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สรุปผลการประเมิน ส่วนที่ 1 
หัวข้อ 1.1  : Introduction to Public Policy-Making Process 

โดย ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30-16.30 น. 
.............................................................................................. 

ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี้  

ก่อน การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย (1.9)  
หลัง การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง  (3.8) (ดูภาพประกอบท่ี 1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ ความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

ส่วนที่ 2 รูปแบบการสอน ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ ประเมินผลต่อรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.1) 
(ดูภาพประกอบท่ี 2) 
 

1)  เนื้อหาตรงกับความคาดหวัง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.0)
2)  สร้างความม่ันใจ และสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.9)
3)  คาดว่าสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ ถ่ายทอดได้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.7)
4)  วิทยากรมีการยกตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบหัวข้อ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.1)
5)  การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.5)
6)  มีการผสมผสานท่ีเหมาะสม (การบรรยาย/ อภิปราย และการระดมความคิดเห็น) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.2)
7)  ระยะเวลามีความเหมาะสม และตรงตามเวลาท่ีกำหนด พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.0)
8)  ผู้เข้าอบรมมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.0)
9)  การอบรมกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมใช้ความคิด และเห็นประเด็นสำคัญของเนื้อหา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.3)
10) เอกสารประกอบการบรรยายเข้าใจง่าย ช่วยให้ติดตามหัวข้อบรรยายได้ต่อเนื่อง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.0)
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ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
 

ส่วนท่ี 3 รูปแบบการสอน 
 

 เนื้อหาสาระส่วนใดในการบรรยายครั้งนี้ท่ีตรงกับท่ีท่านคาดหวังไว้มากท่ีสุด 
- ด้าน Public Policy : การตีความหมายของ Public policy ในบริบทของต่างประเทศเปรียบเทียบข้อมูลกับประเทศไทย/ 

แนวคิด หลักการและมุมมองในการจัดทำนโยบาย/ เป้าหมายของการทำ Public Policy/ จุดเน้นของแต่ละนโยบายมีหลาย
ปัจจัย เช่น Background ของผู้นำประเทศ สภาพเศรษฐกิจและสังคม/ ตัวอย่างของ Public policy ในประเทศไทย/ 
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในแต่ละด้าน/ องค์ประกอบของนโยบายสาธารณะ มีหลายภาคส่วนท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียหรือได้รับ
ผลกระทบจากนโยบาย 

- ด้าน Policy-Making Process : The Public Policy Process (Problem Identification, Policy Formulation, 
Policy Adoption, Policy Implementation & Policy Evaluation)/ Problem Identification ท่ี ไม่ ได้มองแค่
แก้ปัญหา แต่มองถึงโอกาสท่ีพร้อมสำหรับเหตุการณ์ต่างๆ/ การ Formulation จุดสำคัญคือ การมีส่วนร่วมและ
ผลประโยชน์ร่วมของผู้กำหนดนโยบาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกลุ่มอ่ืนๆท่ีไม่เกี่ยวข้องโดยตรง/ การแนะนำ
กระบวนการทำนโยบาย และเสริมตรงส่วนท่ีผิดพลาด แนะแนวทางการแก้ปัญหาหากมีการติดขัดระหว่างการทดลอง
ร่างนโยบาย/ การผลักดันให้เกิดนโยบาย รวมท้ังการประมาณการระยะเวลาท่ีทำให้เกิดนโยบายแต่ละเร่ือง 

- ด้านนโยบาย : การวิเคราะห์นโยบาย/ การอยู่รอดของนโยบาย (Technical Feasibility, Congruence with 
Values of Community Members & Anticipation of Future Constraints)/ The policy cycle and the 
information cycle ทำให้เห็นภาพการพัฒนานโยบาย/ การคำนึงถึงประเด็น Interdependency ท่ีไม่สามารถมอง
แยกเป็นประเด็นได้ เพราะทุกอย่างสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน มีส่วน "ได้" ก็ต้องมีส่วน "เสีย"/ การนำหลักการ Policy 
making process มาประยุกต์ในการเขียนนโยบายในประเด็นต่าง ๆ/ แนวทางการจัดทำนโยบาย การกำหนดบทบาท
ของภาคส่วนต่างๆ ในการประสานความร่วมมือและขับเคลื่อน รวมไปถึงประเด็น Concern ต่างๆ ท่ีควรทราบในการ
กำหนดนโยบาย อาทิ การประเมินความคุ้มค่าของงบประมาณ นโยบายสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตาม
สถานการณ์และความเหมาะสม ควรมีการคำนึงถึงระยะเวลาความสำเร็จและการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาล เป็นต้น  

- ด้านอื่นๆ : Approaches to Policy Analysis ทำให้เห็นว่าผู้เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนานโยบายใช้กลยุทธ์
ใด/ Global Issues to Watch in 2021/ policy windows มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการปฏิบัติงานจริง เพราะ
เกี่ยวข้องกับเวลาและจังหวะท่ีเหมาะสม/ การเรียนรู้แนวคิด และกระบวนการจัดทำนโยบายในยุคสมัยต่างๆ ของ
ประเทศไทย/ ข้อมูลการแสดงตำแหน่งของแต่ละหน่วยงานทำให้ทราบว่าหน่วยงานใดมีบทบาท หน้าท่ีอย่างไร 

 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนำไปประยุกต์ใช้ 
- ด้าน Public Policy : Target group/ Trend ในอนาคตของการทำ policy/ Window of Opportunity ในการทำ 

Policy/ การรวบรวม การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานท่ีสำคัญในสหสาขาวิชา รวมไปถึงการศึกษากฎหมาย ข้อระเบียบต่างๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้ทราบถึงมูลสำคัญให้สามารถนำมาประยุกต์ เชื่อมโยงในการดำเนินงาน/ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้



   3 

 

ส่วนเสียเพ่ือระบุปัญหาที่แท้จริงก่อนการพัฒนานโยบาย/ นิยามของนโยบายสาธารณะ/ แนวคิด หลักการและเงื่อนไข
ต่างๆ ในการจัดทำนโยบาย/ นโยบายต่างๆของรัฐ ท่ีนำมาประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจของหน่วยงานให้ทุน/ ตัวอย่าง 
Public policy ท่ีชัดเจนของประเทศ/ ศาสตร์ต่าง ๆ (Disciplines) ท่ีมีส่วนร่วมในการสร้างนโยบาย 

- ด้าน Policy-Making Process : การ Checklist ข้ันตอนเพ่ือให้ตอบทุกคำถามในแต่ละ Process / การทำงาน
ร่วมกับหลายภาคส่วนต้องคิดรอบด้าน/ ข้ันตอนการทำนโยบายทั้ง Circle โดยเฉพาะ Policy Formulation โดยการ
มีส่วนร่วมของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องท้ัง Chain/ "Agents" หรือ Stakeholders ในกระบวนการสร้างนโยบาย/ Policy 
Implementation นำไปใช้ในการพัฒนานโยบายหรือการออกโจทย์ให้กับผู้รับทุนให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของ
ประเทศ/ Policy Adoption และ Policy Implement เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ/ 
การจะทำให้เกิดการยอมรับ และนำไปปฏิบัติจะต้องอาศัยจังหวะ และโอกาสท่ีเหมาะสม  

- ด้านนโยบาย : การคิดนโยบายตามสถานการณ์ปัญหา และความจำเป็นของประเทศในเรื่องต่างๆ/ ปัญหาระดับโลกท่ีควรให้
ความสำคัญในปี ค.ศ. 2021/ วิธีการวิเคราะห์นโยบายรูปแบบต่าง ๆ/ ผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายท้ังฝ่ายนิติ
บัญญัติ ฝ่ายบริหาร หน่วยงานภาครัฐ ท้องถ่ิน ประชาชน และส่ือมวลชน ซ่ึงล้วนมีส่วนสำคัญในการผลักดันนโยบาย/ ส่วน
ท่ีน่าจะประยุกต์กับงานได้ คือ The Policy Cycle and The Information Cycle และ Approaches to Policy Analysis 

- ด้านอื่นๆ : Issue to Watch in 2021/ policy windows/ กลยุทธ์ต่างๆ ของผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนด
นโยบาย และตัวอย่างนโยบายสำคัญของแต่ละหน่วยงานสำคัญระดับโลกท่ีสามารถนำมาปรับใช้ในการออกแบบ
นโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

 

 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร  
- Policy Evaluation/ Policy-Making Process 
- การมีส่วนร่วมในการคิด และออกแบบข้อเสนอนโยบายและได้รับฟังความคดิเห็นจากวิทยากรจากทำกิจกรรม Workshop 
- การกำหนดวิธีการ และระยะเวลา 
- ทิศทาง (Trend) ของหัวข้อนโยบายที่ทุกคนให้ความสำคัญ เช่น กำลังคน  
- ตัวอย่าง Public policy ท่ีประสบความสำเร็จในประเทศไทย/ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกแบบนโยบาย 

 

 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- Public Policy, Policy-Making Process และการออกแบบนโยบาย 
- การประเมินความเหมาะสมในการใช้กลยุทธ์ การใช้เคร่ืองมือออกแบบและพัฒนานโยบาย 
- การกำหนดระยะเวลา การแบ่งระยะ และขั้นตอนการกำหนดนโยบายสาธารณะ 
- แนวคิดพ้ืนฐานของกระบวนการออกแบบนโยบาย 
- นโยบายด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

 

 ข้อมูล/ เอกสารประกอบเนื้อหาท่ีอยากให้เพ่ิมเติม 
- ข้อมูล Policy Evaluation  
- ตัวอย่างเพ่ิมเติม ดังนี้ 1) Public policy ของต่างประเทศท่ีมีความเด่นชัด และประสบความสำเร็จ 2) การทำนโยบาย 

3) กระบวนการจัดทำนโยบาย และ 4) การเขียนนโยบายท่ีใช้ Policy making process 
- เอกสารประกอบการบรรยายควรเป็นภาษาไทย (ถ้ามี) โดยเฉพาะเนื้อหาในส่วนของกระบวนการจัดทำนโยบาย 
 

 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
- ควรเพ่ิมกระบวนการมีส่วนร่วม (Workshop) เพ่ือให้เกิดแลกเปลี่ยนประเด็นจากผู้เข้าร่วมอบรมและวิทยากร 
- ควรเพ่ิมเติมรายละเอียด การถอดบทเรียน Key Success Factor และ ตัวอย่างนโยบายสาธารณะท่ีสำคญัของประเทศ  

............................................................................................................................ 
ข้อมูลอ้างอิง 
 หัวข้อ : Introduction to Public Policy-Making Process ผู้ตอบแบบประเมินจำนวนท้ังสิ้น 47 ท่าน 
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สรุปผลการประเมิน ส่วนที่ 1 
หัวข้อ 1.2 : ภาพระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์   

วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทย และประเด็นทา้ทาย 
โดย ดร.กิติพงค์  พร้อมวงค์ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30-15.30 น. 

.............................................................................................. 
ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี้  

ก่อน การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย (2.3)  
หลัง การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก  (4.0) (ดูภาพประกอบท่ี 1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ ความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

ส่วนที่ 2 รูปแบบการสอน ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ ประเมินผลต่อรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.2) 
(ดูภาพประกอบท่ี 2) 
 

1)  เนื้อหาตรงกับความคาดหวัง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.2)
2)  สร้างความม่ันใจ และสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.0)
3)  คาดว่าสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ ถ่ายทอดได้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.7)
4)  วิทยากรมีการยกตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบหัวข้อ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.5)
5)  การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.6)
6)  มีการผสมผสานท่ีเหมาะสม (การบรรยาย/ อภิปราย และการระดมความคิดเห็น) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.5)
7)  ระยะเวลามีความเหมาะสม และตรงตามเวลาท่ีกำหนด พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.7)
8)  ผู้เข้าอบรมมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.3)
9)  การอบรมกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมใช้ความคิด และเห็นประเด็นสำคัญของเนื้อหา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.6)
10) เอกสารประกอบการบรรยายเข้าใจง่าย ช่วยให้ติดตามหัวข้อบรรยายได้ต่อเนื่อง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.2)
 
 
 
 
 
 



   2 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
 

ส่วนท่ี 3 รูปแบบการสอน 
 

 เนื้อหาสาระส่วนใดในการบรรยายครั้งนี้ท่ีตรงกับท่ีท่านคาดหวังไว้มากท่ีสุด 
- ด้านระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย : ท่ีมา ประวัติ ภาพรวม การพัฒนาระบบ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย/ Key Initiatives สำหรับการพัฒนานโยบาย ด้านการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.)/ Middle Income Trap/ การเข้าใจหลักการของนวัตกรรม 
และตัวอย่างจากต่างประเทศ/ การพัฒนาการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมสามารถนำไปสู่การเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด/ การส่งเสริม Startup/ การส่งเสริมอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค/ ข้อมูลและทิศทางการ
พัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ และบทบาทของระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย/ 
โครงสร้างพ้ืนฐานนวัตกรรม/ โครงการ และ Platform ต่างๆ ในระบบด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) 
ของประเทศไทย/ นวัตกรรม และระบบนวัตกรรม โดยเฉพาะระบบนิเวศนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยต่อกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)/ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในปัจจุบัน และการ
พัฒนาท่ีผ่านมา/ ดัชนีและตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจในการลงทุน R&D และการขับเคลื่อน IDEs รวมถึงความแตกต่างของ
การวิจัยเพ่ือค้นพบสิ่งใหม่กับการสร้างนวัตกรรม/ ภาพปัญหา Mismatch ของกลุ่มวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (วทน.) กับการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน/ มาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรม 

- ด้านนโยบาย : การมองภาพรวมของระบบนวัตกรรมเพ่ือพัฒนานโยบาย/ การสร้างนโยบายและ Eco-System ท่ี
สนับสนุนการพัฒนาประเทศ/ ข้อจำกัดในการนำนโยบายไปปฏิบัติจริง/ แนวทางการจัดทำนโยบายท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศท่ีมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบวิจัย และนวัตกรรมท่ีสำคัญของประเทศ รวมถึงปัจจัยท่ี
เกี่ยวข้องท่ีช่วยในการส่งเสริม และผลักดันให้สามารถนำนโยบายต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์จริงในทางปฏิบัติ และ
ส่งเสริมการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย/ ระบบบริหารจัดการด้านการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ท่ีมีประสิทธิภาพ และการปลดล็อคกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเอ้ือต่อการวิจัย
และนวัตกรรมของภาครัฐ และภาคเอกชน/ มาตรการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรม 

- ด้านอื่นๆ : การสร้าง Deep Tech Enterprises ในประเทศไทย/ การวิเคราะห์เศรษฐกิจ/ กฎหมาย กฎระเบียบท่ี
เอ้ือต่อการวิจัยและนวัตกรรมของภาครัฐ และภาคเอกชน/ มุมมองในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
นวัตกรรม วิธีการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ การทำความเข้าใจเก่ียวกับ GDP และ GDP per Capita/ ตัวอย่างดัชนี 
และกราฟต่างๆ แสดงให้เห็นภาพข้อแตกต่างระหว่างประเทศท่ีประสบความสำเร็จด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และ
นวัตกรรม กับประเทศท่ีอยู่ระหว่างพัฒนา/ สถานะของประเทศไทยต่อภาพรวมด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(ววน.) ของโลก 

 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนำไปประยุกต์ใช้ 
- ด้านระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย : Innovation Ecosystem/ Middle Income 

Trap/ การวางระบบ และกระบวนการทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันท่ีย่ังยืนของ 
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Target Industries/ การสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม เพ่ือสร้างแรงจูงใจแก่นักวิจัย หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 
ให้เกิดการทำวิจัย และนำผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง/ การเติบโตทางเศรษฐกิจ และความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทย/ การพัฒนาในระยะท่ีผ่านมา Key Initiatives/ การนำเสนอเก่ียวกับการดำเนินการผลักดัน
อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (Regional Science Park : RSP)/ แนวทางการพัฒนางานวิจัยให้เป็นนวัตกรรม/ ปัจจัย
ท่ีเกี่ยวข้องกับนวัตกรรม เพ่ือการมองระบบนิเวศนวัตกรรมท่ีรอบด้าน/ มาตรการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรม/ 
องค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีจะต้องคำนึงถึงในการพัฒนานโยบาย 

- ด้านนโยบาย : การต่อยอดอุตสาหกรรม และพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่/ การคำนึงถึงความต่อเนื่องของ
นโยบาย/ แนวทางการสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมในประเทศไทย/ การส่งเสริมด้านเศรษฐกิจนวัตกรรม และ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ/ ระบบนิเวศนวัตกรรม/ ภาพระบบ และโครงสร้างต่างๆ เป็นประโยชน์ต่อ
ด้านการทำงานเชิงนโยบาย  

- ด้านอื่นๆ : การวิเคราะห์เศรษฐกิจ/ การสนับสนุนให้หน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ทำวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึก เพ่ือนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจนวัตกรรม/ การพัฒนาข้อเสนอนโยบาย Startup/ ความ
เข้าใจในด้านเศรษฐกิจนวัตกรรม/ ตัวอย่างแพลตฟอร์มต่างๆ 

 

 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร  
- Fluctuations in Economic Cycle ของประเทศไทย 
- IDEs  
- Middle Income Trap 
- ความหมายของนวัตกรรม 
- รายละเอียดของการเพิ่มสัดส่วน GERD ต่อ GDP 
- บทบาทของหน่วยงานภาครัฐในระบบนิเวศนวัตกรรม ด้านระบบโครงสร้างสนับสนุนและระบบบริหารจัดการด้านการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) การปลดล็อคกฎหมาย กฎระเบียบให้เอ้ือต่อการทำวิจัยและ
นำไปใช้ประโยชน์ 

- บริษัทไทยในตลาดโลก 
- เป้าหมายของ Startup ในการเป็น Unicorn ท่ีมีมูลค่าบริษัทมากกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ 

 

 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- Eastern Economic Corridor  
- Innovation Policy, Innovation Ecosystem Stakeholder Model ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรม 
- การพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย 
- การออกแบบนโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจนวัตกรรม 
- การเติบโตทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย 
- การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นสิ่งสำคัญท่ีจะช่วยผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจนวัตกรรม 
- กระบวนการพัฒนาผู้ประกอบการ IDE 
- การวางระบบและกระบวนการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันท่ีย่ังยืนของ Target 

Industries 
- การขับเคลื่อนประเทศด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ใน 3 มิติ คือ 1) สังคมและ

สิ่งแวดล้อม 2) เศรษฐกิจฐานราก และ 3) เศรษฐกิจนวัตกรรม 
 

 ข้อมูล/ เอกสารประกอบเนื้อหาท่ีอยากให้เพ่ิมเติม 
- Success & Failure Cases ในการพัฒนา IDE  
- การขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศผ่านการทำงานระหว่างกระทรวงต่างๆ  
- การเขียนนโยบายด้านเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 
- ข้อมูลด้าน Sandbox  
- ข้อควรคำนึง/ ข้อจำกัดต่างๆ ในประเด็นการขับเคลื่อน การผลักดันนโยบาย 
- นโยบายการขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก 
- ตัวอย่าง Template การประเมินต่างๆ 
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- ตัวอย่างมาตรการที่ประสบความสำเร็จ และข้อจำกัดท่ีทำให้การขับเคลื่อนเชิงนโยบายเกิดข้ึนได้จากภาพรวม และ
แนวคิดการปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) 

 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
- Big picture ความเหมือน และความแตกต่างของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนของประเทศไทย 
- ข้อมูลเพ่ิมเติมด้านมิติทางภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการผลักดันนโยบายด้านวิจัย วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) 
- ควรเพ่ิมเติมระยะเวลาในการอบรม 
- วิธีการผลักดันให้ประเทศมีการลงทุนด้าน R&D มากข้ึน 
- ผู้เข้าร่วมมีความหลากหลายในเรื่องพ้ืนฐาน และประสบการณ์ ผู้มีท่ีข้อมูลน้อยไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือตอบคำถาม

ในระหว่างการอบรมได้ 
- เอกสารประกอบการบรรยายในส่วนท่ีเป็นกราฟ อยากให้ปร้ินสีเพ่ือความชัดเจน หรือเลือกใช้รูปแบบเส้นกราฟท่ีมี

ความแตกต่างกัน 
............................................................................................................................ 

ข้อมูลอ้างอิง 
 หัวข้อ  : ภาพระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย และประเด็นท้าทาย ผู้ตอบแบบประเมินจำนวน
ท้ังสิ้น 47 ท่าน 
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สรปุผลการประเมิน ส่วนที่ 1 
หัวข้อ 1.3  : กระบวนการพัฒนาข้อเสนอนโยบาย 

โดย ดร.สุชาต  อุดมโสภกิจ และ ผศ.ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา 
 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15:30 - 17:30 น. 

