






“...ความเจริญของประเทศชาติเป็นความเจริญส่วนรวม ซึ่งเกิดจาก
ผลงานหรือผลของการกระทำาของคนทั้งชาติ ถือได้ว่าทุกคน

แบ่งหน้าที่กันทำาประโยชน์ให้แก่ชาติ ตามความถนัดและความสามารถ 
และเกื้อกูลกันและกันไม่มีผู้ใดจะอยู่ได้และ

ทำางานให้แก่ประเทศชาติได้โดยลำาพังตนเอง...”
พระราชดำารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2513
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รายงานประจำาปี 2559





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
องค์การมหาชนท่ีจัดต้ังขึ้นตามความตกลงร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย
และที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา	 (United	
Nations	Conference	on	Trade	and	Development:	UNCTAD)	 
โดยมีภารกิจด้านการเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีทัน
สมัยจากองค์กรระหว่างประเทศให้แก่หน่วยงานท้ังภาครัฐและภาค
เอกชนที่สำาคัญ	 ถือเป็นองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทสำาคัญด้านการพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ	 และมีการดำาเนินงานตอบสนองเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล	 รวมทั้งยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการได้
เป็นอย่างดี
 

จากผลการดำาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา	 ถือได้ว่าสถาบันฯ	 ประสบ
ความสำาเร็จสอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งการจัดต้ังเป็นอย่างดี	 
ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 ผู้กำากับดูแลการดำาเนินงาน 

ของสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนาต้องขอขอบคุณ
คณะกรรมการสถาบันฯ	 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่	 สคพ.	 ทุกท่าน 

ท่ีได้ มุ่งมั่นต้ังใจทำางานด้วยความร่วมแรงร่วมใจอย่างเต็มกำาลัง 
ความสามารถ	 พร้อมท้ังขออวยพรให้ทุกท่านจงประสบความสำาเร็จและ 

เปี่ยมไปด้วยพลังในการขับเคลื่อนภารกิจนี้ต่อไป

(นายธีระเกียรติ	เจริญเศรษฐศิลป์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ





สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา	 (องค์การมหาชน)	
หรือ	International	Institute	for	Trade	and	Development	(ITD)	
จัดต้ังข้ึนด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับท่ีประชุมสหประชาชาติ
ว่าด้วยการค้าและการพัฒนา	 (United	 Nations	 Conference	 on	
Trade	 and	 Development:	 UNCTAD)	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือดำาเนิน 

พันธกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	ในการส่งเสริมความรู้									ความเข้าใจ 

ด้านการค้าระหว่างประเทศ	 การเงิน	 การคลัง	 และการลงทุนให้แก่
ทรัพยากรบุคคลของประเทศไทย	 และประเทศกำาลังพัฒนาในภูมิภาค	
ได้มีโอกาสเพ่ิมพูนทักษะและความรู้อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม 

การพัฒนา	และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	

ในปีท่ีผ่านมาสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา	ในฐานะ 

ท่ีเป็นองค์การมหาชนภายใต้กำากับของกระทรวงศึกษาธิการ	 ได้ดำาเนินการ 

ขับเคล่ือนภารกิจเพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลภายใต้กรอบของ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างดี	เช่น	การดำาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรการศึกษาตามกรอบนโยบายการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 
กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	เร่ือง“พลังอาชีวศึกษาเพ่ือขับเคล่ือน 

เขตเศรษฐกิจพิเศษ”	 โดยจัดร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	
และหน่วยงานเครือข่าย	นอกจากน้ีแล้ว	สถาบันฯ	ยังได้ดำาเนินภารกิจเพ่ือ
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลโดยบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวง
ต่าง	ๆ	เช่น	กระทรวงการต่างประเทศ	กระทรวงพาณิชย์	กระทรวงการคลัง	
เป็นต้น	

การดำาเนินงานภารกิจของสถาบันฯ	ในปี	พ.ศ.	2559	ยังคงดำารงเจตนารมณ์ 

ในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรม	การศึกษาวิจัย	 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ 
และการเผยแพร่องค์ความรู้	 รวมถึงข้อมูลท่ีทันสมัยให้แก่บุคลากรท้ังใน
ประเทศ	 และต่างประเทศ	 ท้ังยังมีบทบาทสำาคัญในการเสริมสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 โดยร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ	 ทั้งใน
ระดับภูมิภาคและระดับโลก	 และเม่ือพิจารณาจากผลงานในรอบปีท่ีผ่าน
มาถือได้ว่า	 สถาบันฯ	 ประสบความสำาเร็จในการดำาเนินงานท่ีสอดคล้อง
กับพันธกิจท่ีกำาหนดไว้

ในโอกาสน้ี	ผมขอขอบคุณคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	และเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน	
ท่ีมุ่งม่ัน	 ทุ่มเทในการปฏิบัติภารกิจสำาคัญดังกล่าวข้างต้น	จนเข้าสู่ปีท่ี	16	
ในปี	พ.ศ.	2560	น้ี	และขอขอบคุณหน่วยงานเครือข่ายต่าง	ๆ	และผู้ท่ีมี
ส่วนเก่ียวข้องทุกท่าน	ท่ีได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนด้วยดีตลอดมา

	(นายการุณ	สกุลประดิษฐ์)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประธานกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

สารประธานกรรมการสถาบันฯ





ในปี	 พ.ศ.	 2559	 ที่ผ่านมา	 นานาประเทศยังคงให้ความสำาคัญกับ	 
“เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”	 หรือ	 “Sustainable	 Development	
Goals	 (SDGs)”	 โดยสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา	
(องค์การมหาชน)	หรือ	สคพ.	ได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุม	UNCTAD	XIV	 
ซ่ึงดำาเนินการภายใต้หัวข้อหลัก	“From	Decision	to	Action:	Moving	 
Toward	an	Inclusive	and	Equitable	Global	Economic	Environment	 
for	Trade	and	Development”	และการประชุม	“World	Investment	 
Forum	2016”	ในการประชุมน้ี	สคพ.	ได้มีส่วนในการร่วมหารือถึงโอกาส	
ความท้าทาย	 และการปฏิบัติของประเทศสมาชิกเพื่อการบรรลุ	 17 

วัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน	 ภายใต้วาระการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน	 2030	 ทั้งนี้	 ภายหลังจากการประชุมดังกล่าว	 สถาบันฯ	 ได้นำา
แนวคิดของการประชุมมาเป็นแนวทางในการพัฒนาและดำาเนินกิจกรรม
ต่างๆ	เช่น	การสัมมนาระดับภูมิภาค	“ITD	Trade	and	Development	
Regional	 Forum	 2016”	 ภายใต้หัวข้อหลัก	 “Sustainable	 Trade	
and	 Investment	 in	 Asia:	 Time	 for	 Actions”	 เพ่ือเป็นเวทีในการ
แลกเปล่ียนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	 ตลอดจนแนวทางในการกำาหนด
นโยบาย	 มาตรการท่ีสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวท้ังในประเทศและใน
ภูมิภาค

กิจกรรมท่ีถือเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลอีกกิจกรรมหน่ึงได้แก่	
การได้รับเกียรติจากกระทรวงการต่างประเทศให้ร่วมจัดการประชุม 

กลุ่ม	 77	 ว่าด้วยการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (G77	 Meeting	 on	
Investment	 for	 Sustainable	 Development)	 ซ่ึงเป็นเวทีให้สมาชิก
กลุ่ม	 77	 ได้แลกเปล่ียนประสบการณ์และความคิดเห็นในการสนับสนุน
การลงทุนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน	 ตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน	
ค.ศ.	2030	(Sustainable	Development	Goals,	SDGs)

นับเป็นเวลากว่า	 15	 ปีแล้วท่ีสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการ
พัฒนา	หรือ	สคพ.	ได้จัดต้ังข้ึนเป็นองค์การมหาชน	ตามพระราชกฤษฎีกา
จัดต้ัง	พ.ศ.	2545	สคพ.	เป็นองค์การมหาชนท่ีมีภารกิจท้ังในประเทศและ
ระหว่างประเทศ	 ยังคงมุ่งม่ันทำาหน้าท่ีเป็นสถาบันวิชาการให้การบริการ
ในการจัดฝึกอบรมหลักสูตร	 เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรและ
หน่วยงาน	 ศึกษาวิจัยประเด็นปัญหาของประเทศเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้	
จัดกิจกรรมสัมมนาและประชุมเพ่ือแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์	
และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	เพื่อนำาไปสู่การสนับสนุน 

การกำาหนดท่าทีหรือประเด็นเชิงนโยบายในระดับประเทศและ 

ระดับภูมิภาค	เพ่ือให้บุคลากรและหน่วยงานน้ัน	ๆ	สามารถรับมือกับความ 

ท้าทายใหม่	ๆ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โดยตระหนักถึงความสำาคัญของการค้า 

(Trade)	และการลงทุน	(Investment)	เป็นเคร่ืองมือสำาคัญในการพัฒนา
ประเทศ	(Development)	ทำาให้ประเทศมีความม่ันคง	ม่ังค่ัง	และย่ังยืน
ความสำาเร็จของการดำาเนินงานต่าง	ๆ 	ดังท่ีกล่าวมาจะเกิดข้ึนไม่ได้	หากไม่

ได้รับการมุ่งม่ัน	ทุ่มเท	ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าท่ีจากทุกฝ่าย	ขอขอบคุณ 

คณะกรรมการสถาบันฯ	 ท่ีได้มอบนโยบาย	 ข้อคิดเห็นและคำาแนะนำา
ต่าง	 ๆ	 ท่ีเป็นประโยชน์และสนับสนุนการดำาเนินงานของสถาบันฯ	 มา
โดยตลอด	 และขอช่ืนชมในความต้ังใจ	 ความทุ่มเทอย่างเต็มกำาลังของผู้
บริหาร	เจ้าหน้าท่ี	และผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน	และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าความ
สำาเร็จท่ีเกิดข้ึนน้ีจะเป็นเสมือนกำาลังใจให้ชาว	 สคพ.	 ทุกคนเดินหน้าขับ
เคล่ือนการดำาเนินภารกิจต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

	(ดร.กมลินทร์	พินิจภูวดล)
ผู้อำานวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

สารผู้อำานวยการ





ในการประชุมแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา	
(อังค์ถัด)	 (United	 Nations	 Conference	 on	 Trade	 and	 
Development	 :	 UNCTAD)	 ครั้งที่	 10	 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร 

