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สรุปผลการประเมิน  

ศ.ดร.ภัทรพงศ7 อินทรกำเนิด 
 

หัวข%อ : Introduction      ในวันท่ี 5 กุมภาพันธ? 2562 เวลา 13.30-16.30 น.  

หัวข%อ : System Perspective of Innovation   ในวันท่ี 6 กุมภาพันธ? 2562 เวลา 13.30-16.30 น. 

หัวข%อ : Innovation Financing     ในวันท่ี 7 กุมภาพันธ? 2562 เวลา 13.30-16.30 น. 
 

สWวนท่ี 1 ความรู%ความเข%าใจจากการบรรยาย 

จากการบรรยาย พบว*า หลังการอบรม ผู3เข3าร*วมอบรมมีความรู3ความเข3าใจเพิ่มขึ้น โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข3อดังนี ้

1) หัวข'อ : Introduction     

             

ก5อน อบรมผู3เข3าอบรมส*วนใหญ*มคีวามรู3ความเข3าใจ ในระดับน'อย (2.0)  

หลัง อบรมผู3เข3าอบรมมีความรู3ในระดับมาก  (4.1)  
 

2) หัวข'อ : System Perspective of Innovation  ก5อน อบรมผู3เข3าอบรมส*วนใหญ*มีความรู3ความเข3าใจ ในระดับน'อย (2.0)  

หลัง อบรมผู3เข3าอบรมมีความรู3ในระดับมาก  (4.1)  
 

3) หัวข'อ : Innovation Financing 

 

 

ก5อน อบรมผู3เข3าอบรมส*วนใหญ*มีความรู3ความเข3าใจ ในระดับน'อย (2.2)  

หลัง อบรมผู3เข3าอบรมมีความรู3ในระดับมาก  (4.1)  

(ภาพประกอบที่ 1) 
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ภาพประกอบที่ 1 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู3เข3าร*วมอบรมต*อ ความรู3ความเข3าใจจากการเข3ารับการอบรม 

 

 

 

สWวนท่ี 2 รูปแบบการสอน 

     ผู3เข3าร*วมอบรมหลักสูตรฯ ประเมินผลต*อรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมอยู*ในระดับมาก (4.4) (ดูภาพประกอบที่ 2) 

และในแต*ละรายละเอียดพบว*า 

• เนื้อหาตรงกับความคาดหวังและสามารถนำไปใช3ประโยชนUได3 มีการยกตัวอย*าง และกรณีศึกษาประกอบ พบว*า ภาพรวมอยู*ในระดับมาก (4.5) 

• ผู3เข3าอบรมมีโอกาส และมีส*วนร*วมในการแลกเปลี่ยน พบว*า ภาพรวมอยู*ในระดับมาก (4.3) 

• การอบรมกระตุ3นให3ผู3เข3าร*วมใช3ความคิด และเห็นประเด็นสำคัญของเนื้อหา มีการผสมผสานที่เหมาะสมทั้งการบรรยาย การอภิปราย การ

ระดมความคิดเห็น พบว*า ภาพรวมอยู*ในระดับมาก (4.4) 

• เอกสารประกอบการอบรมเข3าใจง*าย ช*วยให3ท*านติดตามหัวข3อบรรยายได3ต*อเนื่อง พบว*า ภาพรวมอยู*ในระดับมาก (4.3) 

• สื่อประกอบการอบรมอ*านง*าย ชัดเจน ช*วยให3ท*านเข3าใจหัวข3อบรรยายและตรงกับเนื้อหาสาระที่บรรยาย พบว*า ภาพรวมอยู*ในระดับมาก (4.3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู3เข3าร*วมอบรมต*อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
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สWวนท่ี 3 ข%อเสนอแนะจากผู%เข%ารWวม 
 

3.1 หัวข%อ : Introduction 

v เนื้อหาสาระที่ตรงกับคาดหวังของผู'เข'าอบรม 

- ด'านนวัตกรรม : ความหมายของนวัตกรรม/ Innovation model/ Innovation concept/ การวิเคราะหU Innovation system/ 

ประเภทของ Innovation/ ระดับของ Innovation/ รูปแบบ การพัฒนาและความแตกต*างของ Innovation แต*ละแบบ 

- ด'านนโยบาย : ความรู3ทั่วไป ความเข3าใจเบื้องต3น มุมมอง และทัศนคติทางด3านนโยบายต*างๆ/ นโยบายภาพรวมของ วทน./

นิยาม ขอบเขตของ STI policy?/ Innovation Policy และจุดอ*อนด3านนโยบายของประเทศไทย 

- หลักการ National Innovation Systems (NIS) 

v เนื้อหาสาระส5วนใดทีผู่'เข'าอบรมจะนำไปประยุกตfใช' 

- ด'านนวัตกรรม : นิยามของนวัตกรรม/ Innovation model/ ความรู3ความเข3าใจพื้นฐาน และการวิเคราะหU Innovation 

system/ รูปแบบของ innovation/ Type of Innovation/ Introduction of Innovation/ การตระหนักถึงความแตกต*าง

ระหว*าง Invention และ Innovation และการให3ความสำคัญกับทั้งสองแบบ/ Innovation process/ Innovation concept 

- ด'านนโยบาย : Concept นวัตกรรมและนโยบาย วทน.ที่มีมากกว*าการลงทุนวิจัยและพัฒนา/ How to design a good 

innovation policy?/ Policies affecting/ นโยบายในการสนับสนุนอุตสาหกรรม/ STI policy/ ขอบเขตของ STI policy 

ในมุมกว3าง/ ภาพรวมของ Innovation policy/ จุดเด*นของ STI policy ในประเทศที่พัฒนาแล3ว และ ความรู3และทัศนะ

เกี่ยวกับการประเมิน พิจารณา และวิเคราะหUนโยบาย 

- ตัวอย*างแนวคิดของต*างประเทศ 

- บทบาทหน3าที่ของหน*วยงานภาครัฐในการพัฒนานโยบายเพื่อพัฒนาให3เอกชนมคีวามเข3มแข็ง 

- แนวทางการวัดป{จจัยต*างๆ ในระบบ STI 

v ประเด็นที่ผู'ร5วมอบรมได'มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู'เข'าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร 

- ด'านนวัตกรรม : การวิเคราะหU เปรียบเทียบทฤษฎีของ Innovation system กับประสบการณUที่ได3ดำเนินการผ*านมา/ การ

วัดนวัตกรรม สิทธิบัตร/ การแยกความความแตกต*างระหว*าง Invention และ Innovation/ การโฟกัส Innovation และ 

R&D เป�นแนวคิดที่ถูกต3องหรือไม*/ ความแตกต*างของ Science ,Technology และ Innovation รวมถึงของเขตของ 

Innovation Policy/ Innovation model/ Position innovation/ Type of Innovation 

- ด'านนโยบาย : Policy of government / การออกแบบนโยบายที่เกี่ยวข3องกับ Innovation/ STI policy/ ความสำคัญ

ของ STI policy และบทบาทของผู3เล*น (Actor) ในแต*ละส*วน/ วิสัยทัศนUนโยบายของประเทศต*างๆ เปรียบเทียบกับประเทศไทย 

- Intellectual property 

- Incentive เพื่อดึงดูดผู3ประกอบการ 

- มุมมองที่หลากหลายทั้ง pros & cons ต*อแนวทางนโยบายต*างๆ ใน case studies 

v ประเด็นที่ผู'เข'าร5วมอบรมมีความเห็นสอดคล'องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตรf เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

- ด'านนวัตกรรม : Innovation model/ การวิเคราะหU Innovation system/ การวัดการเป�น Innovation/ ประเภทและ

ระดับของนวัตกรรม/ Innovation concept 

- ด'านนโยบาย : Policy needs to be sector specific/ Trade policy/ หลักการวิเคราะหU วิจัยนโยบายในด3านต*างๆ/ 

ตัวอย*างนโยบายของประเทศอื่นๆ/ การศึกษาเชิงลึกในด3านนโยบาย ก*อนมีการสร3างนโยบาย/ การมองให3ครอบคลุมถึง 

policy ต*างๆ ให3กว3างขึ้น และมีผลต*อ STI/ การกำหนดการใช3รวมถึงเป�าหมายของ Innovation policy/ บทบาทของผู3เล*น

ที่สำคัญต*อการใช3 การผลักดัน และการดำเนินการตาม STI Policy 

- ภาพใหญ5 

• การหาบริบทที่เหมาะสมกับประเทศไทยที่แท3จริง 
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• รูปแบบ model ที่ป{จจุบันไม*ควรยึดติดกับแบบ linear model 

• ตัวอย*างของ policy ด3านต*างๆ ที่มีผลต*อการพัฒนาด3าน วทน. เช*น Trade policy Industrial Development Policy ฯลฯ 

• การใช3 model เป�น frame ในการวิเคราะหU stakeholder ให3ครอบคลุม 

v ผู'เข'าอบรมต'องการให'เพิ่มเติมเนื้อหา หรือเอกสารประกอบดังนี้ 

- จุดอ*อน/จุดแข็ง และคำแนะนำสำหรับ STI Policy ของไทยในป{จจุบัน 
 

3.2 หัวข%อ : System Perspective of Innovation 

v เนื้อหาสาระที่ตรงกับคาดหวังของผู'เข'าอบรม 

- ด'านนวัตกรรม : องคUประกอบ และการวิเคราะหUระบบนวัตกรรมในแต*ละระดับ รวมถึงการเกิดนวัตกรรม เช*น ระดับชาติ 

regional sector/ Constitution of innovation system/ ภาพรวมของ National Innovation System และ key feature 

ที่เกี่ยวข3อง/ Innovation system concept/ simplified version of innovation systems regional innovation system/ 

National Innovation System และการนำ Innovation มาประยุกตUใช3กับชุมชนจริง 

- ด'านนโยบาย : พื้นฐานเบื้องต3นทางด3านนโยบาย/ จุดบกพร*องของการทำนโยบายไทย/ Regional policy/ แนวทางการ

วิเคราะหUกลุ*มอุตสาหกรรม (Cluster) เพื่อออกแบบนโยบายที่เหมาะสม/ Model กลไกการพัฒนากลุ*มอุตสาหกรรมใน

รูปแบบ cluster 

- Many examples and histories. 

- รูปแบบโมเดลที่ประสบความสำเร็จและไม*ค*อยประสบความสำเร็จ 

- แนวทางการวิเคราะหU NIS ของแต*ละ sector เพื่อใช3เป�นพื้นฐานในการวิเคราะหUสถานภาพของแต*ละอุตสาหกรรม 

 

 

v เนื้อหาสาระส5วนใดทีผู่'เข'าอบรมจะนำไปประยุกตfใช' 

- ด'านนวัตกรรม : Innovation system/ ตัวอย*าง ป{จจัย และการวิเคราะหUองคUประกอบเชิงลึกของ Innovation systems/ 

Constitution of innovation system/ หลักการวิเคราะหU Innovation ในแต*ละอุตสาหกรรม/ การวิเคราะหUนวัตกรรม

ของประเทศไทย/ ความสัมพันธUของผู3 เล*น (Actor) ในระบบนวัตกรรม/ Innovation system concept/ นิยามของ 

Innovation ที่ไม*ได3จำกัดแค* วทน./ National Innovation System 

- ด'านนโยบาย : การวิเคราะหUทางนโยบายสำหรับอุตสาหกรรมต*างๆ/ Sector specific policy/ วางนโยบายการขับเคลื่อน/

การกำหนดนโยบายให3เน3นไปยังตัวบริษัท (Firm) มากขึ้น/ แนวทางการวิเคราะหUกลุ*มอุตสาหกรรม (Cluster)/ อุตสาหกรรม

เป�าหมาย/ ตัวอย*างการเก็บข3อมูล เช*น อัมพวา เพื่อการวิเคราะหUและจัดทำนโยบาย 

- การใช3 simplified version ไปประยุกตUใช3ในงาน 

- การกระตุ3น เน3นการสนับสนุนการทำ Engineering และ design 

v ประเด็นที่ผู'ร5วมอบรมได'มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู'เข'าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร 

- ด'านนวัตกรรม : Innovation system/ วิเคราะหUองคUประกอบ Innovation system/ Reverse innovation/ การนำ

หลักการวิเคราะหUระบบ Innovation ไปประยุกตUใช3กับ Innovation ในลักษณะอื่นๆ/ Institution in innovation 

system/ ความเป�น Innovation และประเภทของ innovation/ การพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศให3เข3มแข็ง/ 

ตัวอย*างการพัฒนา Innovation system ของประเทศอื่นๆ/ ระบบนวัตกรรมสำหรับกลุ*มอุตสาหกรรม และเปรียบเทียบกับ

อุตสาหกรรมที่เคยศึกษา/ ประเด็นข3อจำกัดของระบบ Innovation ecosystem policy ใน case study ต*างๆ 

