงานนอกระบบของอาเซียน

ชนชั้นกลางชนบท

อาเซียนใน Global Talent Competitiveness Index

บทบาทไทยต่อการลดความเหลื่อมล้ำาใน GMS

วิสาหกิจสังคมในอาเซียน (1)

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559

วันพุธที่ 25 มกราคม 2560

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560

FTA ไทย - สหภาพยุโรป

อาเซียนกับพลังงานทดแทน

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

ธุรกิจบริการไทยสู่ตลาดเพื่อนบ้าน

วิสาหกิจสังคมในอาเซียน (จบ)

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

เขตนวัตกรรมจูร่ง

แนวคิดอาเซียนเพื่อประชาชนและโดยประชาชน

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

สิ่งอำานวยความสะดวกทางการค้า

ทิศทางการปฏิรูปของเมียนมา

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

นโยบายแรงงาน

สังคมสูงวัยในอาเซียน

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

เขตเศรษฐกิจตราด-เกาะกง

ห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรอาเซียน

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

ประสานความร่วมมือ เพื่อลด NTM

การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของ ASEAN SMEs

วันอังคารที่ 3 มกราคม 2560

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

มาตรฐานแรงงานกับการค้าระหว่างประเทศ

การพัฒนาสู่เศรษฐกิจสีเขียวของอาเซียน

วันพุธที่ 4 มกราคม 2560

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

แนวโน้มเศรษฐกิจโลก และอาเซียน ปี 2560

สิงคโปร์ : ต้นแบบอำานวยความสะดวกการค้าอาเซียน

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560

ASEAN PPP กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

การศึกษาที่ยั่งยืน

วันพุธที่ 11 มกราคม 2560

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560

โอกาสอุตสาหกรรม MICE จากอาเซียน

ความสะดวกทางการค

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

รายงานประจำาปี 2559

บทบาทไทยต่อประเทศเพื่อนบ้าน
วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560

การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอาเซียน
วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560

กระจายอำานาจอาเซียน
วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560

หลากมิติแห่งความเหลื่อมล้ำา
วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560

ความท้าทายอี-คอมเมิร์ซอาเซียน
วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560

ศักยภาพและโอกาสในการลงทุนภาคเกษตรของผู้ประกอบการไทยในประเทศ สปป.ลาว
เดือน ตุลาคม 2559

นโยบายและประสิทธิภาพการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุ่ม SMEs (1)
เดือน พฤศจิกายน 2559

นโยบายและประสิทธิภาพการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุ่ม SMEs (จบ)
เดือน ธันวาคม 2559

การประเมินนโยบายการลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียน ตามกรอบนโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (1)
เดือน มกราคม 2560

การประเมินนโยบายการลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียน ตามกรอบนโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (จบ)
เดือน กุมภาพันธ์ 2560

การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเข้าสู่ตลาดอาเซียนของภาคบริการไทย
เดือน มีนาคม 2560
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รายงานการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

รายงานประจำาปี 2559
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รายงานประจำาปี 2559

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

รายงานประจำาปี 2559
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รายงานประจำาปี 2559

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

รายงานประจำาปี 2559
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รายงานประจำาปี 2559

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

รายงานประจำาปี 2559
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รายงานประจำาปี 2559

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

รายงานประจำาปี 2559
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รายงานประจำาปี 2559

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

รายงานประจำาปี 2559
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รายงานประจำาปี 2559

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

รายงานประจำาปี 2559
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รายงานประจำาปี 2559

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

รายงานประจำาปี 2559
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รายงานประจำาปี 2559

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

รายงานประจำาปี 2559
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รายงานประจำาปี 2559

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

รายงานประจำาปี 2559
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