ระหว่างวันท่ี	 12-19	 กุมภาพันธ์	 2543	 ท่ีประชุมเห็นพ้องต้องกันว่าการ
มีศูนย์เพ่ือการวิจัยและฝึกอบรมในระดับภูมิภาคจะช่วยเพ่ิมขีดความ
สามารถของประเทศกำาลังพัฒนาในการจัดการประเด็นด้านการค้าและ
การพัฒนาต่างๆท้ังระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ	 รัฐบาลไทยและ 

อังค์ถัด	 จึงได้ลงนามในความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันระหว่าง
ประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา	(สคพ.)	และได้เปิดดำาเนินการอย่าง
เป็นทางการ	เมื่อวันที่	1	พฤษภาคม	2545	

สคพ.	 เป็นองค์กรของรัฐบาลไทย	 มีสถานะเป็นองค์การมหาชน	 จัดตั้ง 
ข้ึ น ต า ม พ ร ะ ร า ช ก ฤ ษ ฎี ก า จั ด ต้ั ง ส ถ า บั น ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ 

เพื่อการค้าและการพัฒนา	(องค์การมหาชน)	พ.ศ.	2544	มวัีตถุประสงค์ 

ในการจัดการศึกษาอบรมและให้การสนับสนุนเพ่ือการค้นคว้าวิจัย 

เพ่ือส่งเสริมการค้าและการพัฒนา	 ดำาเนินกิจการภายใต้กำาหนดนโยบาย
ของคณะกรรมการ	โดยมีผู้อำานวยการเป็นผู้บริหารกิจการของสถาบันฯ

สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา	(องค์การมหาชน)	หรือ	 
สคพ.	(International	Institute	for	Trade	and	Development	:	ITD)	
จึงได้ถือกำาเนิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและ	 UNCTAD 

ดังนั้น	สคพ.	จึงเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำาคัญในการพัฒนาบุคลากร
ของประเทศไทยและประเทศกำาลังพัฒนา	 โดยสอดคล้องเชื่อมโยง 
และสนับสนุนการดำา เ นินภารกิจของหน่วยงานภาครัฐหลาย 

หน่วยงาน	 เช่น	 กระทรวงศึกษาธิการ	 กระทรวงพาณิชย์	 และกระทรวง 
การต่างประเทศ	เป็นต้น	และใช้กิจกรรมการฝึกอบรม		การสัมมนา		และ 

การศึกษาวิจัย	 เป็นเครื่องมือหลักในการดำาเนินงาน	 เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานซ่ึงเป็นผู้กำาหนดนโยบายและการเจรจา
การค้ารวมท้ังและผู้ประกอบธุรกิจในภาคเอกชน	 ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการ
เพ่ิมศักยภาพในด้านการค้า	 การเงิน	 การลงทุน	 เทคโนโลยี	 ส่ิงแวดล้อม 

และอ่ืน	ๆ 	ท่ีเก่ียวข้อง	จนสามารถผลักดันให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็น
ประเทศท่ีมีศักยภาพในการแข่งขันทางการค้ากับต่างประเทศ	ท้ังน้ี	สคพ.
ยังให้การสนับสนุนงานค้นคว้าวิจัยทั้งภายในประเทศ	 และต่างประเทศ	
โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ความเป็นมา
BACKGROUND
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สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา	 (องค์การมหาชน)	 หรือ	 
สคพ.	 และใช้ช่ือภาษาอังกฤษว่า	 “The	 International	 Institute	 for	
Trade	and	Development	(Public	Organization)”	หรือ	สคพ.	จัด
ตั้งขึ้นตาม	 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า
และการพัฒนา(องค์การมหาชน)	พ.ศ.	2544	โดยมีผลบังคับใช้เม่ือวันท่ี	1	
มิถุนายน	พ.ศ.	2544		ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ตามมาตรา	6	ว่าให้	สคพ.	
ให้การศึกษาอบรมและค้นคว้าวิจัยเพ่ือส่งเสริมการค้าและการพัฒนา	
และดำาเนินกิจกรรมอ่ืนท่ีสอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและองค์การสหประชาชาติเก่ียว
กับสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา	ดังน้ัน	เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามความในมาตรา	6	อำานาจหน้าท่ีหลักของ	สคพ.	คือ	การ
จัดการศึกษาอบรม	 และให้การสนับสนุนเพ่ือการค้นคว้าวิจัยแก่บุคลากร
ของประเทศต่าง	 ๆ	 ในภูมิภาคเอเชีย	 ท้ังในด้านการค้าระหว่างประเทศ	
การเงิน	การคลัง	การลงทุน	การพัฒนา	และสาขาอ่ืน	ๆ	ท่ีเก่ียวข้อง	เพ่ือ
ให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สอดคล้องกับ 

กระแสโลกาภิวัตน์และแนวทางการยกเลิกข้อจำากัดทางการค้าต่าง	ๆ

นอกจากนี้	สคพ.	ยังมีหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำาลัง
พัฒนาในภูมิภาคเอเชีย	 โดยเฉพาะในเรื่องการกำาหนดนโยบายด้าน
เศรษฐกิจที่เหมาะสมร่วมกัน	และมาตรการทางกฎหมายต่าง	ๆ	ที่
สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว	 โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุน
ความร่วมมือในระดับภูมิภาค	 เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ	 ซึ่ง	 สคพ.
จะเป็นศูนย์กลางในการจัดฝึกอบรม	 และสร้างกิจกรรมเสริมศักยภาพ
ต่าง	ๆ	ร่วมกับสำานักงานเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและ
การพัฒนา	และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง

อำานาจหน้าที่ 
Roles  And Responsibilities
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วิสัยทัศน์
VISION

เป็นองค์กรชั้นนำ�ใน
การพัฒนาศักยภาพด้านการ

ค้า
และ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในภูมิภ�คและอนุภูมิภ�ค
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เป็นศูนย์กลางเพื่อให้บริการด้านการฝึกอบรม	 สนับสนุนงานวิจัยและ
งานวิชาการ	ด้านการค้าระหว่างประเทศ	การเงิน	การคลัง	การลงทุน	
การพัฒนา	 และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง	 ให้แก่บุคลากรต่าง	 ๆ	 ในภูมิภาค
และอนุภูมิภาค

สร้างศักยภาพและความสามารถในการกำาหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจ
และมาตรการทางกฎหมายท่ีเหมาะสมร่วมกัน	ให้แก่ประเทศกำาลังพัฒนา 

ในภูมิภาคและอนุภูมิภาค

สนับสนุนความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ	โดยการแลกเปล่ียนประสบการณ์ 

และความรู้	 ด้านการค้าระหว่างประเทศ	 การเงิน	 การคลัง	 การลงทุน	
การพัฒนา	และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง	ร่วมกับประเทศต่าง	ๆ	ในภูมิภาค
และอนุภูมิภาค

สนับสนุนความร่วมมือกับ	 UNCTAD	 และองค์การที่เกี่ยวข้อง	 พัฒนา
องค์ความรู้	และกระบวนการถ่ายทอด	ให้แก่ประเทศต่าง	ๆ	ในภูมิภาค
และอนุภูมิภาค

บุคลากร	 องค์กร	 ในภูมิภาคและอนุภูมิภาคได้รับการพัฒนาและสร้าง
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

มีระบบการพัฒนาด้านการค้าและการพัฒนาท่ียั่งยืนในภูมิภาคและ 

อนุภูมิภาค

ตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและอังค์ถัด 

วัตถุประสงค์ของสคพ.	มีดังนี้

จัดการศึกษาอบรมและให้การสนับสนุนเ พ่ือการค้นคว้า วิ จัย 

แกบุคลากรของประเทศต่าง	ๆ	โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียด้านการค้า 

ระหว่างประเทศการเงิน	 การคลัง	 การลงทุนการพัฒนา	 และรวมถึง
สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้บุคลากรเหล่านั้นสามารถปฏิบัติงานในหน้า 

ท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์และแนวทาง
การเปิดเสรีทางการค้าต่าง	ๆ

ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำาลังพัฒนาโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย	
เพ่ือสร้างเสริมศักยภาพและความสามารถในการกำาหนดนโยบายด้าน
เศรษฐกิจท่ีเหมาะสมร่วมกันและการกำาหนดมาตรการทางกฎหมาย 

ท่ีสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวได้

ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและ
สร้างความเป็นเอกภาพโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้

เป็นศูนย์กลางจัดการฝึกอบรมและกิจกรรมเสริมศักยภาพต่าง	ๆ	ร่วมกับ 

สำานักงานเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาและ
องค์การอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

พันธกิจ วัตถุประสงค์

เป้าประสงค์
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คณะกรรมก�รบริห�ร

ผู้อำ�นวยก�ร

 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผล

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

รองผู้อำานวยการ
(บริหาร)

ผู้ตรวจสอบภายใน สำานักอำานวยการ สำานักยุทธศาสตร์
และสื่อสารองค์กร

สำานักจัดการองค์ความรู้ สำานักความร่วมมือ
และช่วยเหลือภูมิภาค

สำานักพัฒนาองค์ความรู้

รองผู้อำานวยการ
(วิชาการ)

คณะอนุกรรมการ
ด้านทรัพยากรบุคคล

คณะอนุกรรมการ
ด้านกฏหมาย

คณะอนุกรรมการ
ด้านวิชาการ

 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

โครงสร้างการบริหาร
Organizational Chart

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

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

นักจัดการความรู้	(5)
นักบริหารงานทั่วไป	(1)

นักบริหารโครงการ	(3)
นักบริหารงานทั่วไป	(1)

นักวิจัย	(4)
นักวิเคราะห์โครงการ	(4)
นักบริหารงานทั่วไป	(2)
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รองศาสตราจารย์นายแพทย์	กำาจร	ตติยกวี
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	

(17	ตุลาคม	2557-	30	ตุลาคม	2559)

นางสาวชุติมา	บุณยประภัศร
ปลัดกระทรวงพาณิชย์	

(27	มิถุนายน	2557	-	30	กันยายน	2559)

ศาสตราจารย์นายแพทย์ภิรมย์	กมลรัตนกุล
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(1	เมษายน	2551	-	17	พฤษภาคม	2559)

นายอภิชาติ	ชินวรรโณ
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	

(1	ตุลาคม	2558	-	30	กันยายน	2559)

ศาสตราจารย์	ดร.บัณฑิต	เอื้ออาภรณ์
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(18	พฤษภาคม	2559	-	ปัจจุบัน)

นายสมชัย	สัจจพงษ์์
ปลัดกระทรวงการคลัง

(1	ตุลาคม	2558	-	ปัจจุบัน)