- ด'านนโยบาย : นโยบายจากต*างประเทศเทียบกับไทย/ นโยบายสำหรับ Cluster/ Government policy/ การกำหนดผู3เล*น

ในการออกแบบนโยบายและการวิเคราะหUนโยบายระดับภูมิภาค 

- ภาพใหญ5 



   5 

 

• ทำเช*นไรให3การขับเคลื่อนรูปแบบ model B ที่น*าจะเหมาะสมกับประเทศไทยมากกว*า model A เพราะป{จจุบัน

นโยบายแบบ model A มากขึ้น 

v ประเด็นที่ผู'เข'าร5วมอบรมมคีวามเห็นสอดคล'องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตรf เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

- ด'านนวัตกรรม : Innovation system/ การคิด การวิเคราะหUแยกองคUประกอบ และป{จจัยของระบบนวัตกรรมเพื่อ

ออกแบบยุทธศาสตรUการพัฒนา Innovation system แต*ละแบบ และเพื่อการออกแบบนโยบายสนับสนุนการสร3าง

นวัตกรรม/ การวิเคราะหUนวัตกรรมในอุตสาหกรรมต*างๆ ที่มีใช3ตัวชี้วัดที่แตกต*างกัน/ Regional innovation systems/ 

Sectoral  Innovation system/ การเข3าใจจุดประสงคUของระบบนวัตกรรมของชาติอย*างแท3จริง และคิด ออกแบบหา

กลไกเพิ่มประสิทธิภาพ/ แก3ไขป{ญหาได3อย*างเหมาะสม/ Innovation system concept/ Simplified version of IS 

- ด'านนโยบาย : นโยบายจากต*างประเทศที่สามารถประยุกตUใช3กับไทย/ บริบทและความสามารถของแต*ละระดับ ไม*สามารถ

ใช3นโยบายแบบ one site fit all ได3/ การวิจัยในเชิงลึกก*อนทำนโยบาย/ การกำหนดนโยบายให3สอดคล3องกับบริบทของ

ประเทศในป{จจุบันมากกว*าเลียนแบบมาตรการของประเทศพัฒนาแล3ว 

- ภาพใหญ5 

• ประเภทของ RIS & SIS 

• Academic & Industrial players 

• ป{จจัยที่มีผลต*อการพิจารณา อาทิ ผู3เล*น การปฏิสัมพันธUระหว*างผู3ที่มีส*วนเกี่ยวข3อง และการกระจายความรู3 เป�นต3น 

• การวิเคราะหU stakeholder จากกรณศีึกษาตลาดน้ำอัมพวา 

v ผู'เข'าอบรมต'องการให'เพิ่มเติมเนื้อหา หรือเอกสารประกอบดังนี้ 

- เพิ่มเติมการยกตัวอย*าง หรือโจทยUให3มากขึ้น เพื่อให3ผู3เข3าร*วมหลักสูตรร*วมกันคิดและวิเคราะหUระหว*างเรียน 

- อยากทราบตัวอย*างของการถอด model innovation system ประเภทต*างๆ และ ตัวอย*างที่ประสบผลสำเร็จ 

- เอกสารประกอบเรื่องการวิเคราะหUนโยบายประเทศไทย 

- เอกสารงานวิจัยเรื่องการวิเคราะหUตลาดน้ำอัมพวา 
 

3.3 หัวข%อ : Innovation Financing  

v เนื้อหาสาระที่ตรงกับคาดหวังของผู'เข'าอบรม 

- ด'านนวัตกรรม : เครื่องมือ Innovation financing ของประเทศอื่น/ Innovation financing/ แนวทางการสนับสนุนด3าน

งบประมาณเพื่อให3เกิดการสร3างนวัตกรรม/ วิธีการ Implement innovation financing ที่หลากหลาย/ แนวคิดในการ

เลือกใช3มาตรการเพื่อจูงใจให3เอกชนสร3างนวัตกรรม 

- ด'านนโยบาย : ประเภทของ Policy instrument รูปแบบต*างๆ ที่เกี่ยวข3องกับการผลักดันนโยบาย และตัวอย*างการ

นำไปใช3/ Type of policy/ Policy framework  

- อื่นๆ 

• การได3เรียนรู3จากกรณีศึกษา (Case study) 

• การสนับสนุนของรัฐบาล เช*น การสนับสนุนทางการเงินให3กับผู3ประกอบการเพื่อจะพัฒนาผู3ประกอบการงานนวัตกรรม

ในประเทศไทยซึ่งในป{จจุบันรัฐบาลมกีารสนับสนุนให3กับ R&D. และ Innovation/ Tax incentive/ รู3จักมาตรการ

สนับสนุนทางการเงินแบบต*าง ๆ ทั้งฝ{�ง supply และ demand 

• การเชื่อมโยง Innovation /Entrepreneur เข3ากับแหล*งทุนที่เหมาะสมกับ stage 

• รายละเอียดจุดเด*น/ จุดด3อยของมาตรการ/ กลไกและกระบวนการใช3สำหรับแต*ละประเภท 

• Strategic priorities 

• Instruments ต*างๆที่ใช3ในการส*งเสริมให3เกิดการใช3นวัตกรรมในอุตสาหกรรม (Financing instruments) 

v เนื้อหาสาระส5วนใดทีผู่'เข'าอบรมจะนำไปประยุกตfใช' 
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- แนวทางการสร3างระบบ research public procurement แบบครบวงจร เช*น แนวทางการออกแบบ incentive แก*

ภาคเอกชนให3สามารถส*งเสริมการพัฒนาที่ตรงจุดมากยิ่งขึ้น 

- แนวทางการสนับสนุนเพื่อส*งเสริมอุตสาหกรรมเป�าหมายของประเทศ 

- แนวคิดในการเลือกใช3มาตรการเพื่อจูงใจให3เอกชนสร3างนวัตกรรม 

- การนำหลักการไปประยุกตUใช3ต*อการวางนโยบาย 

- การสร3างนโยบายเพื่อส*งเสริมการถ*ายทอดนวัตกรรม 

- การเลือกรูปแบบที่เหมาะสมต*อประเภทของการสนับสนุนในแต*ละธุรกิจ 

- รูปแบบของการสนับสนุนจากประเทศที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมให3เกิดขึ้นในประเทศ (Funding จาก

รัฐบาล, Seed fund) 

- เครื่องมือด3านนโยบาย และนวัตกรรม (Innovation policy instruments) 

- ข3อดี ข3อเสีย และข3อจำกัดของมาตรการแบบต*าง ๆ 

- Government Policy/ Government procurement 

- Case study of ITRI 

- University industrial collaboration ต3องพิจารณาให3ดี 

- Strategic priorities 

- Other countries experience 

v ประเด็นที่ผู'ร5วมอบรมได'มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู'เข'าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร 

- การได3เรียนรู3จากกรณีศึกษา (Case study) 

- แนวความคิด และข3อจำกัดในบางอุตสาหกรรมของประเทศที่จะต3องปรับปรุงเพื่อมุ*งสู*การพัฒนาที่ยั่งยืน 

- แนวทางที่จะสนับสนุนให3ไทยมีการพัฒนาในด3าน Design & Engineer เพิ่มมากขึ้นในภาคอุตสาหกรรม 

- ระบบ Government procurement ของประเทศไทย 

- นโยบายเพื่อการสนับสนุนสถานประกอบการ เช*น นโยบายการเงิน การสนับสนุนทางการเงินให3กับผู3ประกอบการที่มีอยู*ใน

ป{จจุบันของประเทศไทย, มิติด3านการสนับสนุนเงินทุนแก* startups เพื่อเพิ่ม viability และ Innovative public 

procurement 

- บทบาทของสถาบันวิจัยที่ดำเนินการร*วมกันกับภาคเอกชน/ ภาคอุตสาหกรรม เช*น ITRI ของไต3หวัน 

- Roles of University เช*น การพิจารณา University industrial collaboration  

v ประเด็นที่ผู'เข'าร5วมอบรมมีความเห็นสอดคล'องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตรf เทคโนโลยีและนวตักรรม 

- การคำนึงถึงป{จจัยและการจัด priority 

- กลไกการสนับสนุนให3เกิดการใช3/ ขายนวัตกรรม 

- การออกแบบระบบการส*งเสริมการพัฒนาการสร3างนวัตกรรมของภาคเอกชนจำเป�นต3องมีหน*วยงานกลางที่สามารถ

ประสานงานระหว*างองคUกร รวมถึงบริหารจัดการทั้งเรื่องงานและงบประมาณได3 ประกอบกับการเลือกใช3เครื่องมือทางด3าน

นโยบายที่เหมาะสมจะช*วยให3เกิดการพัฒนาอย*างเป�นระบบและมีประสิทธิภาพ 

- การออกแบบระบบ support เพื่อให3 SMEs ที่จะเข3าสู*ระบบ R&D เข3าถึง infrastructure และการสนับสนุนจากภาครัฐ 

- การสนับสนุนด3านการเงินให3ตรงกับความต3องการของ demand 

- การกำหนดมาตรการ แนวทาง ที่จะช*วยส*งเสริมและสนับสนุนให3ภาคอุตสาหกรรมมีการสร3างนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น 

- การใช3 intermediary ในระบบ/ การเลือกใช3 instrument 

- การ setting national objectives 

- รูปแบบของการออกแบบนโยบายที่เหมาะสมกับประเภทของธุรกิจในไทยรวมถึงการพัฒนา D&D ก*อนที่จะทำ R&D 

- รูปแบบที่เหมาะสมกับการขับเคลื่อนวิทยาศาสตรU เทคโนโลย ี
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- เครื่องมือต*าง ๆ ควรจะคำนึงถึงขั้นตอนการใช3งานที่คล*องตัวเหมาะสมด3วย ไม*ใช*แค*ว*ามีมาตรการแต*ใช3ยาก 

- Innovation financing (วิธีการ funding) 

- Evolution of roles of ITRI 

- Passive learning —> proactive learning 

- Other countries experience 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................................................................................................ 

ข'อมูลอ'างอิง 

• หัวข3อ : Introduction ในวันที่ 5 กุมภาพันธU 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ผู3ตอบแบบประเมินจำนวนทั้งสิ้น 25 ท*าน 

• หัวข3อ : System Perspective of Innovation ในวันที่ 6 กุมภาพันธU 2562 เวลา 13.30-16.30 น.ผู3ตอบแบบประเมินจำนวนทั้งสิ้น 26 ท*าน 

• หัวข3อ : Innovation Financing ในวันที่ 7 กุมภาพันธU 2562 เวลา 13.30-16.30 น.ผู3ตอบแบบประเมินจำนวนทั้งสิ้น 23 ท*าน 

 

ผู'เข'าอบรมต'องการให'เพิ่มเติมเนื้อหา หรือเอกสารประกอบดังนี้ 

Ø กลไกในลักษณะมาตรการทางการเงินเพื่อการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับประเทศไทย 

Ø แผนภาพกลไกป{จจุบันของประเทศไทย เพื่อให3เหน็ถึงจุดบกพร*องอย*างชัดเจนขึ้น 

Ø ต3องการทราบถึงแนวทางและตัวอย*างของบริษัทในไทยที่ประสบความสำเร็จในด3านการพัฒนาหรือการใช3 innovation 

มายกระดับจากขนาด s เป�น m หรือ จาก m เป�น l 
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สรุปผลการประเมิน ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ 
หัวข้อ : Introduction to Public Policy-Making Process 

ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30-16.30 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 16 ตึก KX-Knowledge Exchange Center มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

 

ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี ้
 ก่อน อบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ ในระดับน้อย (2.3)  
 หลัง อบรมผู้เข้าอบรมมีความรู้ในระดับมาก  (4.2) (ดูภาพประกอบท่ี 1)             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าอบรมต่อความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

ส่วนที่ 2 รปูแบบการสอน 
     ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ ประเมินผลต่อรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.5) (ดูภาพประกอบท่ี 2) 
และในแต่ละรายละเอียดพบว่า 
 เนื้อหาตรงกับความคาดหวังและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ มีการยกตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.6) 
 ผู้เข้าอบรมมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.6) 
 การอบรมกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมใช้ความคิด และเห็นประเด็นสําคัญของเนื้อหา มีการผสมผสานท่ีเหมาะสมท้ังการบรรยาย การอภิปราย การระดม

ความคิดเห็น พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.5) 
 เอกสารประกอบการอบรมเข้าใจง่าย ช่วยให้ท่านติดตามหัวข้อบรรยายได้ต่อเนื่อง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.3) 
 สื่อประกอบการอบรมอ่านง่าย ชัดเจน ช่วยให้ท่านเข้าใจหัวข้อบรรยายและตรงกับเนื้อหาสาระที่บรรยาย พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.4)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะจากผู้เขา้ร่วม หัวข้อ : Introduction to Public Policy-Making Process 
 