.............................................................................................. 
ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี้  

ก่อน การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย (2.3)  
หลัง การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง  (3.9) (ดูภาพประกอบท่ี 1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ ความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

ส่วนท่ี 2 รูปแบบการสอน ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ ประเมินผลต่อรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.8) 
(ดูภาพประกอบท่ี 2) 
 

1)  เนื้อหาตรงกับความคาดหวัง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.9)
2)  สร้างความม่ันใจ และสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.9)
3)  คาดว่าสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ ถ่ายทอดได้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.5)
4)  วิทยากรมีการยกตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบหัวข้อ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.0)
5)  การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.1)
6)  มีการผสมผสานท่ีเหมาะสม (การบรรยาย/ อภิปราย และการระดมความคิดเห็น) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.8)
7)  ระยะเวลามีความเหมาะสม และตรงตามเวลาท่ีกำหนด พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.6)
8)  ผู้เข้าอบรมมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.5)
9)  การอบรมกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมใช้ความคิด และเห็นประเด็นสำคัญของเนื้อหา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.7)
10) เอกสารประกอบการบรรยายเข้าใจง่าย ช่วยให้ติดตามหัวข้อบรรยายได้ต่อเนื่อง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.1)
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ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
 

ส่วนท่ี 3 รูปแบบการสอน 
 

 เนื้อหาสาระส่วนใดในการบรรยายครั้งนี้ท่ีตรงกับท่ีท่านคาดหวังไว้มากท่ีสุด 
- ด้านกระบวนการพัฒนาข้อเสนอนโยบาย  : แนวคิด หลักการ กระบวนการ และเครื่องมือท่ีใช้ในการทำนโยบาย/ 

ความหมาย เนื้อหาการคาดการณ์อนาคต/ ลำดับข้ันตอนและองค์ประกอบของการจัดทำนโยบาย/ การเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในการบวนการคิด การวางแผนในการวิเคราะห์ และการจัดทำยุทธศาสตร์/ การวิเคราะห์ 
Stakeholder/ การเขียนภาพอนาคต และการสำรวจ Delphi/ เคร่ืองมือในการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ เช่น 
Framework  & Templet ในการนำไปใช้งาน ได้แก่ Strategic Needs, Stakeholder Analysis, Foresight, Swot 
analysis, Tows, Design Thinking, Policy Design/ ตัวอย่างเครื่องมือใน Policy Design ท่ีสามารถนำมาใช้ในการ
ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน 

- ด้านนโยบาย : Innovation/ การคาดการณ์อนาคต (Foresight)/ การก้าวข้ามจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง/ 
การใช้เคร่ืองมือในการทำนโยบาย/ ข้ันตอนในการเก็บข้อมูล เช่น เทคนิคในการสัมภาษณ์ 

- ด้านอื่นๆ : การใช้ Design Thinking/ การขบัเคลื่อนประเทศด้วยเศรษฐกิจนวัตกรรม/ การเขียนภาพอนาคต 
 

 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนำไปประยุกต์ใช้ 
- ด้านกระบวนการพัฒนาข้อเสนอนโยบาย  : Strategic Needs/ การใช้ Design Thinking ในการเก็บข้อมูลจากผู้ท่ีมี

ส่วนได้เสีย (Supply side, Integrator และ Demand side ต้ังแต่ระดับ Local จนถึง National)/ การใช้เคร่ืองมือ
ในการวิเคราะห์เพ่ือจัดทำนโยบาย/ การพัฒนายุทธศาสตร์ ต้ังแต่การต้ังวิสัยทัศน์ถึงการนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ/ การ
คาดการณ์อนาคต และการสำรวจ Delphi/ กระบวนการคิด บริบทท่ีเกี่ยวข้อง และความสำคัญต่างๆ เพ่ือใช้ในการ
จัดทำยุทธศาสตร์/ หลักการ วิธีการในการพัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือเป็น IDEs 

- ด้านนโยบาย : Stake holder Analysis, Stake holder Assessment/ การส่งเสริมระดับความพร้อมในการพัฒนา
นวัตกรรม/ การคาดการณ์อนาคตเพ่ือวางแผนในการพัฒนาแพลตฟอร์ม และกลไกการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ให้ตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ การนำยุทธศาสตร์การเปล่ียนแปลงใน 5 ด้าน เป็นกรอบในการจัดทำ
นโยบาย การวัด และประเมินผล 

- ด้านอื่นๆ : SWOT Analysis/ ข้ันตอนและตัวอย่างเคร่ืองมือของ Design thinking 
 

 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร  
- การขับเคล่ือนเศรษฐกิจนวัตกรรม 
- กระบวนการพัฒนาข้อเสนอนโยบาย 
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- การพัฒนายุทธศาสตร์โดยใช้เคร่ืองมือ VMOSA 
- การเลือกใช้เคร่ืองมือ Foresight/ Double Diamond Model 
- แลกเปลี่ยนเรื่องนวัตกรรมคืออะไร 
- สิ่งท่ีต้องดำเนินการหรือไม่ต้องดำเนินการหากเป็นสิ่งท่ี Stakeholder ต้องการ แต่ไม่มีระบุในภารกิจ หรือบทบาท 

หน้าท่ีของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  
 

 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบนโยบาย 
- กระบวนการพัฒนาข้อเสนอนโยบาย เช่น Policy Design 
- การกำหนดนโยบายท่ีเปลี่ยนความเสี่ยงให้กลายเป็นโอกาส การสร้างความได้เปรียบ และการสร้างขีดความสามารถ

ขององค์กรท่ีสามารถนำไปใช้ได้จริง 
- การเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลให้ตอบโจทย์ 

OKRs นิติบัญญัติ และกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้อง 
- การ Define ปัญหาและโจทย์โดย Stakeholder ท่ีเป็นภาคเอกชน 
- ข้ันตอน และเคร่ืองมือในการออกแบบนโยบาย รวมท้ังตัวอย่างเคร่ืองมือท่ีน่าสนใจ 
- นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ต้องทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 5 ด้าน 

คือ กระบวนทัศน์ บุคลากร กระบวนการ สมรรถนะ และสร้างความมุ่งม่ัน/กระตือรือร้น 
 

 ข้อมูล/ เอกสารประกอบเนื้อหาท่ีอยากให้เพ่ิมเติม 
- Empathy Map  
- การวิเคราะห์กระบวนการจริง และตัวอย่างกรณีศึกษาทุกข้ันตอน 
- การอธิบายขั้นตอน และยกตัวอย่างการใช้เคร่ืองมือ Design Thinking อย่างละเอียด  
- ข้อมูล ปัญหาท่ีเกิดกับระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ในปัจจุบัน 
 

 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
- ควรเพ่ิมเติม Workshop การใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ 
- ควรจัดทำคู่มือ (Tools) ในการจัดทำนโยบาย รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเคร่ืองมือพ้ืนฐาน และเคร่ืองมือท่ี Advance ใน

แต่ละสาขาให้ทันสมัยท้ังในประเทศและต่างประเทศ   
- อยากให้เพ่ิมผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหัวข้อจากมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานอ่ืน เช่น สถาบันนโยบายสาธารณะ  

............................................................................................................................ 
ข้อมูลอ้างอิง 
 หัวข้อ  : กระบวนการพัฒนาข้อเสนอนโยบาย ผู้ตอบแบบประเมินจำนวนท้ังสิ้น 43 ท่าน 
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สรปุผลการประเมิน ส่วนที่ 2 
หัวข้อ 2.1 : Introduction to STI Policy 

โดย ศ.ดร.ภัทรพงศ์  อินทรกำเนิด  ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:30 - 16:30 น. 
.............................................................................................. 

ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี้  

ก่อน การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย (2.4)  
หลัง การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก  (4.1) (ดูภาพประกอบท่ี 1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ ความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

ส่วนที่ 2 รูปแบบการสอน ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ ประเมินผลต่อรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.4) 
(ดูภาพประกอบท่ี 2) 
 

1)  เนื้อหาตรงกับความคาดหวัง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.6)
2)  สร้างความม่ันใจ และสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.3)
3)  คาดว่าสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ ถ่ายทอดได้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.0)
4)  วิทยากรมีการยกตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบหัวข้อ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.7)
5)  การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.8)
6)  มีการผสมผสานท่ีเหมาะสม (การบรรยาย/ อภิปราย และการระดมความคิดเห็น) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.5)
7)  ระยะเวลามีความเหมาะสม และตรงตามเวลาท่ีกำหนด พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.2)
8)  ผู้เข้าอบรมมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.1)
9)  การอบรมกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมใช้ความคิด และเห็นประเด็นสำคัญของเนื้อหา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.4)
10) เอกสารประกอบการบรรยายเข้าใจง่าย ช่วยให้ติดตามหัวข้อบรรยายได้ต่อเนื่อง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.4)
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ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
 

ส่วนท่ี 3 รูปแบบการสอน 
 

 เนื้อหาสาระส่วนใดในการบรรยายครั้งนี้ท่ีตรงกับท่ีท่านคาดหวังไว้มากท่ีสุด 
- ด้าน Science Technology  : การยกระดับเทคโนโลยีให้แพร่กระจายในวงกว้าง/ ความหมาย ความสำคัญและ

ตัวอย่างของ Science Technology/ ความสำคัญและความเสี่ยงของ R&D/ นิยามของนวัตกรรม/ นโยบาย STI 
ไม่ได้จำกัดเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มีความเกี่ยวข้องกับนโยบายอ่ืนๆ เช่น นโยบายต่างประเทศ 
นโยบายด้านแรงงาน/ แนวทางการพัฒนาการต่อยอดองค์ความรู้ท่ีมากกว่าการส่งเสริม และการพัฒนางานวิจัย
พ้ืนฐาน (Basic Research) การสร้าง Innovation ท่ีมากกว่าการส่งเสริมและพัฒนา R&D/ บทบาทของ IPR 
Protection ในการออกแบบนโยบายด้าน Science และ Technology/ ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาท่ีช่วย
ส่งเสริมให้คนอยากเป็นเจ้าของ Patent/ ตัวอย่างของ Policy Shift และกรณีศึกษาของต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศญี่ปุ่นประกอบการบรรยาย 

- ด้าน  Innovation Policy : Evolution of Innovation Model/ Roles of Government on STI policy/ การ
สร้างเครือข่าย นโยบาย กลไกการสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมโดยภาครัฐ/ การเพ่ิม Capacity ในการสร้างนวัตกรรม 
ผ่านการเพ่ิมปฏิสัมพันธ์ระหว่าง Key Players/ การสร้าง Network และการสร้าง Absorptive Capacity/ 
การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายนวัตกรรมของประเทศไทยกับต่างประเทศ เพ่ือพิจารณาข้อดี ข้อท้าทาย/ ความสำคัญ
ของ Innovation/ ความแตกต่างระหว่าง Science Policy vs Innovation Policy/ นิยาม และแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง
และความเคล่ือนไหวของกระแสแนวคิด/ แนวทางการส่งเสริม Incremental Innovation/ ตัวอย่างของต่างประเทศ 
และมุมมองต่อนโยบายของประเทศไทยในปัจจุบัน/ หัวใจสำคัญของนโยบายด้านนวัตกรรม คือศักยภาพในการคิดค้น
นวัตกรรมและส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เล่นหลักเพ่ือให้เกิดการนำเทคโนโลยีและข้อมูลไปใช้
ประโยชน์/ องค์ประกอบสำคัญ บริบทเงื่อนไขท่ีจะนำมาพัฒนาเป็นนโยบายด้านวัตกรรม 
ด้านอื่นๆ : ความสำคัญ และปัจจัยต่าง ๆ ท่ีทำให้เกิดนวัตกรรม/ นวัตกรรมไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (ววน.) และไม่จำเป็นต้องเริ่มจาก R&D เสมอไป 

 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนำไปประยุกต์ใช้ 
- ด้าน Science Technology  : แนวคิด หลักการและความสำคัญของ STI Policy/ นิยามของคำว่านวัตกรรม/ การทำ

ให้  Technology สาม ารถน ำไป ใช้ ใน วงก ว้ าง ได้  และค วร เป็ น  "Strategic Technology" ห รือ  "Generic 
Technology"/ การสนับสนุนความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคเอกชนในการทำงานวิจัยท่ีเป็น Global 
Challenge/ การส่งเสริม Tech localization/ นโยบายท่ีสนับสนุนในการพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยี สร้างการ
เปลี่ยนแปลงเชิงระบบ/ เป้าหมายของ Technology Policy คือ Deep Technology/ ตัวอย่างของหน่วยงานใน
ต่างประเทศ/ รูปแบบและทิศทางการพัฒนา Science Technology 
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- ด้าน Innovation Policy : แนวทางการขับเคล่ือนนโยบาย STI/ ชนิดของ Innovation/ การให้ภาคเอกชนเข้ามามี
ส่วนร่วมร่วมในการกำหนดโจทย์วิจัย/ การนำความรู้ทางมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์มาประยุกต์ในการกำหนด
นโยบาย/ การเตรียมความพร้อมของประเทศไทย ให้มี Absorptive Capacity/ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินด้าน
นวัตกรรม และการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรม นอกเหนือจากการส่งเสริมด้าน 
R&D/ นโยบายท่ีสร้าง Absorptive Capacity ให้ SME และ สร้าง Scenario ให้เห็นความท้าทายในอนาคตของแต่
ละ sector เพ่ือให้ภาคเอกชนหลุดจากกับดักเทคโนโลยีเดิม/ การสนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในวง
กว้างของ Stakeholder กลุ่มต่างๆ ซ่ึงต้องพัฒนากลไก Ecosystem และสร้างแรงจูงใจให้ Supply side และ 
Demand side รวมถึงมี Intermediary เชื่อมโยงและขับเคลื่อน/ มาตรการภาษีของภาครัฐ/ ตัวอย่างการสร้าง 
Capability ของต่างประเทศ 

- ด้านอื่นๆ : การสร้างเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ได้จริง/ 
การสร้าง Soft Institution ท่ีเป็นวัฒนธรรมชุดความคิด/ นโยบาย STI ในเชิงกว้างครอบคลุมนโยบายด้านอ่ืนๆ  

-  

 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร  
- Innovation Policy  
- Innovation จำเป็นต้อง Derived มาจาก R&D หรือไม่ 
- Key success ของการเกิด Consortium ในประเทศญี่ปุ่น และการพัฒนาระบบ STI  
- Product vs. Process Innovation  
- การพัฒนานโยบายที่เอ้ือต่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
- นิยาม ของคำว่านวัตกรรมและการพัฒนานวัตกรรม 

 

 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- Paradigm Innovation 
- การออกแบบนโยบายที่ตอบสนองแต่ละประเด็นอย่างชัดเจน ระหว่างประเด็น S&T และ Innovation 
- การกำหนดมาตรการ และ เคร่ืองมือทางนโยบายหรือกลไกท่ีภาครัฐเข้าไปส่งเสริม 
- การพัฒนาศักยภาพของ SME โดยอาศัยเคร่ืองมือ และความรู้จากสถาบันอุดมศึกษา 
- ข้อจำกัดของการสนับสนุนเงินภาครัฐต่อเอกชน เพราะเป็นประเด็นท่ีคนส่วนใหญ่มองข้าม 
- นโยบายการลงทุน นโยบายการค้า การแข่งขัน และ การศึกษา  

 

 ข้อมูล/ เอกสารประกอบเนื้อหาท่ีอยากให้เพ่ิมเติม 
- Stakeholder ในระบบ STI ต่างประเทศ เปรียบเทียบกับประเทศไทย 
- การจัดลำดับความสำคัญของนโยบาย STI ว่าควรจะมุ่งเน้นไปเรื่องใด 
- ข้อมูลรายละเอียดการพัฒนาการจากอดีตจนถึงปัจจุบันของนโยบายหรือมาตรการเก่ียวกับด้าน Innovation และ 

S&T ของประเทศไทย 
- แนวทางการประเมินผลด้านนวัตกรรม ท่ีจะช่วยสะท้อนให้เกิดการพัฒนาด้านนวัตกรรมท่ีจะช่วยยกระดับการพัฒนา

ของประเทศไทยท้ังในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
- รายละเอียดเกี่ยวกับ Absorptive Capacity  
- ตัวอย่าง Success case ของ Innovation Policy ของด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ท่ีทำให้เกิด

ประโยชน์ต่อประเทศ  
 

 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
- ควรเพ่ิมเติมเวลาในหัวข้อนี้ เนื่องจากเป็นหัวข้อท่ีมีเนื้อหาจำนวนมาก ทำให้ไม่มีเวลาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

............................................................................................................................ 
ข้อมูลอ้างอิง 
 หัวข้อ  : Introduction to STI Policy ผู้ตอบแบบประเมินจำนวนท้ังสิ้น 44 ท่าน 
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สรปุผลการประเมิน ส่วนที่ 2 
หัวข้อ 2.2 : System Perspective of Innovation 

โดย ศ.ดร.ภัทรพงศ์  อินทรกำเนิด  ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. 
.............................................................................................. 

ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี้  

ก่อน การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย (2.3)  
หลัง การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง  (3.9) (ดูภาพประกอบท่ี 1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ ความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

ส่วนที่ 2 รูปแบบการสอน ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ ประเมินผลต่อรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.2) 
(ดูภาพประกอบท่ี 2) 
 

1)  เนื้อหาตรงกับความคาดหวัง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.1)
2)  สร้างความม่ันใจ และสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.0)
3)  คาดว่าสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ ถ่ายทอดได้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.7)
4)  วิทยากรมีการยกตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบหัวข้อ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.6)
5)  การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.6)
6)  มีการผสมผสานท่ีเหมาะสม (การบรรยาย/ อภิปราย และการระดมความคิดเห็น) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.2)
7)  ระยะเวลามีความเหมาะสม และตรงตามเวลาท่ีกำหนด พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.0)
8)  ผู้เข้าอบรมมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.0)
9)  การอบรมกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมใช้ความคิด และเห็นประเด็นสำคัญของเนื้อหา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.3)
10) เอกสารประกอบการบรรยายเข้าใจง่าย ช่วยให้ติดตามหัวข้อบรรยายได้ต่อเนื่อง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.2)
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ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
 

ส่วนที่ 3 รูปแบบการสอน 
 

 เนื้อหาสาระส่วนใดในการบรรยายครั้งนี้ท่ีตรงกับที่ท่านคาดหวังไว้มากท่ีสุด 
- ด้าน System Perspective of Innovation : องค์ประกอบของ Innovation Systems/ Concept ของระบบ

นวัตกรรม และตัวอย่าง key actors/ กระบวนการ/ แนวทางการพิจารณาปัจจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดทำ
นโยบาย โดยมุ่งเน้นการพิจารณาอย่างครอบคลุมทุกมิติรวมไปถึงการส่งเสริมบทบาทท่ีสำคัญอย่าง Local actors/ 
ความสำคัญของ Diffusion/ Regional Innovation System ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงสร้างการเมืองการปกครองที่เป็น
ข้อจำกัดให้เกิดมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาพื้นท่ี/ การนำ NIS ไปประยุกต์ใช้/ ตัวอย่างการ Apply concept สู่การใช้จริง 
เช่น ตลาดน้ำอัมพวา/ รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ Innovation  

- ด้านอื่นๆ : Constitution of innovation systems/ Entry & Competition ในประเทศญี่ปุ่น/ Measurement 
Indicators/ National Innovation System 

 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนำไปประยุกต์ใช้ 
- ด้าน System Perspective of Innovation : National Systems: Key Features และ Linkages between Actors/ 

Regional Innovation System (RIS) การขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมระดับภูมิภาค ซ่ึงต้องพิจารณาเรื่องความรู้ใน 
Sub-systems ระดับหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย บริษัท และหน่วยย่อยอ่ืนๆ รวมถึงทำความเข้าใจรูปแบบการ
ขับเคลื่อนนวัตกรรมในบริบทท่ีแตกต่างกัน โดยมีตัวอย่างในพ้ืนท่ีตลาดน้ำอัมพวา/ Sectoral Innovation system/ 
การศึกษา และทำความเข้าใจเกี่ยวกับอุปสรรคท่ีมีต่อการขับเคลื่อนระบบนวัตกรรม เพ่ือติดตาม และประเมินผล
แผนงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)/ การวิเคราะห์ Innovation Systems รูปแบบต่างๆ/ การ
ถ่ายทอดการเรียนรู้ Tacit knowledge, Tech transfer รวมถึงการสร้าง Network ผ่าน Interaction/ ความสำคัญ
ของ Entrepreneur กับระบบนวัตกรรม/ แนวคิดเร่ืองนโยบายท่ีเน้นการกระจายอำนาจสู่ท้องถ่ิน / ระบบ 
Innovation ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค 

- ด้านอื่นๆ : National Innovation System/ Measurement Indicators 
 

 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร  
- System Perspective of Innovation 
- Types of RIS  
- University-Industry Linkage (UIL) 
- การทำหน้าท่ี Intermediary เชื่อมโยงระหว่าง Supply กับ Demand ควรเป็นหน้าท่ีของใคร 
- การวิเคราะห์ Innovation System 
- การถอดบทเรียนกรณีศึกษาตลาดน้ำอัมพวา 
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- นโยบาย Sandbox ในการสร้างนโยบายท่ีไม่ใช่ One size fit all 
- นโยบาย แนวคิด และกระบวนการเขียนนโยบาย 
- ตัวอย่าง Innovation Ecosystem ในต่างประเทศ และ ตัวอย่าง System Innovation ท่ีประสบความสำเร็จ 

 

 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- Constitution of Innovation Systems ควรพิจารณาองค์ประกอบในระบบ บทบาท และความสามารถในการ

ปฏิสัมพันธ์กับหน่วยอ่ืนในระบบ รวมถึงกระบวนการท่ีมีหลักฐานชัดเจน และสิ่งท่ีเกิดจากการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 
- National Innovation Systems หน่วยงานด้านนโยบายต้องออกแบบนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(ววน.) ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศ และตามความต้องการของภาคเอกชน ภาคประชาสังคม Stakeholders ท่ี
เกี่ยวข้อง รวมท้ังทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ต้องมีปฏิสัมพันธ์และทำงานร่วมกัน เพ่ือให้นำไปสู่การเผยแพร่
และใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ให้เกิดขีดความสามารถในการแข่งขันพัฒนาและแก้ปัญหาของประเทศ 

- Regional Innovation System สามารถนำไปใช้เพ่ือทำความเข้าใจนโยบายเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี  
- การออกแบบนโยบายที่มาจากส่วนราชการท้องถ่ิน  
- การแบ่งระดับ System of Innovation โดยในแต่ละระดับจะมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามเป้าหมาย และการดำเนินการท่ี

แตกต่างกัน 
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทข้ามชาติ 
- การเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Innovation system ท้ังระบบ โดยพิจารณาการวิเคราะห์นโยบายท่ีรวมถึงการ

สร้างโอกาสและวางแนวทางการส่งเสริมองค์ความรู้พ้ืนฐาน การพัฒนา Absorptive capacity เพ่ือรองรับการศึกษา
และการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 

- ตัวอย่างของการออกแบบนโยบายของผู้ประกอบการภาคเอกชน 
- ผลจากการพัฒนานวัตกรรมต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 

 ข้อมูล/ เอกสารประกอบเนื้อหาท่ีอยากให้เพ่ิมเติม 
- Case study ของประเทศต่างๆ เช่น ประเทศไต้หวัน และประเทศญ่ีปุ่น 
- การถอดบทเรียนของการสร้างระบบนวัตกรรมท่ีดีของต่างประเทศ เปรียบเทียบบริบทท่ีคล้ายและแตกต่าง 
- ตัวอย่างการใช้ System Innovation ในการวิเคราะห์เพ่ือออกแบบนโยบาย 
- ตัวอย่างนโยบายของประเทศไทยท่ีประสบความสำเร็จในการออกแบบนโยบายและมีการทำงานเชื่อมโยงกับทุกภาค

ส่วน ท่ีสะท้อนให้เห็นการนำระบบด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) มาใช ้
 

 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
- เพ่ิมเติมเอกสารท่ีเป็นภาษาไทย 

............................................................................................................................ 
ข้อมูลอ้างอิง 
 หัวข้อ  : System Perspective of Innovation ผู้ตอบแบบประเมินจำนวนท้ังสิ้น 42 ท่าน 
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สรปุผลการประเมิน ส่วนที่ 2 
หัวข้อ 2.3 : Economic Effects of Innovation and  

Measurement Indicators for Measuring Innovation 
โดย รศ.ดร. พรีะ  เจรญิพร ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น. 