คณะกรรมการ

รายนามคณะกรรมการ
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ศาสตราจารย์	กิตติคุณ	ดร.สุทธิพันธ์		จิราธิวัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้าระหว่างประเทศ

นายกฤษฎา	เปี่ยมพงศ์สานต์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้าระหว่างประเทศ

ดร.	คณิศ	แสงสุพรรณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร

ดร.กมลินทร์		พินิจภูวดล
กรรมการและเลขานุการ

รองศาสตราจารย์	ดร.อิสสรีย์	หรรษาจรูญโรจน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา

นายกิตติ	ตั้งจิตรมณีศักดา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
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นายสุภัทร	จำาปาทอง
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

แทน	ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายชัยยศ	อิ่มสุวรรณ์
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

แทน	ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายสมเกียรติ		ตรีรัตนพันธ์
ผู้อำานวยการสำานักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

แทน	ปลัดกระทรวงพาณิชย์

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

นายฤทธิ์		ศยามานนท์
ผู้อำานวยการสำานักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

แทน	ปลัดกระทรวงการคลัง

นางสาวพิมพ์ชนก	วอนขอพร
รองผู้อำานวยการสำานักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

แทน	ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รศ.ดร.ณัฐชา	ทวีแสงสกุลไทย
ผู้ช่วยอธิการบดี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แทน	อธิการบดี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้แทนคณะกรรมการ
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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

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ	อัครประถมพงศ์
อนุกรรมการ

นายโภคัย	ศรีรัตโนภาส
อนุกรรมการ

ผู้อำานวยการสถาบันระหว่างประเทศ
เพื่อการค้าและการพัฒนา

อนุกรรมการ

รองผู้อำานวยการ	(บริหาร)
อนุกรรมการ

ผู้อำานวยการสำานักยุทธศาสตร์และส่ือสารองค์กร
เลขานุการ

รายนามคณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบและประเมินผล
คณะอนุกรรมการ

ด้านวิชาการ 
คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
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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

รายนามคณะอนุกรรมการ
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รายงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลประจำาปี พ.ศ. 2559
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลของสถาบัน
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	

ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.2559	 คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น	 3	 ครั้ง	 โดยม ี

การประชุมหารือร่วมกับฝ่ายบริหารและหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน	เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ	
สคพ.	และตามระเบียบ	สคพ.	ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน	 
พ.ศ.	2551	สรุปผลการปฏิบัติงานในสาระสำาคัญมีดังน้ี

สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการ
เงินประจำาปีของ 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
 

สอบทานความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

สอบทานและประเมินผลจากรายงานของคณะทำางานเก่ียว
กับการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง	 เพื่อให้มั่นใจว่า	
สคพ.มีการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงอย่างเพียง
พอและเหมาะสม	 เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วย	 การกำาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน	 
พ.ศ.	2544	คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล	ได้ให้
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการควบคุมภายในและการบริหารความ
เส่ียงให้สอดคล้องตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของสำานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน	 ให้มีการกำาหนดขั้นตอนการดำาเนินงาน
ให้ชัดเจนตามแนวทางฯของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
มากยิ่งขึ้น

สอบทานการปฏิบัติงานและการดำาเนินงาน
ของ สคพ.

สอบทานการดำาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า	 มีการ 

ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงาน	การบริหารงบประมาณ	การบริหาร 

การเงิน	การบริหารพัสดุ	รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่น	ๆ	มี 
การปฏิบั ติงานและการดำาเนินงานเป็นไปตามนโยบาย	
กฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	คำาสั่ง	และมติคณะกรรมการ	สคพ.	 
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลได้ให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการดำาเนินงาน	 ทั้งด้านประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผล	
ความคุ้มค่า	เพ่ือให้สคพ.สามารถดำาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 

และมีการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผนงานงบประมาณท่ีกำาหนดไว้	
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กำากับดูแลการตรวจสอบภายใน

กำากับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	 ให้เกิด 

ความเป็นอิสระและเหมาะสม	 โดยพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ
กับแผนงานการตรวจสอบ	 การรายงานผลการตรวจสอบ	 ซ่ึงจะ 

ช่วยให้การตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	ส่งผลให้ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในเป็นท่ี 

ยอมรับทำาให้การปฏิบัติงานและการดำาเนินงานโดยรวมของสคพ. 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ประสิทธิผลและประหยัด	รวมท้ังการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายใน	 อีกทั้งสนับสนุน 

ให้ผู้ตรวจสอบภายในได้เข้ารับการอบรมและพัฒนาความรู้	 เพ่ือใช้ 

ในการตรวจสอบ	คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลได้
ให้ข้อเสนอแนะ	เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสคพ. 
เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	ระเบียบของ 
สคพ.ว่าด้วยการตรวจสอบภายในและกฎบัตรการตรวจสอบ
ภายใน

สอบทานตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการ สคพ. 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลพิจารณาแล้วเห็นว่า	
สคพ.	 ถือนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	 มีการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ	รายงานทางการเงิน
และการบัญชีแสดงข้อเท็จจริงในส่วนท่ีเป็นสาระสำาคัญครบถ้วน	
ถูกต้อง	 ตามมาตรฐานการบัญชี	 มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	 
มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่คณะกรรมการ	 สคพ.	 กำาหนด	
รวมท้ังไม่พบว่ามีประเด็นเก่ียวกับความขัดแย้ง

(ศาสตราจารย์	ดร.เกื้อ		วงศ์บุญสิน)
ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
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ผลผลิตและกิจกรรมหลัก

หมายเหตุ: ผลผลิตและกิจกรรมหลัก อ้างอิงตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
              ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สคพ.ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 51,699,300 บาท

ผลผลิต กิจกรรม

จัดศึกษาอบรม

บุคคลากรได้รับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

จัดประชุม/สัมมนา

ผลงานวิจัยด้านการค้าและการพัฒนา บริการวิชาการ
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
และงบประมาณ
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน		และตัวชี้วัด	

	 บุคลากรได้รับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	
	 ผลงานวิจัยด้านการค้าและการพัฒนา

	 เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ	เอกชน	ประชาชนทุกภาคส่วนภายในประเทศให้เข้าถึงโอกาสในการพัฒนาด้าน
การค้า	การลงทุน	รวมถึงประเทศกำาลังพัฒนาในภูมิภาคและอนุภูมิภาค	

ข้อ 4. ยุทธศาสตร์การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต 

  4.1	การขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	
	 	 (กิจกรรมจัดศึกษาอบรม	และ	กิจกรรมประชุม/สัมมนา)

ข้อ 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
  6.1	การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	(กิจกรรมบริการวิชาการ)
  *	แผนงานการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

	 กำาลังคนระดับกลางและระดับสูง	มีคุณภาพมาตรฐาน	สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
	 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่	นำาไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์

 ยุทธศาสตร์ 3.	การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	และส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ
 ยุทธศาสตร์ 8.	การดำาเนินงานตามกรอบข้อตกลงประชาคมอาเซียน

ผลผลิต :

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ :

เป้าหมายการให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ :

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
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ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ
 1.	จำานวนเรื่องหรือประเด็นที่ได้มีการนำาไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบายหรือเชิงพาณิชย์	 	(4	เรื่อง)

ตัวชี้วัดกิจกรรม
กิจกรรมหลักที่ 1 จัดศึกษาอบรม
 ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ 
 1.	จำานวนบุคลากรไทยที่เข้ารับการฝึกอบรม	 	 	 	 	 (1,800	คน)
	 2.	จำานวนบุคลากรชาวต่างชาติที่เข้ารับการฝึกอบรม		 	 	 	 (350	คน)
 ตัวชี้วัด เชิงคุณภาพ
 1.	ความพึงพอใจของกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมทันที		 	 	 	 (ร้อยละ	80)
	 2.	ความพึงพอใจของกลุ่มติดตามผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม	3	–	6	เดือน		 	 (ร้อยละ	80)

กิจกรรมหลักที่ 2 จัดประชุม/ สัมมนา
 ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ 
 1.	จำานวนบุคลากรไทยที่เข้าร่วมประชุม/	สัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้		 	 	 (1,300	คน)
	 2.	จำานวนบุคลากรชาวต่างชาติที่เข้าร่วมประชุม/	สัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้		 	 (250	คน)
 ตัวชี้วัด เชิงคุณภาพ
 1.	ความพึงพอใจของกลุ่มผู้เข้ารับการประชุม/	สัมมนาทันที			 	 	 (ร้อยละ	80)

กิจกรรมหลักที่ 3 บริการวิชาการ
 ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ 
 1.	จำานวนผลงานวิจัย/	ผลงานวิชาการ			 	 	 	 	 (6	โครงการ)
 ตัวชี้วัด เชิงคุณภาพ 
 1.	ความพึงพอใจของกลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนาสรุปผลงานวิจัยทันที		 	 	 (ร้อยละ	80)
	 2.	ความพึงพอใจของกลุ่มผู้นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	3	–	6	เดือน			 	 (ร้อยละ	80)

เป้าหมายการให้บริการกระทรวงศึกษาธิการและตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ปี 2560หน่วยนับ

คน/เร่ือง 2,000/5 2,150/7 3,900/4 3,200/6 3,200/6

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2561 ปี 2562
เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวงศึกษาธิการ

และตัวชี้วัด
กำาลังคนระดับกลางและระดับสูง	 
มีคุณภาพมาตรฐาน	สามารถแข่งขันได้
ในระดับสากล
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม	เข้าร่วมประชุม 

สัมมนาเผยแพร่ความรู้การค้าระหว่าง
ประเทศ	การพัฒนา	การลงทุน	การเงิน	
และมีผลงานวิจัย	

25

The International Institute for Trade and Development (Public Organization)

รายงานประจำาปี 2559



แผนภูมิแสดงงบประมาณรายรับและรายจ่าย 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จำาแนกตามงบรายจ่าย จำานวนเงิน 51,699,300.00 บาท

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบเงินอุดหนุนงบประมาณแผ่นดิน	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559	
จำานวน	51,699,300.00	บาท	จำาแนกตามงบรายจ่ายที่ได้รับ	ดังนี้

งบบุคลากร	 จำานวน	 	14,700,600.00		บาท	 คิดเป็น	28%	 	
งบดำาเนินงาน	 จำานวน	 	6,498,700.00		 บาท	 คิดเป็น	12%	 	
จัดศึกษาอบรม	 จำานวน	 	6,000,000.00		 บาท	 คิดเป็น	12%	 	
ประชุมสัมมนา	 จำานวน	 	3,500,000.00		 บาท	 คิดเป็น	7%	 	
บริการวิชาการ	 จำานวน	 	21,000,000.00		บาท	 คิดเป็น	41%	