 เนื้อหาสาระที่ตรงกับคาดหวังของผู้เข้าอบรม 
- ด้านนโยบาย : การกําหนดนโยบาย เป้าหมาย ข้ันตอน และกระบวนการจัดทํานโยบาย/ การยกระดับนโยบายท่ีดี/ ความ

ซับซ้อนของการนําเสนอนโยบายในสถานการณ์จริง/ หลักการสําคัญ และขั้นตอนของการจัดทํานโยบายสาธารณะ 
- อื่นๆ  

 ผลลัพธ์ท่ีคาดหวังของนักนโยบาย 
 ประวัติศาสตร์และจุดเปล่ียนท่ีสําคัญในการพัฒนาระบบของ วทน. ในประเทศไทย 

 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนําไปประยุกต์ใช้ 
- ด้านวิจัยและนวัตกรรม : ตัวอย่างโครงสร้างระบบวิจัยและนวัตกรรมของต่างประเทศ 
- ด้านนโยบาย : การกําหนดนโยบาย/ กระบวนการ แนวคิดการทํานโยบาย การนําเสนอนโยบายที่มีองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้อง

หลายส่วนท้ังการเมืองและโอกาส/ หลักการสําคัญ กระบวนการวิเคราะห์ ข้ันตอนของการจัดทํานโยบายสาธารณะ/ การ
ปรับเปล่ียนกระบวนการทางนโยบายตามโอกาส และเวลาเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ท่ีประเทศชาติต้องการในช่วงเวลานั้นๆ/ วิธีการ 
แนวคิด การวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือจัดทํานโยบาย/ แนวทางการทํานโยบาย วทน. ในทางปฏิบัติ/ แนวทางการดําเนินนโยบายท่ี
เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

- อื่นๆ  
 How to think positive 
 ประสบการณ์ในการทํานโยบาย และวิสัยทัศน์ของวิทยากรเป็นประโยชน์กับนักนโยบายรุ่นใหม่ 

 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร 
- ด้านนโยบาย : กระบวนการกําหนดและการจัดทํานโยบาย/ รูปแบบการพัฒนาของนโยบายในยุคต่างๆ/ ความสําคัญ และ

ตัวอย่างท่ีเคยเกิดข้ึนในเร่ืองของนโยบาย/ ความเชื่อมโยงของแต่ละนโยบาย ในยุคสมัยต่างๆ/ การทํานโยบายให้ประสบ
ความสําเร็จ/ ข้อเสนองบประมาณนโยบายระดับชาติ/ ผลกระทบด้านลบของการดําเนินนโยบาย/  

- อื่นๆ 
 หลักการต้ังปัญหา 
 จุดเปล่ียนของการพัฒนาระบบ วทน. และความเป็นมาของ สนวช. 

 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- ด้านวิจัย และนวัตกรรม : การวิเคราะห์ปัญหาการวิจัยเพ่ือนําไปสู่การจัดทํานโยบาย 
- ด้านนโยบาย : ข้ันตอน การออกแบบ วิธีท่ีเลือกใช้ ความเหมาะสม การนําไปใช้ได้จริง การยอมรับจากประชาชน ปัจจัย

อ่ืนๆ เช่น การเมือง ประเด็นจริยธรรม/ การออกแบบนโยบายและพัฒนานโยบายต้องคํานึงถึงปัจจัยหลายประการ ไม่ว่าจะ
เป็นการออกแบบนโยบายเพ่ือแก้ปัญหาให้ตรงจุด จังหวะและโอกาสในการผลักดันนโยบายให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึง
รูปแบบและวิธีการในการนํานโยบายไปใช้ และต้องคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึน/ การปรับเปลี่ยนกระบวนการทางนโยบาย
เพ่ือให้ตอบสนองนโยบายของชาติ/ การจัดทํานโยบายต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง/ 
Dynamic of policy/ policy process & cycle 

 
 
 
 
 
 
 
 

............................................................................................................................ 
ข้อมูลอ้างอิง 
 หัวข้อ : Economic Effects of Innovation and Measurement Indicators for Measuring Innovation ในวันท่ี 6 มีนาคม 2562 

เวลา 13.30-16.30 น. ผู้ตอบแบบประเมินจํานวนท้ังสิ้น 25 ท่าน 

ผู้เข้าอบรมต้องการให้เพ่ิมเติมเนื้อหา หรือเอกสารประกอบดังนี้ 
 ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการทํานโยบาย และกลยุทธ์แบบเจาะลึก ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายใน/ ภายนอกเพ่ือช่วยผลักดันการ

นํานโยบายไปใช้ 
 ตัวอย่างของนโยบายที่นําไปใช้จริง โดยแสดงข้ันตอน และเทคนิค 
 แนวทางการวิเคราะห์เชิงลึกนโยบาย (policy analysis) 
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สรุปผลการประเมิน รศ.ดร. พีระ เจริญพร 
หัวข้อ : Economic Effects of Innovation and Measurement  

Indicators for Measuring Innovation 
ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น. 

ณ ห้องประชุมชั้น 16 ตึก KX-Knowledge Exchange Center มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
 

ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี ้
 ก่อน อบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ ในระดับน้อย (2.3)  
 หลัง อบรมผู้เข้าอบรมมีความรู้ในระดับมาก  (4.2) (ดูภาพประกอบท่ี 1)             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าอบรมต่อความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

ส่วนที่ 2 รปูแบบการสอน 
     ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ ประเมินผลต่อรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.3) (ดูภาพประกอบท่ี 2) 
และในแต่ละรายละเอียดพบว่า 
 เนื้อหาตรงกับความคาดหวังและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ มีการยกตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.4) 
 ผู้เข้าอบรมมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.1) 
 การอบรมกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมใช้ความคิด และเห็นประเด็นสําคัญของเนื้อหา มีการผสมผสานท่ีเหมาะสมท้ังการบรรยาย การอภิปราย การระดม

ความคิดเห็น พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.2) 
 เอกสารประกอบการอบรมเข้าใจง่าย ช่วยให้ท่านติดตามหัวข้อบรรยายได้ต่อเนื่อง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.4) 
 สื่อประกอบการอบรมอ่านง่าย ชัดเจน ช่วยให้ท่านเข้าใจหัวข้อบรรยายและตรงกับเนื้อหาสาระที่บรรยาย พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.4)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 



   2 

 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วม หัวข้อ : Economic Effects of Innovation and Measurement 
Indicators for Measuring Innovation 
 

 เนื้อหาสาระที่ตรงกับคาดหวังของผู้เข้าอบรม 
- ด้านวิจัยและนวัตกรรม : ตัวชี้วัดด้านนวัตกรรม/ ความสําคัญของนวัตกรรมท่ีมีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย/ กรณีศึกษา

เกี่ยวกับการส่งเสริมนวัตกรรมในภาคบริการ/ ผลกระทบของนวัตกรรมท่ีมีต่อเศรษฐกิจ และแนวทางการวัดผล/        
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการวิจัย และพัฒนาโดยแบบจําลอง CDM / กิจกรรมทางเทคโนโลยีท่ีนอกเหนือจาก 
R&D ผลของกิจกรรมต่อผลิตภาพการผลิต  

- ด้านนโยบาย : การวิเคราะห์ผลการสํารวจเชิงเศรษฐศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการออกแบบนโยบาย/ policy trap, policy 
economic 

 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนําไปประยุกต์ใช้ 
- ด้านวิจัยและนวัตกรรม : การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้านวิจัยและนวัตกรรม / ตัวอย่างการวิจัยโดยใช้ข้อมูลจากการสํารวจ

การวิจัยและพัฒนาเร่ืองการส่ งเสริมนวัตกรรมในภาคบริการ/ classifying firms by degree of innovation/ Innovation 
measurement framework 

- ด้านนโยบาย : การสํารวจ R&D และการนําผลสํารวจไปใช้ในการวางแผนและพัฒนานโยบายวิจัยและนวัตกรรม/        
การพิจารณาผลกระทบของนโยบาย วทน.ท่ีมีต่อ R&D และกิจกรรมทางเทคโนโลยีต่างๆ รวมท้ังผลกระทบท่ีมีต่อนวัตกรรม/ 
การคํานึงถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลต่อการออกนโยบาย เช่น การลงทุนจากต่างชาติท่ีมีผลต่อการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือออกแบบ
นโยบาย 

 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร 
- ด้านวิจัยและนวัตกรรม : ผลกระทบของนวัตกรรมท่ีมีต่อเศรษฐกิจ/ การวัดค่าผลสํารวจ R&D ในการบ่งชี้ว่าการทํา R&D 

ในภาคบริการส่งผลต่อการเกิดนวัตกรรมอย่างไร/ แนวคิดการสร้างระบบวิจัยและพัฒนา 
- ด้านนโยบาย : นโยบายส่งเสริมการลงทุน RD ในรูปแบบต่างๆ 
- อื่นๆ 

 มาตรการทางการเงิน 
 ความสําคัญของระบบ IP ท่ีมีผลต่อการกระตุ้นการส่งเสริมนวัตกรรม และการแข่งขัน 

 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- ด้านวิจัยและนวัตกรรม : ผลกระทบของนวัตกรรมต่อเศรษฐกิจ/ กระบวนการระหว่างทางท่ีนําไปสู่นวัตกรรม/ แบบสํารวจ

การวิจัย การพัฒนา และการสร้างนวัตกรรมในภาคบริการ  
- ด้านนโยบาย : การศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการออกนโยบาย/ การวิเคราะห์ข้อมูลในมิติต่างๆ เพ่ือออกแบบ

นโยบายให้ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม/ การออกแบบนโยบายจากข้อมูล โดยคํานึงถึงความแตกต่างและผลของ
มาตรการรูปแบบต่างๆ/ แนวทางการออกแบบนโยบายสําหรับแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมและระดับของนวัตกรรม 

- อื่นๆ 
 การติดตามประเมินผลของกิจกรรมทางเทคโนโลยี 
 ความต้องการของผู้ประกอบการ 

 ผู้เข้าอบรมต้องการให้เพ่ิมเติมเนื้อหา หรือเอกสารประกอบ 
- ไม่มีข้อเสนอแนะ 

............................................................................................................................ 
ข้อมูลอ้างอิง 
 หัวข้อ : Economic Effects of Innovation and Measurement Indicators for Measuring Innovation ในวันท่ี 6 มีนาคม 2562 

เวลา 13.30-16.30 น. ผู้ตอบแบบประเมินจํานวนท้ังสิ้น 25 ท่าน 
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สรุปผลการประเมิน ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช 
หัวข้อ : นโยบายดา้นการบริหารงานวจิัย 

ในวันท่ี 7 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 16 ตึก KX-Knowledge Exchange Center มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

 

ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี ้
 ก่อน อบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ ในระดับน้อย (2.3)  
 หลัง อบรมผู้เข้าอบรมมีความรู้ในระดับมาก  (4.0) (ดูภาพประกอบท่ี 1)             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าอบรมต่อความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

ส่วนที่ 2 รปูแบบการสอน 
     ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ ประเมินผลต่อรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.3) (ดูภาพประกอบท่ี 2) 
และในแต่ละรายละเอียดพบว่า 
 เนื้อหาตรงกับความคาดหวังและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ มีการยกตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.3) 
 ผู้เข้าอบรมมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.6) 
 การอบรมกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมใช้ความคิด และเห็นประเด็นสําคัญของเนื้อหา มีการผสมผสานท่ีเหมาะสมท้ังการบรรยาย การอภิปราย การระดม

ความคิดเห็น พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.8) 
 เอกสารประกอบการอบรมเข้าใจง่าย ช่วยให้ท่านติดตามหัวข้อบรรยายได้ต่อเนื่อง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.9) 
 สื่อประกอบการอบรมอ่านง่าย ชัดเจน ช่วยให้ท่านเข้าใจหัวข้อบรรยายและตรงกับเนื้อหาสาระท่ีบรรยาย พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.8)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะจากผู้เขา้ร่วม หัวข้อ : นโยบายด้านการบริหารงานวิจัย 
 

 เนื้อหาสาระที่ตรงกับคาดหวังของผู้เข้าอบรม 
- ด้านวิจัยและนวัตกรรม  : การทํา R&I ด้วยการส่งเสริม innovation zone/ การบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม/ 

แนวทางหรือแนวคิดในการก่อให้เกิดนวัตกรรม/ บทบาทหน้าท่ีของระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ/ การสื่อสารสังคม
เพ่ือวิจัยและนวัตกรรม  

- ด้านนโยบาย : การวิเคราะห์ การออกแบบ การผลักดัน และการวัดผล/ มุมมองการกําหนดนโยบายของประเทศ/ นโยบาย
ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย/ การร่วมแสดงความคิดเห็น และวิพากย์ถึงกระบวนการพัฒนานโยบายการบริหาร วทน./ แนวคิด
เร่ืองการกําหนดนโยบาย และการนําไปปฏิบัติ/ การออกแบบนโยบายที่ต้องคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของโลก/ ทิศทาง
นโยบายในอนาคต การเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร้างการจัดการ/ ความสําคัญของข้อมูลสารสนเทศ และการออกแบบระบบ 
IT เพ่ือการพัฒนานโยบาย วทน. 