.............................................................................................. 
ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี้  

ก่อน การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย (2.2)  
หลัง การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง  (3.7) (ดูภาพประกอบท่ี 1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ ความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

ส่วนที่ 2 รูปแบบการสอน ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ ประเมินผลต่อรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.1) 
(ดูภาพประกอบท่ี 2) 
 

1)  เนื้อหาตรงกับความคาดหวัง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.1)
2)  สร้างความม่ันใจ และสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.9)
3)  คาดว่าสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ ถ่ายทอดได้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.6)
4)  วิทยากรมีการยกตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบหัวข้อ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.4)
5)  การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.5)
6)  มีการผสมผสานท่ีเหมาะสม (การบรรยาย/ อภิปราย และการระดมความคิดเห็น) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.2)
7)  ระยะเวลามีความเหมาะสม และตรงตามเวลาท่ีกำหนด พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.3)
8)  ผู้เข้าอบรมมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.9)
9)  การอบรมกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมใช้ความคิด และเห็นประเด็นสำคัญของเนื้อหา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.2)
10) เอกสารประกอบการบรรยายเข้าใจง่าย ช่วยให้ติดตามหัวข้อบรรยายได้ต่อเนื่อง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.2)
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ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
 

ส่วนที่ 3 รูปแบบการสอน 
 

 เนื้อหาสาระส่วนใดในการบรรยายครั้งนี้ท่ีตรงกับที่ท่านคาดหวังไว้มากท่ีสุด 
- ด้าน Economic Effects of Innovation : ท่ีมา แนวคิด มุมมอง วิวัฒนาการพัฒนาการของเศรษฐศาสตร์ท่ีเกี่ยวกับ

นวัตกรรม/ การวิเคราะห์ข้อมูลประเทศไทยและตัวอย่างในต่างประเทศ/ เงื่อนไขและปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ/ การวัดและการประเมินผลของนโยบาย/ การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ไปเป็นนวัตกรรม ทำให้เกิดมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ/ การใช้สถิติในการวิเคราะห์นโยบาย/ ผลกระทบของนวัตกรรมท่ีมีต่อเศรษฐกิจ 

- ด้าน Measurement Indicators for Measuring Innovation : Optimal Level/ การมี Evidence Based ใน
การทำงาน/ กรณีศึกษาการวิจัยโดยใช้ข้อมูลจากแบบสำรวจการวิจัยและพัฒนาและกิจกรรมนวัตกรรมภาคเอกชน ปี 
พ.ศ. 2560/ การประเมินผลของการดำเนินนโยบายด้านต่างๆ ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ/ ความสำคัญของ 
Framework การเลือกและกำหนดตัวชี้วัด/ นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม/ ภาพรวมและตัวอย่างข้อมูลเชิงสถิติ 
ตัวชี้วัดต่างๆ สามารถนำมาเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ประกอบการจัดทำนโยบาย/ หลักคิด Solow Growth Model 
ประเด็นสนับสนุนการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและความสำคัญของการนส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ 

- ด้านอื่นๆ : Innovation activities/ การวิเคราะห์จุดบกพร่องในการพัฒนาและกำหนดนโยบาย  
 

 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนำไปประยุกต์ใช้ 
- ด้าน Economic Effects of Innovation : Keys drivers of Economic Growth/ การกำหนดเป้าประสงค์ในการ

พัฒนานวัตกรรม/ การพิจารณาการออกแบบโครงการหรือข้อเสนอเชิงนโยบายต่างๆ ให้ครอบคลุมถึงด้านเศรษฐกิจ/ 
การให้ความสำคัญกับมิติอ่ืนๆ ในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน การ
ยกระดับรายได้/ การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจเพ่ือปรับให้เข้ากับนวัตกรรมประเทศ/ การทำให้ Demand และ Supply 
match กันทำให้เกิด Systemic/ การจัดทำนโยบายให้เหมาะสมกับบริบท และสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ/ ความ
เชื่อมโยงระหว่างนวัตกรรมและผลกระทบทางเศรษฐกิจ/ แนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์ยุคต่าง ๆ/ นโยบายการเพ่ิม
ปัจจัยทุนให้กับ Invention ท่ีมีศักยภาพ 

- ด้ าน  Measurement Indicators for Measuring Innovation : Innovation Measurement Framework/ 
การออกแบบนโยบายจาก Evidence-based policy/ การใช้สถิติประกอบการตัดสินใจ วัดจุดแข็ง จุดอ่อน และ
วัดผลการเปลี่ยนแปลง/ การส่งเสริมนวัตกรรมในภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาคเอกชน/ การนำผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ รวมถึงข้อมูลการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา/ การพัฒนานโยบายท่ีเป็นลักษณะของ 
Demand Supply Matching/ การวัด การประเมินผล และกระบวนศึกษาย้อนกลับ (Feedback loop)/ ข้อมูลท่ีมา 
และความสำคัญของ Oslo Manual 

- ด้านอื่นๆ : ตัวอย่างการส่งเสริมนวัตกรรมในภาคบริการ 
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 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร  
- Economic Effects of Innovation  
- Measurement Indicators for Measuring Innovation 
- Middle-income Trap 
- Indicator ในการวัดความสามารถทางเศรษฐกิจในมาตรฐานสากล 
- ความสำคัญของตัวชี้วัดและ Innovation Ecosystem  
- ตัวอย่างนโยบายของไทยท่ีใช้ออกแบบตามแนวคิด EBP 

 

 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- การพิจารณาผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยพิจารณาจากทฤษฎีและข้อมูลเชิงสถิติ 
- การกำหนด OKRs และ Benchmark ในการติดตามประเมินผล 
- การนำ Indicator มาใช้ในการเปรียบเทียบกับต่างประเทศมเพ่ือพัฒนาประเทศไทย 
- การเข้าใจสถิติและนำมาวิเคราะห์เพ่ือหาวิธีแก้ปัญหา 
- ความเชื่อมโยงของ R&D และ Innovation 
- ความสำคัญและผลกระทบของนวัตกรรมท่ีมีต่อเศรษฐกิจไทย 
- ความจำเป็นท่ีหน่วยงานภาครัฐต้องเข้ามาแทรกแซงการคิดด้านนวัตกรรม  
- ระบบนวัตกรรมมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้ต้อง

ออกแบบนโยบายให้มีความสอดคล้องความต้องการของภาคเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 
 

 ข้อมูล/ เอกสารประกอบเนื้อหาท่ีอยากให้เพ่ิมเติม 
- วิธี/เคร่ืองมือประเมินนวัตกรรม 
- ตัวอย่างการประเมินหน่วยงานในไทยด้วย Oslo manual 
 

 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
- เนื้อหาบางส่วนมีข้อมูลซ้อนกับหัวข้ออ่ืน 

............................................................................................................................ 
ข้อมูลอ้างอิง 
 หัวข้อ : Economic Effects of Innovation and Measurement Indicators for Measuring Innovation ผู้ตอบแบบประเมิน
จำนวนท้ังสิ้น 38 ท่าน 
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สรปุผลการประเมิน ส่วนที่ 2 
หัวข้อ 2.4 : Innovation Financing  

โดย ศ.ดร.ภัทรพงศ์ อินทรกำเนดิ ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น. 
.............................................................................................. 

ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี้  

ก่อน การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย (2.1)  
หลัง การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง  (3.6) (ดูภาพประกอบท่ี 1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ ความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

ส่วนที่ 2 รูปแบบการสอน ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ ประเมินผลต่อรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.1) 
(ดูภาพประกอบท่ี 2) 
 

1)  เนื้อหาตรงกับความคาดหวัง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.1)
2)  สร้างความม่ันใจ และสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.8)
3)  คาดว่าสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ ถ่ายทอดได้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.5)
4)  วิทยากรมีการยกตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบหัวข้อ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.5)
5)  การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.5)
6)  มีการผสมผสานท่ีเหมาะสม (การบรรยาย/ อภิปราย และการระดมความคิดเห็น) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.2)
7)  ระยะเวลามีความเหมาะสม และตรงตามเวลาท่ีกำหนด พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.1)
8)  ผู้เข้าอบรมมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.9)
9)  การอบรมกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมใช้ความคิด และเห็นประเด็นสำคัญของเนื้อหา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.2)
10) เอกสารประกอบการบรรยายเข้าใจง่าย ช่วยให้ติดตามหัวข้อบรรยายได้ต่อเนื่อง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.0)
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ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
 

ส่วนที่ 3 รูปแบบการสอน 
 

 เนื้อหาสาระส่วนใดในการบรรยายครั้งนี้ท่ีตรงกับที่ท่านคาดหวังไว้มากท่ีสุด 
- ด้ าน  Innovation Financing : Innovation Policy Instruments, Type of Policy Instrument ซ่ึ ง มี วิ ธีการ

ปฏิบั ติ ท่ี ต่างกัน  (Tax concession, Grants, Loans and Equity participation)/ Innovation Financing ของ
หน่วยงานภาครัฐในปัจจุบัน/ Supply-side vs. Demand-side STI Policies/ การเปรียบเทียบระหว่างประเทศท่ี
พัฒนาแล้วและประเทศท่ีกำลังพัฒนา/ การจัด Priority Setting และมาตรการทางการเงิน/ กรณีศึกษา Best 
Practice รูปแบบของต่างประเทศ/ ความเกี่ยวข้องระหว่างด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) กับเศรษฐกิจ
ของประเทศ/ ประเภทของ Innovation Financing ในประเทศไทยเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ/ วิธีการท่ีเหมาะสมใน
การสนับสนุนบริษัทท่ีอยู่ในแต่ละ Stage/ ผลกระทบท่ีเกิดจากการที่รัฐลงทุนด้านงบฯวิจัยและนวัตกรรมให้แก่
ภาคอุตสาหกรรม 
 

 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนำไปประยุกต์ใช้ 
- ด้าน  Innovation Financing : Demand side policy Instruments/ การออกแบบแนวทางการพัฒนาท่ี

เหมาะสมกับสถานการณ์และความต้องการด้านเศรษฐกิจของประเทศ/ ข้อดี ข้อเสียของมาตรการสนับสนุนทาง
การเงิน/ เคร่ืองมือด้านนโยบายนวัตกรรม (Innovation policy instruments)/ แนวทางและการจัดการนวัตกรรม 
Financing ท่ีเหมาะสม/ นโยบาย และมาตรการในการสนับสนุนของภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับ Innovation Financing
มาตรการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมก่อให้เกิด Outcome & Impact / ตัวอย่างของการพัฒนานโยบาย STI ของ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะแนวคิดการทำงานแบบ consortium และการสนับสนุนงบประมาณไปท่ีเอกชน/ รูปแบบการ
สนับสนุนหรือกระตุ้นให้ภาคเอกชนทำ RD 

- ด้านอื่นๆ : การกำหนดกรอบ Policy Framework และ Priorities setting/ มาตรการสนับสนุน Startup 
 

 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร  
- Government Technology Procurement 
- Innovation Ecosystem  
- Innovation Financing การสร้างนวัตกรรมโดยเร่ิมจากการลอกเลียนแบบจากเทคโนโลยีอ่ืนๆ ท่ีจะละเมิดสิทธ์ิ 

หรือไม่ 
- Strategic Policy Setting 
- Type of Policy Instrument 
- การทำหน้าท่ีของ Intermediary ในประเทศไทย 



 

   3 

 

 
 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

- Framework ของ Innovation Financing (Objective setting, priority setting และ Policy Implementation) 
- Financing เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม 
- Innovation Financing และ Supply-side & Demand-side STI Policies 
- R&D Tax Incentives และ Case Study 
- STI Policies for Latecomer Countries  
- การติดตามและประเมินผลลัพธ์ผลกระทบท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 
- การสนับสนุนเงิน การสร้างตลาดให้กับนวัตกรรม การสนับสนุนจากภาครัฐบาลต่อ SME เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยี 
- การจัดทำนโยบายในรูปแบบ Horizontal priority มากกว่าการส่งเสริมการพัฒนา R&D เพียงอย่างเดียว 
- ลำดับข้ัน หรือเส้นทางการพัฒนาโดยอิงจากตัวอย่างในประเทศต่างๆ 
- มาตรการทางการเงินและแรงจูงใจอ่ืนๆ ท่ีจะส่งเสริมการลงทุนวิจัยของประเทศ 

 

 ข้อมูล/ เอกสารประกอบเนื้อหาท่ีอยากให้เพ่ิมเติม 
- เอกสารเสริมหัวข้อโดยเฉพาะของประเทศไทย 
- ตัวอย่างท่ีเป็นรูปภาพ เพ่ือเสริมความหมายจากตัวอักษร 

 

 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
- Case Study Korea 
- ควรเพ่ิมเติมเวลาในการแลกเปล่ียนคำถาม 

............................................................................................................................ 
ข้อมูลอ้างอิง 
 หัวข้อ : : Innovation Financing  ผู้ตอบแบบประเมินจำนวนท้ังสิ้น 40 ท่าน 
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สรปุผลการประเมิน ส่วนที่ 2 
หัวข้อ 2.5 : Development Economics  

: Measuring the Impact of Science Policy by Economic Indicators 
โดย ดร.อนรรฆ เสรเีชษฐพงศ์ ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น. 

.............................................................................................. 
ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี้  

ก่อน การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย (2.5)  
หลัง การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง  (3.5) (ดูภาพประกอบท่ี 1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ ความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

ส่วนท่ี 2 รูปแบบการสอน ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ ประเมินผลต่อรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.4) 
(ดูภาพประกอบท่ี 2) 
 

1)  เนื้อหาตรงกับความคาดหวัง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.3)
2)  สร้างความม่ันใจ และสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.1)
3)  คาดว่าสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ ถ่ายทอดได้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.1)
4)  วิทยากรมีการยกตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบหัวข้อ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.5)
5)  การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.3)
6)  มีการผสมผสานท่ีเหมาะสม (การบรรยาย/ อภิปราย และการระดมความคิดเห็น) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.3)
7)  ระยะเวลามีความเหมาะสม และตรงตามเวลาท่ีกำหนด พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.0)
8)  ผู้เข้าอบรมมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.5)
9)  การอบรมกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมใช้ความคิด และเห็นประเด็นสำคัญของเนื้อหา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.3)
10) เอกสารประกอบการบรรยายเข้าใจง่าย ช่วยให้ติดตามหัวข้อบรรยายได้ต่อเนื่อง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.5)
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ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
 

ส่วนที่ 3 รูปแบบการสอน 
 

 เนื้อหาสาระส่วนใดในการบรรยายครั้งนี้ท่ีตรงกับที่ท่านคาดหวังไว้มากท่ีสุด 
- ด้าน Development Economics : การเติบโตของเศรษฐกิจไทย/ การอธิบาย Economic Indicators ต่างๆ เช่น 

GDP, GDP Per Capita, Human Development Index ฯลฯ รวมถึงข้อดีและข้อเสียของแต่ละตัวชี้วัด/ ข้อสังเกต 
และการวิเคราะห์ตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ/ ความสำคัญของ GDP/ โครงสร้างเศรษฐกิจไทย แนวทางการพัฒนา หลักคิด
การเพ่ิม GDP รวมของประเทศ และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากโควิด-19/ มุมมองเชิงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของ
ประเทศ  

- ด้านอื่นๆ : การใช้สถิติต่างๆ เพ่ือดู Impact ท่ีเกิดข้ึน/ ตัวอย่างกรณีศึกษา 
 

 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนำไปประยุกต์ใช้ 
- ด้าน Development Economics : การใช้ตัวชี้ วัดในการกำหนดนโยบาย/ การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของ

ประเทศ/ การใช้ข้อมูลสถิติต่างๆ (GDP, GERD, รายรับ, อัตราการจ้างงาน, HDI) เพ่ือใช้ในการเป็นตัวชี้วัดการพัฒนา
ประเทศเพ่ือดูผลกระทบท่ีเกิดข้ึนและหาทางพัฒนาประเทศด้วย R&D และ Innovation/ ข้อสังเกต และการ
วิเคราะห์ตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ/ ความเข้าใจปัจจัยด้านเศรษฐกิจต่อการลงทุน/ โครงสร้างประชากรกับการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ/ อุปสรรคท่ีส่งผลให้ประเทศไทยยังเป็นประเทศอยู่ใน Middle-Income Trap/ ผลกระทบของการลงทุน
ด้านวิจัย และพัฒนาท่ีมีต่อ GDP 

- ด้านอื่นๆ : การใช้ R&D ขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรม/ การสร้างกำลังพลเป็นสิ่งสำคัญ ต้องเปลี่ยนความคิดและริเริ่ม
สิ่งใหม่ 
 

 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร  
- Happiness Index และการใช้งานในชีวิตจริง 
- การพัฒนานวัตกรรมท่ีส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ 
- โครงสร้างเศรษฐกิจไทย 
- ความสำคัญของ Indicator  
 

 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- การใช้ GDP เป็นตัวชี้วัดการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากนโยบายสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) 
- การใช้ตัวชี้วัดอย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดของสิ่งท่ีตัวชี้วัดระบุและข้อจำกัดของการเก็บข้อมูล 
- การแยกแยะจุดแข็ง จุดอ่อนของประเทศไทยและการ Identify อุตสาหกรรมท่ีจะมี potential มากในอนาคต 
- การก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง 
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- การพัฒนาการประเมินผล 
- การออกแบบนโยบายที่ส่งต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
- โครงสร้างเศรษฐกิจของไทย 
- ค่าใช้จ่าย R&D เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดหนึ่งท่ีสำคัญต่อการจัดทำแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
- นโยบายท่ีใช้ในการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ซ่ึงเป็นสถานการณ์เร่งด่วนในปัจจุบัน 
- ตัวอย่างการใช้ Indicator ในการจัดทำนโยบาย 

 

 ข้อมูล/ เอกสารประกอบเนื้อหาท่ีอยากให้เพ่ิมเติม 
- ตัวอย่างท่ีเป็นรูปธรรมของตัวชี้วัดด้านสังคม 
- วิธีการคิด GDP 

 

 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
- ไม่มีข้อเสนอแนะ 

............................................................................................................................ 
ข้อมูลอ้างอิง 
 หัวข้อ : Development Economics : Measuring the Impact of Science Policy by Economic Indicators ผู้ตอบแบบ
ประเมินจำนวนท้ังสิ้น 32 ท่าน 
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สรปุผลการประเมิน ส่วนที่ 2 
หัวข้อ 2.6 : University and Industry Collaboration 

โดย ดร.เพียงเพ็ญ วงศ์นภาพรรณ ในวันที ่24 มีนาคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น. 
.............................................................................................. 

ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี้  

ก่อน การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย (2.5)  
หลัง การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง  (3.9) (ดูภาพประกอบท่ี 1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ ความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

ส่วนท่ี 2 รูปแบบการสอน ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ ประเมินผลต่อรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.8) 
(ดูภาพประกอบท่ี 2) 
 

1)  เนื้อหาตรงกับความคาดหวัง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.7)
2)  สร้างความม่ันใจ และสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.7)
3)  คาดว่าสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ ถ่ายทอดได้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.6)
4)  วิทยากรมีการยกตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบหัวข้อ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.1)
5)  การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.9)
6)  มีการผสมผสานท่ีเหมาะสม (การบรรยาย/ อภิปราย และการระดมความคิดเห็น) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.6)
7)  ระยะเวลามีความเหมาะสม และตรงตามเวลาท่ีกำหนด พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.0)
8)  ผู้เข้าอบรมมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.8)
9)  การอบรมกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมใช้ความคิด และเห็นประเด็นสำคัญของเนื้อหา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.8)
10) เอกสารประกอบการบรรยายเข้าใจง่าย ช่วยให้ติดตามหัวข้อบรรยายได้ต่อเนื่อง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.7)
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ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
 

ส่วนที่ 3 รูปแบบการสอน 
 

 เนื้อหาสาระส่วนใดในการบรรยายครั้งนี้ท่ีตรงกับที่ท่านคาดหวังไว้มากท่ีสุด 
- ด้ าน  University and Industry Collaboration : Bayh-Dole Act (BDA)/  Knowledge Exchange Model/ 

Small Business Innovation Research (SBIR) Program/ การเชื่อมต่อระหว่างงานวิจัยไปสู่ เชิงพาณิชย์/ การ
ส่งเสริมและการเพ่ิมบทบาทของมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชน/ ทรัพย์สินทางปัญญา/ แนวทางการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างภาควิชาการและภาคอุตสาหกรรม/ตัวอย่างระบบของประเทศอ่ืน/ หน้าท่ีของแต่ละ Stakeholder 
(University, Industry และ Government) ใน UIL และ Mode ของการทำงานร่วมกัน 

- ด้านอื่นๆ : ตัวอย่าง Bayh-Dole Act (BDA) 
 

 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนำไปประยุกต์ใช้ 
- ด้าน University and Industry Collaboration : ความสำคัญและผลกระทบของ Bayh-Dole Act (BDA)/ 

หน่วยงานกลางท่ีเชื่อมโยงความต้องการของมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม เพ่ือนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ให้เกิด
การสร้างนวัตกรรมรูปแบบ Funding ในการส่งเสริม U-I/ ทรัพย์สินทางปัญญา (IP)/ ตัวอย่างของประเทศต่างๆ ใน
เรื่อง University-Industry Collaboration/ ตัวอย่างกรณี UIC ของประเทศญ่ีปุ่น และประเทศสหรัฐอเมรกิา 
 

 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร  
- Incentive ท่ีทำให้ภาคเอกชนอยากทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย 
- IP Utilization & TT  
- ทำอย่างไรให้ภาคเอกชนมีความเชื่อใจว่านักวิจัยสามารถผลิตงานท่ีตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมได้ และร่วมลงทุนใน

การทำวิจัยมากข้ึน 
- ปัญหาท่ีแท้จริงของการนำงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ 
- แนวคิดในการเลือกจดสิทธิบัตร หรือเก็บเป็นความลบัทางการค้า 
 

 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- การสร้างแรงจูงใจในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
- กฎหมาย Bayh-Dole Act (BDA) ของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีประยุกต์ใช้ในบริบทของประเทศไทย 
- อุปสรรคท่ีสำคัญ เช่น การขาดฐานข้อมูลของเอกชน และกฎระเบียบท่ีไม่เอ้ือต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 
- แนวคิดและการร่วมทุนระหว่างภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยโดยภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบท่ีเชื่อมโยงให้เกิด

การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 
- ทรัพย์สินทางปัญญา 
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- ตัวอย่างมาตรการ และโปรแกรมท่ีเกี่ยวข้องของต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น 
 

 ข้อมูล/ เอกสารประกอบเนื้อหาท่ีอยากให้เพ่ิมเติม 
- ไม่มีข้อเสนอแนะ 

 

 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
- ทุกหัวข้ออยากให้มีการสอบถามประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการบรรยายเพื่อสะท้อนว่าผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในการอบรม 
- เอกสารประกอบการบรรยายมีจำนวนมากสลับไปมา และภาพไม่ชัด 
- ข้อมูลย่อยประกอบหัวข้อควรให้รายละเอียดไปศึกษาเพ่ิมเติม  

............................................................................................................................ 
ข้อมูลอ้างอิง 
 หัวข้อ : University and Industry Collaboration ผู้ตอบแบบประเมินจำนวนท้ังสิ้น 34 ท่าน 
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สรปุผลการประเมิน ส่วนที่ 2 
หัวข้อ 2.7 : Economic Zone of Innovation   

โดย ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น. 
.............................................................................................. 

ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี้  

ก่อน การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย (2.4)  
หลัง การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก  (4.2) (ดูภาพประกอบท่ี 1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ ความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

ส่วนที่ 2 รูปแบบการสอน ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ ประเมินผลต่อรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.4) 
(ดูภาพประกอบท่ี 2) 
 

1)  เนื้อหาตรงกับความคาดหวัง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.4)
2)  สร้างความม่ันใจ และสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.1)
3)  คาดว่าสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ ถ่ายทอดได้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.9)
4)  วิทยากรมีการยกตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบหัวข้อ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.7)
5)  การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.6)
6)  มีการผสมผสานท่ีเหมาะสม (การบรรยาย/ อภิปราย และการระดมความคิดเห็น) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.6)
7)  ระยะเวลามีความเหมาะสม และตรงตามเวลาท่ีกำหนด พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.6)
8)  ผู้เข้าอบรมมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.4)
9)  การอบรมกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมใช้ความคิด และเห็นประเด็นสำคัญของเนื้อหา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.6)
10) เอกสารประกอบการบรรยายเข้าใจง่าย ช่วยให้ติดตามหัวข้อบรรยายได้ต่อเนื่อง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.3)
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ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
 

ส่วนที่ 3 รูปแบบการสอน 
 

 เนื้อหาสาระส่วนใดในการบรรยายครั้งนี้ท่ีตรงกับที่ท่านคาดหวังไว้มากท่ีสุด 
- ด้าน Economic Zone of Innovation : องค์ประกอบของการสร้างพ้ืนท่ีเศรษฐกิจนวัตกรรม/ Ecosystem 

สำหรับพ้ืนท่ีนวัตกรรม/ Framework ของ Innovation Ecosystem และความสำคัญของ UIL ในการเชื่อมต่อ
ระหว่าง Corporate System และ Knowledge Generators/ Foresight ในเรื่องการขับเคลื่อน BCG Economy/ 
Science Park and Area of Innovation/ การอธิบายเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างต่างประเทศและประเทศ
ไทย/ ความแตกต่างระหว่าง Science Park กับนิคมอุตสาหกรรม/ ตัวอย่างการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม  

- ด้านนโยบาย : Foresight หรือการคาดการณ์อนาคตเป็นปัจจัยท่ีสำคัญในการสร้างและพัฒนานโยบาย/ การวาง
นโยบายของภาครัฐท่ีขับเคลื่อนเร่ือง BCG/ นโยบายการพัฒนานิคมวิจัยและพัฒนา ท่ีต้องมีการปรับในด้านของ 
โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ เพ่ือให้ระบบนิเวศเอ้ือต่อการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมท่ีจะเป็นพ้ืนฐานสำคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ/ การพัฒนามาตรการและ Platform ท่ีส่งเสริม Entrepreneurship mind set ให้แก่อาจารย์ 
นักวิจัย และนักศึกษาต่อยอดนวัตกรรมเชิงพาณิชย์/ การยกตัวอย่างจากต่างประเทศ 

- ด้านอื่นๆ : Gap ท่ีจะเชื่อม Ecosystem ของระบบ วิจัยและนวัตกรรม ท่ีจำเป็นต้องพัฒนาในหลายๆ ด้าน/ การมี 
Special Science Park ให้เหมือนประเทศไต้หวันเพ่ือช่วยในการพัฒนาประเทศ  
 

 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนำไปประยุกต์ใช้ 
- ด้าน Economic Zone of Innovation : Holistic National Innovation Ecosystem Framework และระบบ

นิเวศโครงสร้างพ้ืนฐาน/ Tailored innovation policy and governance model/ การมองภาพรวมและเข้าใจ
เป้าหมายของ EZI/ การสร้าง Ecosystem ท่ีดึงดูดให้ Knowledge worker เข้ามาทำงานให้ผู้ประกอบการเข้ามา
ลงทุน/ การสร้าง Quality of life เพ่ือดึงดูดคน/ การพัฒนา Community/ ปัจจัยสำคัญท่ีก่อให้เกิด Economic 
Zone of Innovation/ หน้าท่ีของ UIL ในการสร้าง Innovation Ecosystem/ หลักคิดในการพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
นวัตกรรม  

- ด้านนโยบาย : การสร้างการเรียนรู้ Entrepreneurial Mindset สำหรับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา/ ความรู้ความ
เข้าใจใน BCG/ นโยบายการพัฒนาระบบนิเวศท่ีเอ้ือให้เกิดกลไกต่างๆ ท่ีสามารถขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมได้
อย่างมีคุณภาพประสิทธิภาพ สามารถตอบโจทย์ประเทศได้ เช่น นโยบายการพัฒนานิเวศของ RDI manager  

- ด้านอื่นๆ : Industrial Strategy & Innovation Strategy/ การทำ Science Park 
 

 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร  
- การเพ่ิมกำลังคนท่ีมีศักยภาพ และ Career path ของบุคลากรที่ทำ Zone of Innovation  
- ความเป็นมา Science Park และ Food Innopolis 
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- ความแตกต่างของ Food Innopolis กับ Food Valley ของ NFI  
- นโยบายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การจัดสรร ทุนวิจัย 
- ปัญหาในการออกแบบนโยบาย EZI และความสำคัญต่อการสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
- ช่องว่างของสถาบันวิจัยไทยกับภาคเอกชน  
- สถาบันวิจัยไทยควรดำเนินการอย่างไรเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 

 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- STI Infrastructure Investment  
- การออกแบบ Economic Zone of Innovation เป็นหนึ่งในการสร้าง Innovation Cluster ตามพ้ืนท่ีต่างๆ ท่ีเป็น

กลไกสำคัญในการขับเคล่ือนให้เกิด Innovation 
- การสร้างระบบนิเวศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ให้เชื่อมโยงและกระตุ้นให้เอกชนมาร่วมลงทุนทำ

วิจัย และนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 
- การส่งเสริม Science Park ให้เป็นศูนย์กลางและแหล่งเรียนรู้ SIT ระดับภูมิภาค  
- ความรู้เกี่ยวกับ Ecosystem ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ องค์ประกอบของ Ecosystem ในพ้ืนท่ีสำหรับการสร้าง

น วัตกรรมความแตกต่ างระห ว่างนิ คม อุตสาหกรรม  และ  Science Park คื อ  Intensity ของ Research & 
Development 

- พ้ืนท่ีพิเศษสำหรับนวัตกรรมในประเทศกับการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

- ตัวอย่างนโยบายจากต่างประเทศ 
 

 ข้อมูล/ เอกสารประกอบเนื้อหาท่ีอยากให้เพ่ิมเติม 
- ข้อจำกัดและการจัดการ เพ่ือใช้เป็นบทเรียนในการเรียน 
- การวิเคราะห์ Gap Ecosystem ในระบบด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) 

 

 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
- ไม่มีข้อเสนอแนะ 

............................................................................................................................ 
ข้อมูลอ้างอิง 
 หัวข้อ : Economic Zone of Innovation   ผู้ตอบแบบประเมินจำนวนท้ังสิ้น 34 ท่าน 
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สรปุผลการประเมิน ส่วนที่ 2 
หัวข้อ 2.8 : Higher Education and Manpower Planning  

โดย ผศ.ดร.สนัติ  เจรญิพรพัฒนา ในวันที่ 7 เมษายน  2564 เวลา 13.30-16.30 น. 
.............................................................................................. 

ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี้  

ก่อน การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย (2.6)  
หลัง การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก  (4.0) (ดูภาพประกอบท่ี 1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ ความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

ส่วนที่ 2 รูปแบบการสอน ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ ประเมินผลต่อรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.4) 
(ดูภาพประกอบท่ี 2) 
 

1)  เนื้อหาตรงกับความคาดหวัง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.4)
2)  สร้างความม่ันใจ และสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.1)
3)  คาดว่าสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ ถ่ายทอดได้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.9)
4)  วิทยากรมีการยกตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบหัวข้อ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.7)
5)  การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.6)
6)  มีการผสมผสานท่ีเหมาะสม (การบรรยาย/ อภิปราย และการระดมความคิดเห็น) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.6)
7)  ระยะเวลามีความเหมาะสม และตรงตามเวลาท่ีกำหนด พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.6)
8)  ผู้เข้าอบรมมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.4)
9)  การอบรมกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมใช้ความคิด และเห็นประเด็นสำคัญของเนื้อหา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.6)
10) เอกสารประกอบการบรรยายเข้าใจง่าย ช่วยให้ติดตามหัวข้อบรรยายได้ต่อเนื่อง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.3)
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ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
 

ส่วนที่ 3 รูปแบบการสอน 
 

 เนื้อหาสาระส่วนใดในการบรรยายครั้งนี้ท่ีตรงกับที่ท่านคาดหวังไว้มากท่ีสุด 
- ด้านนโยบาย : Disruptive Learning Innovation/ แนวทางนโยบายการพัฒนากำลังคนและอุดมศึกษา/ ระบบการ

พัฒนากำลังคนของประเทศ/ ตัวชี้วัด productivity/ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการวางนโยบายพัฒนากำลังคน/ ผลิตภาพ
แรงงานและ Mismatch ของแรงงานกับความต้องการผู้ประกอบการ  

- ด้านแผนการพัฒนากำลังคนของประเทศและระบบอุดมศึกษา : แนวคิดและข้อมูลเชิงสถิติท่ีเกี่ยวข้อง/ Disruptive 
Learning Innovation/ การปรับเป้าหมายการพัฒนากำลังคนและประเด็นเชิงนโยบายท่ีสำคัญของอุดมศึกษาไทย/ 
การพัฒนาทักษะกำลังคนท้ังระดับแรงงานและระดับสูง เพ่ือตอบเป้าหมายแตกต่างกัน/ นโยบายภาครัฐท่ีชัดเจนและ
ต่อเนื่องต้องดู Demand Driven ในการสร้างคนเป็นหลัก/ ทิศทางนโยบายและระบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ
ไทย/ บทบาทการยกระดับผลิตผล (Productivity )  
 

 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนำไปประยุกต์ใช้ 
- ด้านนโยบาย : การพัฒนากำลังคนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส/ แผนการผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงตามความ

ต้องการในอนาคตท้ังระยะสั้นและระยะยาว โดยมุ่งเน้นการเพิ่มและวิธีการวัด Productivity/ ข้ันตอน กระบวนการ
วางแผน พัฒนา Man Power ให้ตอบโจทย์สถานการณ์โลกและประเทศ 

- ด้านแผนการพัฒนากำลังคนของประเทศและระบบอุดมศึกษา : กรอบและทิศทางการออกแบบแผนพัฒนากำลังคน/ 
การปรับปรุงตัวชี้วัดของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา/ นโยบาย โครงสร้างแผนการพัฒนากำลังคน และ Disruption 
Framework/ การลดจำนวนมหาวิทยาลัยเพ่ือให้สอดรับกับสถานการณ์โลก/ แนวทางจากต่างประเทศเพื่อประยุกต์
ให้เหมาะกับบริบทประเทศไทย/ ระบบการอุดมศึกษาของไทยต้องปรับตัวให้เข้ากับยุค New Normal เช่น การเรียน 
Online, หลักสูตรท่ีเหมาะสมกับสถานการปัจจุบัน/ บทบาทและหน้าท่ีของแต่ละภาคส่วนในการพัฒนากำลังคน  

- ด้านอื่นๆ : การปรับระบบการศึกษาให้เข้ากับ New Normal 
 

 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร  
- Disruption Framework  
- Productivity Concept  
- การพัฒนากำลังคนของประเทศไทย และประเทศเพ่ือนบ้าน 
- ความแตกต่างระหว่าง Soft skill และ Management  
- บทบาทการยกระดับ Productivity 
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- นักวิชาการที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ได้รับงบประมาณวิจัยมากหากสามารถตอบนโยบายของรัฐบาลและแผน
ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 

 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- Disruptive learning innovation  
- Platform ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ด้านกำลังคน 
- กลไกท่ีจะกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษาตอบโจทย์การพัฒนาบุคลากร สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม ในการให้บริการ

ทางวิชาการท่ีตอบสนงต่อความต้องการเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
- กระบวนการวางแผนการพัฒนากำลังคน (การวิเคราะห์และสำรวจข้อมูลกำลังคน (Manpower Inventory) ร่วมกับ

การพยากรณ์ความต้องการกำลังคนในอนาคต (Manpower Demand Forecast) และวางแผนเพื่อปิดช่องว่าง และ
ปรับทิศทางการพัฒนา (Manpower Planning)) 

- การสร้างระบบเพ่ือรองรับกำลังคนจากการ Re-skill, Up-skill, New skill  
- การสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตกำลังคนกับผู้ต้องการกำลังคน 
- การออกแบบให้อุดมศึกษาสามารถพัฒนาเร่ือง Field Management  
- แผนนโยบาย ตัวชี้วัดในการพัฒนากำลังคนของประเทศและระบบอุดมศึกษา 
- ตัวอย่างจากต่างประเทศและแนวโน้มการเติบโต 

 

 ข้อมูล/ เอกสารประกอบเนื้อหาท่ีอยากให้เพ่ิมเติม 
- ตัวอย่างสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีนโยบายชัดเจน และสามารถทำงานตอบโจทย์การพัฒนาบุคลากร การให้บริการวิชาการ

ท่ีตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
 

 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
- ผู้เข้าอบรมมีความรู้ด้านการบริหารและออกแบบนโยบายต่างกัน จึงควรมีการยกตัวอย่างประกอบท่ีชัดเจน เพ่ือให้

เห็นนโยบาย ทิศทาง และการดำเนินการท่ีเป็นรูปธรรม เพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง 
............................................................................................................................ 

ข้อมูลอ้างอิง 
 หัวข้อ : Higher Education and Manpower Planning ผู้ตอบแบบประเมินจำนวนท้ังสิ้น 29 ท่าน  
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สรปุผลการประเมิน ส่วนที่ 3 
หัวข้อ 3.1 นโยบายการศึกษา อุดมศึกษา  

กระบวนการพัฒนาและผลักดันนโยบาย : นโยบายดา้นอุดมศึกษา 
โดย ดร.สุเมธ แย้มนุ่น 

ในวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 13:30 - 15:00 น. 
.............................................................................................. 

ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี้  

ก่อนการอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย (2.4)  
หลังการอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก  (4.0) (ดูภาพประกอบท่ี 1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ ความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

ส่วนที่ 2 รูปแบบการสอนผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ ประเมินผลต่อรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.0) 
(ดูภาพประกอบท่ี 2) 
 

1)  เนื้อหาตรงกับความคาดหวัง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.0)
2)  สร้างความม่ันใจ และสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.8)
3)  คาดว่าสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ ถ่ายทอดได้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.6)
4)  วิทยากรมีการยกตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบหัวข้อ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.2)
5)  การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.3)
6)  มีการผสมผสานท่ีเหมาะสม (การบรรยาย/ อภิปราย และการระดมความคิดเห็น) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.0)
7)  ระยะเวลามีความเหมาะสม และตรงตามเวลาท่ีกำหนด พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.2)
8)  ผู้เข้าอบรมมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.9)
9)  การอบรมกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมใช้ความคิด และเห็นประเด็นสำคัญของเนื้อหา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.8)
10) เอกสารประกอบการบรรยายเข้าใจง่าย ช่วยให้ติดตามหัวข้อบรรยายได้ต่อเนื่อง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.1)
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ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
 

ส่วนที่ 3 รูปแบบการสอน 
 

 เนื้อหาสาระส่วนใดในการบรรยายครั้งนี้ท่ีตรงกับที่ท่านคาดหวังไว้มากท่ีสุด 
- ด้านอุดมศึกษา : การกำหนดเป้าหมายสำคัญของอุดมศึกษา (3E + I)/ การถอดบทเรียน การพัฒนาและผลักดัน

นโยบายการอุดมศึกษา/ การจัดทำแผนอุดมศึกษาระยะยาว (15 ปี)/ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ/ ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา โครงสร้าง และการพัฒนาระบบการศึกษา/ ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการ
ผลักดันนโยบายจากสถานการณ์จรงิ/ ท่ีมาของการจัดต้ังมหาวิทยาลัย 

 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนำไปประยุกต์ใช้ 
- ด้านอุดมศึกษา  : 3E + I (Excellence, Equity, Efficiency, Internationalization) ในการกำหนดเป้าหมายสำคัญ

ของอุดมศึกษา/ การพัฒนานโยบายอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศในปัจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว/ การถอดแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การวิเคราะห์กำลังคน เพื่อพัฒนานโยบายให้ตอบโจทย์
ประเทศ/ การประยุกต์และปรับนโยบายให้เข้ากับ New Normal/ การปรับตัวของสถาบันการศึกษาเพื่อสอดรับการ
เปลี่ยนแปลงของภาคธุรกิจ/ ความสำคัญของสถาบันอุดมศึกษา และการวางแผนการอุดมศึกษา/ วิธีคิดและตัวอย่าง
การขับเคลื่อนจริง/ บทเรียนเชิงนโยบายในการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษา 

 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร  
- การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
- เป้าหมายของการพัฒนานโยบายแต่ละช่วง 
- การถอดบทเรียนการพัฒนา และผลักดันนโยบายการอุดมศึกษา 
- วิวัฒนาการการอุดมศึกษา 

 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- กระบวนการเชิงนโยบายในช่วงต่างๆ ที่มีเป้าหมายสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในช่วงนั้น ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็น

แนวทาง/ บทเรียนในการออกแบบนโยบาย วทน. 
- การปรับตัวของอุดมศึกษาตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจ สังคม เเละเพ่ิมความสามารถในการเเข่งขัน 
- การผลักดันนโยบายการอุดมศึกษาเพ่ือเป็นครื่องมือการพัฒนาประเทศ 
- การพัฒนาบุคลากร การระดมทรัพยากร เครือข่ายความร่วมมือ บทบาทของอุดมศึกษาเอกชนและความร่วมมือ

ภาคเอกชน 
- โครงสร้างบริหาร เพ่ือคาดการณ์ไปสู่แนวโน้มการออกแบบนโยบาย 
- วิวัฒนาการ ไปสู่การปฏิรูปกระทรวงเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อประเทศ 

 ข้อมูล/ เอกสารประกอบเนื้อหาท่ีอยากให้เพ่ิมเติม 
- เทคนิคการสร้างนโยบายในอนาคต 
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- กระบวนการ (Procedure) ในการผลักดันนโยบาย 
- ตัวอย่างความสำเร็จของอุดมศึกษาในยุคปรับยุทธศาสตร์ให้ตอบสนองความต้องการของประเทศในด้านต่างๆ ปัจจัย

เงื่อนไขความสำเร็จ 
- ตัวอย่างกรณีศึกษาบทเรียนการพัฒนา และกระบวนการผลักดันนโยบายด้านการศึกษาในทุกระดับ 
- เอกสารการเปรียบเทียบระบบอุดมศึกษาในประเทศไทย กับประเทศท่ีพัฒนาแล้ว และประเทศท่ีกำลังพัฒนา 

 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
- ควรพัฒนาระบบการประเมินให้สามารถประเมินได้ในชั่วโมงเรียน 

............................................................................................................................ 
ข้อมูลอ้างอิง 
 หัวข้อ  : กระบวนการพัฒนาและผลักดันนโยบาย : นโยบายด้านอุดมศึกษา ผู้ตอบแบบประเมินจำนวนท้ังสิ้น 50 ท่าน 
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สรปุผลการประเมิน ส่วนที่ 3 
หัวข้อ 3.1 นโยบายการศึกษา อุดมศึกษา  

กระบวนการพัฒนาและผลักดันนโยบาย : นโยบายดา้นการพัฒนาการศกึษา 
โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร 

 ในวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 15:30 - 17:00 น. 
.............................................................................................. 

ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี้  

ก่อนการอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย (2.6)  
หลังการอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก  (4.1) (ดูภาพประกอบท่ี 1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ ความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

ส่วนที่ 2 รูปแบบการสอนผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ ประเมินผลต่อรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.1) 
(ดูภาพประกอบท่ี 2) 
 

1)  เนื้อหาตรงกับความคาดหวัง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.1)
2)  สร้างความม่ันใจ และสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.9)
3)  คาดว่าสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ ถ่ายทอดได้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.6)
4)  วิทยากรมีการยกตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบหัวข้อ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.3)
5)  การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.5)
6)  มีการผสมผสานท่ีเหมาะสม (การบรรยาย/ อภิปราย และการระดมความคิดเห็น) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.2)
7)  ระยะเวลามีความเหมาะสม และตรงตามเวลาท่ีกำหนด พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.8)
8)  ผู้เข้าอบรมมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.1)
9)  การอบรมกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมใช้ความคิด และเห็นประเด็นสำคัญของเนื้อหา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.2)
10) เอกสารประกอบการบรรยายเข้าใจง่าย ช่วยให้ติดตามหัวข้อบรรยายได้ต่อเนื่อง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.2)
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ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
 

ส่วนที่ 3 รูปแบบการสอน 
 

 เนื้อหาสาระส่วนใดในการบรรยายครั้งนี้ท่ีตรงกับที่ท่านคาดหวังไว้มากท่ีสุด 
- ด ้ านการพ ัฒนาการศ ึ กษา   : Technology Disruption และ  Digital Learning Platform (New Normal)/             

การเชื่อมโยงนโยบายกับข้อมูลสู่ระดับการปฏิบัติ/ การดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา/ 
โครงสร้าง นโยบายและแผนทางการศึกษาของประเทศไทย/ จุดเด่นของนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในช่วงต่าง ๆ/ 
ประวัติศาสตร์การศึกษาไทย/ ประเภทของนโยบาย และแผนการศึกษาที่มีความแตกต่างตามพื้นท่ี ภารกิจ หรือกลุ่ม
เฉพาะ/ พัฒนาการของแผนการศึกษาแห่งชาติของประเทศไทยจากอดีตถึงในปัจจุบัน/ แนวคิดในการออกแบบ
นโยบายด้านการศึกษาในแต่ละยุค 

 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนำไปประยุกต์ใช้ 
- ด้านการพัฒนาการศึกษา : S-curve ของการศึกษาไทยชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง และวิวัฒนาการของการศึกษาใน

แต่ละยุคสมัย/ การเตรียมข้อมูล การเขียนข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อประกอบการจัดทำนโยบาย/ การเข้าใจพัฒนาการ
เป็นพื้นฐานสำคัญของการทำงานด้านนโยบาย และแผนด้านการพัฒนาการศึกษา/ การเชื่อมโยงการทำงานกับ
การศึกษายุค New Normal การนำ Technology เพ่ือปรับใช้/ การวิเคราะห์จุดแข็ง และจุดด้อยของการปฏิรูป
การศึกษาในแต่ละยุค เพื่อนำมาเป็นบทเรียนในการทำข้อเสนอนโยบายด้านการศึกษา/ กลไลเชิงนโยบาย และ
แผนการศึกษาใหม่ เช่น กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)/ การปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการออกแบบ
นโยบาย/ ความเข้าใจในบริบท และพัฒนาการของประเทศ/ มุมมองการคิดนอกกรอบ และการต้ังรับปรับตัวให้ทันกับ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 

 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร  
- Brain Based Learning 
- การ Reskill/ Upskill  
- การปรับตัวของสถานการณ์ท่ีจะนำไปสู่การสร้างเป็นนโยบาย 
- การเชื่อมโยงการทำงานกับการศึกษา  
- อุปสรรคการปฏิรูประบบการศึกษา เม่ือเปรียบเทียบกับระบบสาธารณสุข 

 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- Technology Disruption 
- การศึกษายุค New Normal 
- กลไกเชิงนโยบาย และแผนการศึกษา 
- การเรียนรู้จากปัจจัยความสำเร็จของนโยบาย และแผนในอดีต เช่น การเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรี และผู้บริหารซึ่งส่งผล

ต่อความต่อเนื่องของนโยบาย เป็นต้น 
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- การพัฒนาการศึกษาไทยในยุค The New S-Curve โดยผู้นำการปฏิรูปการศึกษา และออกแบบนโยบายต้องมาจาก
ทุกภาคส่วน ไม่ใช่เฉพาะนักการศึกษาเท่านั้น เพ่ือให้นโยบายท่ีออกแบบสอดคล้องกับความต้องการของประเทศในทุกมิติ 

- การบริหารระบบการศึกษาด้วยการใช้องค์ความรู้ การวิจัย การใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นเคร่ืองมือ 
- กลไกใหม่ต่าง เช่น sandbox เครดิตแบงก์ 
- กลไกเชิงนโยบายและแผนการศึกษา ความสำเร็จของนโยบาย และแผนทางการศึกษาของประเทศไทย และแนวทาง

การขับเคล่ือนนโยบาย และแผนทางการศึกษายุคใหม่ 
- ความสำคัญของการ Reskill/ Upskill และทักษะของอนาคต 
- วิธีการ Deployment นโยบาย และความสำคัญของ Collective Action 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้มีบทบาทสำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการผลักดันนโยบายการพัฒนาการศึกษา 

 ข้อมูล/ เอกสารประกอบเนื้อหาท่ีอยากให้เพ่ิมเติม 
- แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพ่ือลดการเหลื่อมล้ำ เช่น การศึกษาเพ่ือท้องถ่ิน วิทยาลัยชุมชน 

............................................................................................................................ 
ข้อมูลอ้างอิง 
 หัวข้อ  : กระบวนการพัฒนาและผลกัดันนโยบาย : นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ผู้ตอบแบบประเมินจำนวนท้ังสิ้น 50 ท่าน 
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สรปุผลการประเมิน ส่วนที3่ 
หัวข้อ 3.2 นโยบายวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

กระบวนการพัฒนาและผลักดันนโยบาย : นโยบายดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
โดย ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ 

ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13:30 - 15:00 น. 
.............................................................................................. 

ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี้  

ก่อนการอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย (2.5)  
หลังการอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก  (4.0) (ดูภาพประกอบท่ี 1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ ความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

ส่วนที่ 2 รูปแบบการสอนผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ ประเมินผลต่อรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.1) 
(ดูภาพประกอบท่ี 2) 
 

1)  เนื้อหาตรงกับความคาดหวัง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.1)
2)  สร้างความม่ันใจ และสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.9)
3)  คาดว่าสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ ถ่ายทอดได้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.7)
4)  วิทยากรมีการยกตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบหัวข้อ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.2)
5)  การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.3)
6)  มีการผสมผสานท่ีเหมาะสม (การบรรยาย/ อภิปราย และการระดมความคิดเห็น) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.3)
7)  ระยะเวลามีความเหมาะสม และตรงตามเวลาท่ีกำหนด พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.2)
8)  ผู้เข้าอบรมมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.1)
9)  การอบรมกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมใช้ความคิด และเห็นประเด็นสำคัญของเนื้อหา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.2)
10) เอกสารประกอบการบรรยายเข้าใจง่าย ช่วยให้ติดตามหัวข้อบรรยายได้ต่อเนื่อง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.3)
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ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
 

ส่วนที่ 3 รูปแบบการสอน 
 

 เนื้อหาสาระส่วนใดในการบรรยายครั้งนี้ท่ีตรงกับที่ท่านคาดหวังไว้มากท่ีสุด 
- ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม : การวางลำดับเหตุการณ์ (Milestone) ของนโยบาย/ ความสำคัญของ

การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม/ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีบทบาททั้ง 3 ระดับ (ผู้กำหนดนโยบาย ผู้รับนโยบาย และผู้
ปฏิบัติ) ซ่ึงรวมไปถึงผู้กำหนดนโยบาย ผู้รับและเสนอนโยบายเฉพาะทาง และผู้ทำงานระดับระบบและข้อมูล/ บทบาท
ของนักวิทยาศาสตร์ในนโยบาย STI/ ภาพรวมบทบาทนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักพัฒนานโยบายทั่วไป/ 
วิวัฒนาการของระบบพัฒนานโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของไทย/ แนวทางการกำหนดนโยบาย
ต้องคำนึงเร่ืองเครือข่าย (Network) 

- ด้านอื่นๆ : ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและการปฏิบัติ/ โจทย์ใหญ่ของสังคมไทย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เขา้อบรมจะนำไปประยุกต์ใช้ 

- ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม : การมองแบบ Ecosystem/ การวิเคราะห์โจทย์ใหญ่ของประเทศไทยใน
การพัฒนานโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เเละประเด็นหลักสำหรับอนาคต/ ความสำคัญของ
งานวิจัยในการสร้างคน และการสร้างปัญญา/ การสร้างกระบวนการคิดให้รอบครอบ การสร้างประโยชน์ และ
ผลกระทบของนโนบายที่ต้องปฏิบัติได้จริง/ กำลังคน คือ นักพัฒนานโยบายในระบบจะต้องเข้าใจบทบาทด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมในบริบทการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม/ บทบาทของ
นักวิทยาศาสตร์ในนโยบาย STI/ องค์ประกอบของนโยบาย และการเมืองที่มีผลกระทบต่อนโยบาย/ ตัวอย่างโจทย์
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมท่ีสำคัญในอนาคต เช่น Gene Editing 

- ด้านอื่นๆ : การนำประสบการณ์ของวิทยากรมาปรับใช้ในการดำเนินงาน 
 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร  

- การเชื่อมโยงระบบการอุดมศึกษากับระบบการวิจัยและพัฒนา 
- กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา 
- ความสำคัญของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- บทบาทเชิงนโยบายของนักวิทยาศาสตร์ในนโยบาย STI 

 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- การมีมุมมอง Ecosystem ของด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
- กลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- การออกแบบนโยบายต้องคำนึงถึงบริบท ช่วงเวลา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้นโยบายมีความสอดคล้อง 

เหมาะสม และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
- การส่งเสริม สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจะต้องมีความสมดุลกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
- แนวทางแก้ไขข้อเสียเปรียบ และการปรับใช้ข้อได้เปรียบ 
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- บทบาท และความสัมพันธ์ของผู้ท่ีมีบทบาทในการผลักดันนโยบาย 
- วัฒนธรรมองค์กร และการสื่อสารระหว่างผู้ดูแลนโยบาย ผู้กำกับนโยบาย และผู้ปฏิบัติ 

 ข้อมูล/ เอกสารประกอบเนื้อหาท่ีอยากให้เพ่ิมเติม 
- แนวทางการพัฒนากระบวนการผลักดันนโยบายให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
- ทัศนะของวิทยากรในเรื่องนโยบายการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) สินค้าเกษตรของประเทศไทยจะทำอย่างไร

ให้เกษตรกรและ Stakeholder ในแต่ละจุดของ Supply Chain เห็นความสำคัญ 
- ทำอย่างไรให้การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สร้างความก้าวหน้าให้กับระบบการศึกษาของไทย 
- แหล่งท่ีมาของข้อมูล และความคิดเห็นเพ่ือการพัฒนานโยบาย 

 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
- หัวข้อเหมาะสำหรับการปฐมนิเทศ 
- ควรบรรยายให้กับเจ้าหน้าท่ีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เพ่ือเรียนรู้ถึง

พัฒนาการและความสำคัญของกระบวนการพัฒนา และผลักดันนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็น
การปูพ้ืนฐานให้เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจต่างๆ ร่วมกัน 

............................................................................................................................ 
ข้อมูลอ้างอิง 
 หัวข้อ  : กระบวนการพัฒนาและผลักดันนโยบาย : นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผู้ตอบแบบประเมิน
จำนวนท้ังสิ้น 50 ท่าน 
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สรปุผลการประเมิน ส่วนที่ 3 
หัวข้อ 3.2 นโยบายวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

กระบวนการพัฒนาและผลักดันนโยบาย : นโยบายดา้นการบรหิารงานวิจัย 
โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช 

ในวันที่ 28 เมษายน 2564  เวลา 15:30 - 17:00 น. 
.............................................................................................. 

ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี้  

ก่อนการอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย (2.6)  
หลังการอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก  (4.1) (ดูภาพประกอบท่ี 1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ ความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

ส่วนที่ 2 รูปแบบการสอนผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ ประเมินผลต่อรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.4) 
(ดูภาพประกอบท่ี 2) 
 

1)  เนื้อหาตรงกับความคาดหวัง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.3)
2)  สร้างความม่ันใจ และสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.0)
3)  คาดว่าสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ ถ่ายทอดได้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.8)
4)  วิทยากรมีการยกตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบหัวข้อ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.5)
5)  การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.6)
6)  มีการผสมผสานท่ีเหมาะสม (การบรรยาย/ อภิปราย และการระดมความคิดเห็น) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.6)
7)  ระยะเวลามีความเหมาะสม และตรงตามเวลาท่ีกำหนด พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.2)
8)  ผู้เข้าอบรมมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.6)
9)  การอบรมกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมใช้ความคิด และเห็นประเด็นสำคัญของเนื้อหา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.7)
10) เอกสารประกอบการบรรยายเข้าใจง่าย ช่วยให้ติดตามหัวข้อบรรยายได้ต่อเนื่อง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.3)
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ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
 

ส่วนที่ 3 รูปแบบการสอน 
 

 เนื้อหาสาระส่วนใดในการบรรยายครั้งนี้ท่ีตรงกับที่ท่านคาดหวังไว้มากท่ีสุด 
- นโยบายด้านการบริหารงานวิจัย : Learning Loops ในการพัฒนานโยบายการบริหารงานวิจัย และนวัตกรรม/ 

Mapping R&D organizations in Innovation Systems/ การสร้าง การกระตุ้นความคิดกระบวนการมีส่วนร่วมใน
การจัดทำนโยบาย/ เป้าหมายของการพัฒนา และผลักดันนโยบายด้านการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม/ 
องค์ประกอบของระบบด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนำไปประยุกต์ใช้ 
- นโยบายด้านการบริหารงานวิจัย : การกำหนดนโยบายต้องครอบคลุม (Scope) และ มีจุดเน้น (Priorities) ของ

นโยบายการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย/ การกำหนดขอบเขต เป้าหมาย และตัวชี้วัดของการ
บริหารงานวิจัย/ การวัดผลของการบริหารงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/ เป้าหมายของนโยบายเน้นการแปลง
ไปสู่การสร้างปฏิบัติ สร้างรปูธรรม/ ระบบการบริหารงานวิจัยและพัฒนา แบบ Learning Loops/ วิธี Setting ตัวชี้วัด 

 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร  
- กระบวนการสร้างความเข้าใจของนโยบายการบริหารงานวิจัย 
- กระบวนทัศน์และยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 มีโครงสร้างพ้ืนฐานยังไม่พร้อม ควรกำหนด Priority ให้ชัดเจนว่าจะใช้

วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศในด้านใด และมีผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวข้องร่วม
จัดทำแผนยุทธศาสตร์ มากกว่า Top-Down และไปให้สุดทางไม่ใช่จบแค่การทำวิจัย ต้องต่อยอดใช้ประโยชน์จริง 

- การวัดผลการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม  
- การจัดต้ังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
- เป้าหมายของการพัฒนาและผลักดันนโยบายด้านการบริหารงาน วน. (ด้านการสร้างคน) 
- นโยบายในการนำงานวิจัยไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 

 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- การเรียนรู้และเกิดการพัฒนาแบบ Double-Loop Learning คือ Feedback ส่งไปถึงต้ังแต่การตั้งโจทย์ 
- การพัฒนาตัวชี้วัด การพัฒนาระบบ และบุคลากรด้านการบริหารงานวิจัย นับเป็นหัวใจสำคัญของการเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของหน่วยงาน เพ่ือให้สามารถส่งมอบผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 
- การบริหารความสัมพันธ์ของ 4 ภารกิจหลัก ได้แก่ นโยบาย Resource/ Allocation/ Funding และ R&I Operation 
- ทักษะความเข้าใจในการจัดทำนโยบาย 
- นโยบายบริหารงานวิจัย ต้องมีความชัดเจน และต้องมีการประเมิน ตัวชี้วัดให้เหมาะสมกับประเทศไทย 

 ข้อมูล/ เอกสารประกอบเนื้อหาท่ีอยากให้เพ่ิมเติม 
- การสะท้อน Pain Point และ Failure ในการออกแบบนโยบาย/ กลไกภาครัฐท่ีส่งผลต่อภาคการเกษตร 
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- แนวคิดและหลักการจากประสบการณ์ของวิทยากรต่อนโยบายด้านการบริหารงานวิจัยผนวกดับแนวคิดและ
ประสบการณ์ของผู้เรียน 

- ระบบงานวิจัยและนวัตกรรมภายใต้กระบวนทัศน์ และยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ควรเป็นอย่างไร 
- ตัวอย่างการจัดทำนโยบายในแต่ละช่วงเวลา 

 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
- ระบบการบริหารงานวิจัยยังดำเนินการภายใต้กระบวนทัศน์ท่ีล้าหลัง ไม่เหมาะกับการก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 

............................................................................................................................ 
ข้อมูลอ้างอิง 
 หัวข้อ กระบวนการพัฒนาและผลักดันนโยบาย : นโยบายด้านการบริหารงานวิจัย : ผู้ตอบแบบประเมินจำนวนท้ังสิ้น 48 ท่าน  
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สรปุผลการประเมิน ส่วนที่ 3 
หัวข้อ 3.3 นโยบายการเกษตร และ Geopolitics   

กระบวนการพัฒนาและผลักดันนโยบาย: นโยบายด้านการเกษตร  
โดย น.สพ.ยุคล ลิ้มแหลมทอง 

ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564  เวลา 13:30 - 15:00 น. 
.............................................................................................. 

ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี้  

ก่อนการอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย (2.5)  
หลังการอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก  (4.0) (ดูภาพประกอบท่ี 1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ ความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

ส่วนที่ 2 รูปแบบการสอนผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ ประเมินผลต่อรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.2) 
(ดูภาพประกอบท่ี 2) 
 

1)  เนื้อหาตรงกับความคาดหวัง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.1)
2)  สร้างความม่ันใจ และสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.9)
3)  คาดว่าสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ ถ่ายทอดได้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.7)
4)  วิทยากรมีการยกตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบหัวข้อ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.4)
5)  การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.5)
6)  มีการผสมผสานท่ีเหมาะสม (การบรรยาย/ อภิปราย และการระดมความคิดเห็น) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.3)
7)  ระยะเวลามีความเหมาะสม และตรงตามเวลาท่ีกำหนด พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.4)
8)  ผู้เข้าอบรมมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.1)
9)  การอบรมกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมใช้ความคิด และเห็นประเด็นสำคัญของเนื้อหา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.1)
10) เอกสารประกอบการบรรยายเข้าใจง่าย ช่วยให้ติดตามหัวข้อบรรยายได้ต่อเนื่อง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.3)
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ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
 

ส่วนที่ 3 รูปแบบการสอน 
 

 เนื้อหาสาระส่วนใดในการบรรยายครั้งนี้ท่ีตรงกับที่ท่านคาดหวังไว้มากท่ีสุด 
- นโยบายด้านการเกษตร : Supply chain ที่นำไปสู่การออกแบบนโยบายเกษตร/ การวิเคราะห์ภาพรวมเชิงระบบของ

ภาคการเกษตรให้เห็นข้อมูล และสถานการณ์ด้านการเกษตร/ การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนการพัฒนา
ด้านการเกษตร (ทำนา)/ ข้อมูล เป้าหมายนโยบายด้านการเกษตร (เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต/ การจัดการ/ 
การรักษาคุณภาพ/ Logistics/ การพัฒนาคน และเทคโนโลยี)/ ความท้าทายในภาคการเกษตร และการจัดกลุ่ม
นโยบายด้านการเกษตร/ นโยบายการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร (Traceability)/ นโยบายด้านการเกษตร และ
แผนปฏิรูปประเทศ/ ผลกระทบจากภาคเกษตรต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนความมั่นคงทางอาหารท้ัง
ประเทศและต่างประเทศ/ สถานการณ์ ความเด่นของภาคเกษตรกรไทย ความท้าทาย ผลกระทบ และนโยบายด้าน
การเกษตร/ สถิติท่ีสำคัญ/ ศักยภาพการผลิตของภาคการเกษตรไทย 

- ด้านอื่นๆ : ข้อมูลบริบทการเกษตรและปัญหาด้านการเกษตรของประเทศไทย/ ภาพรวมของภาคการเกษตรไทย 
 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนำไปประยุกต์ใช้ 

- นโยบายด้านการเกษตร : การวิเคราะห์ Supply chain/ การแบ่งกลยุทธ์ของนโยบายภาคการเกษตร/ การกำหนด
เป้าหมายนโยบายด้านการเกษตรที่ชัดเจน/ การส่งเสริม และสร้างผู้ประกอบการในภาคการเกษตร Smart Farmer 
และเทคโนโลยี Smart Farm/ การลดต้นทุน และการเพิ่มรายได้จากการเพิ่มมูลค่าของสินค้า/ การจัดการพื้นท่ี
เกษตร/ ความท้าทาย ผลกระทบนโยบายด้านการเกษตร/ ปัจจัยท่ีทำให้การผลักดันด้านการเกษตรไม่ได้ผล 

- ด้านอื่นๆ : การจัดการการผลิต และมาตรฐานความปลอดภัย/ การพัฒนาเทคโนโลยี 
 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร  

- การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตร ตลอดทั้งห่วงโซ่ เพื่อนำไปสู่การหาช่องว่างของปัญหาและ
โอกาสท่ีจะใช้นโยบายไปแก้ไข 

- นโยบายการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร (Traceability) 
- นโยบายสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร นโยบายการจัดทำระบบ Zoning และการบูรณาการกับหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 
- ปัญหามาตรฐานคุณภาพสินค้าท่ีส่งออก แต่ถูกตีกลับแม้จะมีการรับรองสินค้าจากภาครัฐ 

 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี และการผลิต 
- การสร้างคนและพัฒนาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาสินค้าเกษตรครบวงจรในภูมิภาค และงานวิจัยและพัฒนา

อุตสาหกรรมเกษตร 
- การวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของภาคการเกษตรไทย 
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- การวิจัย และการสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการลดต้นทุน สร้างสินค้าท่ีมีคุณภาพ มี Value Added  
- ความท้าทายในภาคเกษตรในอนาคต 
- นโยบายการใช้ Digital Platform, Smart Farmers, Precision Farming  
- แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ในประเด็นเรื่องการสร้างเกษตรมูลค่าสูง 
- ภาพรวมของภาคการเกษตรไทย และนโยบายด้านการเกษตร 
- ส่วนประกอบท่ีสร้างความสำเร็จของนโยบาย 

 ข้อมูล/ เอกสารประกอบเนื้อหาท่ีอยากให้เพ่ิมเติม 
- Pain point หรือ Failure ของนโยบายภาครัฐท่ีเกี่ยวกับภาคการเกษตร 
- แนวทางการลดภาระหนี้สินของเกษตรกร 
- แนวทาง และตัวอย่างการเพ่ิมมูลค่าของสินค้าการเกษตร ตามแนวทาง BCG 

............................................................................................................................ 
ข้อมูลอ้างอิง 
 หัวข้อ  : กระบวนการพัฒนาและผลักดันนโยบาย : นโยบายด้านการเกษตร ผู้ตอบแบบประเมินจำนวนท้ังสิ้น 47 ท่าน  
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สรปุผลการประเมิน ส่วนที่ 3 
หัวข้อ 3.4 นโยบายด้านเศรษฐกิจและดิจิทัล  

กระบวนการพัฒนาและผลักดันนโยบาย : นโยบายดา้นเศรษฐกิจและดิจิทัล 
โดย ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ 

ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 15:30 - 17:00น. 
.............................................................................................. 

ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี้  

ก่อนการอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย (2.5)  
หลังการอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก  (4.0) (ดูภาพประกอบท่ี 1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ ความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

ส่วนที่ 2 รูปแบบการสอนผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ ประเมินผลต่อรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.3) 
(ดูภาพประกอบท่ี 2) 
 

1)  เนื้อหาตรงกับความคาดหวัง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.2)
2)  สร้างความม่ันใจ และสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.0)
3)  คาดว่าสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ ถ่ายทอดได้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.7)
4)  วิทยากรมีการยกตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบหัวข้อ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.6)
5)  การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.6)
6)  มีการผสมผสานท่ีเหมาะสม (การบรรยาย/ อภิปราย และการระดมความคิดเห็น) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.5)
7)  ระยะเวลามีความเหมาะสม และตรงตามเวลาท่ีกำหนด พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.3)
8)  ผู้เข้าอบรมมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.4)
9)  การอบรมกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมใช้ความคิด และเห็นประเด็นสำคัญของเนื้อหา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.5)
10) เอกสารประกอบการบรรยายเข้าใจง่าย ช่วยให้ติดตามหัวข้อบรรยายได้ต่อเนื่อง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.5)
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ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
 

ส่วนที่ 3 รูปแบบการสอน 
 

 เนื้อหาสาระส่วนใดในการบรรยายครั้งนี้ท่ีตรงกับที่ท่านคาดหวังไว้มากท่ีสุด 
- นโยบายด้านเศรษฐก ิจด ิจ ิท ัล  : Digital Transformation/ แนวโน ้มกระแสหล ัก (Mega Trends) และการ

เปลี่ยนแปลงหลังยุคโควิด19/ การออกแบบนโยบาย 360 องศาแบบ Strategic ที่นำไปสู่การปฏิบัติได้/ การอธิบาย
ขององค์ประกอบที่หลากหลาย multidiscipline ในการออกแบบนโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิทัล/ ข้อมูลสถานการณ์
เศรษฐกิจและดิจิทัล/ เรื ่องที ่จะส่งผลกระทบกับไทยในอนาคต เช่น พลังงานทดแทน, climate change และ 
อินเตอร์เน็ตดาวเทียม/ ตัวอย่างการนำเทคโนโลยีมากใช้สนับสนุนการพัฒนาในมิติต่างๆ/ หลักการในการออกแบบ
นโยบายสาธารณะ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและเป้าหมายของประเทศไทย 

- ด้านอื่นๆ : Digital Growth/ การเรียนรู้และทักษะท่ีสำคัญและจำเป็นในยุคปัจจุบัน/ เเนวทางการจัดทำนโยบายท่ีพึง
ประสงค์ 

 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนำไปประยุกต์ใช้ 
- นโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิทัล : Digital Transformation/ Innovation Digitalization/ Learning & innovation 

skills/ การวางแผนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล/การเลือกใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาระบบการทำงาน/ วิธีการคิด 
ท่ีจะใช้เศรษฐกิจมาเป็นตัวกระตุ้น ในลักษณะภาพรวมของประเทศ/ ข้อมูลพ้ืนฐานในแต่ละด้านของประเทศไทยท่ีต้อง
วิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ประกอบการทำนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล/ แนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล/ หลักการใน
การออกแบบนโยบายสาธารณะ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและเป้าหมายของประเทศไทย/ โอกาสของ
ประเทศไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลให้ทันตามเทรนด์ของโลก 

- ด้านอื่นๆ : Hard & Soft Skills 
 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร  

- การใช้เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาในมิติต่าง ๆ 
- การแก้ปัญหาการสร้างงานชนบทที่ยังขาดปัจจัยสนับสนุนสำคัญ คือ เงินทุน ความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ 

เทคโนโลยี  
- การเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนสู่สังคมดิจิทัล 
- นโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิทัล/ บริบทด้านสังคมสูงวัยกับการกระจายศูนย์กลางความเจริญ 
- บทบาทสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- Disruption และความไม่มั่นคงของประเทศและโลก โดยเฉพาะเรื่อง Aging Society และ Climate Change ที่ต้อง

นำไปสู่การ Mitigate หรือการ Adapt  
- Innovation Creativity 
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- การมองผลกระทบทางเศรษฐกิจให้ครอบคลุมทุกด้าน และกระจายให้มากเพ่ือสร้างความคุ้มค่า 
- การเชื่อมโยงแผนแม่บท 
- การพัฒนาการเรียนรู้ และทักษะของผู้คนในโลกปัจจุบัน 
- การออกแบบนโยบายเร่ือง Open Innovation and Open Science 
- การเขียนข้อเสนอเชิงนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล 

 ข้อมูล/ เอกสารประกอบเนื้อหาท่ีอยากให้เพ่ิมเติม 
- การส่งเสริม Digital Literacy และการยกระดับการใช้ Digital ให้เกิดประโยชน์ในกลุ่มเยาวชน 
- ข้อมูลเรื่องนโยบายของ AI ท่ีเหมาะสมกับการประยุกต์ใช้ในประเทศไทย 
- เทคนิคการวิเคราะห์อย่างง่าย 

 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
- หลักสูตร STIP ควรออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ซ่ึงเป็น Adult-Learning รูปแบบการอบรมในแต่ละหัวข้อควรเป็น

แบบ Randomly Rotate เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมเกิดการ Discussion ในกลุ่ม 
- ควรแปลภาษาไทยกำกับในเนื้อหาเอกสาร 
- ควรแยกกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเป็นอีก 1 หัวข้อ 

............................................................................................................................ 
ข้อมูลอ้างอิง 
 หัวข้อ  : กระบวนการพัฒนาและผลักดันนโยบาย : นโยบายด้านเศรษฐกิจและดิจิทัลผู้ตอบแบบประเมินจำนวนท้ังสิ้น 46 ท่าน  
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สรปุผลการประเมิน ส่วนที่ 3 
หัวข้อ 3.3 นโยบายการเกษตร และ Geopolitics   

บทบาทตลาดทุนในการพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 
โดย คุณนุชนาถ คุณความดี 

ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564  เวลา 13:30 - 15:00 น. 
.............................................................................................. 

ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี้  

ก่อนการอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย (2.1)  
หลังการอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง  (3.8) (ดูภาพประกอบท่ี 1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ ความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

ส่วนที่ 2 รูปแบบการสอนผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ ประเมินผลต่อรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.2) 
(ดูภาพประกอบท่ี 2) 
 

1)  เนื้อหาตรงกับความคาดหวัง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.1)
2)  สร้างความม่ันใจ และสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.8)
3)  คาดว่าสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ ถ่ายทอดได้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.5)
4)  วิทยากรมีการยกตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบหัวข้อ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.4)
5)  การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.4)
6)  มีการผสมผสานท่ีเหมาะสม (การบรรยาย/ อภิปราย และการระดมความคิดเห็น) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.3)
7)  ระยะเวลามีความเหมาะสม และตรงตามเวลาท่ีกำหนด พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.2)
8)  ผู้เข้าอบรมมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.2)
9)  การอบรมกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมใช้ความคิด และเห็นประเด็นสำคัญของเนื้อหา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.3)
10) เอกสารประกอบการบรรยายเข้าใจง่าย ช่วยให้ติดตามหัวข้อบรรยายได้ต่อเนื่อง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.3)
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ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
 

ส่วนที่ 3 รูปแบบการสอน 
 

 เนื้อหาสาระส่วนใดในการบรรยายครั้งนี้ท่ีตรงกับที่ท่านคาดหวังไว้มากท่ีสุด 
- ด้านบทบาทตลาดทุนในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ : การวางแผนการลงทุนเพ่ือ

เตรียมพร้อมรับมือสังคมผู้สูงอายุ/ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการลงทุน/ การระดมทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ของภาคเอกชน/ การส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม/ การอธิบายถึงตลาดทุน 
Cryptocurrency นวัตกรรมเพื่อเกิด Startups/ การปรับตัว และการพัฒนานวัตกรรมของบริษัทจดทะเบียน/ ข้อมูล
ด้านตลาดทุน และอนาคตของตลาดทุน/ ความท้าทายในอนาคตของตลาดทุนในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม/ 
บทบาทหน้าท่ีของตลาดทุน และกรณีศึกษา/ ตัวอย่าง Fintech การแนะนำ Startup และ Application 

- ด้านอื่นๆ : ความท้าทายต่อตลาดทุนในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัย 
 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนำไปประยุกต์ใช้ 

- ด้านบทบาทตลาดทุนในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ : Platform การระดมทุน
สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก หรือธุรกิจสตาร์ทอัพ/ Startups in Finance & Capital Market โดยเฉพาะเรื่อง Equity 
Crowd Funding/ Trend นวัตกรรมการลงทุน/ กลไกทิศทางการพัฒนาของตลาดทุน/ การร่วมขับเคลื่อนดิจิทัลและ
นวัตกรรมของ SET/ การเชื่อมโยงระหว่าง Supply side กับ Demand side กับการสนับสนุนพัฒนาธุรกิจและระบบ
เศรษฐกิจ/ การศึกษาแนวโน้มและความท้าทายของกลุ่มอุตสาหกรรม 8 กลุ่ม ในกลุ่มธุรกิจ 28 หมวด/ ข้อคำนึงของผู้
ลงทุนก่อนเริ่มการลงทุน/ ความเข้าใจหลักคิดของ Demand-Supply/ โครงสร้างอุตสาหกรรม (Supply side) และ
การจ้างงานในอนาคต/ สถานการณ์ปัจจุบัน แนวโน้ม และความท้าทายในอนาคต ท่ีมีต่อตลาดทุน 

- ด้านอื่นๆ : เทรนด์นวัตกรรมทางการลงทุน และช่องทางการลงทุน 
 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร  

- Application FINNOMENA ท่ีช่วยในการลงทุนมีข้อมูลครบถ้วน และน่าเชื่อถือเพียงพอหรือไม่ 
- Deep Tech กลุ่มที่มีแนวโน้มในการเติบโตในตลาดทุนแนวโน้มการเพิ่มขึ้น และความยั่งยืนของธุรกิจสตาร์ทอัพที่เกิด

จาก Deep Tech ในประเทศไทย 
- มุมมองของ SET ต่อมาตรการ และกลไกจากภาครัฐในการส่งเสริม และสร้าง Start up หรือ IDE ในการดึงดูด 

Capital Flow จากนักลงทุนต่างชาติ 
- บทบาทตลาดทุนในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 
- ลักษณะการดำเนินธุรกิจของ SET 
- นโยบายการสนับสนุน Startup 
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 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- Financial Market  
- การลงทุนมีผลต่อการขับเคล่ือนและทิศทางเศรษฐกิจ 
- การสร้าง Platform ซ้ือขายสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีรองรับการออก ICO ไปจนถึง Wallet  
- การวิเคราะห์ต้นทุนท่ีจะต้องมองให้รอบด้าน เพื่อนำไปสู่การออกแบบนโยบายมาปิดจุดอ่อน หรือสร้างโอกาสสร้าง

ความคุ้มค่า 
- ความสัมพันธ์ระหว่างกฎ ระเบียบกับภาคเอกชน 
- บทบาทของตลาดทุนที่มีแนวโน้มการลงทุนที่เป็นไปตามกระแสของเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงตลาดทุนมีการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงทุน โดยมีเคร่ืองมือ หรือ Platform ท่ีมีนวัตกรรม 
- แนวโน้มของนวัตกรรมการลงทุน และสถานการณ์การลงทุนในปัจจุบัน 

 ข้อมูล/ เอกสารประกอบเนื้อหาท่ีอยากให้เพ่ิมเติม 
- รูปแบบใหม่ๆ ของ Currency ต่างๆ และการสร้างนโยบายเพื่อรองรับการแลกเปลี่ยน Currency หลากหลายรูปแบบ 
- ตัวอย่างธุรกิจสตาร์ทอัพท่ีใช้ Deep Tech จากงานวิจัยท่ีสามารถเข้าตลาดทุน 
- เอกสารวิเคราะห์จุดท่ีนโยบายเข้าไม่ถึง และผลกระทบท่ีจะเกิดในอนาคตมีมิติใดบ้าง และข้อมูลท่ีก่อให้เกิดมูลค่าทางลบ 
- เอกสารท่ีวิทยากรเพ่ิมในช่วงท่ีบรรยาย 

............................................................................................................................ 
ข้อมูลอ้างอิง 
 หัวข้อ : บทบาทตลาดทุนในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศผู้ ตอบแบบประเมินจำนวนท้ังสิ้น 45  ท่าน  
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สรปุผลการประเมิน ส่วนที่ 3 
หัวข้อ 3.5 นโยบายการศึกษา  

กระบวนการพัฒนา และผลักดันนโยบายการศึกษาไทย 
โดย ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา 

ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:30 - 15:00 น. 
.............................................................................................. 

ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี้  

ก่อนการอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย (2.6)  
หลังการอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก  (4.0) (ดูภาพประกอบท่ี 1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ ความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

ส่วนที่ 2 รูปแบบการสอนผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ ประเมินผลต่อรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.1) 
(ดูภาพประกอบท่ี 2) 
 

1)  เนื้อหาตรงกับความคาดหวัง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.1)
2)  สร้างความม่ันใจ และสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.9)
3)  คาดว่าสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ ถ่ายทอดได้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.7)
4)  วิทยากรมีการยกตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบหัวข้อ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.3)
5)  การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.4)
6)  มีการผสมผสานท่ีเหมาะสม (การบรรยาย/ อภิปราย และการระดมความคิดเห็น) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.2)
7)  ระยะเวลามีความเหมาะสม และตรงตามเวลาท่ีกำหนด พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.2)
8)  ผู้เข้าอบรมมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.1)
9)  การอบรมกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมใช้ความคิด และเห็นประเด็นสำคัญของเนื้อหา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.1)
10) เอกสารประกอบการบรรยายเข้าใจง่าย ช่วยให้ติดตามหัวข้อบรรยายได้ต่อเนื่อง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.2)
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ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
 

ส่วนที่ 3 รูปแบบการสอน 
 

 เนื้อหาสาระส่วนใดในการบรรยายครั้งนี้ท่ีตรงกับที่ท่านคาดหวังไว้มากท่ีสุด 
- นโยบายการศึกษาไทย : ข้อมูลสถานะ และระดับของการศึกษาไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ ข้อมูลเชิงสถิติ และ

การวิจัย ที่ประเมินถึงคุณภาพทางการศึกษาของประเทศต่าง ๆ/ พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 
/ สถานการณ์ด้านการศึกษา ปัญหาระดับโครงสร้าง ระบบการศึกษา การปฏิรูปการศึกษาไทยในทุกสมัยและทุก
ขั้นตอน/ Digital Disruption กับการปฏิรูปนโยบายการศึกษาไทยให้สอดคล้องกับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว/ กรณีศึกษากระบวนการพัฒนา และผลักดันนโยบายความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนำไปประยุกต์ใช้ 
- นโยบายการศึกษาไทย : กระบวนการปฏิรูปนโยบายการศึกษาไทยจะต้องสอดคล้องกับออกแบบนโยบายด้าน

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์/ การแปลงนโยบายทางการศึกษาสู่การปฏิบัติ เช่น พื้นท่ี
นวัตกรรมการศึกษา/ การปรับการศึกษาไทยให้ทันโลก โดยเฉพาะการพัฒนาสมรรถนะจำเป็น เช่น Scientific 
Literacy/ การใช้ประโยชน์จากดิจิทัลในการพัฒนาการศึกษา/ พ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาและ Learning Communities 

- ด้านอื่นๆ : หลักอริยสัจ 4 ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ทำให้เห็นแนวทางการพัฒนาอย่างเป็นระบบ วิกฤติการศึกษาไทย
ท่ีเป็นปัญหา ต้นตอของปัญหา แนวทางในการแก้ไข และเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาอีก 10 ปี 

 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร  
- การติดขัดเรื่องภาษาในการปรับตัวเข้ากับหลักสูตรแกนกลาง ในสังคมพหุวัฒนธรรมของเด็กชาติพันธ์ุในพ้ืนท่ีต่างๆ 

 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- การปฏิรูปการจัดการศึกษาตั้งแต่เชิงโครงสร้าง การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน งบประมาณ เน้นการ

สร้างสมรรถนะ ทักษะ เจตคติ และดิจิตอลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้ 
- การปรับโครงสร้างของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาไทย 
- การออกแบบนโยบายนวัตกรรมด้านการศึกษา  
- การพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษท่ี 21 และ Digital Revolution 
- พัฒนาการของระบบการศึกษาและ การคาดการณ์สถานการณ์การศึกษาท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
- นโยบายพัฒนากำลังคน 
- นโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เปิดให้มีการปรับปรุงระบบการศึกษาที่เหมาะสมกับพื้นท่ี บริบทของสังคมและ

วัฒนธรรม ตอบโจทย์ความต้องการของพ้ืนท่ี 
 ข้อมูล/ เอกสารประกอบเนื้อหาท่ีอยากให้เพ่ิมเติม 

- การปรับตัวของคณะครุศาสตร์ หรือ ศกึษาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ เนื่องจากผลติครูเกินความต้องการ 
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 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
- ควรออกแบบประเมินวิทยากรที่สามารถประมวลผลทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ ในการนำไปปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตร ท้ังเนื้อหา รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้  
............................................................................................................................ 

ข้อมูลอ้างอิง 
 หัวข้อ  : กระบวนการพัฒนาและผลักดันนโยบายการศึกษาไทย ผู้ตอบแบบประเมินจำนวนท้ังสิ้น 46 ท่าน 
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สรปุผลการประเมิน ส่วนที่ 3 
หัวข้อ 3.5 นโยบายสาธารณสุข   

การรับมือกับ Digital Disruption 
โดย คุณปฐมา จันทรักษ์ 

ในวันที่ 19 พฤษภาคม  2564 เวลา 15:30 - 17:00น. 
.............................................................................................. 

ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี้  

ก่อนการอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย (2.4)  
หลังการอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง  (3.8) (ดูภาพประกอบท่ี 1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ ความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

ส่วนที่ 2 รูปแบบการสอนผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ ประเมินผลต่อรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.2) 
(ดูภาพประกอบท่ี 2) 
 

1)  เนื้อหาตรงกับความคาดหวัง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.1)
2)  สร้างความม่ันใจ และสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.8)
3)  คาดว่าสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ ถ่ายทอดได้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.6)
4)  วิทยากรมีการยกตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบหัวข้อ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.4)
5)  การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.5)
6)  มีการผสมผสานท่ีเหมาะสม (การบรรยาย/ อภิปราย และการระดมความคิดเห็น) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.2)
7)  ระยะเวลามีความเหมาะสม และตรงตามเวลาท่ีกำหนด พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.3)
8)  ผู้เข้าอบรมมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.1)
9)  การอบรมกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมใช้ความคิด และเห็นประเด็นสำคัญของเนื้อหา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.3)
10) เอกสารประกอบการบรรยายเข้าใจง่าย ช่วยให้ติดตามหัวข้อบรรยายได้ต่อเนื่อง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.4)
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ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
 

ส่วนที่ 3 รูปแบบการสอน 
 

 เนื้อหาสาระส่วนใดในการบรรยายครั้งนี้ท่ีตรงกับที่ท่านคาดหวังไว้มากท่ีสุด 
- ด้าน Digital Disruption : Digital Transformation/ The Essentials (How to thrive in a past-pandemic reality)/ 

ประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญด้านเทคโนโลยีในปี 2021/ ตัวอย่างที่ชัดเจนของ Digital Disruption ที่ใกล้ตัว/ ตัวอย่างการใช้ 
Digital Tech เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ/ อนาคตของประเทศไทย และตัวอย่างการรับมือ Digital 
Disruption ของเอกชน 

- ด้านอื่นๆ : การใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสสำหรับ startup และผู้เกี่ยวข้อง/ ผลกระทบจาก COVID-19 
 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนำไปประยุกต์ใช้ 

- ด้าน Digital Disruption : AI + Big Data/ การคำนึงถึงการลดความเหลื ่อมล้ำของการเข้าถึงเทคโนโลยี/การ
เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง Digital Disruption/ ความสำคัญของ Open Innovation ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของ Essential Advantages/ นโยบายส่งเสริม SME/ ปัจจัยที่จะทำให้องค์กรสามารถอยู่รอดและดำเนินงานไปได้
ด้วยดีในช่วงท่ีเกิดหรือภายหลังเกิดการโรคระบาดใหญ่ 

- ด้านอื่นๆ : Digital Transformation และ Open Platform 
 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร  

- Digital Disruption  
- Essential Advantages  
- การปรับตัวในการทำงานจากผลกระทบจาก COVID-19 
- การสร้างความร่วมมือด้าน Open Science 
- นโยบายส่งเสริม SME ด้าน Digitalization 
- มุมมองต่อ Opportunity ในการสร้างอัตราเร่งท่ี การ Digitize บริการสาธารณะของภาครัฐ 

 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- "Make Tech Matter More" ความสำคัญในการ Integrate เทคโนโลยีในหลายๆ ด้าน 
- การรับมือกับ Digital Disruption เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- การออกแบบนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ต้องคำนึงบริบท Disruption และ Policy Implementation 
- การสร้างความร่วมมือในประเด็นสำคัญระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน 
- การพิจารณาแนวทางการปรับตัว และ Trends ท่ีกำลังเป็นท่ีสนใจกับการออกนโยบาย 
- การออกแบบนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต้องสอดรับกับการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน โดยเฉพาะ

เรื่องเศรษฐกิจท่ีถดถอยด้วยระบบดิจิทัล 
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 ข้อมูล/ เอกสารประกอบเนื้อหาท่ีอยากให้เพ่ิมเติม 
- ข้อจำกัด หรือ อุปสรรคจากผลของนโยบายท่ีประกาศใช้ 
- ข้อมูลเพ่ิมเติม ด้าน Engage Employee Anywhere และการสร้าง Human Resources สำหรับ Digital Disruption 
- เพ่ิมข้อมูลเป็นภาษาไทยกำกับเอกสาร และเนื้อหาเพ่ือให้ทบทวนได้ภายหลัง  

............................................................................................................................ 
ข้อมูลอ้างอิง 
 หัวข้อ  : การรับมือกับ Digital Disruption ผู้ตอบแบบประเมินจำนวนท้ังสิ้น 45 ท่าน 
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สรปุผลการประเมิน ส่วนที่ 3 
หัวข้อ 3.6 ธรุกิจ การคา้ และตลาดทุน 

บทบาทของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการเติบโตของภาคธุรกิจและการค้าของไทย 
โดย คุณประวิทย์  ประกฤตศรี 

ในวันที่ 27 พฤษภาคม  2564  เวลา 13:30 - 15:00 น. 
.............................................................................................. 

ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี้  

ก่อนการอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย (2.4)  
หลังการอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง  (3.7) (ดูภาพประกอบท่ี 1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ ความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

ส่วนที่ 2 รูปแบบการสอนผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ ประเมินผลต่อรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.9) 
(ดูภาพประกอบท่ี 2) 
 

1)  เนื้อหาตรงกับความคาดหวัง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.8)
2)  สร้างความม่ันใจ และสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.6)
3)  คาดว่าสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ ถ่ายทอดได้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.5)
4)  วิทยากรมีการยกตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบหัวข้อ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.1)
5)  การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.2)
6)  มีการผสมผสานท่ีเหมาะสม (การบรรยาย/ อภิปราย และการระดมความคิดเห็น) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.1)
7)  ระยะเวลามีความเหมาะสม และตรงตามเวลาท่ีกำหนด พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.0)
8)  ผู้เข้าอบรมมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.8)
9)  การอบรมกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมใช้ความคิด และเห็นประเด็นสำคัญของเนื้อหา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.0)
10) เอกสารประกอบการบรรยายเข้าใจง่าย ช่วยให้ติดตามหัวข้อบรรยายได้ต่อเนื่อง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.0)
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ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
 

ส่วนที่ 3 รูปแบบการสอน 
 

 เนื้อหาสาระส่วนใดในการบรรยายครั้งนี้ท่ีตรงกับที่ท่านคาดหวังไว้มากท่ีสุด 
- ด้านบทบาทของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการเติบโตของภาคธุรกิจและการค้าของไทย : การพัฒนา

และขับเคลื่อนนโยบาย BCG Economy Model และกุญแจสำคัญที่พัฒนาไปสู่วาระแห่งชาติ/ กลไกบริหารจัดการ 
การติดตามประเมินผลสำหรับการพัฒนานโยบาย เช่น BCG/ บทบาทของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อ
การเติบโตของภาคเศรษฐกิจของประเทศไทย/ บทบาทของภาครัฐที ่ทำให้มีการสร้าง Value Added ด้วย 
Innovation/ ประวัติ ความเป็นมา บทบาทของสภาหอการค้าไทย/ ตัวอย่างนโยบาย BCG/ ตัวอย่างกรณีศึกษาของ
มิตรผลในการขับเคลื่อน Biorefinery ตามแบบประเทศฝร่ังเศส 

- ด้านอื่นๆ : กลไกและยุทธศาสตร์การทำงานของสภาหอการค้าไทยที่เชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/ 
ข้อมูลวัคซีนกับบทบาทของสภาหอการค้าไทย 

 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนำไปประยุกต์ใช้ 
- ด้านบทบาทของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการเติบโตของภาคธุรกิจและการค้าของไทย : Foresight ใน

ด้านธุรกิจ/ การออกแบบนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะต้องตอบสนองความต้องการที่แทจ้ริง
ของภาคธุรกิจและการค้า/ การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ/ การพัฒนานโยบาย BCG Economy/ การพัฒนา
นโยบายโดยมี Collaboration & Resilience/ ความสำคัญของ Innovation Ecosystem โดยเฉพาะในโลกปัจจุบัน 
เช่น การผลิตวัคซีนโควิด/ ความเข้าใจด้านนโยบายภาครัฐและบทบาทของภาคเอกชนในการเชื่อมโยงเพื่อให้เกิดการ
พัฒนา/ ประสบการณ์ของนักธุรกิจท่ีต้องเจอกับปัญหาจริงจากคู่ค้า 

- ด้านอื่นๆ : National Innovation Ecosystem/ การลงทุนด้านการแพทย์ การผลิตวัคซีน การป้องกันและรักษาโรค
โควิด-19/ การปรับตัว เเละความร่วมมือ 

 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร  
- มุมมองของวิทยากรหลังการเปิดกองทุนนวัตกรรม คิดว่าจะมีภาคเอกชนเข้าร่วมตามท่ีต้ังเป้าไว้หรือไม่ และจะสามารถ

ขับเคลื่อนการยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมได้เพียงใด 

- หอการค้าไทยมีนโยบายสนับสนุนมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง "โมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียน" เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับ
ชุมชนด้วยการสร้างมูลค่าให้กับขยะชุมชนหรือไม่ อย่างไร 

 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- Ecosystem ท่ีจำเป็น และสำคัญต่อการขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
- Resilience คือสิ่งท่ีสำคัญท่ีสุด ในเรื่องการยอมรับความเป็นจริง การกล้าท้าทายตนเอง และการต่อสู้สำหรับอนาคต 
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- การออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต้องมีความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะภาคธุรกิจและการค้าของไทยที่มีบทบาทสำคัญในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปขยายผลทางธุกิจ 

- การขับเคล่ือนนโยบาย BCG Economy Model เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ  
- การออกแบบ National Innovation Ecosystem ให้สอดคล้องกับ BCG Model 
- การสร้าง Value Added ให้ Service & Product ด้วยนวัตกรรม และการวางนโยบายผลักดัน Startup ท่ีมีคุณสมบัติ 
- ตัวอย่างนวัตกรรมในภาคเอกชน 

 ข้อมูล/ เอกสารประกอบเนื้อหาท่ีอยากให้เพ่ิมเติม 
- กลไกความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน 
- ข้อมูลการผลักดันการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรม และภาครัฐในการพัฒนานโยบาย 
- ข้อจำกัด อุปสรรค ปัญหา ท่ีภาคเอกชนพบเพื่อนำไปสู่การออกนโยบายท่ีจะช่วยแก้ไขปัญหาของประเทศ 
- ตัวอย่างกรณีศึกษาบทบาทของสภาหอการค้าไทยในการขับเคลื่อน โดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมท่ีประสบ

ความสำเร็จนอกจากการเร่งฉดีวัคซีนเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ 
............................................................................................................................ 