28%

41%
12%

12%7%
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แผนภูมิแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
งบเงินอุดหนุนคงเหลือ (งบเงินทุนสะสม) ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จำาแนกตามงบรายจ่าย จำานวนเงิน 30,546,565.00 บาท

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบเงินอุดหนุนคงเหลือ	(งบเงินทุนสะสม)	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559	
จำานวน	30,546,565.00	บาท	จำาแนกตามงบรายจ่ายที่ได้รับ	ดังนี้

งบบุคลากร	 จำานวน	 5,780,725.00	 บาท	 คิดเป็น	19%	 	
งบดำาเนินงาน	 จำานวน	 16,985,840.00			บาท	 คิดเป็น	56%	 	
จัดศึกษาอบรม	 จำานวน	 	4,400,000.00	 บาท	 คิดเป็น	14%	 	
ประชุมสัมมนา	 จำานวน	 	480,000.00		 บาท	 คิดเป็น	2%	 	
บริการวิชาการ	 จำานวน	 	2,900,000.00		 บาท	 คิดเป็น	9%	

56%

14%
2
%

19%
9%
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75.17%
23.50%

0.83%
0.50%

แผนภูมิแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
งบเงินสนับสนุนจากภายนอก (งบเงินรายได้) ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จำาแนกตามประเภทงบประมาณ จำานวนเงิน 11,990,473.64 บาท

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

งบบุคลากร	 จำานวน	 60,000.00	 บาท	 คิดเป็น	0.50%	 	
งบดำาเนินงาน	 จำานวน	 100,000.00			 บาท	 คิดเป็น	0.83%	 	
จัดศึกษาอบรม	 จำานวน	 	2,816,770.00	 บาท	 คิดเป็น	23.50%	 	
บริการวิชาการ	 จำานวน	 	9,013,703.64			 บาท	 คิดเป็น	75.17%	
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แผนภูมิแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
รวมทุกแหล่งงบประมาณของสถาบัน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จำาแนกตามประเภทงบประมาณ จำานวนเงิน 94,236,338.64 บาท

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	รวมทุกแหล่งงบประมาณ	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559	
จำานวน	94,236,338.64	บาท	จำาแนกตามงบรายจ่ายที่ได้รับ	ดังนี้

งบเงินอุดหนุน	 	 จำานวน	 51,699,300.00	 บาท	 คิดเป็น	54.86%	
(งบประมาณแผ่นดิน)	
งบเงินอุดหนุนคงเหลือ		 จำานวน	 30,546,565.00			บาท	 คิดเป็น	32.42%
(งบเงินทุนสะสม)	
งบสนับสนุนจากภายนอก	 จำานวน	 11,990,473.64	 บาท	 คิดเป็น	12.72%	
(งบเงินรายได้)

54.86%32.42%

12.72%
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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
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  51.6993 ล้านบาท
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แผนภูมิแสดงงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร
นับตั้งแต่ปีจัดตั้งสถาบัน 2546 – 2559

30

 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

รายงานประจำาปี 2559



ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินตามคำารับรองการปฏิบัติงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและ
การพัฒนา (องค์การมหาชน)ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามคำารับรองของ สคพ.
	 สคพ.	 ได้จัดทำาคำารับรองการปฏิบัติงาน	 ประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2559	 ร่วมกับ	 สำานักงาน	 ก.พ.ร.	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพิสูจน์ความมี
ประสิทธิภาพ	และความคุ้มค่าของ	สคพ.	ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี	ท้ังน้ี	คำารับรองการปฏิบัติงานฯ	มีกรอบการประเมินผลจำานวน	
4	มิติ	คือ

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

มิติที่ 1	 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
มิติที่ 2	 ด้านคุณภาพการให้บริการ
มิติที่ 3	 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
มิติที่ 4	 ด้านการกำากับดูแลกิจการและพัฒนาองค์การ

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำาเนินงาน

ผลการดำาเนิน
งาน

ค่าคะแนนที่ได้ คะแนนถ่วง
น้ำาหนัก

น้ำาหนัก
(ร้อยละ)

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

1.1	จำานวนผลงานวิจัย	ในปี	2559

1.2	ร้อยละของงานวิจัยของสถาบัน 

ที่ได้รับการปรับปรุงและเผยแพร่ใหม่
1.3	จำานวนเรื่องที่ได้มีการนำาไปใช้
ประโยชน์ในการกำาหนดแนวทางด้าน
การค้า	การลงทุน	และการพัฒนา
1.4	จำานวนหลักสูตรใหม่ที่นำามาใช้ใน
การฝึกอบรม
1.5	ความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วย
งานในประเทศและต่างประเทศ

1.5.1	 ความสำาเร็จของการดำาเนิน 

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
ง า น ต า ม แ ผ น กั บ ห น่ ว ย ง า น ใ น 

ต่างประเทศที่มีแผนดำาเนินกิจกรรม
ร่วมกันมากกว่า	1	ปี

เรื่อง

เรื่อง

หลักสูตร

ระดับ

ระดับ

ร้อยละ

6

20

4

2

1

1

7

25

5

3

2

2

7*

30

6

4

3

3

8*

35

7

5

4

4

9* 5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

ร้อยละ 40

8 เรื่อง

6 หลักสูตร

ระดับ 5

ระดับ 5

0.7500

0.2500

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

40

8

6

5

5

1

15

5

10

10

10

10

2 3 4 5

5.0000
9 เรื่อง และ 
5 บทความ
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด
เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำาเนินงาน

ผลการ
ดำาเนินงาน

ค่าคะแนนที่ได้ คะแนนถ่วง
น้ำาหนัก

น้ำาหนัก
(ร้อยละ)

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

มิติที่ 4 มิติด้านการกำากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ

2.1	ระดับความสำาเร็จของการสำารวจ
ความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ

3.1	ร้อยละของการเบิกจ่ายตาม
แผนการใช้จ่ายเงิน

4.1	ระดับการพัฒนาด้านการกำากับดูแล
กิจการ
4.2	ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำาเนินงานของหน่วยงาน
4.3	ระดับความสำาเร็จของการพัฒนา
ฐานข้อมูลและผู้เชี่ยวชาญด้านการค้า
และการพัฒนา

3.3	การประหยัดน้ำา

3.2.1	ด้านไฟฟ้า

3.2.2	ด้านน้ำามันเชื้อเพลิง

ระดับ

ร้อยละ

1

80

2

85

3

90

4

95

5

100

3.1160

5.0000

0.3116

0.5000

1

10

3

2 3 4 5

3.1160

5.0000

4.5272

ระดับ 
3.1160

ร้อยละ 
98.55

ระดับ

ระดับ

ระดับ

ระดับ

ระดับ

ระดับ

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

5.0000

4.4125

5.0000

5.0000

4.0000

5.0000

ระดับ 5

ระดับ 
4.4125

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 4
(ร้อยละ 65.70)

ระดับ 5

0.0500

0.4413

0.1000

0.0500

0.2000

0.4000

4.7029

5

5

5

5

5

5

1

10

2

1

5

8

100 รวมคะแนนที่ได้น้ำาหนักรวม

3.2	ระดับความสำาเร็จของการดำาเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงานองค์การมหาชน

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
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แนวทางการดำาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
พ.ศ. 2558 – 2561
ตามแผนยุทธศาสตร์ของ	สคพ.	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	–	2561	ได้กำาหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์การ	
มุ่งเน้น	4	ยุทธศาสตร์	คือ

แนวทางการดำาเนินยุทธศาสตร์ เพ่ือพัฒนาให้	 สคพ.	 เป็นศูนย์กลางงานวิชาการด้านการ 

พัฒนาการค้าการลงทุนท่ีย่ังยืนในภูมิภาค	จำาเป็นต้องส่งเสริมภารกิจงานในภูมิภาคและอนุภูมิภาค 

ในวงกว้างให้มากย่ิงข้ึน	 โดยจำาเป็นต้องมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้การปฏิบัติ
งานของ	สคพ.	มีคุณภาพ	มีประสิทธิภาพ	ใช้ระยะเวลาอันส้ันทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลก	และ
มีเน้ือหาท่ีทันสมัย	 เชิงลึก	 ได้รับการสังเคราะห์และประมวลข้อมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงเน้ือหา
วิชาการท่ีมาจากแหล่งต่าง	 ๆ	 ท่ีหลากหลายและรอบด้าน	 นอกจากน้ีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยังเป็นช่องการส่ือสารการทำางานร่วมกับกระทรวงหรือหน่วยงานหลักของรัฐบาล	 มหาวิทยาลัย	
หน่วยงานเครือข่ายในประเทศและภูมิภาคเอเชีย	องค์กรระหว่างประเทศ	รวมถึงองค์กรท่ีเก่ียวข้อง	
นอกจากน้ี	 สคพ.	 จะต้องทบทวนบทบาทเพ่ือสร้างแบรนด์	 สร้างภาพลักษณ์ใหม่	 บนมาตรฐาน 

ในระดับสากลเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ	ท้ังในด้านบุคลากร	วิทยากร	และนักวิจัยของ	สคพ.	
ท่ีมีความเช่ียวชาญและมีช่ือเสียง	 โดยมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้เป็นท่ีรู้จักในวงกว้างผ่านส่ือ
และช่องทางต่าง	ๆ	ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลาง
องค์ความรู้ด้านการค้าและ
การพัฒนาที่ยั่งยืน

01
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แนวทางการดำาเนินยุทธศาสตร์ 	เน่ืองจากวัตถุประสงค์การจัดต้ังองค์การได้กำาหนดประเด็นเร่ือง
การให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำาลังพัฒนาโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย	เพ่ือสร้างเสริมศักยภาพและ
ความสามารถในการกำาหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมร่วมกันและการกำาหนดมาตรการทาง
กฎหมายท่ีสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวได้	 สคพ.	 จึงต้องมีการประมวลผลงานทางวิชาการ	 เปรียบ
เทียบกับสถานการณ์ความเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจรวมถึงประเด็นอุบัติใหม่	 (Emerging	 issues)	
มีการนำามาปรับปรุงข้อมูลใหม่ให้เป็นปัจจุบัน	 ครอบคลุมทุกมิติ	 โดยบูรณาการและเช่ือมโยงระบบ 

ฐานข้อมูลกับเครือข่าย	 (หน่วยงานภาครัฐ	 มหาวิทยาลัย	 แหล่งข้อมูลวิชาการในต่างประเทศ)	 รวมไป
จนถึงการร่วมเป็นสมาชิกวารสารวิชาการ	ฐานข้อมูลด้านงานวิจัยต่าง	ๆ 	ตามสำานักพิมพ์	หรือองค์กรท่ีมี 