- อื่นๆ  
 การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือกําหนดแนวทางกลไกการพัฒนา การใช้ประโยชน์จากข้อมูล 

 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนําไปประยุกต์ใช้ 
- ด้านวิจัยและนวัตกรรม : กระบวนการพัฒนาและผลักดันงานวิจัย/ การจัด การปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบหน่วยงานจัดทุน

การวิจัยให้เอ้ือต่อการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม  
- ด้านนโยบาย : การคิด วิเคราะห์เพ่ือนําไปสู่กระบวนการพัฒนานโยบาย/ ลักษณะการออกแบบนโยบายที่ดีเพ่ือสนับสนุน

วิจัยและนวัตกรรมในอนาคต/ กลไกการพัฒนานโยบายวิจัย และนวัตกรรมของชาติให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ภาคเอกชน/ บทบาทหน้าท่ีของผู้กําหนดนโยบายควรมีความเข้าใจในกลไก และระบบการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร 
- ด้านวิจัยและนวัตกรรม : บทบาทของภาคธุรกิจต่อการสร้างนวัตกรรม/ บทบาทของมหาวิทยาลัยในระบบวิจัยและนวัตกรรม

ของประเทศ  
- ด้านนโยบาย : แนวทางข้อมูลสารสนเทศท่ีใช้ในการกําหนดนโยบาย/ นโยบายการสนับสนุนการวิจัย และนวัตกรรมในยุค

ปัจจุบันและอีก 20 ปีข้างหน้า/ กลไกการพัฒนานโยบายวิจัยและนวัตกรรม/ นโยบายการสร้างกําลังคน/ นโยบายท่ีมีผลกับ
การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดบุคลากรของประเทศ  

- อื่นๆ  
 ระบบติดตามข้อมูล 

 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- ด้านวิจัยและนวัตกรรม : ระบบวิจัยและนวัตกรรม และบุคลากรด้าน วทน./  
- ด้านนโยบาย : การวิเคราะห์ การมองหาจุดดี จุดด้อยและหาวิธีการท่ีเหมาะสมต่อการกําหนดนโยบาย/ บทบาทของนัก

ออกแบบ และผู้ขับเคลื่อนนโยบาย/ นโยบายด้านการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม/ แนวคิดการออกแบบ การพัฒนา และ
การนํานโยบายไปใช้เพ่ือให้เกิดนโยบายท่ีมีประโยชน์สูงสุดในทุกภาคส่วน/ แนวทางการสร้างนโยบายด้านการบริหารงานวิจัย
และนวัตกรรม/ กรอบแนวคิดในการพัฒนานโยบาย วทน. 

- อื่นๆ  
 การคิดนอกกรอบ การวิเคราะห์ การพัฒนาโดยใช้ best practice ท่ีดีของต่างประเทศมาใช้ให้เข้ากับบริบทของประเทศ 
 การเปลี่ยนความคิดของคนในสังคม 

 
 
 
 
 
 

............................................................................................................................ 
ข้อมูลอ้างอิง 
 หัวข้อ : นโยบายด้านการบริหารงานวิจัย ในวันท่ี 7 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ผู้ตอบแบบประเมินจํานวนท้ังสิ้น 28 ท่าน 

ผู้เข้าอบรมต้องการให้เพ่ิมเติมเนื้อหา หรือเอกสารประกอบดังนี้ 
 จุดอ่อน จุดแข็งของนโยบาย วทน. ในปัจจุบัน 
 การอบรมเป็นลักษณะ homework assignment มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สําหรับวิทยากรและผู้เข้าอบรมซ่ึงเป็นสิ่งท่ีดีต่อ

ผู้เข้าร่วม session 



   1 

 

สรุปผลการประเมิน ดร.อนรรฆ  เสรเีชษฐพงศ์ 
หัวข้อ : Development Economics 

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30-16.30 น. 
ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14  

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
 

ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี ้
 ก่อน อบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ ในระดับน้อย (2.1)  
 หลัง อบรมผู้เข้าอบรมมีความรู้ในระดับปานกลาง  (3.6) (ดูภาพประกอบท่ี 1)             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าอบรมต่อความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

ส่วนที่ 2 รปูแบบการสอน 
     ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ ประเมินผลต่อรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.7) (ดูภาพประกอบท่ี 2) 
และในแต่ละรายละเอียดพบว่า 
 เนื้อหาตรงกับความคาดหวังและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ มีการยกตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.5) 
 ผู้เข้าอบรมมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.3) 
 การอบรมกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมใช้ความคิด และเห็นประเด็นสําคัญของเนื้อหา มีการผสมผสานท่ีเหมาะสมท้ังการบรรยาย การอภิปราย การระดม

ความคิดเห็น พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.8) 
 เอกสารประกอบการอบรมเข้าใจง่าย ช่วยให้ท่านติดตามหัวข้อบรรยายได้ต่อเนื่อง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.5) 
 สื่อประกอบการอบรมอ่านง่าย ชัดเจน ช่วยให้ท่านเข้าใจหัวข้อบรรยายและตรงกับเนื้อหาสาระท่ีบรรยาย พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.5)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะจากผู้เขา้ร่วม หัวข้อ : Development Economics 
 

 เนื้อหาสาระที่ตรงกับคาดหวังของผู้เข้าอบรม 
- ด้านเศรษฐศาสตร์ : ตัวชี้วัดสากลทางเศรษฐกิจของประเทศ/ แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ/ การวิเคราะห์หรือ

เลือกกลุ่มของอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโน้มท่ีจะพัฒนาในมุมมองด้านเศรษฐกิจ/ ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย/ การเชื่อมโยง
ความสําคัญของเศรษฐกิจ, เศรษฐศาสตร์ และการพัฒนา วทน./ แนวโน้มเศรษฐกิจโลกและประเทศไทย 

- ด้านนโยบาย : บทบาทของนโยบาย วทน. มีผลต่อ GDP/ นโยบายศักยภาพทางการแข่งขันของไทย/ นโยบายท่ีส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจ 

- ด้าน GDP (Gross Domestic Product) : คําจํากัดความ การเติบโต การวิเคราะห์ ท่ีมา และความสําคัญของ GDP/ 
Impact of R&D Expenditure of GDP 

- อื่นๆ 
 10 Thailand' Industries 
 เงินเฟ้อ 
 การลงทุนในอุตสาหกรรมจากอดีตถึงปัจจุบัน 

 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนําไปประยุกต์ใช้ 
- ด้านเศรษฐศาสตร์ : ข้อมูล ความรู้ และมุมมองทางเศรษฐศาสตร์/ ความเชื่อมโยงระหว่าง วทน. กับเศรษฐกิจของประเทศ/ 

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ/ ความท้าทายทางเศรษฐกิจของประเทศไทย/ ปัจจัยการกระตุ้น R&D ของประเทศ
ให้เชิงเศรษฐศาสตร์/ การนําแนวทางด้านเศรษฐศาสตร์ไปใช้วัดผลด้านนโยบาย STI/ แนวทางการพิจารณา sustainable 
economic 

- ด้านนโยบาย : ตัวชี้วัดท่ีสามารถนําไปใช้เพ่ือพัฒนาเป็นข้อเสนอหรือนโยบายในการผลักดันด้าน วทน./ นโยบายทางการคลัง 
- ด้านอุตสาหกรรม : การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย/ การปรับตัวของ SMEs/ การนําส่วนท่ีสําคัญ เช่น การเกษตร, 

Health care ไปปรับใช้/ การพิจารณาแนวโน้มการลงทุนด้านธุรกิจ/ Thai key industries & growth industry as well 
us at cross-industry/ Regional supply chain 

 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร 
- ด้านเศรษฐศาสตร์ : การเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ทางเศรษฐกิจกับเหตุการณ์ต่างๆ และแนวโน้มด้าน วทน. 
- ด้านนโยบาย : นโยบายด้านการเงิน/ การขับเคลื่อนแผนฯ  
- ด้านอุตสาหกรรม : Thai key industries/ การกําหนดอุตสาหกรรมเป้าหมาย/ แนวโน้มของอุตสาหกรรมท่ีคาดว่าจะเจริญ

เติมโตในอนาคตและสัดส่วนการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ 
- ด้านการเงิน : การทําความเข้าใจระบบหนี้สาธารณะของประเทศ และหนี้สาธารณะในประเทศญ่ีปุ่น/ ท่ีมาของเงินเฟ้อ 
- อื่นๆ 

 การปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ 
 การคํานวณ Public dept และ การพิจารณา strong industries 
 ข้อจํากัดของภาครัฐในการสนับสนุน SMEs 
 ความหมายของ Indicator 
 ความคล่องตัวเกี่ยวกับกฎระเบียบของภาครัฐ 

 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- ด้านเศรษฐศาสตร์ : การเชื่อมโยงระหว่าง วทน. กับเศรษฐกิจของประเทศ/ ทิศทาง แนวโน้ม เศรษฐกิจต่อการพัฒนา

ประเทศ/ เสถียรภาพทางการคลัง/ ข้อมูลวิเคราะห์ อัตราการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ/ Middle income Trap 
- ด้านนโยบาย : แผนพัฒนาเศรษฐกิจควรมีความสอดคล้องกับแผน วทน./ การเชื่อมโยงตัวชี้วัดด้าน วทน. เข้ากับตัวชี้วัดทาง

เศรษฐกิจ 
- ด้าน GDP (Gross Domestic Product) : การกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีท่ีมี

ผลต่อการเพิ่ม GDP ของประเทศ/ การจําแนกท่ีมา การเติบโตของ GDP  
- ด้านอุตสาหกรรม : R&D และ Industry ecosystem/ Thailand' Industries/ การส่งเสริม และการพัฒนาอุตสาหกรรม

เป้าหมาย/ แนวทางในการพัฒนา SMEs ในด้าน R&D ควรเร่ิมต้นจากภาครัฐ และส่งผ่านไปยังผู้ประกอบการ 
- ด้านการลงทุน : แนวโน้มของการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชน/ อัตราการลงทุนของภาคเอกชนต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน และ

กลุ่มอุตสาหกรรมจากแผนปฏิรูปประเทศ 
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............................................................................................................................ 
ข้อมูลอ้างอิง 
 หัวข้อ : Development Economics ในวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ผู้ตอบแบบประเมินจํานวนท้ังสิ้น 24 ท่าน 

 

ผู้เข้าอบรมต้องการให้เพ่ิมเติมเนื้อหา หรือเอกสารประกอบดังนี้ 
 The relationship between GDP and productivity 
 practice หรือ lesson learn ของประเทศท่ีมีบริบทใกล้เคียงกับประเทศไทย และสามารถมีการพัฒนาด้าน วทน.ได้

อย่างต่อเนื่อง 
 ข้อมูลตัวชี้วัดท่ีช่วยในการสนับสนุนทุนวิจัยในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและเกิดผลกระทบ (Impact) ต่อประเทศ 
 ตัวอย่างของการออกแบบนโยบาย วทน. ต่อเศรษฐกิจ รวมถึงกรณีศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
 รายละเอียดของสมการในการคํานวณหนี้ภาครัฐต่อ GDP  
 เพ่ิมเติมข้อมูลด้านความรู้เชิงเศรษฐกิจ รวมถึงรายละเอียด ท่ีมา ความคาดหวังของแผนคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

ด้านเศรษฐกิจ  
 เอกสารอ้างอิง 
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สรุปผลการประเมิน ผศ.ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา 
หัวข้อ : Higher Education and Manpower Planning 

ในวันที่ 13 มีนาคม  2562 เวลา 13.30-16.30 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 16 ตึก KX-Knowledge Exchange Center มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

 

ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี ้
 ก่อน อบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ ในระดับน้อย (2.0)  
 หลัง อบรมผู้เข้าอบรมมีความรู้ในระดับมาก  (4.0) (ดูภาพประกอบท่ี 1)             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าอบรมต่อความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

ส่วนที่ 2 รปูแบบการสอน 
     ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ ประเมินผลต่อรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.6) (ดูภาพประกอบท่ี 2) 
และในแต่ละรายละเอียดพบว่า 
 เนื้อหาตรงกับความคาดหวังและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ มีการยกตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.5) 
 ผู้เข้าอบรมมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.6) 
 การอบรมกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมใช้ความคิด และเห็นประเด็นสําคัญของเนื้อหา มีการผสมผสานท่ีเหมาะสมท้ังการบรรยาย การอภิปราย การระดม