ข้อมูลอ้างอิง 
 หัวข้อ  : บทบาทของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการเติบโตของภาคธุรกิจและการค้าของไทย ผู้ตอบแบบประเมิน
จำนวนท้ังสิ้น 44 ท่าน 
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สรปุผลการประเมิน ส่วนที่ 3 
หัวข้อ 3.6 ธรุกิจ การคา้ และตลาดทุน 

ผลกระทบของภูมิศาสตร์การเมืองและการเปลีย่นแปลงขัว้อำนาจทางเศรษฐกิจของโลกต่อ 
การวางนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

โดย ดร.สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย์ 
ในวันที่ 27 พฤษภาคม  2564 เวลา 16:15 - 17:30 น. 

.............................................................................................. 
ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี้  

ก่อนการอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย (2.5)  
หลังการอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก  (4.0) (ดูภาพประกอบท่ี 1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ ความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

ส่วนที่ 2 รูปแบบการสอนผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ ประเมินผลต่อรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.4) 
(ดูภาพประกอบท่ี 2) 
 

1)  เนื้อหาตรงกับความคาดหวัง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.4)
2)  สร้างความม่ันใจ และสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.0)
3)  คาดว่าสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ ถ่ายทอดได้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.9)
4)  วิทยากรมีการยกตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบหัวข้อ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.5)
5)  การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.7)
6)  มีการผสมผสานท่ีเหมาะสม (การบรรยาย/ อภิปราย และการระดมความคิดเห็น) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.6)
7)  ระยะเวลามีความเหมาะสม และตรงตามเวลาท่ีกำหนด พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.4)
8)  ผู้เข้าอบรมมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.4)
9)  การอบรมกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมใช้ความคิด และเห็นประเด็นสำคัญของเนื้อหา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.5)
10) เอกสารประกอบการบรรยายเข้าใจง่าย ช่วยให้ติดตามหัวข้อบรรยายได้ต่อเนื่อง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.6)
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ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 

 

ส่วนที่ 3 รูปแบบการสอน 
 

 เนื้อหาสาระส่วนใดในการบรรยายครั้งนี้ท่ีตรงกับที่ท่านคาดหวังไว้มากท่ีสุด 
- ด้าน Geopolitics : ผลกระทบของประเทศมหาอำนาจต่อประเทศไทย เช่น นโยบายใหม่ของ Joe Biden โดยเฉพาะ

เรื่องการ Trade/ การเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกกับนโยบายเทคโนโลยีประเทศไทย/ งานวิจัยเรื่อง
การเป็นผู้นำข้ัวทางการเมืองระหว่างประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา (USA) ในมิติที่มากกว่าด้านเศรษฐกิจ/ นโยบาย
แนวคิดการพัฒนาประเทศ และสร้างเทคโนโลยีของประเทศจีน/ สถานการณ์ภูมิศาสตร์การเมืองและผลต่อเศรษฐกิจ/ 
มุมมองทั้งระดับ Global และ Regional ในมิติต่างๆ/ ผลจากเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองต่อการวางแนวทาง
พัฒนานโยบาย 

- ด้านอื่นๆ : การเปลี่ยนข้ัวอำนาจของตะวันตกเเละตะวันออก/ รัฐศาสตร์ใหม่โลกไซเบอร์ 
 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนำไปประยุกต์ใช้ 

- ด้าน Geopolitics : การออกแบบนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทยต้องคำนึงถึง        
ภูมิรัฐศาสตร์ใหม่/ การกำหนดประเด็นสำคัญ Strategic Agenda/ การแข่งขันด้านเทคโนโลยี AI และข้อมูล/ 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการมองหาความร่วมมือระหว่างประเทศโดยไม่กระทบความสัมพันธ์กับมิตร
ประเทศอื่น/ ทิศทางการพัฒนาของในประเทศและต่างประเทศ/ ทิศทางการย้ายฐานการผลิตของต่างประเทศ/ 
นโยบายของต่างประเทศ บทเรียนจากประวัติศาสตร์ และผลกระทบจาก Geopolitics ที่จะส่งผลกระทบกับประเทศ
ไทยทั้งบวกและลบ/ แนวทางการส่งเสริมเทคโนโลยีและธุรกิจของประเทศต่างๆ/ เบื้องหลังสงครามการค้า และ
สงครามเทคโนโลยี 

 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร  
- ประเด็น/วาระด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (STI) ใด ที่ควรผลักดันให้เป็น Strategic Agenda ในการส่งเสริม 

Positioning ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ 
- ประเทศไทยควรแสวงหาโอกาสจากบริบทด้านภูมิรัฐศาสตร์ ในการเร่งพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อย่างไร 
- นโยบายใดของโจ ไบเดนท่ีส่งผลดีต่อประเทศไทย  
- ในทางปฏิบัติส่วนใหญ่ประเทศไทยจะพึ่งพาประเทศจีนแต่ปัญหาสำคัญ เช่น การสร้างเขื่อนพลังงานไฟฟ้าของจีนใน

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทำให้เกิดผลกระทบต่อภาวะภัยแล้งในไทยเป็นอย่างมาก รัฐบาลหรือรัฐ
ท้องถ่ินควรจะแก้ปัญหาอย่างไร 

- บทบาทขององค์การระหว่างประเทศ (UN ASEAN) มีความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาวะ 
Tech-War ระหว่างประเทศจีนและสหรัฐอเมริกาอย่างไร 

- ผลกระทบเชิงการทูต และแนวทางในการเจรจาความร่วมมือต่างประเทศ 
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 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- Science Diplomacy ท่ีประเทศไทยจะต้องดำเนินการในอนาคต 
- การเรียนรู้จาก Best Practice ของแต่ละประเทศมหาอำนาจที่สามารถนำมาใช้ประยุกต์กับประเทศไทยได้ เช่น การ

เรียนรู้ความเป็นผู้นำวิจัยพื้นฐานและความมั่นคงของสหรัฐอเมริกา และการเรียนรู้ความเป็นผู้นำการประยุกต์ใช้จาก
ประเทศจีน 

- การสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ การสร้าง Innovation Hub - Startup Nation/ Mega Trend ของโลก 
- การบริหารความสันพันธ์ท่ีเอ้ือต่อการได้เปรียบ หรือเกิดประโยน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศ 
- การพัฒนากำลังคน/ การพัฒนาระบบเศรษฐกิจเพ่ือการส่งออกให้ประเทศมหาอำนาจ 
- นโยบายรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่อการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจ 
- ผลจากเปลี่ยนขั้วอำนาจเศรษฐกิจของโลก การออกแบบนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต้องให้

สอดคล้องกับภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ โดยไม่เป็นคู่ขัดแย้งหรือเลือกข้าง 
- ทิศทางของนโยบายด้านเศรษฐกิจในแต่ละประเทศท่ีสำคัญ 
- มุมมอง การวิเคราะห์และการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ ที่มาที่ไปของขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจของโลก ทำให้เข้าใจ

ทิศทางนโยบายด้านเทคโนโลยีของประเทศ 
 ข้อมูล/ เอกสารประกอบเนื้อหาท่ีอยากให้เพ่ิมเติม 

- ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับอาเซียนว่าสามารถรวมกันผลักดันให้มีอำนาจในการต่อรองกับประเทศอ่ืนๆ ได้หรือไม่ 
 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

- ควรเพ่ิมเวลา และเพ่ิมหัวข้อบรรยายอ่ืนๆ ให้กับวิทยากร 
............................................................................................................................ 

ข้อมูลอ้างอิง 
 หัวข้อ  : ผลกระทบของภูมิศาสตร์การเมืองและการเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกต่อการวางนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผู้ตอบแบบประเมินจำนวนท้ังสิ้น 46 ท่าน  
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สรปุผลการประเมิน ส่วนที่ 3  
หัวข้อ 3.7 บทบาทของภาคเอกชน  

ทิศทางการพฒันาระบบสาธารณสุข (Health System Development) 
โดย นายแพทย์สมศักด์ิ ชุณหรัศม์ิ 

ในวันที่ 2 มิถุนายน  2564 เวลา 15:30- 17:00 น. 
.............................................................................................. 

ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี้  

ก่อนการอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย (2.4)  
หลังการอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง  (3.8) (ดูภาพประกอบท่ี 1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ ความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

ส่วนที่ 2 รูปแบบการสอนผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ ประเมินผลต่อรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.2) 
(ดูภาพประกอบท่ี 2) 
 

1)  เนื้อหาตรงกับความคาดหวัง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.1)
2)  สร้างความม่ันใจ และสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.8)
3)  คาดว่าสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ ถ่ายทอดได้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.7)
4)  วิทยากรมีการยกตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบหัวข้อ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.3)
5)  การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.5)
6)  มีการผสมผสานท่ีเหมาะสม (การบรรยาย/ อภิปราย และการระดมความคิดเห็น) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.2)
7)  ระยะเวลามีความเหมาะสม และตรงตามเวลาท่ีกำหนด พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.3)
8)  ผู้เข้าอบรมมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.2)
9)  การอบรมกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมใช้ความคิด และเห็นประเด็นสำคัญของเนื้อหา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.2)
10) เอกสารประกอบการบรรยายเข้าใจง่าย ช่วยให้ติดตามหัวข้อบรรยายได้ต่อเนื่อง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.2)
 
 
 
 
 



 

   2 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
 

ส่วนที่ 3 รูปแบบการสอน 
 

 เนื้อหาสาระส่วนใดในการบรรยายครั้งนี้ท่ีตรงกับที่ท่านคาดหวังไว้มากท่ีสุด 
- ด้านทิศทางการพัฒนาระบบสาธารณสุข : Key Health Determinants/ Thai Health system/ การสร้างสมดุลของ

ภาคเอกชนกับการพัฒนาระบบสาธารณสุข/ ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสุขภาพ การรับมือ Post covid -19/ 
ที่มาของการพัฒนานโยบายด้านสาธารณสุข/ แนวทางในการจัดทำนโยบาย การขับเคลื่อนและการพัฒนาระบบ
สาธารณสุขไทย/ ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการของการพัฒนาระบบ และสถานการณ์ปัจจุบันของนโยบาย
สาธารณสุข/ ภาพอนาคตการพัฒนาระบบสาธารณสุขของไทย 

- ด้านอื่นๆ : Current Priority Health Problems 
 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนำไปประยุกต์ใช้ 

- ด้านทิศทางการพัฒนาระบบสาธารณสุข : การใช้ข้อมูลหลักฐาน (Evidence-Based) ในการพัฒนานโยบาย/ การ
ขับเคลื่อนให้นโยบายนำไปสู่การปฏิบัติ/ การ Foresight และวิเคราะห์สถานการณ์/ การออกแบบกลไกและระบบ
สุขภาพที่มีความยืดหยุ่น/ กรอบคิดในการตั้งคำถามสำหรับการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย/ ความสัมพันธ์ระหว่าง 
Actor ที่สำคัญต่างๆ ในระบบสาธารณสุขไทย/ ปัจจัยสำคัญที่กำหนดความสำเร็จในการพัฒนาระบบสุขภาพ/ ทิศ
ทางการพัฒนาระบบสาธารณสุข/ แนวทางการกระจายความเจริญ และนโยบายที่สนับสนุนให้เกิดการกระจายของ
ผู้ป่วย และความสำคัญของชุมชนและครอบครัว 

- ด้านอื่นๆ : Key Concepts Thinking 
 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร  

- นโยบายด้านการคลัง (งบประมาณ) ประเด็นใดท่ีเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารจัดการระบบสาธารณสุข 
- การพัฒนาเทคโนโลยีของภาคเอกชน 
- การกำหนดโซนนิ่งสิทธิในการรักษาภายใต้นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค 
- ข้อสังเกตเกี่ยวกับวิกฤติไวรัส Covid-19 
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการแพทย์ที่นักวิจัยไทยพัฒนาขึ้นติดขัดเรื ่องการขึ้นทะเบียนจากสำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาหรือดำเนินการล่าช้ากว่าที่นำเข้าจากต่างประเทศ แม้จะเป็น Gold Standard เช่น ชุด
ตรวจ HIV, Covid ทำให้ประเทศเสียโอกาสท่ีจะมีนวัตกรรมราคาถูกเป็นของตัวเอง 

 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- Actors Critical to Health System เพื่อออกแบบนโยบายที่สอดคล้องและเกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกัน

Challenges and Possible Directions  
- Modified Health System Framework  
- กลไกของระบบสาธารณสุข 
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- ทิศทางการพัฒนาระบบสาธารณสุขในหัวข้อ Key Health Determinants และ Key Messages from Covid19 
รวมท้ังการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์สูงสุด 

- รัฐควรจะเป็นผู้ดูแลและกำกับระบบสุขภาพของประเทศและเป็นผู้ลงทุนหลัก 
- หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นสิ่งสำคัญ การบริหารจัดการที่ดี คือ การบริหารจัดการที่มีการกระจาย

อำนาจไปสู่หน่วยงานท่ีมีความสามารถ และมีอิสระในการบริหารจัดการตัวเองในระดับท่ีเหมาะสม 
 ข้อมูล/ เอกสารประกอบเนื้อหาท่ีอยากให้เพ่ิมเติม 

- ตัวอย่างอนาคตระบบสาธารสุขไทยด้านการออกกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
- ตัวอย่างเทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีสำคัญในอนาคต 
- ตัวอย่างการนำวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาปรับใช้ในด้าน Healthcare 

 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
- เอกสารควรมีภาษาไทยกำกับ เพ่ือให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน 

............................................................................................................................ 
ข้อมูลอ้างอิง 
 หัวข้อ  : ทิศทางการพัฒนาระบบสาธารณสุข (Health System Development) ผู้ตอบแบบประเมินจำนวนท้ังสิ้น 45 ท่าน 
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สรปุผลการประเมิน ส่วนที่ 3 
หัวข้อ 3.7 บทบาทของภาคเอกชน 

บทบาทของภาคเอกชนในการขับเคลื่อนนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 
โดย คุณกานต์ ตระกูลฮุน 

ในวันที่ 16 มิถุนายน  2564 เวลา 13:30 - 15:00 น. 
.............................................................................................. 

ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี้  

ก่อนการอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย (2.5)  
หลังการอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก  (4.0) (ดูภาพประกอบท่ี 1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ ความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

ส่วนที่ 2 รูปแบบการสอนผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ ประเมินผลต่อรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.3) 
(ดูภาพประกอบท่ี 2) 
 

1)  เนื้อหาตรงกับความคาดหวัง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.3)
2)  สร้างความม่ันใจ และสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.1)
3)  คาดว่าสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ ถ่ายทอดได้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.9)
4)  วิทยากรมีการยกตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบหัวข้อ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.5)
5)  การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.5)
6)  มีการผสมผสานท่ีเหมาะสม (การบรรยาย/ อภิปราย และการระดมความคิดเห็น) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.4)
7)  ระยะเวลามีความเหมาะสม และตรงตามเวลาท่ีกำหนด พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.4)
8)  ผู้เข้าอบรมมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.3)
9)  การอบรมกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมใช้ความคิด และเห็นประเด็นสำคัญของเนื้อหา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.3)
10) เอกสารประกอบการบรรยายเข้าใจง่าย ช่วยให้ติดตามหัวข้อบรรยายได้ต่อเนื่อง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.2)
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ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
 

ส่วนที่ 3 รูปแบบการสอน 
 

 เนื้อหาสาระส่วนใดในการบรรยายครั้งนี้ท่ีตรงกับที่ท่านคาดหวังไว้มากท่ีสุด 
- บทบาทของภาคเอกชนในการขับเคลื่อนนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ :  R&D and 

Innovation Drive Superior Performance/ การวางแผนยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อบริษัท คือ แผนยุทธศาสตร์
ด้านนวัตกรรม (Innovation Strategy)/ การสร้างกลไกให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยออกไปทำงานร่วมกับเอกชน/ การ
ทำงานของเอกชนท่ีส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจไทยและการทำงานร่วมกับราชการ/ บทบาทของภาคเอกชนและสัดส่วน
การลงทุนของภาคเอกชน/ ประสบการณ์จากการทำงานที่ผ่านมาของวิทยากร การวางแผนการบริหารองค์กร และ
การใช้งานวิจัยในการพัฒนาขับเคลื่อนองค์กรในส่วนของภาคเอกชน/ ผลกระทบจากการวิจัยภาคเอกชน/ ตัวอย่าง
บทบาทของเอกชนต่อการขับเคลื่อน Public Policy/ ตัวอย่างการขับเคล่ือนนวัตกรรมของ SCG 

- ด้านอื่นๆ : จำนวนบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนา/ แนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมของเอกชน 
 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนำไปประยุกต์ใช้ 

- บทบาทของภาคเอกชนในการขับเคลื่อนนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ : Open 
Innovation and Collaborative Network/ กลไกของมหาวิทยาลัยกับการทำงานร่วมกับภาคเอกชน และการวาง
แผนการทำงานท่ีชัดเจน/ การพัฒนา R&D และการสร้างเคลือข่ายของเอกชน/ แนวทางการบูรณาการระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชน/ การส่งเสริมภาคเอกชนให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการเกิดการจ้างงาน/ 
บทบาทของภาคเอกชนในการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม/ ต้นทุนในการทำ R&D สำหรับบริษัท
ขนาดต่าง ๆ/ ตัวชี้วัดสำคัญของภาคธุรกิจในการพัฒนาองคก์ร/ ภาพรวมของประเทศไทยด้านการวิจัยและพัฒนา 

- ด้านอื่นๆ : การวาง Long Term Plan/ วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับ R&D 
 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร  

- Pain Point สำคัญในการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่พาณิชย์ (มุมมองในฐานะประธานบอร์ดติดตามประเมินผล) 
- การนำปัญหาจากภาคเอกชนมาปรับใช้ในการวางนโยบายในอนาคต 
- การส่งเสริมและ Capacity Building สำหรับนักวิจัยเพ่ือขับเคล่ือนนวัตกรรมในเชิงการพาณิชย์ 
- นโยบายการลงทุน R&D และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมม 
- รูปแบบ Financing แบบ Angel Fund ให้ SE ลงทุนใน Market Creating Innovation 

 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- IP Strategy  
- การสร้างองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าสูง (High Value-Added Products) และผลักดันไปสู่ 

Commercialization ได้ 
- การลงทุนด้าน R&D ของภาคเอกชน  



 

   3 

 

- การสร้างกลไกให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยออกไปทำงานร่วมกับภาคเอกชน 
- การส่งเสริม และสนับสนุนด้านการวิจัยที่จะช่วยเสริมสร้างการเติบโตของภาคเอกชนภายในประเทศที่จะนำไปสู่การ

แข่งขัน 
- การมีส่วนร่วมในการกำหนดโจทย์วิจัยกับภาคเอกชน 
- การมี Foresight ในโลกธุรกิจในการจัดทำนโยบาย 
- ความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน และภาครัฐ 

 ข้อมูล/ เอกสารประกอบเนื้อหาท่ีอยากให้เพ่ิมเติม 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 
- ตัวอย่างการสร้าง Mindset ให้คนในหน่วยงานภาคเอกชนเห็นความสำคัญของ R&D (Case Study) 

............................................................................................................................ 
ข้อมูลอ้างอิง 
 หัวข้อ  : บทบาทของภาคเอกชนในการขับเคลื่อนนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ ผู้ตอบแบบ
ประเมินจำนวนท้ังสิ้น 44 ท่าน 
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สรปุผลการประเมิน ส่วนที่ 4 
หัวข้อ 4.1 : นำเสนอหัวข้อ “ขอ้เสนอนโยบาย”  

โดย ดร.สชุาติ  อุดมโสภกิจ และ ดร.สนัติ  เจริญพรพัฒนา  
ในวันที ่10 มีนาคม  2564 เวลา 17.00-19.00 น. 

.............................................................................................. 
ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี้  

ก่อน การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย (2.6)  
หลัง การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง  (3.7) (ดูภาพประกอบท่ี 1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ ความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

ส่วนท่ี 2 รูปแบบการสอน ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ ประเมินผลต่อรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.8) 
(ดูภาพประกอบท่ี 2) 
 

1)  เนื้อหาตรงกับความคาดหวัง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.9)
2)  สร้างความม่ันใจ และสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.7)
3)  คาดว่าสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ ถ่ายทอดได้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.5)
4)  วิทยากรมีการยกตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบหัวข้อ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.9)
5)  การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.9)
6)  มีการผสมผสานท่ีเหมาะสม (การบรรยาย/ อภิปราย และการระดมความคิดเห็น) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.9)
7)  ระยะเวลามีความเหมาะสม และตรงตามเวลาท่ีกำหนด พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.8)
8)  ผู้เข้าอบรมมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.6)
9)  การอบรมกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมใช้ความคิด และเห็นประเด็นสำคัญของเนื้อหา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.8)
10) เอกสารประกอบการบรรยายเข้าใจง่าย ช่วยให้ติดตามหัวข้อบรรยายได้ต่อเนื่อง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.8)
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ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
 

ส่วนที่ 3 รูปแบบการสอน 
 

 เนื้อหาสาระส่วนใดในการบรรยายครั้งนี้ท่ีตรงกับที่ท่านคาดหวังไว้มากท่ีสุด 
- ประเด็นการนำเสนอหัวข้อ “ข้อเสนอนโยบาย” : Double Diamond Design Process/ Stakeholder Analysis/ 

Ultimate Goals of EZI/ การพัฒนาเกณฑ์กลางและออกแบบตัวชี้วัด/ การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาในการจัดทำ
ข้อเสนอนโยบาย/ การใช้ Design Thinking ในการออกแบบกระบวนการทำงาน ให้ได้ problem identification/ 
ข้ันตอนการนำเสนอนโยบาย/ เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม 

- ด้านอื่นๆ : โจทย์วิจัยของสถาบันวิจัย Flagship 
 

 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนำไปประยุกต์ใช้ 
- ประเด็นการนำเสนอหัวข้อ “ข้อเสนอนโยบาย” : Alignment of Presentation of EZI/ การคาดการณ์อนาคตและ

การวิเคราะห์ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย/ กระบวนการในการพัฒนาข้อเสนอนโยบาย/ ข้อมูลสถานการณ์ ท่ีมาและ
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ/ ตัวชี้วัดการประเมินสถาบันวิจัย  

- ด้านอื่นๆ : โจทย์การทำงานของสถาบันวิจัย 
 

 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร  
- การเลือกพ้ืนท่ีสำหรับเป็น Herb Hub  
- การพัฒนาข้อเสนอนโยบายด้านการประเมินลกระทบ 
- ขอบเขตการศึกษาเกี่ยวกับสถาบันวิจัยเน้นเฉพาะหน่วยงานท่ีไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา/ Stakeholders ท่ีมีส่วน

เกี่ยวข้อง 
 

 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- Ultimate Goals of EZI, Potential และข้อจำกัดต่าง ๆ 
- การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อข้อเสนอนโยบาย 
- ตัวชี้วัดความสำเร็จในการยกระดับสถาบันวิจัยไทยโดยเฉพาะการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และการสนับสนุน

จากภาครัฐ 
............................................................................................................................ 