ช่ือเสียงท้ังในประเทศและต่างประเทศ	และนำาข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์	 สังเคราะห์เป็นองค์ความรู้	และ
พัฒนาผลงานดังกล่าวออกมาเป็นข้อเสนอแนะหรือกรอบแนวทางในการกำาหนดนโยบาย	 ตลอดจน 

การกำาหนดมาตรการทางกฎหมายท่ีสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวท้ังในประเทศและต่างประเทศ	
สคพ.	ต้องมีการบูรณาการการดำาเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาค	เอกชน	มหาวิทยาลัย	ให้มากข้ึน 

ผ่านความเชื่อมโยงทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย	 เพื่อให้การบูรณาการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
มีความรวดเร็ว	ท้ังในระดับประเทศและต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนานวัตกรรมการจัดการ
ความรู้เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างสอดคล้องกับประเด็น
อุบัติใหม่ (Emerging issues)

02

34

 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

รายงานประจำาปี 2559



ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยกระดับความร่วมมือด้านวิชาการ
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

03

แนวทางการดำาเนินยุทธศาสตร์ 	สคพ.	 เกิดข้ึนจาก
การจัดทำาข้อตกลงจัดต้ังข้ึนตามข้อตกลงความร่วมมือ 

ระหว่างรัฐบาลไทยและองค์การสหประชาชาติ	 โดย 

พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือ 

การค้าและการพัฒนา	 พ.ศ.	 2544	 ซึ่งกรอบการให้
บริการงานวิชาการต่าง	ๆ 	ของ	สคพ.	จำาเป็นต้องยึดเน้ือหา 

ขอบเขตภารกิจงานในปัจจุบันของ	 UNCTAD	 ได้แก่	
นโยบายการพัฒนาท่ีย่ังยืนในกลุ่มประเทศท่ีมีการพัฒนา
น้อยที่สุด	(Africa,	Least	Development	Countries 
and	Special	Programmes),	นโยบายเศรษฐกิจมหภาค	 
ภ า ว ะ ห น้ี สิ น แ ล ะ ก า ร ร ะ ด ม ทุ น เ พ่ือ ก า ร พั ฒ น า	 
(Globalization	 and	 Development),	 การค้าระหว่าง
ประเทศและสินค้าโภคภัณฑ์	 (International	 Trade	
and	Commodities),	การลงทุนและการพัฒนาวิสาหกิจ	
(Investment	and	Enterprise)	และการคมนาคมขนส่ง
และเทคโนโลยีสารสนเทศ	 (Technology	 and	 Trade	
Logistics)	เป็นต้น
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ยุทธศาสตร์ที่ 4
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ

การบริหารจัดการองค์กร

04

แนวทางการดำาเนินยุทธศาสตร ์	เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ 

การบริหารจัดการองค์กร	 สคพ.	 จำาเป็นต้องปรับพื้นฐานและระบบการทำางานภายใน 

องค์กรให้มีประสิทธิภาพ	เช่น	การปรับโครงสร้างการบริหารภารกิจงานและทรัพยากร 

บุคคลภายใน	 วางรากฐานและเร่งสร้างบุคลากรหลักข้ึนใหม่	 และการสร้างและส่งเสริม 

การพัฒนาค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรท่ีดีภายใน	 ให้เกิดวิธีการดำาเนินงานไปสู่เป้าหมาย 

ที่สอดคล้องร่วมกัน	
	 ท้ังน้ี	เม่ือพิจารณาพันธกิจ	นโยบาย/ยุทธศาสตร์	สถานการณ์และการเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจรวมถึงประเด็นอุบัติใหม่	(Emerging	Issues)	
ด้านการค้าและการพัฒนา	คณะกรรมการ	สคพ.	จึงได้กำาหนดแนวทางการดำาเนินงานด้านวิชาการ:	Area	of	Work	ดังน้ี

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)	:	เป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน	
(Sustainable	Development	Goals	–	SDGs)

อาเซียนกับประเทศเพ่ือนบ้าน	CLMV	(ได้แก่	Cambodia,	Lao,	Myanmar,	Vietnam)

การพัฒนาด้านสังคม	การศึกษา	และวัฒนธรรม

มาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับการค้าและการพัฒนาในกรอบทวิภาคี	ภูมิภาค/อนุภูมิภาค	และพหุภาคี

พรฏ.จัดตั้ง แผนยุทธศาสตร์ การดำาเนินงาน
ด้านวิชาการ

1. จัดการศึกษาอบรมให้การสนับสนุนเพื่อ
การค้นคว้าวิจัยแก่บุคลากรของประเทศต่างๆ 
โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย

2. สร้างเสริมศักยภาพและความสามารถใน
การกำาหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจที่เหมาะสม

3. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในระดับภูมิภาค

4. เป็นศูนย์กลางการจัดฝึกอบรมและกิจกรรม
เสริมศักยภาพต่าง ๆ 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. การพัฒนาด้านสังคม การศึดษา และ
วัฒนธรรม

5. มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการค้า
และการพัฒนา
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ผลการดำาเนินงานของ สคพ.
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สคพ.	 ได้ดำาเนินการจัดการฝึกอบรม	 ประชุม	 สัมมนา	 ให้กับประชาชน	
บุคลากรภาครัฐและเอกชนท้ังในและต่างประเทศ	 รวมท้ังส้ิน	 53	 คร้ัง	
และมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นจำานวน	 4,680	 คน	 ครอบคลุมด้านการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 ด้านการค้า/การลงทุน/การพัฒนา
ระหว่างประเทศ	 ด้านมาตรการการค้า/การลงทุนระหว่างประเทศ	
ด้านกฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ	และมีการดำาเนิน
โครงการวิจัย	จำานวน	7	เร่ือง	ประกอบด้วย	1)	โครงการวิจัยเร่ือง	“การ
ประเมินศักยภาพและโอกาสของประเทศสมาชิกอาเซียนในตลาด	
ASESAN	 E-commerce”	 2)	 โครงการวิจัยเร่ือง	 “การแสวงหาโอกาส
การค้าสินค้าและบริการระหว่างประเทศสำาหรับผู้ประกอบการ	 SMEs	
ไทยจาก	 China	 E-commerce”	 3)	 โครงการวิจัยเร่ือง	 “การพัฒนา
ความสามารถ	 ในการแข่งขันและศักยภาพการเข้าสู่ตลาดอาเซียนของ
ภาคบริการไทย”	4)	โครงการวิจัยเร่ือง	“การศึกษาเปรียบเทียบนโยบาย
และประสิทธิภาพการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยี		 
ในกลุ่ม	 SMEs”	 5)	 โครงการวิจัยเร่ือง	 “การประเมินผลกระทบของ
นโยบายการค้าระหว่างประเทศเพ่ือลดความเหล่ือมล้ำาและการเติบโต
อย่างสมดุลของประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขง”	6)	โครงการ
วิจัยเรื่อง	 “การประเมินนโยบายการลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียน
ตามกรอบนโยบายการลงทุนเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน”	 และ	 7)	 โครงการ
วิจัยเร่ือง	“การประเมินผลกระทบจากนโยบายการค้าการลงทุนของกลุ่ม
ประเทศ	BRICS	ต่อประชาคมอาเซียน”	

สคพ.	 ดำาเนินการสนับสนุนการจัดทำาผลงานทางวิชาการท่ีเป็นบทความ 

และได้เผยแพร่ข้อมูลวิชาการของสถาบัน	 ในรูปแบบข่าวและสกู๊ป	 ผ่าน
สื่อสิ่งพิมพ์	 ข้อมูลประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ	 และข้อมูลกิจกรรมของ
สถาบันอื่น	ๆ	ผ่านโทรทัศน์	และเวปไซต์	สคพ.

สคพ.	 ได้พยายามขยายเครือข่ายการสร้างองค์ความรู้และการให้บริการ
วิชาการเพื่อการค้าและการพัฒนาทั้งภายในประเทศ	และต่างประเทศ	
โดย	 สคพ.	 สามารถจัดกิจกรรมฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา	 และดำาเนิน
โครงการวิจัยร่วมกับหน่วยงานต่างๆกว่า	 40	 หน่วยงาน	 แบ่งออกเป็น
หน่วยงานในประเทศ	 และหน่วยงานในต่างประเทศ	 โดยเครือข่าย
ความร่วมมือท่ีสำาคัญ	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
นอกจากน้ี	 สคพ.	 ได้พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับตำาแหน่ง
งานและพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กรเพ่ือรองรับการให้
บริหารอย่างต่อเน่ือง	เช่น	การพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์	สคพ.	
e	 –	 library	 การบูรณาการข้อมูลเพ่ือการเช่ือมโยงภายในและภายนอก
หน่วยงาน	 สคพ.	 Smart	 Link	 เป็นต้น	 เพ่ือส่งเสริมการเป็นศูนย์กลาง 
องค์ความรู้ด้านการค้าและการพัฒนาท่ีย่ังยืน

กล่าวโดยสรุปคือ	 สคพ.	 ได้มุ่งเน้นและผลักดันการดำาเนินงานให้เป็นไป
ตามภารกิจและสอดคล้องกับพันธกิจได้เป็นอย่างดี	 ในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษา	ค้นคว้า	วิจัย	เพ่ือการค้า		และการพัฒนาในภูมิภาค
เอเชีย	 ส่งเสริมศักยภาพและความสามารถในการวิเคราะห์การกำาหนด
นโยบายเพื่อการค้าและการพัฒนา	ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือ 

ด้านการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อภูมิภาคเอเชีย	 รวมถึงการให ้

บริการทางวิชาการเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะด้านการค้า
และการพัฒนาให้แก่บุคลากรในภูมิภาคและอนุภูมิภาค
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ในมิติการศึกษาวิจัยของปีงบประมาณ	 2559	 สคพ.	 ให้ความสำาคัญกับการศึกษาวิจัยเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับท่ี	11	 ท่ีมุ่งเน้นการสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงด้านเศรษฐและสังคม	 	รวมท้ังดำาเนินงานตาม
กรอบยุทธศาสตร์ขององค์กรท่ีกำาหนดให้สคพ.เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการค้าและการพัฒนาในระดับภูมิภาคและดำาเนินงานตามกรอบการดำาเนิน
งานด้านวิชาการของสคพ.	(Area	of	work)	ท่ีมุ่งเน้นให้การดำาเนินงานด้านวิชาการของสคพ.ครอบคลุมกรอบการดำาเนินงานของท่ีประชุมสหประชาชาติ 