ความคิดเห็น พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.7) 
 เอกสารประกอบการอบรมเข้าใจง่าย ช่วยให้ท่านติดตามหัวข้อบรรยายได้ต่อเนื่อง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.6) 
 สื่อประกอบการอบรมอ่านง่าย ชัดเจน ช่วยให้ท่านเข้าใจหัวข้อบรรยายและตรงกับเนื้อหาสาระที่บรรยาย พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.7)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วม หัวข้อ : Higher Education and Manpower Planning 

 เนื้อหาสาระที่ตรงกับคาดหวังของผู้เข้าอบรม 
ด้านนโยบาย : นโยบายอุดมศึกษา และการพัฒนากําลังคน/ การขับเคลื่อนนโยบายด้านการเงิน/ ระบบการพัฒนากําลังคน
ของประเทศ และแนวทางในการเพ่ิมผลผลิตแรงงาน 

- ด้านการศึกษา : ภาพรวมข้อมูลระบบการศึกษา และตัวชี้วัดต่างๆ/ การจัดการด้านกําลังคนหรือการจ้างงานตามวุฒิ
ทางการศึกษา/ แนวทางการปรับตัวของภาคอุดมศึกษาในยุคดิจิทัล/ แผนการพัฒนากําลังคนกับภาคอุดมศกึษาในหลายมิติ 

 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนําไปประยุกต์ใช้ 
- ด้านนโยบาย : ประเด็นพิจารณาในการศึกษานโยบายด้านกําลังคน เน้นการผลิตเพ่ิม labor productivity & employability/ 

ทิศทาง การผลักดันนโยบายอุดมศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย/ การพิจารณาแนวทางเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายอุดมศึกษา/ การ
ขับเคลื่อนเชิงนโยบายด้านการเงินของอุดมศึกษา 

- ด้านการศึกษา : demand financing อุดมศึกษา/ ความเป็นอิสระของสถาบันอุดมศึกษา 
- ด้านการจัดการ : กรอบการพัฒนาระบบการพัฒนากําลังคนใน sector ต่างๆ/ โครงสร้างกระทรวงใหม่และการจัดการตาม

หน้าท่ีของแต่ละองค์กร/ กลไกการเงินและงบประมาณ 
 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร 

- ด้านนโยบาย : การวางแผนระบบการพัฒนากําลังคนของประเทศ 
- ด้านการศึกษา : ระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัย/ ความเป็นอิสระของสถาบันอุดมศึกษา/ สภาวิชาชีพ/ อนาคตของระบบ

การอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับการจัดต้ังกระทรวงฯ 
- ด้านการจัดการ : สัดส่วน มุมมองอัตราการจ้างงานเม่ือเทียบกับ value add และภาคอุตสาหกรรม/ การเพ่ิมทักษะ มาตรฐาน

ฝีมือแรงงานของประเทศ/ ประเด็นความเชื่อมโยงและพัฒนาทางด้านงบประมาณและกําลังคน/ ตัวชี้วัด คุณภาพของประชาชน
ในประเทศ 

 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- ด้านนโยบาย : การมีนโยบายท่ีส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี หรือ วทน. ท่ีส่งผลให้เกิดการพัฒนาแรงงานได้ตามชั้นและลําดับ/ 

มิติด้านต่างๆ ของการออกแบบนโยบายทางอุดมศึกษา/ ข้อมูลแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของแรงงาน และด้านการ
อุดมศึกษา เพ่ือนํามาเป็นปัจจัยในการออกแบบนโยบาย วทน./ การขับเคลื่อนเชิงนโยบายด้านการเงินของอุดมศึกษา/ การ
ควบคุมนโยบายทางด้านการศึกษา 

- ด้านการศึกษา : การปรับบทบาทของอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยในประเทศไทย/ โครงสร้าง และระบบอุดมศึกษา/ 
บทบาทของอุดมศึกษาในการพัฒนาตามนโยบายของประเทศ 

- ด้านการจัดการ : ด้านปัจจัยความพร้อมทางการเตรียมกําลังคนสู่ภาคอุตสาหกรรม และงานวิจัย/ เคร่ืองมือ กลไกการ
ขับเคล่ือนการพัฒนากําลังคนของประเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 

............................................................................................................................ 
ข้อมูลอา้งอิง 
 หัวข้อ : Higher Education and Manpower Planning ในวันท่ี 13 มีนาคม  2562 เวลา 13.30-16.30 น. ผู้ตอบแบบประเมินจํานวนท้ังสิ้น 26 ท่าน 

ผู้เข้าอบรมต้องการให้เพ่ิมเติมเนื้อหา หรือเอกสารประกอบดังนี้ 
 ตัวอย่างนโยบายการจัดการอุดมศึกษา/ การสนับสนุนการพัฒนากําลังคนของประเทศท่ีแสดงให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 ตัวอย่างของประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
 การวิเคราะห์ระบบการศึกษาข้ันประถมศึกษาซ่ึงเป็นข้ันท่ีสําคัญของการพัฒนา 
 ความเชื่อมโยงของนโยบายอุดมศึกษา กับนโยบาย วทน. 
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สรุปผลการประเมิน ดร.สุรอรรถ  ศุภจัตุรัส 
หัวข้อ : Innovation and Entrepreneurship 

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 13.30-16.30 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 16 ตึก KX-Knowledge Exchange Center มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

 
ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 

จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี้ 
 ก่อน อบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ ในระดับน้อย (2.5)  
 หลัง อบรมผู้เข้าอบรมมีความรู้ในระดับมาก  (4.0) (ดูภาพประกอบท่ี 1)             

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าอบรมต่อความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

ส่วนที่ 2 รปูแบบการสอน 
     ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ ประเมินผลต่อรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.5) (ดูภาพประกอบท่ี 2) 
และในแต่ละรายละเอียดพบว่า 
 เนื้อหาตรงกับความคาดหวังและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ มีการยกตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.3) 
 ผู้เข้าอบรมมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.5) 
 การอบรมกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมใช้ความคิด และเห็นประเด็นสําคัญของเนื้อหา มีการผสมผสานท่ีเหมาะสมท้ังการบรรยาย การอภิปราย การระดม

ความคิดเห็น พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.3) 
 เอกสารประกอบการอบรมเข้าใจง่าย ช่วยให้ท่านติดตามหัวข้อบรรยายได้ต่อเนื่อง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.0) 
 สื่อประกอบการอบรมอ่านง่าย ชัดเจน ช่วยให้ท่านเข้าใจหัวข้อบรรยายและตรงกับเนื้อหาสาระที่บรรยาย พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.1)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วม หัวข้อ : Innovation and Entrepreneurship 
 เนื้อหาสาระที่ตรงกับคาดหวังของผู้เข้าอบรม 

- ด้านวิจัยและนวัตกรรม : กระบวนการจัดการนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี / รูปแบบนวัตกรรมท่ีสําคัญ
ของโลก/ open innovation & social innovation/ type of innovation/ innovation management  

- ด้านกระบวนการนําไปสู่นวัตกรรม : 
 แนวคิด ลักษณะ การทําความเข้าใจ Start up 
 ความแตกต่างระหว่างผู้ประกอบการ SME/ Start up / IDE 
 มุมมองแนวคิดแบบ entrepreneurship 
 การสนับสนุนธุรกิจ/ รูปแบบการให้ทุน / เกณฑ์ตัดสินใจ 

 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนําไปประยุกต์ใช้ 
- ด้านวิจัยและนวัตกรรม : นวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี/ มุมมองของการสร้างนักนวัตกรรม/ แนวทางการ

พิจารณาความเป็นนวัตกรรมของธุรกิจ Start up 
- ด้านนโยบาย : การคิดนอกกรอบเพื่อเอามาใช้ในการกําหนดนโยบายกลยุทธ์การดําเนินงาน 
- ด้านกระบวนการนําไปสู่นวัตกรรม : 

 Making business model 
 การส่งเสริม Deep-tech Start up 
 แนวทาง/ กลไกการสนับสนุนผู้ประกอบการท้ัง SME/ Start up / IDE 
 การออกแบบมาตรฐาน และกลไกท่ีเหมาะสมกับมาตรการในแต่ละประเภท 
 รูปแบบการสนับสนุนโครงการของ NIA 
 แนวทางการฝึก implement idea (intensive course in Singapore) 
 ความเข้าใจในเรื่องความต้องการและแนวคิดของผู้ประกอบการ 

 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร 
- ด้านกระบวนการนําไปสู่นวัตกรรม : 

 กระบวนการคิดของ Start up เพ่ือมาปรับปรุงโมเดลด้าน logistic 
 การแบ่งกลุ่มคิด business model และนําเสนอ ความแตกต่างระหว่าง SMEs และ start up 
 ความแตกต่างและความต้องการผู้ประกอบการในแต่ละด้าน 

 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- ด้านวิจัยและนวัตกรรม : การส่งเสริม Start up มีความสําคัญท่ีทําให้เกิดสังคมนวัตกรรม/ การนํานวัตกรรมไปสู่การใช้

ประโยชน์/ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของนวัตกรรมจากอดีตสู่ปัจจุบัน/ ความต้องการท่ีแท้จริงของผู้ประกอบการแต่ละด้าน/ 
มุมมองต่อผู้ประกอบการท่ีมีผลต่อการเติบโตของกิจการและแนวคิดท่ีเปลี่ยนไปของนวัตกรรม 

- ด้านนโยบาย : การออกแบบนโยบายที่เหมาะสมกับบริบทของ SMEs หรือ start up/ การวางแผนนโยบายให้เกิด innovation 
- ด้านกฎหมาย : 

 แนวทาง มาตรการ การสนับสนุนสําหรับธุรกิจแต่ละประเภทท่ีแตกต่างกัน 
 
 
 
 
 

............................................................................................................................ 
ข้อมูลอ้างอิง 
 หัวข้อ : Innovation and Entrepreneurship ในวันท่ี 27 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 13.30-16.30 น. ผู้ตอบแบบประเมินจํานวนท้ังสิ้น 23 ท่าน 

 

ผู้เข้าอบรมต้องการให้เพ่ิมเติมเนื้อหา หรือเอกสารประกอบดังนี้ 
 เทคโนโลยีมีส่วนช่วยให้เกิด unfair ได้อย่างไร 
 นโยบายด้าน innovation 
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สรุปผลการประเมิน ดร.เพียงเพ็ญ  วงศ์นภาพรรณ 
หัวข้อ : University and Industry Collaboration 
ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 13.30-16.30 น. 

ณ ห้องประชุมชั้น 16 ตึก KX-Knowledge Exchange Center มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
 

ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี ้
 ก่อน อบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ ในระดับน้อย (2.5)  
 หลัง อบรมผู้เข้าอบรมมีความรู้ในระดับมาก  (4.1) (ดูภาพประกอบท่ี 1)             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าอบรมต่อความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

ส่วนที่ 2 รปูแบบการสอน 
     ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ ประเมินผลต่อรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.3) (ดูภาพประกอบท่ี 2) 
และในแต่ละรายละเอียดพบว่า 
 เนื้อหาตรงกับความคาดหวังและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ มีการยกตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.3) 
 ผู้เข้าอบรมมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.3) 
 การอบรมกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมใช้ความคิด และเห็นประเด็นสําคัญของเนื้อหา มีการผสมผสานท่ีเหมาะสมท้ังการบรรยาย การอภิปราย การระดม

ความคิดเห็น พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.3) 
 เอกสารประกอบการอบรมเข้าใจง่าย ช่วยให้ท่านติดตามหัวข้อบรรยายได้ต่อเนื่อง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.3) 
 สื่อประกอบการอบรมอ่านง่าย ชัดเจน ช่วยให้ท่านเข้าใจหัวข้อบรรยายและตรงกับเนื้อหาสาระที่บรรยาย พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.2)
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วม หัวข้อ : University and Industry Collaboration 

 เนื้อหาสาระที่ตรงกับคาดหวังของผู้เข้าอบรม 
- ด้านนโยบาย : ความสําคัญของ policy intervention ในการ promote U-I link 
- ด้านยุทธศาสตร์ : 

 การ ให้มหาวิทยาลัยนําผลงานนวตักรรมออกมาผลิตเป็นสินค้าได้ สามารถต้ังบริษัทและส่งเสริมการ Spin off ออกมา 
 เป็น Tech-based startup โดยอาจารย์มหาวิทยาลัย 
 การกระตุ้น /กลไกการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน/การเชื่อมโยงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stake holder)  
 กลยุทธ์ของต่างประเทศในการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาลัย และภาคอุตสาหกรรม 
 ตัวอย่างบทเรียนจากประเทศต่างๆ เช่นประเทศญ่ีปุ่น/ รูปแบบการทํางานร่วมกันแบบต่างๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยและ 
 ภาคเอกชนในประเทศต่างๆ 