ข้อมูลอ้างอิง 
 หัวข้อ : นำเสนอหัวข้อ “ข้อเสนอนโยบาย” ผู้ตอบแบบประเมินจำนวนท้ังสิ้น 23 ท่าน  
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สรปุผลการประเมิน ส่วนที่ 4 
หัวข้อ 4.2 : นำเสนอความก้าวหนา้การพฒันาข้อเสนอนโยบาย 

“โจทย์และแผนการพัฒนา”  
โดย ดร.สชุาติ  อุดมโสภกิจ และ ดร.สนัติ  เจริญพรพัฒนา  

ในวันที ่7 เมษายน  2564 เวลา 17.00-19.00 น. 
.............................................................................................. 

ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี้  

ก่อน การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย (2.9)  
หลัง การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก  (4.0) (ดูภาพประกอบท่ี 1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ ความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

ส่วนท่ี 2 รูปแบบการสอน ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ ประเมินผลต่อรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.9) 
(ดูภาพประกอบท่ี 2) 
 

1)  เนื้อหาตรงกับความคาดหวัง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.9)
2)  สร้างความม่ันใจ และสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.9)
3)  คาดว่าสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ ถ่ายทอดได้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.8)
4)  วิทยากรมีการยกตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบหัวข้อ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.9)
5)  การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.8)
6)  มีการผสมผสานท่ีเหมาะสม (การบรรยาย/ อภิปราย และการระดมความคิดเห็น) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.9)
7)  ระยะเวลามีความเหมาะสม และตรงตามเวลาท่ีกำหนด พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.0)
8)  ผู้เข้าอบรมมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.9)
9)  การอบรมกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมใช้ความคิด และเห็นประเด็นสำคัญของเนื้อหา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.8)
10) เอกสารประกอบการบรรยายเข้าใจง่าย ช่วยให้ติดตามหัวข้อบรรยายได้ต่อเนื่อง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.7)
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ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
 

ส่วนที่ 3 รูปแบบการสอน 
 

 เนื้อหาสาระส่วนใดในการบรรยายครั้งนี้ท่ีตรงกับที่ท่านคาดหวังไว้มากท่ีสุด 
- ประเด็นการนำเสนอความก้าวหน้าการพัฒนาข้อเสนอนโยบาย : โจทย์และแผนการทำงาน : การวัดประสิทธิภาพ/ 

การสร้าง Interaction ใน EZI/ การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเพื่อพัฒนาข้อเสนอนโยบาย/ ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิค
ในการสัมภาษณ์ 

- ด้านอื่นๆ : การออกแบบวิธีการเก็บข้อมูล 
 

 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนำไปประยุกต์ใช้ 
- ประเด็นการนำเสนอความก้าวหน้าการพัฒนาข้อเสนอนโยบาย : โจทย์ และแผนการทำงาน : การวัดประสิทธิภาพ 

ของหน่วยงาน/ ข้อมูลสถานการณ์ โจทย์และเป้าหมายท่ีต้องการบรรลุ/ แนวทาง และข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ/ 
นโยบายท่ีจะผลักดันภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึน/ เทคนิคการเก็บข้อมูลและเทคนิคในการสัมภาษณ์  

- ด้านอื่นๆ : Design Thinking 
 

 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร  
- ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม 
- ความรู้เบื้องต้นเร่ืองกฎหมาย 
 

 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- การได้เรียนรู้การออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีมีบริบทต่างกัน 
- การประยุกต์ใช้ข้อเสนอนโยบายด้านการประเมินผลกระทบกับงานวิจัย เพ่ือปรับใช้ในการพิจารณาให้ทุน ของ PMUC 
- การเลือกขอบเขตของโจทย์และกำหนดข้ันตอนการทำนโยบาย 
- ความหลากหลายของนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) 
- ความชัดเจนในบทบาทของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
- ตัวชี้วัดความสำเร็จของการยกระดับสถาบันวิจัยไทย โดยเฉพาะการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันวิจัย 

............................................................................................................................ 
ข้อมูลอ้างอิง 
 หัวข้อ : นำเสนอความก้าวหน้าการพัฒนาข้อเสนอนโยบาย“โจทย์และแผนการพัฒนา” ผู้ตอบแบบประเมินจำนวนท้ังสิ้น 23 ท่าน 
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สรปุผลการประเมิน ส่วนที่ 4  
หัวข้อ 4.3 การนำเสนอความก้าวหนา้การพัฒนาข้อเสนอนโยบาย  

"ความก้าวหนา้" (เดือนพฤษภาคม) 
โดย ดร.สุชาต อุดมโสภกิจ และ ผศ.ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา 

ในวันที่ 12 พฤษภาคม 64 เวลา 17:00-19:00 น. 
.............................................................................................. 

ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี้  

ก่อนการอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย (2.8)  
หลังการอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง  (3.8) (ดูภาพประกอบท่ี 1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ ความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

ส่วนที่ 2 รูปแบบการสอนผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ ประเมินผลต่อรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.9) 
(ดูภาพประกอบท่ี 2) 
 

1)  เนื้อหาตรงกับความคาดหวัง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.9)
2)  สร้างความม่ันใจ และสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.9)
3)  คาดว่าสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ ถ่ายทอดได้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.7)
4)  วิทยากรมีการยกตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบหัวข้อ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.9)
5)  การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.0)
6)  มีการผสมผสานท่ีเหมาะสม (การบรรยาย/ อภิปราย และการระดมความคิดเห็น) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.0)
7)  ระยะเวลามีความเหมาะสม และตรงตามเวลาท่ีกำหนด พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.0)
8)  ผู้เข้าอบรมมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.0)
9)  การอบรมกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมใช้ความคิด และเห็นประเด็นสำคัญของเนื้อหา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.0)
10) เอกสารประกอบการบรรยายเข้าใจง่าย ช่วยให้ติดตามหัวข้อบรรยายได้ต่อเนื่อง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.9)
 
 
 
 
 



   2 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
 

ส่วนที่ 3 รูปแบบการสอน 
 

 เนื้อหาสาระการนำเสนอความก้าวหน้าการพัฒนาข้อเสนอนโยบาย : ความก้าวหน้า (เดือนพฤษภาคม) ท่ีตรงกับที่ท่าน
คาดหวังไว้มากท่ีสุด 
- STI Enculturation  
- การยกระดับความสามารถของสถาบันวิจัยไทย 
- การพัฒนาข้อเสนอนโยบายในหลายมิติ 
- การมองภาพกว้างของนโยบายสมุนไพร 
- เครื่องมือท่ีใช้ประกอบการออกแบบนโยบาย 
- นโยบายและความคาดหวังต่อสถาบันวิจัยไทยเพื ่อเป็นข้อมูลในการกำหนดตัวชี ้วัดที ่เหมาะสมในการประเมิน

สถาบันวิจัยไทย 
- แผนการดำเนินงานสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสีย 
- ออกแบบ EZI เพ่ือให้สมุนไพรเป็น New Growth Engine for BCG 

 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนำไปประยุกต์ใช้ 
- กระบวนการคิด และวิธีการนำเสนอ 
- การคิดเชิง Critical Thinking  
- การออกแบบ Economic Zone of Innovation for Medicinal Herbs : EZI เพื ่อให้สมุนไพรเป็น New Growth 

Engine for BCG รวมถึงการศึกษาข้อมูลของต่างประเทศ 
- การออกแบบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Key Man ในนโยบาย 
- การบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็น Change Agent ในการสร้างผู้ประกอบการ

เพ่ือขจัดความยากจน 
- การศึกษาและพัฒนาตัวชี้วัดที่จะเป็นประโยชน์ต่อการวัดความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและทำให้เกิดการ

นำไปใช้ประโยชน์จริง ในบริบทของสถาบันวิจัยไทย 
- ข้อมูลประกอบการกำหนดตัวชี้วัดท่ีเหมาะสมในการประเมินสถาบันวิจัยไทย 
- นโยบาย และความคาดหวังต่อสถาบันวิจัยไทย 
- แนวทาง และวิธีการดำเนินงานของการพัฒนาข้อเสนอนโยบายของแต่ละกลุ่ม 
- หัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับ Startup และความยากจน 

 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร  
- การพัฒนาตัวชี้วัดเพ่ือใช้วัดความสามารถในการสร้างนวัตกรรม กับการเลือกสถาบันวิจัยท่ีเหมาะสมกับการศึกษา 
- การปรับปรุงนโยบายของกลุ่มท่ีต้องนำข้อมูลจากต่างประเทศมาสนับสนุน 
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- การมุ่งศึกษาสถาบันวิจัยท่ีเน้นการสนับสนุนภาคเอกชน ไม่รวมสถาบันวิจัยพ้ืนฐานและมหาวิทยาลัย 
- การวิเคราะห์ข้อมูล และการมองภาพรวมของการออกแบบนโยบาย 
- ความก้าวหน้าของการวางโคร่งร่างนโยบายงานกลุ่ม 
- ความก้าวหน้านโยบายตรวจสอบย้อนกลับทุเรียน 
- แนวคิดและวิธีการ การพัฒนาตัวชี้วัดสถาบันวิจัยไทย 
- แนวคิดการใช้ Economic Zone of Innovation for Medicinal Herbs : EZI เพื ่อพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพร

ตลอด Value Chain และเพ่ือสร้างธุรกิจสมุนไพรไทยมูลค่าสูง 
 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

- Innovation Policy ท่ีสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม  
- การพัฒนาตัวชี้วัดเพ่ือประเมินความสามารถของสถาบันวิจัยไทย 
- การพัฒนาหน่วยงาน/ระบบ นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ ฯลฯ 
- การใช้เคร่ืองมือและมุมมอง ท่ีต้องนำมาผสมผสานในการออกแบบนโยบาย 
- การยกระดับขีดความสามารถของสถาบันวิจัยไทย แนวคิดและวิธีการ การพัฒนาตัวชี้วัดสถาบันวิจัยไทยเทียบกับ

สถาบันต่างประเทศ เพื ่อพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมในประเทศ 

- การออกแบบนโยบาย โดยการต่อยอดโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 
มหาวิทยาลัย) U2T  

- ข้อเสนอนโยบายของกลุ่มท่ีสามารถประยุกต์ใช้กับ Program Management Unit (PMU)  
- บทบาทด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกับการขับเคลื่อน Mobility  
- ตัวอย่างการวิเคราะห์ และวางแผน 

 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
- ควรเพ่ิมระยะเวลาในการนำเสนอความก้าวหน้ามากกว่า 5 นาทีเพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และลดการบรรยาย

หรือการนำเสนอ 
- ปรับแบบประเมินให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 

............................................................................................................................ 
ข้อมูลอ้างอิง 
 หัวข้อ  : การนำเสนอความก้าวหน้าการพัฒนาข้อเสนอนโยบาย "ความก้าวหน้า" (เดือนพฤษภาคม) ผู้ตอบแบบประเมินจำนวน
ท้ังสิ้น 44 ท่าน  
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สรปุผลการประเมิน ส่วนที่ 4 
หัวข้อ 4.4 การนำเสนอความก้าวหนา้การพัฒนาข้อเสนอนโยบาย  

"ความก้าวหนา้" (เดือนมิถุนายน) 
โดย ดร.สุชาต อุดมโสภกิจ และ ผศ.ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา 

ในวันที่ 16 มิถุนายน 64 
.............................................................................................. 

ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี้  

ก่อนการอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย (2.9)  
หลังการอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก  (4.0) (ดูภาพประกอบท่ี 1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ ความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

ส่วนที่ 2 รูปแบบการสอนผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ ประเมินผลต่อรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.1) 
(ดูภาพประกอบท่ี 2) 
 

1)  เนื้อหาตรงกับความคาดหวัง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.1)
2)  สร้างความม่ันใจ และสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.0)
3)  คาดว่าสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ ถ่ายทอดได้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.9)
4)  วิทยากรมีการยกตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบหัวข้อ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.1)
5)  การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.1)
6)  มีการผสมผสานท่ีเหมาะสม (การบรรยาย/ อภิปราย และการระดมความคิดเห็น) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.1)
7)  ระยะเวลามีความเหมาะสม และตรงตามเวลาท่ีกำหนด พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.1)
8)  ผู้เข้าอบรมมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.0)
9)  การอบรมกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมใช้ความคิด และเห็นประเด็นสำคัญของเนื้อหา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.1)
10) เอกสารประกอบการบรรยายเข้าใจง่าย ช่วยให้ติดตามหัวข้อบรรยายได้ต่อเนื่อง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.0)
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ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
 

ส่วนที่ 3 รูปแบบการสอน 
 

 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร  
- Best Practice Entrepreneurship และ Gap Analysis  
- University-Industry Linkage 
- การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับสมุนไพร การพัฒนานโยบายต้องยึดกรอบแนวคิด Economic Zone of Innovation for 

Medicinal Herbs : EZI 
- การจัดทำนโยบายด้าน UNESCO Institute for Lifelong Learning – UIL เกี่ยวกับการจัดการกำลังคนในมหาวิทยาลัย

เพ่ือให้เหมาะสมกับพันธะกิจของมหาวิทยาลัย ท่ีมากกว่างานสอน วิจัย และบริการวิชาการ 
- การสร้างความร่วมมือกับ Stakeholder ในนโยบาย Traceability  
- การผลักดันนโยบายข้ามกระทรวง 
- ข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- ความก้าวหน้า อุปสรรคในการเก็บข้อมูล และกระบวนการขั้นตอนต่อไป 
- แนวทางการจัดทำ Policy Brief  
- ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแผนนโยบาย 
- ทักษะสำคัญในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ เช่น Audience Analysis 

 ข้อมูล / เอกสารประกอบเพิ่มเติม 
- Future Mobility 
- สรุปประเด็นสัมภาษณ์ผู้บริหารหน่วยงานวิจัย 

 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
- การจัดกลุ่มงานศกึษามีความต่างระดับของพ้ืนฐานของสมาชกิกลุ่ม 
- ควรเพ่ิมความเข้มข้นในการวิพากษ์เนื้อหาท่ีนำเสนอมากขึ้น และควรเพิ่มเวลาในการนำเสนอเป็น 7 นาที 

............................................................................................................................ 
ข้อมูลอ้างอิง 
 หัวข้อ  : การนำเสนอความก้าวหน้าการพัฒนาข้อเสนอนโยบาย "ความก้าวหน้า" (เดือนมิถุนายน) ผู้ตอบแบบประเมินจำนวน
ท้ังสิ้น 45 ท่าน  
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สรปุผลการประเมิน ส่วนที่ 4 
หัวข้อ 4.5 การนำเสนอ Final Presentation "ข้อเสนอนโยบาย" 

โดย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2564 

.............................................................................................. 
ส่วนที่ 1 ระดับความพึงพอใจในหัวข้อการนำเสนอ Final Presentation "ข้อเสนอนโยบาย" 
โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี้  

1)  ความพึงพอใจในการเข้าร่วมการนำเสนอ Final Presentation ข้อเสนอนโยบาย พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.5)
2)  การนำเสนอ Final Presentation ข้อเสนอนโยบายตรงตามความคาดหวัง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.5)
3)  ท่านสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.4)
4)  ท่านคาดว่าสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ ถ่ายทอดได้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.2)
5)  การนำเสนอมีรูปแบบท่ีผสมผสาน มีความเหมาะสม พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.4)
6)  การนำเสนอมีระยะเวลาท่ีความเหมาะสม และตรงตามเวลาท่ีกำหนด พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.5)
7)  ผู้เข้าอบรมมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.1)
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1 แสดงรายละเอียดผลประเมินระดับความพึงพอใจในหัวข้อการนำเสนอ Final Presentation "ข้อเสนอนโยบาย" 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเพ่ิมเติมจากการนำเสนอ Final Presentation ข้อเสนอนโยบาย 
 

 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร  
- Economic Zone of Innovation : EZI (Herb Hub) 
- การดำเนินการร่วมกับสำนักงานคระกรรมการอาหารและยา (อย.)  
- การสร้าง Mindset 
- การพัฒนานโยบายไปสู่การไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
- การตรวจสอบย้อนกลับ "ทุเรียน" ผู้ประกอบการมาเลเซียยังยอมรับว่าทุเรียนไทยรสชาติอร่อยท่ีสุด เป็นท่ีต้องการของ

ตลาดโลกโดยเฉพาะคนจีน ปัญหาสำคัญของการปลูกทุเรียนคือ การใช้น้ำเยอะ และเกษตรกรต้องการเทคโนโลยีวัด
ความสุกอ่อนของทุเรียน 

- การเชื่อมโยงงานกับภาคเอกชน การบูรณาการของภาครัฐและต่างประเทศ การขับเคล่ือนนโยบาย 
- การประเมินประโยชน์และต้นทุนของนโยบาย 
- การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับ Startup  
- กลไกของมหาวิทยาลัยเป็นตัวขับเคลื่อนในการสร้างผู้ประกอบการลและการบูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ 
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- ข้อดีและข้อท้าทายในปัจจุบันของหน่วยงานภาครัฐระดับภูมิภาคและท้องท่ี ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม OTOP และ 
SMEs 

- ปัญหาและอุปสรรคของข้อเสนอนโยบายและแนวทางแก้ไข 
- ปัญหาของ Policy Implementation 
- วิธีเลือก (ความสำคัญของ) การทำนโยบาย 

 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
- การเข้าถึงข้อมูลความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมมาพิจารณาจัดทำข้อเสนอโครงการวิจยั 
- ควรมีการวิจารณ์จากผู้ทรงคุณวุฒท่ีิเข้มข้นมากกว่านี้ หากต้องการความเข้มข้นของข้อเสนอนโยบาย 
- ระยะเวลาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีจำกัด ควรเพ่ิมเติมเวลา 
- ระยะเวลาในการพัฒนานโยบาย ควรปรับเป็นภายใน 2-3 เดือน 
- หน่วยนโยบาย หน่วยให้ทุน และหน่วยปฏิบัติ (สถาบันวิจัย) จะต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนในประเด็นต่าง ๆ ท่ีแต่ละ

ทีมนำเสนอ เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนพัฒนาสถาบันวิจัยและนกัวิจัยไปในทิศทางท่ีต้องการได้อย่างแท้จริง 
- ผู้เข้าอบรมทุกกลุ่มมีการทำงานในรายละเอียดและมีข้อมูลนำเสนอที่ดีมาก ทำให้ผู้เรียนกลุ่มอ่ืนได้รับความรู้และเห็น

มุมมองท่ีกว้างข้ึนไม่จำกัดเฉพาะด้านท่ีตนเองถนัด นอกจากนี้การฟังข้อเสนอแนะจากกรรมการและผู้เชี่ยวชาญ ช่วย
ชี้ให้เห็นประเด็นสำคัญต่างๆ ท่ีอาจมองข้าม และยังเห็นแนวความคิดท้ังในมุมมองของระดับผู้กำหนดนโยบาย และผู้
ปฏิบัติ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีได้ประโยชน์มาก 

 ขอ้เสนอแนะภาพรวมการดำเนินงาน 
- การจัดเตรียมประเด็นที่ STIPI และ NXPO ต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้ศึกษา ควรที่จะกำหนดกรอบการดำเนินงานท่ี

ชัดเจน เพื่อลดปัญหาการตีความโจทย์ที่อาจจะไม่เป็นไปตามต้องการ เนื่องจากทักษะและบริบทของผู้เข้ารับการ
อบรมแต่ละท่านแตกต่างกัน 

- ในประสบการณ์จากกลุ่ม มีข้อความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่พึงระวังในการดำเนินงาน ดังนั้น 
STIPI และ NXPO ควรมีความเห็นในทางเดียวกันเกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ ที่ใช้เป็น Case ในการทำงานของผู้เข้าร่วม
อบรม เนื่องจาก ผู้เข้าอบรมต้องเลือกจากสิ่งท่ีหลักสูตรเสนอมา เพียงแต่ตีความการดำเนินงานเพิ่มเติมเท่านั้น 

- ในรุ่นต่อไปควรเพิ่มทางเลือกโจทย์ท่ีใช้ทำการศึกษา ทั้งการเปิดโจทย์ใหม่ หรือ การศึกษาในเชิงลึกของประเด็นในปี
ก่อน แต่มีข้อเสนอแนะให้ดำเนินการเพิ่มเติมอย่างไร เพื่อให้เกิดผลเชิงประจักษ์ของการศึกษาเรื่องนั้น และ อาจ
นำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการเปลี่ยนแปลงระบบด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย หรือ 
สนับสนุนให้เกิดการปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรม 

- ควรกำหนดหน้าท่ีของ Coach ในแต่ละทีมให้ชัดเจน และแจ้งผู้ท่ีทำหน้าท่ี Coach ทราบถึงสถานะและบทบาทหน้าท่ี
ที่ควรดำเนินการ และผู้รับหน้าที่นี้ควรพิจารณาความพร้อมว่าสามารถเข้าใจบทบาทหน้าที่และทำหน้าที่นี้ได้ก่อนการ
เข้าร่วมกิจกรรมจริงเนื ่องจากประสบการณ์จากทีม มีความเห็นตรงกันว่า Coach ควรมีบทบาทในการช่วยให้
ข้อเสนอแนะก่อนท่ีจะถึงวันนำเสนอในแต่ละคร้ัง เพ่ือเป็นการทำงานร่วมกัน ไม่ใช่การทำหน้าท่ี Commentator  
............................................................................................................................ 

ข้อมูลอ้างอิง 
 หัวข้อ  : การนำเสนอ Final Presentation "ข้อเสนอนโยบาย" ผู้ตอบแบบประเมินจำนวนท้ังสิ้น 46 ท่าน  
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