ด้านการค้าและการพัฒนา	 (UNCTAD)	 การดำาเนินงานเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	 	 และการสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศ 

เพื่อนบ้าน	โดยมีเป้าหมายสุดท้าย	คือ	การผลักดันให้การค้าระหว่างประเทศนำาไปสู่การพัฒาที่ยั่งยืนและลดความเหลี่อมล้ำาทั้งระดับในประเทศ 

และระดับภูมิภาค	

รายงานการศึกษาวิจัยปีงบประมาณ	 2559	 ให้ความสำาคัญกับการใช้ประโยชน์จากความตกลงระหว่างประเทศเพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้
สู่ความย่ังยืน	 	 โดยเน้นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (ASEAN	 Economic	 Community)	 ท่ีมีเป้าหมายสำาคัญ
เพ่ือการก้าวไปสู่การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันภายใต้การเติบโตไปด้วยกัน	 (Inclusive	 Growth)	 ท้ังด้านการค้าสินค้าและบริการ	 รวมท้ังการ
ให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมบทบาทของภาครัฐและเอกชนไทยในการมีส่วนรวมด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ความตกลงในอนุภูมิภาค 

ลุ่มแม่น้ำาโขง	(Greater	Mekong	Sub-Region:	GMS)	ซ่ึงมีสมาชิกรวม	6	ประเทศ	ประกอบด้วย	สปป.ลาว	เมียนมา	กัมพูชา	เวียดนาม	ไทย	และจีนตอนใต้	 
โดยในปีงบประมาณ	2559	สคพ.	ได้ดำาเนินงานโครงการวิจัยรวมท้ังส้ิน	7	เร่ืองดังต่อไปน้ี

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 
เดิมในกรอบอาเซียนเพ่ือเร่งรัดการเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งพัสดุภัณฑ์และพัฒนากฎหมาย
และร่วมมือกันด้านการบังคับใช้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับท่ีเก่ียวข้องกับ	E-commerce

การแสวงหาโอกาสการค้าสินค้าและบริการระหว่างประเทศสำาหรับ 
ผู้ประกอบการ SMEs ไทยจาก China E-commerce
วัตถุประสงค์
เพื่อวิเคราะห์และศึกษาตลาด	 E-commerce	 จีน	 เพ่ือกำาหนดกลยุทธ์สำาหรับผู้ประกอบการ	
SMEs	ไทยในการเข้าสู่ตลาด	E-commerce		กลุ่มสินค้าและบริการ	หมวดอาหารและเครื่องดืม่	 
ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและเพื่อสุขภาพ	และภาคบริการด้านการท่องเที่ยว	รวมทั้งจัดทำา 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้ภกำาาครัฐสนับสนุนผู้ประกอบการ	SMEs	ไทยให้สามารถเข้าสู่ตลาด	
China	E-commerce	ได้อย่างย่ังยืน
ข้อเสนอแนะเชิง นโยบายที่สำาคัญ
ผู้ประกอบไทยควรพัฒนาการรับรู้เก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภคจีนและติดต่อส่ือสารกับกลุ่มลูกค้า 

ชาวจีนที่มีศักยภาพโดยตรง		รวมถึงสร้างกลยุทธ์เพื่อการตระหนักรู้ถึงเอกลักษณ์ไทยใน
การสร้างความแตกต่างของตัวผลิตภัณฑ์ไทยในตลาดจีน	หน่วยงานภาครัฐควรเสริมสร้างขีด
ความสามารถ	(Capacity	Building)	และพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย 

ในระยะยาว	 โดยควรเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน	 และเผยแพร่องค์ความรู้เก่ียวกับ
การทำาตลาดในต่างประเท
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การพัฒนาความสามารถ    ในการแข่งขันและศักยภาพการเข้าสู่ตลาด
อาเซียนของภาคบริการไทย
วัตถุประสงค์
เพ่ือวิเคราะห์และประเมินศักยภาพของภาคบริการไทยภายใต้บริบทประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนและเสนอแนะแนวทางการยกระดับศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน	 
และกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจบริการรายสาขาในประเทศสมาชิกอาเซียนและเสนอแนะ
นโยบายการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการโดยภาพรวม
ข้อเสนอแนะเชิง นโยบายที่สำาคัญ
ไทยมีศักยภาพการแข่งขันในสาขาบริการความงามและบริการก่อสร้าง	จากกรณีศึกษาตลาด
กัมพูชา	พบว่านโยบายของภาครัฐและกฎหมายเอ้ือประโยชน์ต่อนักลงทุนต่างชาติ		แต่มีปัญหา
ความยุ่งยากในการปฎิบัติตามกฎหมายระดับรอง	ในการพัฒนาศักยภาพการเข้าสู่ตลาดสาขา
ก่อสร้างควรเน้นการพัฒนาศักยภาพแรงงาน	 สาขาบริการควรเน้นการพัฒนามาตรฐานสินค้า	
ท้ังน้ีโดยภาพรวมรัฐควรให้ความรู้ด้านกฎระเบียบด้านการลงทุนในในเชิงลึกเป็นรายสาขา	

การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและประสิทธิภาพการพัฒนาและส่งเสริม
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในกลุ่ม SMEs ของประเทศสมาชิกแาเซียน
วัตถุประสงค์
เพ่ือประเมินและเสนอแนะแนวทางการยกระดับความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยภายใต้บริบทของอาเซียน
ข้อเสนอแนะเชิง นโยบายที่สำาคัญ
ควรพัฒนากลไกการทำางานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานสนับสนุน	 โดยพิจารณา
จากยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	ทิศทางอุตสาหกรรมในอนาคต	ส่งเสริม	SMEs	ให้มีบทบาทเช่ือมโยง
กับภาคธุรกิจขนาดใหญ่ในห่วงโซ่คุณค่าโลก	 และกำาหนดนิยามและมีตัวชี้วัดของการพัฒนา
นวัตกรรมท่ีเหมาะสมท้ังเชิงจุลภาคและมหภาคท่ีเหมาะสมและเป็นรูปธรรม

การประเมินผลกระทบของนโยบายการค้าระหว่างประเทศเพ่ือ 
ลดความเหล่ือมล้ำาและการเติบโตอย่างสมดุลของประเทศสมาชิก 
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขง
วัตถุประสงค์
เพ่ือประเมินและเสนอแนะแนวทางการพัฒนานโยบายการค้าระหว่างประเทศเพ่ือลดความ
เหล่ือมล้ำาและนำาไปสู่การเติบโตอย่างสมดุลภายในประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขง	
ข้อเสนอแนะเชิง นโยบายที่สำาคัญ
ไทยเร่งลดมาตรการทางการค้าท่ีมิใช่ภาษี	 (Non-Tariff	 Measures:	 NTMs)	 สร้างส่ิงแวดล้อม
ทางการค้าและการลงทุนท่ีเหมาะสมผ่านการพัฒนาส่ิงอำานวยความสะดวกทางการค้า	 (Trade	
Facilitations:	TFs)	เร่งเผยแพร่องค์ความรู้เร่ืองการค้า	การลงทุน	การใช้สิทธิประโยชน์	ส่งเสริม
บทบาทภาคเอกชนในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาในรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชน	(Public-Private	Partnership:	PPP)	ในประเทศเพื่อนบ้าน
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การประเมินนโยบายการลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียน
ตามกรอบนโยบายการลงทุนเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินนโยบายการลงทุนของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน	 ตามกรอบนโยบาย 

การลงทุนเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนของท่ีประชุมสหประชาชาติว่าการค้าและการพัฒนา	
(UNCTAD)
ข้อเสนอแนะเชิง นโยบายที่สำาคัญ
นโยบายการลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียนมีระดับความสอดคล้องกับกรอบนโยบาย 

การลงทุนที่ยั่งยืนแตกต่างกันไปโดยแบ่งออกเป็น	 3	 กลุ่ม	 ทั้งนี้การนำากรอบการลงทุนเพื่อ 

การพัฒนาอย่างย่ังยืนใช้สำาหรับประเทศสมาชิกอาเซียนต้องคำานึงถึงความแตกต่างของประเทศ
สมาชิกอาเซียนท้ังด้านระดับการพัฒนาและโครงสร้างเศรษฐกิจ	 และการรักษาสมดุลระหวา่ง
การพัฒนาอย่างยั่งยืน	 และการดึงดูดการลงทุน	 ทั้งนี้นโยบายการลงทุนแบบใหม่ควรให้
ความสำาคัญกับสิ่งแวดล้อม	 ความรับผิดชอบต่อสังคม	 การเติบโตอย่างมีส่วนร่วม	 การลงทุน 

สีเขียวและสังคมคาร์บอน

การประเมินผลกระทบจากนโยบายการค้าการลงทุนของ
กลุ่มประเทศ BRICS ต่อประชาคมอาเซียน
วัตถุประสงค์
เพ่ือประเมินนโยบายและกลไกการค้าการลงทุนของกลุ่มประเทศ	BRICS	(บราซิล	รัสเซีย	อินเดีย	 
จีน	 และแอฟริกาใต้)	 ต่อประชาคมอาเซียน	 และเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการพัฒนาประโยชน์
ด้านการค้าการลงทุนของกลุ่มประเทศ	BRICS	ต่อประชาคมอาเซียน
ข้อเสนอแนะเชิง นโยบายที่สำาคัญ
การทำา	FTA	ระหว่างไทยกับ	BRICS	จะก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจกับไทย	โดยเลือกเจรจา
กับสมาชิก	BRICS	รายประเทศ	โดยการเจรจากับอินเดียจะให้ผลดีต่อเศรษฐกิจมากท่ีสุด	รองลง
มาคือรัสเซีย	 ในแง่การพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรม	 ไทยควรร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนโดย
คำานึงถึงศักยภาพของประเทศอาเซียนเป็นรายประเทศ		กรณีอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่อง
ประดับพบว่าไทยวรร่วมมือกับอินโดนีเซียและแอฟริกาใต้เพ่ือพัฒนาศักยภาพท้ังวัตถุดิบและ
กิจกรรมสำาคัญให้ตลอดห่วงโซ่มูลค่า