 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนําไปประยุกต์ใช้ 
- ด้านนโยบาย : นโยบายและกลไกของภาครัฐในการทํางานกับภาคเอกชน/ ตัวอย่างนโยบายแต่ละประเทศ 
- ด้านกฎหมาย : การแก้กฎเกณฑ์ในการนํา license งานวิจัยมาใช้ การ spin off ของอาจารย์มหาวิทยาลัย 
- ด้านยุทธศาสตร์ : 

 การกระตุ้นความร่วมมือจากเอกชน/ กลยุทธ์การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน 
 การให้ความสําคัญกับการกําหนดโจทย์โดยภาคเอกชน และการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนเข้าร่วมเพ่ือให้เห็น 
 บทบาทสําคัญมากกว่าเน้นอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นหลัก 
 รูปแบบและข้อดีของการนําความร่วมมือของ U&I ในประเทศท่ีประสบความสําเร็จมาปรับใช้กับประเทศไทย/ รูปแบบ 
 การสนับสนุนความมือจาก NEDO 

 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร 
- ด้านวิจัยและนวัตกรรม : บทบาทของมหาวิทยาลัยในระบบนวัตกรรม 
- ด้านยุทธศาสตร์ : 

 การกระตุ้นความร่วมมือจากภาคเอกชน/ วิทยาลัยเทคนิค และสถาบันอาชีวะ 
 ผู้ถือสิทธิ หรือผลประโยชน์ในงาน IPs 
 กรณีศึกษาจากประเทศอ่ืนๆ เปรียบเทียบกับประเทศไทย 
 UIC ของประเทศในปัจจุบัน 
 รูปแบบการสนับสนุนทุนในโปรแกรม SIP ของประเทศญ่ีปุ่น/ การบริหารจัดการด้าน IP สําหรับโครงการ SIP 

 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- ด้านวิจัยและนวัตกรรม : กลไก ตัวชี้วัด การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย/ Researcher mobility/ กรณีศึกษาจากต่างประเทศ

ในด้านการออกกฎหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมท้ังในมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน/ ระบบของหน่วยงาน
ต่างๆ ในระบบนวัตกรรม 

- ด้านนโยบาย : การออกแบบนโยบายและกลไกของภาครัฐในการทํางานร่วมกับภาคเอกชน/ การนํารูปแบบนโยบายจาก
ต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย 

- ด้านยุทธศาสตร์ : 
 การกระตุ้นความร่วมมือจากเอกชน 
 ความเชื่อมโยง เพ่ือเพ่ิมการนําผลงานไปประยุกต์ใช้ 
 วิธีการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัย และภาคเอกชนในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร ์
 มาตรการ กฎ ระเบียบท่ีใช้ส่งเสริม และกระตุ้นเพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับภาคอุตสาหกรรม 
 

 
 
 

............................................................................................................................ 
ข้อมูลอ้างอิง 
 หัวข้อ : University and Industry Collaboration ในวันท่ี 20 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 13.30-16.30 น. ผู้ตอบแบบประเมินจํานวนท้ังสิ้น 24 ท่าน 

ผู้เข้าอบรมต้องการให้เพ่ิมเติมเนื้อหา หรือเอกสารประกอบดังนี้ 
 กรณีศึกษาจากประเทศจีน 
 การกระตุ้น การคุ้มครอง IP เพ่ือกระตุ้นการสร้างนวัตกรรม 
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สรุปผลการประเมิน ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ 
หัวข้อ : Economic Zone of Innovation 

ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 16 ตึก KX-Knowledge Exchange Center มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

 

ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี ้
 ก่อน อบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ ในระดับน้อย (2.3)  
 หลัง อบรมผู้เข้าอบรมมีความรู้ในระดับมาก (4.3) (ดูภาพประกอบท่ี 1)             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าอบรมต่อความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

ส่วนที่ 2 รปูแบบการสอน 
     ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ ประเมินผลต่อรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.6) (ดูภาพประกอบท่ี 2) 
และในแต่ละรายละเอียดพบว่า 
 เนื้อหาตรงกับความคาดหวังและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ มีการยกตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.6) 
 ผู้เข้าอบรมมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.4) 
 การอบรมกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมใช้ความคิด และเห็นประเด็นสําคัญของเนื้อหา มีการผสมผสานท่ีเหมาะสมท้ังการบรรยาย การอภิปราย การระดม

ความคิดเห็น พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.6) 
 เอกสารประกอบการอบรมเข้าใจง่าย ช่วยให้ท่านติดตามหัวข้อบรรยายได้ต่อเนื่อง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.6) 
 สื่อประกอบการอบรมอ่านง่าย ชัดเจน ช่วยให้ท่านเข้าใจหัวข้อบรรยายและตรงกับเนื้อหาสาระที่บรรยาย พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.8)
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วม หัวข้อ : Economic Zone of Innovation 
 เนื้อหาสาระที่ตรงกับคาดหวังของผู้เข้าอบรม 

- ด้านวิจัยและนวัตกรรม : องค์ประกอบท่ีสําคัญ ความจําเป็น กลไกการเกิด แนวทางการขับเคลื่อน และปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผล
ต่อการพัฒนา economic zone of innovation 

- ด้านนโยบาย : ความสําคัญ เป้าหมายสนับสนุนในการกําหนดนโยบายด้าน ecosystem/ การจัดทําร่างยุทธศาสตร์ 
- ด้านการจัดการ : ท่ีมาและรายละเอียดในการจัดต้ังและดําเนนิการอุทยานวิทยาศาสตร์ (science park) 

 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนําไปประยุกต์ใช้ 
- ด้านวิจัยและนวัตกรรม : แนวทางและสิ่งท่ีสําคัญในการพัฒนา economic zone of innovation/ key factor ในการ

พัฒนา economic zone/ การสนับสนุน ecosystem ของ economic zone of innovation อย่างครอบคลุม/ การ
วิเคราะห์ ecosystem ของ EZI 

- ด้านนโยบาย : แนวทางการนํานโยบายไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิดนวัตกรรม/ ประสบการณ์ของวิทยากรในการเจรจานโยบายและ
ผลักดันนโยบาย/ การคาํนึงถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการออกแบบนโยบาย เข้าใจโจทย์ เน้นการพัฒนากําลังคน/  

- ด้านการจัดการ : การสร้าง ecosystem และการพัฒนาคน/ การนําต้นแบบ Food Innopolis มาเป็นแนวทางของ
อุตสาหกรรมอ่ืน/ บทบาทของภาครัฐในการสนับสนุนการสร้าง EZI/ Science park/ China model/ Taiwan model 

 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร 
- ด้านวิจัยและนวัตกรรม : ปัจจัยท่ีสนับสนุนการสร้าง EZI/ ขอบเขตของ research triangle park/ แนวทางและบทบาทใน

อนาคตของ EZI 
- ด้านนโยบาย : โอกาสและการปรับตัวของ policy maker ในการพัฒนานโยบาย/ แนวความคิดในการก่อต้ัง economic 

zone ใน USA 
- ด้านการจัดการ : Science park แห่งแรก/ รูปแบบของ science park ของประเทศไทยเม่ือเปียบเทียบกับต่างประเทศ/ 

China model 
 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

- ด้านวิจัยและนวัตกรรม : ระบบนวัตกรรมของ  EZI/ การสนับสนุนของภาครัฐในการสร้าง economic zone ในไทย 
- ด้านนโยบาย : แนวทางการวิเคราะห์และพัฒนานโยบาย (องค์ประกอบท่ีจําเป็น)/ สิ่งท่ีต้องคํานึงถึงเม่ือต้องการกําหนด

มาตรการต่างๆ จากภาครัฐ/ แนวคิดของการอออกแบบนโยบาย และวิธีการนํานโยบายไปปฏิบัติ/ การออกพ้ืนท่ีพิเศษ
สําหรับพัฒนานโยบาย/ การมอง chain ของส่ิงท่ีสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อทางด้านเศรษฐกิจและกระบวนการจัดทํา
นโยบาย/การส่งต่อระยะการจัดทํานโยบายไปสู่การปฏิบัติท่ีม่ันใจว่านโยบายจะไปต่อได้/ การออกแบบนโยบายต้องคํานึงถึง
การใช้เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกับ ecosystem 

- ด้านการจัดการ : การพัฒนาศักยภาพบุคลากร/ การพัฒนา วทน. ต้องคํานึงถึงท้ัง ecosystem 
 
 
 
 

............................................................................................................................ 
ข้อมูลอ้างอิง 
 หัวข้อ : Economic Zone of Innovation ในวันท่ี 20 มีนาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ผู้ตอบแบบประเมินจํานวนท้ังสิ้น 24 ท่าน 

 

ผู้เข้าอบรมต้องการให้เพ่ิมเติมเนื้อหา หรือเอกสารประกอบดังนี้ 
 เพ่ิมเติมการอ้างอิงข้อมูลในเว็บไซต์ เพ่ือศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม 
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สรุปผลการประเมิน น.สพ.ยุคล  ลิ้มแหลมทอง 
หัวข้อ : นโยบายด้านการเกษตร 

ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น. 
ณ ห้องประชมุชั้น 16 ตึก KX-Knowledge Exchange Center มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ี

 

ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี ้
 ก่อนอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อยที่สุด (1.9) 
 หลังอบรมผู้เข้าอบรมมีความรู้ในระดับปานกลาง (3.8) (ดูภาพประกอบท่ี 1) 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าอบรมต่อความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

ส่วนที่ 2 รปูแบบการสอน 
ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ ประเมินผลต่อรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.2) (ดูภาพประกอบท่ี 2) 
และในแต่ละรายละเอียดพบว่า 
 เนื้อหาตรงกับความคาดหวังและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ มีการยกตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.0) 
 ผู้เข้าอบรมมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.3) 
 การอบรมกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมใช้ความคิด และเห็นประเด็นสําคัญของเนื้อหา มีการผสมผสานท่ีเหมาะสมท้ังการบรรยาย การอภิปราย การระดม

ความคิดเห็นพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.4) 
 เอกสารประกอบการอบรมเข้าใจง่าย ช่วยให้ท่านติดตามหัวข้อบรรยายได้ต่อเนื่องพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.1) 
 สื่อประกอบการอบรมอ่านง่าย ชัดเจน ช่วยให้ท่านเข้าใจหัวข้อบรรยายและตรงกับเนื้อหาสาระที่บรรยายพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.1)

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมหัวข้อ : นโยบายด้านการเกษตร 

 เนื้อหาสาระที่ตรงกับคาดหวังของผู้เข้าอบรม 
- ด้านนโยบาย : ปัจจัยท่ีต้องคํานึงในการพัฒนานโยบายด้านการเกษตร อาทิ ลักษณะพ้ืนท่ี สภาพภูมิอากาศ ฯลฯ/ นโยบาย

ด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ ปัจจัย ข้อมูล สนับสนุนการพัฒนา แนวทางการผลักดันนโยบายด้าน
การเกษตร/ การวางนโยบายไปยังส่วนท้องถ่ิน/ ความรู้พ้ืนฐานนโยบายด้านการเกษตร 

- ด้านการเกษตร : สภาพของภาคการเกษตรท่ียังมีประเด็นในการพัฒนา/ ข้อมูลการใช้ท่ีดินการเกษตร/ ข้อมูลทางสถิติด้าน
การเกษตรต่างๆ ในบทเรียน/ การพัฒนารวบรวมข้อมูลทางการเกษตร/ สภาวะปัจจุบันของภาคการเกษตร สิ่งท่ีเกิดข้ึน 

 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนําไปประยุกต์ใช้ 
- ด้านนโยบาย : การทํานโยบายให้ครบถ้วนทุกด้าน/ แนวคิดในการมองภาพรวม และรายย่อยในการออกแบบนโยบายเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของประเทศ/ ตัวอย่างกรณีศึกษานโยบายทางการเกษตร/ นโยบายด้านการเกษตร/ นโยบายด้าน
ท่ีมาเชื่อมโยง วทน. และเกษตร/ การนําข้อมูลทางการเกษตรเพ่ือนําไปวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจกําหนดนโยบาย เพ่ือ
ตอบสนองในท้องถ่ินได้จริง/ ตัวอย่างการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตร/ การขับเคลื่อนนโยบายตาม
ความต้องการของพ้ืนท่ี 

- ด้านการเกษตร : แนวทางการใช้เทคโนโลยีไปส่งเสริมการเกษตร/ ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการเกษตร/ ข้อมูลตัวเลขเชิงลึก
ด้านภาคเกษตรกรรมไทย/ สถานภาพการเกษตรของประเทศไทย/ ปัจจัยด้านการเกษตรท่ีประกอบไปด้วย 4 ด้าน 

 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร 
- ด้านนโยบาย : การวิเคราะห์นโยบาย/ แนวทางคิดท่ีถูกจัดทําเป็นนโยบายสนับสนุนท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์/ การนําเสนอนโยบายท่ีจะสนับสนุนและดูแลสินค้าการเกษตร โดยมีแนวคิดในการใช้มาตรฐานการสนับสนุนการ
ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรให้เข้าสู่ตลาดโลก และการจัดการพ้ืนท่ีการเกษตรที่ไม่เหมาะสม/ กรณีศึกษาทดลองสร้าง
นโยบายเกี่ยวกับสินค้าเกษตร/ นโยบายพัฒนาบุคลากรทางการเกษตร 

- ด้านการเกษตร : การเพ่ิมมาตรฐานการดูแลสินค้าเกษตร/ การพัฒนากําลังคนด้านการเกษตร/ การใช้ วทน.ในการจัดพ้ืนท่ี  
 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

- ด้านนโยบาย : ปัจจัยทุกด้านท่ีต้องพร้อมทําข้อมูลสนับสนุนการทํานโยบาย/ การนําข้อมูลท่ีมีมาจัดเรียงหรือแยกประเภท
เพ่ือสามารถนํามาเป็นข้อมูลสนับสนุนหรือข้อมูลในการจัดทํานโยบาย (Big data)/ นโยบายการพัฒนากําลังคนด้าน
การเกษตร/ การวางแผน ข้อควรคํานึงในการออกแบบนโยบายตั้งแต่ต้นน้ํา จนถึงปลายนํ้า/ นโยบายด้านการเกษตรของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

- ด้านการเกษตร : ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรของประเทศไทย/ การสนับสนุนทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท่ีจะช่วยยกระดับการเกษตรของไทย 

- อื่นๆ 
 ข้อเสนอแนะ และคําแนะนําจากวิทยากรครบมิติ และมองลึก 
 การวิเคราะห์สถานภาพด้านข้อมูลทางสถิติ 

 
 
 

 
............................................................................................................................ 

ข้อมูลอ้างอิง 
 หัวข้อ : นโยบายด้านการเกษตร ในวันท่ี 14 มีนาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ผู้ตอบแบบประเมินจํานวนท้ังสิ้น 23 ท่าน 

 

ผู้เข้าอบรมต้องการให้เพ่ิมเติมเนื้อหา หรือเอกสารประกอบดังนี้ 
 ตัวอย่างกรณีศึกษาของต่างประเทศท่ีขับเคลื่อนนโยบายด้านการเกษตรท่ีประสบความสําเร็จ 
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สรุปผลการประเมิน ศ.นพ.จรัส  สุวรรณเวลา 
หัวข้อ : นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 

ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 16 ตึก KX-Knowledge Exchange Center มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

 

ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี ้
 ก่อนอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย (2.3) 
 หลังอบรมผู้เข้าอบรมมีความรู้ในระดับมาก (4.1) (ดูภาพประกอบท่ี 1) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าอบรมต่อความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

ส่วนที่ 2 รปูแบบการสอน 
ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ ประเมินผลต่อรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.2) (ดูภาพประกอบท่ี 2) 
และในแต่ละรายละเอียดพบว่า 
 เนื้อหาตรงกับความคาดหวังและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ มีการยกตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.2) 
 ผู้เข้าอบรมมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.4) 
 การอบรมกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมใช้ความคิด และเห็นประเด็นสําคัญของเนื้อหา มีการผสมผสานท่ีเหมาะสมท้ังการบรรยาย การอภิปราย การระดม

ความคิดเห็นพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.3) 
 เอกสารประกอบการอบรมเข้าใจง่าย ช่วยให้ท่านติดตามหัวข้อบรรยายได้ต่อเนื่องพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.2) 
 สื่อประกอบการอบรมอ่านง่าย ชัดเจน ช่วยให้ท่านเข้าใจหัวข้อบรรยายและตรงกับเนื้อหาสาระที่บรรยายพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.1)

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมหัวข้อ : นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 

 เนื้อหาสาระที่ตรงกับคาดหวังของผู้เข้าอบรม 
- ด้านนโยบาย : กระบวนการคิดนโยบายจาก Root cause analysis/ นโยบายการพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข/ สภาพ

ปัญหานโยบายด้านสังคม  
- ด้านการศึกษา : การวิเคราะห์การศึกษาไทยอย่างเป็นระบบ (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค)/ การปฏิรูปการศึกษาให้ประสบ

ความสําเร็จ/ ระบบการศึกษาโดยรวมของประเทศ ความเป็นมา ปัญหา แนวทางการวิเคราะห์ปัญหา/ ความล้มเหลวใน
ระบบการศึกษาไทย/ การพัฒนาระบบการศึกษา  

- อื่นๆ 
 ด้าน กําลังคน สร้างบุคคลากร ปัญหาท่ีต้องคํานึงถึง 

 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนําไปประยุกต์ใช้ 
- ด้านนโยบาย : การท่ีประเทศไทยยังขาดกระบวนการ Policy evaluation/ การออกแบบนโยบายด้านการศึกษาเพ่ือลด

ความเลื่อมล้ํา 
- ด้านการศึกษา : ปัญหาด้านการศึกษาและสาธารณสุขเช่น การจัดสรรงบประมาณ การผลิตครู ความเหลื่อมล้ํา/ เป้าหมาย

การปฏิรูปการศึกษา/ การพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ/ แนวทางการ Transform education/ การ
แก้ปัญหาในระบบและ Ecosystem ของระบบ เช่น กรณีศึกษาของโรงเรียน 

- อื่นๆ 
 แนวคิดและแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีสําคัญดังกล่าว การศึกษา, ครู, นักเรียน, ระบบการศึกษา, การสาธารณสุข และ

ระบบบริการทางการแพทย์ 
 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร 

- ด้านนโยบาย : นโยบายการพัฒนาบุคลากร/ สภาพปัญหาเชิงประจักษ์ของเรื่องนโยบายการศึกษา 
- ด้านการศึกษา : ความเลื่อมล้ําทางการศึกษา/ ปัญหาการผลิตครูท่ีมากเกินตําแหน่ง/ ปัญหาด้านการศึกษาของไทย/     

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบการศึกษาไทยกับงบประมาณด้านการศึกษา  
 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

- ด้านนโยบาย : การคํานึงถึง Policy implementation และการเลือกนโยบายจากการวิเคราะห์/ หลักการทํานโยบาย/ การ
วิเคราะห์ปัญหาของนโยบาย/ การวางแผน วางนโยบายการเรียนการสอนตั้งแต่ปฐมวัย/ มุมมองของการพัฒนานโยบายท่ี
มองในผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก/ การวิเคราะห์ปัญหาให้ชัดเจนก่อนออกแบบวิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีการทาง
นโยบาย/ การพัฒนานโยบาย วทน. ควบคู่กับการศึกษา 

- ด้านการศึกษา : คุณภาพการศึกษาของไทย/ ปัญหาและสถานภาพด้านการศึกษาของไทยในปัจจุบัน/ การออกแบบระบบ
งบประมาณเพ่ือพัฒนาการศึกษาของไทย/ แผนปฏิรูปการศึกษาไทย แนวทางปฏิรูปนวัตกรรม/ การเสนอกฎหมาย (พรบ.) 
ปฏิรูปการศึกษา  

- ด้านการพัฒนาสังคม : วิธีการคิดในการออกแบบนโยบายการพัฒนาสังคม 
 
 
 

 

 

 
............................................................................................................................ 

ข้อมูลอ้างอิง 
 หัวข้อ : นโยบายด้านการพัฒนาสังคม ในวันท่ี 20 มีนาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ผู้ตอบแบบประเมินจํานวนท้ังสิ้น 25 ท่าน 

ผู้เข้าอบรมต้องการให้เพ่ิมเติมเนื้อหา หรือเอกสารประกอบดังนี้ 
 ตัวอย่างนโยบายด้านสาธารณะสุขนอกจากหมอ/ ตัวอย่างการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาท่ีประสบความสําเร็จ 
 เป็นหัวข้อท่ีมีประโยชน์และเปิดโลกในการเรียนรู้ 
 เอกสารประกอบของวิทยากร มีเร่ืองหน่วยของตัวเลขท่ีไม่ระบุ อาจทําให้ความเข้าใจคลาดเคล่ือน 
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สรุปผลการประเมิน ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น 
หัวข้อ : นโยบายอุดมศึกษา 

ในวันที่ 26 มีนาคม  2562 เวลา 13.00-16.00 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 16 ตึก KX-Knowledge Exchange Center มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

 

ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี ้
 ก่อน อบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ ในระดับน้อย (2.5)  
 หลัง อบรมผู้เข้าอบรมมีความรู้ในระดับปานกลาง  (3.9) (ดูภาพประกอบท่ี 1)             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าอบรมต่อความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

ส่วนที่ 2 รปูแบบการสอน 
     ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ ประเมินผลต่อรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.2) (ดูภาพประกอบท่ี 2) 
และในแต่ละรายละเอียดพบว่า 
 เนื้อหาตรงกับความคาดหวังและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ มีการยกตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.1) 
 ผู้เข้าอบรมมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.3) 
 การอบรมกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมใช้ความคิด และเห็นประเด็นสําคัญของเนื้อหา มีการผสมผสานท่ีเหมาะสมท้ังการบรรยาย การอภิปราย การระดม

ความคิดเห็น พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.3) 
 เอกสารประกอบการอบรมเข้าใจง่าย ช่วยให้ท่านติดตามหัวข้อบรรยายได้ต่อเนื่อง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.1) 
 สื่อประกอบการอบรมอ่านง่าย ชัดเจน ช่วยให้ท่านเข้าใจหัวข้อบรรยายและตรงกับเนื้อหาสาระที่บรรยาย พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.0)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วม หัวข้อ : นโยบายอุดมศึกษา 

 เนื้อหาสาระที่ตรงกับคาดหวังของผู้เข้าอบรม 
- ด้านนโยบาย : หลักการอุดมศึกษา และแนวทางการพัฒนาเชิงนโยบาย/ ข้อจํากัดของการทํานโยบายอุดมศึกษา/ การ

ออกแบบนโยบายอุดมศึกษา/ จุดบกพร่องของนโยบายอุดมศึกษา 
- ด้านอุดมศึกษา : ความเข้าใจในองค์ประกอบของด้านอุดมศึกษา/ ขอบเขต บทบาทของอุดมศึกษาในการพัฒนาประเทศ/ 

ระบบอุดมศึกษาและการขับเคล่ือน  
- อื่นๆ 

 สภาพท่ีเป็นอยู่ และที่มาของปัญหาในระบบเป้าหมายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนําไปประยุกต์ใช้ 

- ด้านนโยบาย : การจัดทํานโยบายและแนวทางการพัฒนาจากข้อจํากัดท่ีมีอยู่/ ปัจจัยในการพัฒนานโยบายอุดมศึกษา/ การ
ทําความเข้าใจบทบาทของอุดมศึกษา และมิติท่ีเชื่อมโยงกับนโยบาย วทน.  

- ด้านอุดมศึกษา : ระบบอุดมศึกษา/ สิ่งท่ีอุดมศึกษาควรปรับปรุง/ ระบบการพัฒนาอุดมศึกษา  
- อื่นๆ 

 การให้งบประมาณต้องสอดคล้องกับผลลัพธ์และผลผลิตท่ีได้ตามข้อเท็จจริง 
 หลักการ governance ซ่ึงนําไปปรับใช้ได้ในองค์กร 

 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร 
- ด้านวิจัยและนวัตกรรม : การพัฒนาระบบอุดมศึกษาผ่านโจทย์วิจัยชุมชนและท้องถ่ิน  
- ด้านนโยบาย : แนวทาง นโยบายท่ีจะสามารถมีขีดจํากัดนโยบายอุดมศึกษา/ ความพร้อมของประเทศในการปฏิรูปนโยบาย 

วทน.และอุดมศึกษา/ แนวทางการพัฒนานโยบายการพัฒนากําลังคน/ การออกแบบนโยบายเกี่ยวกับอุดมศึกษา/ การฝึก
การวางแผนนโยบายเพื่อแก้ปัญหาชุมชน  

- ด้านอุดมศึกษา : แนวทางการพัฒนาบุคลากรในระบบอุดมศึกษา 
 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

- ด้านนโยบาย : ความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาท่ีจะต้องออกนโยบายให้เหมาะสม/ การพัฒนานโยบายโดยคิดจาก
มิติต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง/ STI policy ต้องให้ความสําคัญกับ relevance, diversity, governance เพ่ือนํานโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติได้จริง แล้วเกิดผลลัพธ์ต่อประเทศมากท่ีสุด/ การออกแบบนโยบายอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศ/ การนําปัญหาท่ีเกิดข้ึนมาปรับใช้ในการพัฒนานโยบาย  

- ด้านอุดมศึกษา : วทน. เพ่ือขับเคล่ือนการอุดมศึกษา/ ตัวอย่างการพัฒนาอุดมศึกษา  
- อื่นๆ 