	 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

โครงการฝึกอบรมระดับภูมิภาคหลักสูตรนโยบายการค้าระหว่างประเทศ 
(Regional Trade Policy Course)
วันที่	12	ตุลาคม	–	4	ธันวาคม	2559	ณ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วยงานความร่วมมือ
-	องค์การการค้าโลก	(WTO)	
-	สถาบันฝึกอบรมและความร่วมมือวิชาการ	(ITTC)	
-	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ความสำาคัญ
-	เป็นความร่วมมือและบูรณาการทางวิชาการระหว่าง	4	องค์กร
-	 เป็นการจัดหลักสูตร	 Regional	 Trade	 Policy	 Course	 คร้ังแรกในประเทศไทยและ
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	 โดยมีผู้เข้าอบรมเป็นบุคลากรภาครัฐจำานวน	 29	 คน	 จาก	 22	
ประเทศ	ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก		
-	ITTC	คือ	สถาบันฝึกอบรมและความร่วมมือด้านวิชาการขององค์การการค้าโลก	(WTO)

การอบรม “การเจรจาด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ” 
(Government Procurement Negotiations)
หน่วยงานความร่วมมือ
-	UNESCAP	
-	Asia-Paciic	Research	and	Training	Network	(ARTNeT)	
-	กรมเจรจาการค้า	(กระทรวงพาณิชย์)
ความสำาคัญ
-	เป็นความร่วมมือภายใต้บันทึกความตกลงร่วมกันระหว่าง	3	องค์กร	คือ	สคพ.	
UNESCAP	และกระทรวงพาณิชย์	(2012-2017)
-	เป็นการจัดหลักสูตรใหม่และเป็นครั้งแรกในภูมิภาคในหัวข้อการเจรจาทางการค้า	 
การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ	 โดยมีผู้เข้าอบรมเป็นบุคลากรภาครัฐ	 33	 คนจาก	 6	 ประเทศ 

ในภูมิภาค	ได้แก่	กัมพูชา	สปป.ลาว	เมียนมา	เวียดนาม	ติมอร์เลสเต	รวมถึงประเทศไทย

26-27 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ, 
กรุงเทพฯ

วันที่ 10-11 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ, 
กรุงเทพฯ

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

การฝึกอบรม “Environmental Goods and Services Negotiations”
หน่วยงานความร่วมมือ
-	UNESCAP	
-	Asia-Paciic	Research	and	Training	Network	(ARTNeT)	
-	กรมเจรจาการค้า
ความสำาคัญ
-	เป็นการจัดหลักสูตรใหม่และเป็นคร้ังแรกในภูมิภาคในหัวข้อการเจรจาทางการค้าสินค้า 

และบริการส่ิงแวดล้อม	โดยมีผู้เข้าอบรมเป็นบุคลากรภาครัฐ	35	คน	จาก	10	ประเทศ	
ได้แก่	 กัมพูชา	 สปป.ลาว	 เมียนมา	 เวียดนาม	 ติมอร์เลสเต	 อินเดีย	 ฝร่ังเศส	 ไต้หวัน	
สหรัฐอเมริกา	รวมถึงประเทศไทย

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในเรื่อง “Trade Policy and Sustainable  
Development in Cambodia”
หน่วยงานความร่วมมือ
-	สถาบันอบรมและวิจัยทางการค้า	(TTRI)	ประเทศกัมพูชา
ความสำาคัญ
-	 เป็นความร่วมมือภายใต้บันทึกความตกลงร่วมกันระหว่างสคพ.	 และ	 TTRI	 ในสังกัด
กระทรวงพาณิชย์	ประเทศกัมพูชา	(2559)
-	เป็นหลักสูตรใหม่ท่ีสคพ.	พัฒนาข้ึนเพ่ือจัดการอบรมข้ึนท่ีประเทศกัมพูชา	
-	โดยมีผู้เข้าอบรมเป็นบุคลากรภาครัฐรวม	168	คน	(ต่างชาติ	164	และไทย	4	คน)
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โครงการประชุมกลุ่ม 77 ว่าด้วยการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (G77 
Meeting on Investment for Sustainable Development)
หน่วยงานความร่วมมือ
-	กลุ่มประเทศ	G77	
ความสำาคัญ
-	 ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมนานาชาติในระดับภูมิภาค	 เพ่ือส่งเสริมบทบาท
ประเทศไทยในฐานะประธานของกลุ่มความร่วมมือกลุ่มประเทศ	G77	และการพัฒนา
ความร่วมมือในกลุ่มประเทศใต้-ใต้(South-South	 Cooperation)	 เพ่ือผลักดันให้เกิด
การอนุวัติวาระการพัฒนาท่ีย่ังยืนตามเป้าหมาย	UNSDG	2030	
-	มีผู้เข้าร่วมการประชุมรวม	82	คน	ต่างชาติ	53	และคนไทย	29	คน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างหุ้นส่วนความร่วมมือด้านการค้าและ
การพัฒนาด้วยเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ” ครั้งที่ 1 - 6
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
-	เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจถึงการเช่ือมโยงเศรษฐกิจระหว่างกันในอนุภูมิภาค	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	2	วันที่	29	-	30	กันยายน	2559	ณ	โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชัน
เซ็นเตอร์	จังหวัดอุดรธานี
หน่วยงานความร่วมมือ
-	คณะผู้แทนถาวรไทยประจำาองค์การการค้าโลก	ณ	นครเจนีวา	
-	กระทรวงแรงงาน
ความสำาคัญ
-	ผู้เข้าร่วมสามารถนำาแนวปฏิบัติของ	TFA	ไปปรับประยุกต์ใช้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการค้า
ระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่ค้าได้

วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2559 
ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ชลบุรี

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

ครั้งที่ 1 วันที่ 26 – 27 กันยายน 2559 
ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
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การอบรม “กฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”
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	กระทรวงยุติธรรม
ความสำาคัญ
-	 เพ่ือสร้างความรู้	ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศให้กับ
ผู้บริหาร	และนิติกรในสังกัดกรมบังคับคดี
-เพื่อให้ผู้บริหาร	และนิติกรในสังกัดกรมบังคับคดี	สามารถนำาความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
เศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้องไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน	 ตลอดจน 

พัฒนาปรับปรุงกฎหมาย	กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องให้เป็นมาตรฐานสากล
-เพ่ือให้ผู้บริหาร	 และนิติกรในสังกัดกรมบังคับคดี	 มีความพร้อมด้านกฎหมายเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ	 เพ่ือผลักดันบทบาทของกรมบังคับคดีในเวทีภายในประเทศ	 และผลักดัน
บทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ

สัมมนาวิชาการ “การเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจที่ยั่งยืนในภูมิภาค
วันพุธที่	24	กุมภาพันธ์	2559	ณ	โรงแรมริเวอร์แคว	จังหวัดกาญจนบุรีี
หน่วยงานความร่วมมือ
-	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ความสำาคัญ
-	 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ยกระดับความรู้	 ความเข้าใจ	 และตระหนักถึงบริบททาง
เศรษฐกิจของโลก	 ที่เปลี่ยนแปลงไป	 และเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมสู่
การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในภูมิภาค

สัมมนาวิชาการ “การเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจที่ยั่งยืนในภูมิภาค”
เรื่อง	“การเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมสู่อาเซียน	2030”
วันศุกร์ที่	29	มกราคม	2559	ณ	โรงแรมพีลูส	จังหวัดกาญจนบุรี
หน่วยงานความร่วมมือ
-	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
-	สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ความสำาคัญ
-	 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ยกระดับความรู้	 ความเข้าใจ	 และตระหนักถึงบริบททาง
เศรษฐกิจของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป	 และเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมสู่
การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในภูมิภาค

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

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 
ณ โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรีี

วันที่ 29 มกราคม 2559 
ณ โรงแรมพีลูส จังหวัดกาญจนบุรี
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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

สคพ.	ได้ดำาเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือพัฒนาการให้บริการทางวิชาการ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีรายละเอียด
ดังนี้

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
01

1.1 การพัฒนาฐานข้อมูลผลงานและผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าและการพัฒนา 
เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลผลงานและผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าและการพัฒนา	ITD	Expert	Direct	 
โดยมีการเช่ือมโยงกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพ่ือให้บุคลากรของประเทศสามารถเข้าถึง
ฐานข้อมูลผลงานและผู้เช่ียวชาญด้านการค้าและการพัฒนาได้อย่างบูรณาการ	 โดยฐานข้อมูล 

ผลงานและผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าและการพัฒนา	 ITD	 Expert	 Direct	 ได้รบรวมข้อมูล 

ผู้เช่ียวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศ	การเงิน	การคลัง	การลงทุน	และการพัฒนา	ในภูมิภาค 

อาเซียน	 จำานวนกว่า	 400	 คน	 โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ	 เช่น	
ข้าราชการ	เอกชน	นักวิชาการ	อาจารย์มหาวิทยาลัย	เป็นต้น			
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1.2 การจัดทำาแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศ เพื่อให้สถาบันมีแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ	 ในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศสำาหรับใช้ในการดำาเนินงานของสถาบันให้มีความมั่นคงปลอดภัย
และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

1.3 โครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ (Software) และอุปกรณ์ด้านการออกแบบ 
(Graphic Design) เพื่อให้สถาบันมีซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ด้านการออกแบบที่เหมาะ
สมและทันสมัยสำาหรับการใช้งานด้านสื่อสารองค์กร	 สถาบันมีซอฟต์แวร์และอุปกรณ ์

ด้านการออกแบบที่เหมาะสมและทันสมัย

1.4  การเช่าอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้	สคพ.	มีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ท่ีทันสมัยและพร้อมใช้งาน	โดยเป็นส่วนหน่ึงในนโยบายลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์นอกจาก 

นี้การเช่าอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ	 ยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการบำารุงรักษาอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศเดิมที่มีอยู่	เนื่องจากอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานเป็นเวลานาน	ย่อมต้อง
ใช้ค่าใช้จ่ายในการบำารุงรักษาจำานวนมาก	 ยิ่งไปกว่านั้นยังมีต้นทุนต่ำากว่าการจัดซื้ออุปกรณ์
เทคโนโลยีสารเทศใหม่เนื่องจากอุปกรณ์ใหม่จะมีค่าใช้จ่ายสำาหรับลิขสิทธ์โปรแกรมเพ่ิมเติม
นอกจากราคาอุปกรณ์

1.5 โครงการจ้างบำารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สถาบันมีระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพ	โดยปัจจุบันสถาบันมีระบบท่ีสำาคัญ	
3	 ระบบ	 ได้แก่	 ระบบเว็บไซต์และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์	 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	 
และระบบงบประมาณบัญชีการเงิน
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ด้านงานเผยแพร่วิชาการ	 ที่ผ่านมา	 สคพ.	 ได้
มีการประชาสัมพันธ์และสื่อสารข้อมูลองค์กร
มากยิ่งขึ้น	 และสื่อสารข้อมูลองค์กรมากยิ่งขึ้น	 
ในช่องทางต่าง	ๆ	รวมทั้งผ่านสื่อสาธารณะทั่วไป 

เช่น	สื่อวิทยุ	โทรทัศน์	หนังสือพิมพ์	เป็นต้น	ดังนี้

2.1 ส่ือวิทย สคพ.	ได้ออกอากาศทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:	FM	101.5	MHz.	 
และออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง	 คลื่น	 FM.96.5	 MHz.	 (คลื่นความคิด)	 เพื่อ 

เผยแพร่กิจกรรมของสถาบัน	ของ	สคพ.	ในหัวข้อเกี่ยวกับการการค้าและการพัฒนา

2.2 โทรทัศน์ สคพ.	 ออกรายการโทรทัศน์	
“รายการรักเมืองไทย”	 ออกอากาศทาง	 TNN2	
เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการค้าระหว่าง
ประเทศ	การลงทุน	และการพัฒนา	โดยวิทยากร
ของ	สคพ.	เป็นผู้ให้ความรู้ในหัวข้อต่าง	เป้าหมาย
การพัฒนาท่ีย่ังยืนของโลก

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

ด้านเผยแพร่วิชาการ
02
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2.4 สื่อและสิ่งพิมพ์ของ สคพ. สคพ.	 มีการจัดทำาสื่อและสิ่งพิมพ์เผยแพร่ข้อมูล	 
งานวิชาการในรูปแบบต่างๆ	เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและเผยแพร่ภาพลักษณ์ของ	สคพ.	ให้
บุคคลและหน่วยงานภายนอกได้รู้จัก	และรับรู้ถึงภารกิจขององค์กรผ่านสื่อและสิ่งพิมพ์ต่าง	ๆ 	
ได้แก่
-	ชั้นวางหนังสือ	เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของสถาบัน	(Trade	&	Development	Corner) 
เพ่ือนำาไปจัดต้ังไว้ตามสถานศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ด้านการค้าและการพัฒาอ่ืนๆ	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	เพ่ือตีพิมพ์ให้มีความน่าสนใจและน่าอ่านมากข้ึน	โดยงานวิจัยท่ีตีพิมพ์มีดังน้ี
	 -	การศึกษาวิจัยเร่ือง	“แนวทางและมาตรการเพ่ือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพ้ืนท่ีแนวชายแดนของไทย”
	 -	การศึกษาวิจัยเร่ือง	“การพัฒนามาตรการและกรอบการดำาเนินงานเชิงสถาบันเพ่ือสนับสนุนการลงทุนโดยตรงในประเทศประชาคมเศรษฐกิจ 

อาเซียนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” 

	 -	การศึกษาวิจัยเร่ือง	“การพัฒนานโยบายการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติภายใต้ประชาคมอาเซียนเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมไทย” 

	 -	การศึกษาวิจัยเร่ือง	“การแสวงประโยชน์และโอกาสจากความตกลงการค้าบริการของประชาคมอาเซียน:	ศึกษาโอกาสและความท้าทายการ
เคล่ือนย้ายแรงงานตามข้อตกลงยอมรับร่วมวิชาชีพบัญชีและวิชาชีพพยาบาล”
	 -	การศึกษาวิจัยเร่ือง	“แนวทางการลดมาตรการกีดกันทางการค้าท่ีมิใช่ภาษี	(Non–Tariff	Measures:	NTMs)	ภาคสินค้าเกษตร	ปศุสัตว์	และ
ประมง	ในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน	+	6	(จีน	เกาหลี	ญ่ีปุ่น	ออสเตรเลีย	อินเดีย	นิวซีแลนด์)”
	 -	การศึกษาวิจัยเร่ือง	“โอกาสการค้าการลงทุนภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีไทย	-	อินเดีย	และอาเซียน	-	อินเดีย	ศึกษาเจาะลึกเป็นรายรัฐ”
	 -	การศึกษาวิจัยเร่ือง	“การพัฒนาสินเช่ือเพ่ือการค้าเพ่ือส่งออกสำาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)” 

	 -	การศึกษาวิจัยเร่ือง	“โอกาสและลู่ทางการเข้าสู่ตลาดของธุรกิจอาหารฮาลาลในอินโดนีเซีย	(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
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ก้าวย่างของเวียดนาม
วันอังคารที่	4	ตุลาคม	2559

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอีคอมเมิร์ซอาเซียน	(1)	
วันพุธที่	5	ตุลาคม	2559

อาเซียนกับการลงทุนเพื่อการพัฒนายั่งยืน
วันอังคารที่	11	ตุลาคม	2559

ค้าขาย-ลงทุน	กับกลุ่มประเทศบริคส์	(1)
วันพุธที่	12	ตุลาคม	2559

อาเซียนกับมินท์	(1)
วันอังคารที่	18	ตุลาคม	2559

อาเซียนกับมินท์	(จบ)
วันอังคารที่	25	ตุลาคม	2559

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอีคอมเมิร์ซอาเซียน	(2)
วันพุธที่	26	ตุลาคม	2559

การพัฒนาแบบ	4.0
วันอังคารที่	1	พฤศจิกายน	2559

ค้าขาย-ลงทุน	กับกลุ่มประเทศบริคส์	(จบ)
วันพุธที่	2	พฤศจิกายน	2559

โอกาสลงทุนภาคเกษตรใน	สปป.ลาว	(1)
วันอังคารที่	8	พฤศจิกายน	2559

วิกฤติการจ้างงานเยาวชน
วันพุธที่	9	พฤศจิกายน	2559

โอกาสลงทุนภาคเกษตรใน	สปป.ลาว	(จบ)
วันอังคารที่	15	พฤศจิกายน	2559

เจาะกลยุทธ์ลงทุนเวียดนาม
วันพุธที่	16	พฤศจิกายน	2559

การพัฒนาการค้าชายแดนไทย	-	เมียนมา	
วันอังคารที่	22	พฤศจิกายน	2559

บทความที่ตีพิมพ์
 สคพ.	ได้จัดทำาบทความ	เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน	ทั้งด้านเศรษฐกิจ	การค้า	และการพัฒนา	เผยแพร่โดยตีพิมพ์แล้ว	ดังนี้

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
สอดคล้องกันของภาคการผลิตท่ีเก่ียวข้องท่ีจำาเป็นต่อการสร้างวัฏจักรท่ีพึง
ประสงค์อันจะก่อให้เกิดการเพิ่มพูนและกระจายความมั่งคั่ง	 รายงานจะได้กล่าว
ถึงประเด็นต่าง	 ๆ	 ที่สำาคัญ	 เช่น	 “กับดักรายได้ปานกลาง”	 “ภาวะถดถอยของ 
ภาคอุตสาหกรรมก่อนเวลาอันสมควร”	และ	“ภาวะถูกสาปด้านทรัพยากรธรรมชาติ”	
ผ่านทางการตรวจสอบด้านความเช่ียวชาญเฉพาะทางด้านการค้า	การสนับสนุนทาง 
การเงินสำาหรับการลงทุนและการบังคับใช้นโยบายอุตสาหกรรมท่ีมีประสิทธิผล
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การใช้ประโยชน์	EWEC
วันพุธที่	23	พฤศจิกายน	2559

คนงานคอปกสีเทา
วันอังคารที่	29	พฤศจิกายน	2559

ชนชั้นกลางชนบท
วันพุธที่	30	พฤศจิกายน	2559

บทบาทไทยต่อการลดความเหลื่อมล้ำาใน	GMS
วันอังคารที่	6	ธันวาคม	2559

FTA	ไทย	-	สหภาพยุโรป
วันพุธที่	7	ธันวาคม	2559

ธุรกิจบริการไทยสู่ตลาดเพื่อนบ้าน
วันพุธที่	14	ธันวาคม	2559

เขตนวัตกรรมจูร่ง
วันอังคารที่	20	ธันวาคม	2559

สิ่งอำานวยความสะดวกทางการค้า
วันพุธที่	21	ธันวาคม	2559

นโยบายแรงงาน
วันอังคารที่	27	ธันวาคม	2559

เขตเศรษฐกิจตราด-เกาะกง
วันพุธที่	28	ธันวาคม	2559

ประสานความร่วมมือ	เพื่อลด	NTM
วันอังคารที่	3	มกราคม	2560

มาตรฐานแรงงานกับการค้าระหว่างประเทศ
วันพุธที่	4	มกราคม	2560

แนวโน้มเศรษฐกิจโลก	และอาเซียน	ปี	2560
วันอังคารที่	10	มกราคม	2560

ASEAN	PPP	กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
วันพุธที่	11	มกราคม	2560

โอกาสอุตสาหกรรม	MICE	จากอาเซียน
วันอังคารที่	17	มกราคม	2560

ส่งออกภาคบริการสู่ตลาด	CLMV
วันพุธที่	18	มกราคม	2560

แรงงานนอกระบบของอาเซียน
วันอังคารที่	24	มกราคม	2560

อาเซียนใน	Global	Talent	Competitiveness	Index
วันพุธที่	25	มกราคม	2560

วิสาหกิจสังคมในอาเซียน	(1)
วันอังคารที่	31	มกราคม	2560

อาเซียนกับพลังงานทดแทน
วันพุธที่	1	กุมภาพันธ์	2560

วิสาหกิจสังคมในอาเซียน	(จบ)	
วันอังคารที่	7	กุมภาพันธ์	2560

แนวคิดอาเซียนเพื่อประชาชนและโดยประชาชน
วันพุธที่	8	กุมภาพันธ์	2560

ทิศทางการปฏิรูปของเมียนมา	
วันอังคารที่	14	กุมภาพันธ์	2560

สังคมสูงวัยในอาเซียน
วันพุธที่	15	กุมภาพันธ์	2560

ห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรอาเซียน
วันอังคารที่	21	กุมภาพันธ์	2560

การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของ	ASEAN	SMEs
วันพุธที่	22	กุมภาพันธ์	2560

การพัฒนาสู่เศรษฐกิจสีเขียวของอาเซียน
วันอังคารที่	28	กุมภาพันธ์	2560

สิงคโปร์	:	ต้นแบบอำานวยความสะดวกการค้าอาเซียน
วันพุธที่	1	มีนาคม	2560

การศึกษาที่ยั่งยืน
วันอังคารที่	7	มีนาคม	2560

ความสะดวกทางการค
วันพุธที่	8	มีนาคม	2560
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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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