 แนวคิดการพัฒนาจาก supply base, result base, demand base 
 ระบบ governance 
 การออกแบบระบบงบ โครงการแบบ result-based 

 ผู้เข้าอบรมต้องการให้เพ่ิมเติมเนื้อหา หรือเอกสารประกอบ 
- ตัวอย่างนโยบายต่างประเทศท่ีประสบความสําเร็จ 
- ความเชื่อมโยงของการพัฒนาบุคลากร ภาคสังคม ชุมชน และการพัฒนาระบบอุดมศึกษา 

............................................................................................................................ 
ข้อมูลอ้างอิง 
 หัวข้อ : นโยบายอุดมศึกษาในวันท่ี 26 มีนาคม  2562 เวลา 13.00-16.00 น. ผู้ตอบแบบประเมินจํานวนท้ังสิ้น 23 ท่าน 
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สรุปผลการประเมินคุณกลินท์  สารสิน 
หัวข้อ : บทบาทของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการเติบโตของภาคธุรกิจและการค้าของไทย 

ในวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 13.00-14.30 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 16 ตึก KX-Knowledge Exchange Center มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

 

ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี ้
 ก่อนอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย (2.2) 
 หลังอบรมผู้เข้าอบรมมีความรู้ในระดับปานกลาง (3.9) (ดูภาพประกอบท่ี 1) 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าอบรมต่อความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

ส่วนที่ 2 รปูแบบการสอน 
ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ ประเมินผลต่อรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.0) (ดูภาพประกอบท่ี 2) 
และในแต่ละรายละเอียดพบว่า 
 เนื้อหาตรงกับความคาดหวังและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ มีการยกตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.9) 
 ผู้เข้าอบรมมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.1) 
 การอบรมกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมใช้ความคิด และเห็นประเด็นสําคัญของเนื้อหา มีการผสมผสานท่ีเหมาะสมท้ังการบรรยาย การอภิปราย การระดม

ความคิดเห็นพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.3) 
 เอกสารประกอบการอบรมเข้าใจง่าย ช่วยให้ท่านติดตามหัวข้อบรรยายได้ต่อเนื่องพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.8) 
 สื่อประกอบการอบรมอ่านง่าย ชัดเจน ช่วยให้ท่านเข้าใจหัวข้อบรรยายและตรงกับเนื้อหาสาระที่บรรยายพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.0)

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมหัวข้อ : บทบาทของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการเติบโต
ของภาคธุรกิจและการค้าของไทย 
 เนื้อหาสาระที่ตรงกับคาดหวังของผู้เข้าอบรม 

- ด้านวิจัยและนวัตกรรม : ประเภทของ innovation ท่ีสามารถตอบโจทย์ประเทศ/ การพัฒนานวัตกรรมในการเติบโตของ
ภาคธุรกิจและการค้าของไทย  

- ด้านนโยบาย : การพัฒนานโยบายจาก Demand driven/ หลักการ know-believe-feel-act เพ่ือใช้ในการทํานโยบาย/ 
แนวทางการออกแบบนโยบายให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย/ ยุทธศาสตร์ท่ีสภาหอการค้าให้ความสําคัญ  
ด้านยุทธศาสตร์ : บทบาท วทน.ต่อ Business context/ ภาพรวมของความร่วมมือจากภาคธุรกิจต่อการพัฒนานโยบาย
ของภาครัฐ/ ความสําคัญของภาคบริการ/ ทิศทางการเติบโตของภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม/ การประยุกต์ใช้ S&T ใน 
service sector/ การวางแผนเทคโนโลยีเพ่ือช่วยขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ 

 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนําไปประยุกต์ใช้ 
- ด้านนโยบาย : แนวทางการออกแบบนโยบายกับแนวโน้มประเทศไทย  
- ด้านการปฏิบัติ 

 แนวคิดการ implement ตามโมเดล เทคนิค know-believe-feel-act ท่ีจะทําให้นโยบายเกิดเป็นรูปธรรม 
 แนวปฏิบัติของการผลักดันเทคโนโลยีให้สามารถนําไปปรับใช้ได้จริง 
 สัดส่วนของภาคผลิต ภาคบริการและภาคการท่องเที่ยวท่ีมีความเหมาะสม และเป็นปัจจัยกําหนดอนาคตประเทศ 

 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร 
ด้านวิจัยและนวัตกรรม : นวัตกรรมใหม่ๆ ท่ีนํามาใช้ประโยชน์ได้จริง/ ตัวอย่าง การใช้ Netflix ซ่ึงเป็น innovation ท่ี
เข้าถึงง่าย และเปลี่ยนแปลงตามพฤติกรรมผู้บริโภค 

- ด้านนโยบาย : การออกแบบนโยบายโดยการใช้หลัก know-believe-feel-act / นโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับ innovation 
 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

- ด้านวิจัยและนวัตกรรม : การให้ความสําคัญเน้นการสร้างและพัฒนา ด้านนวัตกรรมภาคบริการ/ service innovation  
- ด้านนโยบาย : การใช้โมเดล K-B-F-A เพ่ือส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านนโยบาย/ มุ่งในเป้าหมาย และออกแบบนโยบาย

อย่างมีความรู้/ การผลักดันนโยบายสู่แผนปฏิบัติการ/ การสร้างความตระหนักของภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบาย/ บทบาท
และความร่วมมือกับสภาหอการค้าในฐานะพันธมิตรของภาครัฐ 

 ผู้เข้าอบรมต้องการให้เพ่ิมเติมเนื้อหา หรือเอกสารประกอบ 
- ตัวอย่างของต่างประเทศ 
- นโยบายการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคเอกชน 

............................................................................................................................ 
ข้อมูลอ้างอิง 
 หัวข้อ : บทบาทของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการเติบโตของภาคธุรกิจและการค้าของไทย ในวันท่ี 23 เมษายน 2562 

เวลา 13.00-14.30 น. ผู้ตอบแบบประเมินจํานวนท้ังสิ้น 21 ท่าน 
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สรุปผลการประเมิน คุณธานินทร์ ผะเอม 
หัวข้อ : นโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ในวันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 13.30-16.30 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 16 ตึก KX-Knowledge Exchange Center มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

 

ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี ้
 ก่อน อบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ ในระดับน้อย (2.2)  
 หลัง อบรมผู้เข้าอบรมมีความรู้ในระดับปานกลาง  (3.5) (ดูภาพประกอบท่ี 1)             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าอบรมต่อความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

ส่วนที่ 2 รปูแบบการสอน 
     ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ ประเมินผลต่อรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.7) (ดูภาพประกอบท่ี 2) 
และในแต่ละรายละเอียดพบว่า 
 เนื้อหาตรงกับความคาดหวังและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ มีการยกตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.5) 
 ผู้เข้าอบรมมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.0) 
 การอบรมกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมใช้ความคิด และเห็นประเด็นสําคัญของเนื้อหา มีการผสมผสานท่ีเหมาะสมท้ังการบรรยาย การอภิปราย การระดม

ความคิดเห็น พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.9) 
 เอกสารประกอบการอบรมเข้าใจง่าย ช่วยให้ท่านติดตามหัวข้อบรรยายได้ต่อเนื่อง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.6) 
 สื่อประกอบการอบรมอ่านง่าย ชัดเจน ช่วยให้ท่านเข้าใจหัวข้อบรรยายและตรงกับเนื้อหาสาระที่บรรยาย พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.6)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วม หัวข้อ : นโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 เนื้อหาสาระที่ตรงกับคาดหวังของผู้เข้าอบรม 

- ด้านนโยบาย : ข้อมูลและองค์ความรู้พ้ืนฐานท่ีสําหรับใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือพัฒนานโยบายให้ตอบโจทย์แผนแม่บทของ
ประเทศ/ แนวทางของนโยบายท่ีสามารถแก้ปัญหาของประเทศ/ การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการปฏิรูป
ประเทศ และแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 เพ่ือเกิดนโยบายที่ได้ผลจริง/ การบูรณาการทํางานกับหน่วยงานต่าง ๆ/ หลักการ
จัดต้ังกระทรวง และการปรับโครงสร้าง อววน./ การใช้งบประมาณภาครัฐท่ีไม่มีประสิทธิภาพ 

 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนําไปประยุกต์ใช้ 
- ด้านวิจัยและนวัตกรรม : แนวทางการพัฒนาและใช้นวัตกรรม 
- ด้านนโยบาย : ปัจจัยท่ีต้องคํานึงถึงในการจัดทํานโยบาย/ รายละเอียดของนโยบายและแผนแต่ละฉบับ 
- ด้านยุทธศาสตร์ : การคํานึงถึงเอกภาพในการทํางานของแต่ละองค์กร/ แนวทางการเสนอแผนต่อ ครม./ การสร้างเอกภาพ

ในการทํางานภายในกระทรวงใหม่ 
 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร 

- ด้านนโยบาย : สิ่งท่ีต้องคํานึงถึงในการจัดทํานโยบาย (เอกภาพของหน่วยงาน, การเชื่อมโยง, กระบวนการทํางาน)/ นโยบาย
การทํางานวิจัยจากมหาวิทยาลัยท้องถ่ินเพ่ือพัฒนาชุมชน/ ความสามารถในการเชื่อมโยงบทบาทของมหาวิทยาลัยใน
โครงสร้าง อววน. 

- ด้านการปฏิบัติ : Area-based development กับบทบาทของมหาวิทยาลัยในภูมิภาครวมถึง มทร.และมรภ./ การเสวนา
ด้าน tech transfer, commercialization, support system/ การทํางานร่วมกับชุมชน/ การบริหารจัดการเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานอ่ืน/ การเชื่อมโยงข้อมูลเรื่องกําลังคนจากฐานข้อมูลปัจจุบันท่ียังไม่เชื่อมโยงกัน 

 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- ด้านวิจัยและนวัตกรรม : แผนการปฏิรูปประเทศกับการวิจัยและนวัตกรรม/  แผนแม่บท 23 : การวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม 
- ด้านนโยบาย : การผลักดันนโยบายท่ีตอบโจทย์ และ practical ซ่ึงในทางปฏิบัติทําได้ยาก/ การออกแบบนโยบายให้

สอดคล้องกับนโยบายชาติ และหน่วยงานท่ีมีวัฒนธรรมองค์กรท่ีแตกต่างกัน/ วัฒนธรรมองค์กร 
- ด้านยุทธศาสตร์ : การพัฒนาผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี/ การปรับปรุงกระบวนการทํางานของหน่วยงานภายใต้กระทรวง 

อววน./ การสร้างเอกภาพในการทํางานภายในกระทรวงใหม่/ การกระจายอํานาจไปยังสังคมและชุมชน เพ่ือไม่ให้เกิดการ
กระจุกตัวท่ีตรงกลาง 

 ผู้เข้าอบรมต้องการให้เพ่ิมเติมเนื้อหา หรือเอกสารประกอบ 
- ตัวอย่างของต่างประเทศ 
- ความสําเร็จของการขับเคล่ือนนโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ีผ่านมา 

............................................................................................................................ 
ข้อมูลอ้างอิง 
 หัวข้อ : นโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในวันท่ี 2 เมษายน  2562 เวลา 13.30-16.30 น. ผู้ตอบแบบประเมินจํานวน

ท้ังสิ้น 22 ท่าน 
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สรุปผลการประเมิน ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ 
หัวข้อ : นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00-16.00 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 16 ตึก KX-Knowledge Exchange Center มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

 

ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี ้
 ก่อนอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย (2.6) 
 หลังอบรมผู้เข้าอบรมมีความรู้ในระดับมาก (4.1) (ดูภาพประกอบท่ี 1) 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าอบรมต่อความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

ส่วนที่ 2 รปูแบบการสอน 
ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ ประเมินผลต่อรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.2) (ดูภาพประกอบท่ี 2) 
และในแต่ละรายละเอียดพบว่า 
 เนื้อหาตรงกับความคาดหวังและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ มีการยกตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.0) 
 ผู้เข้าอบรมมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.4) 
 การอบรมกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมใช้ความคิด และเห็นประเด็นสําคัญของเนื้อหา มีการผสมผสานท่ีเหมาะสมท้ังการบรรยาย การอภิปราย การระดม

ความคิดเห็นพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.4) 
 เอกสารประกอบการอบรมเข้าใจง่าย ช่วยให้ท่านติดตามหัวข้อบรรยายได้ต่อเนื่องพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.2) 
 สื่อประกอบการอบรมอ่านง่าย ชัดเจน ช่วยให้ท่านเข้าใจหัวข้อบรรยายและตรงกับเนื้อหาสาระที่บรรยายพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.1)

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมหัวข้อ : นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 เนื้อหาสาระที่ตรงกับคาดหวังของผู้เข้าอบรม 

- ด้านวิจัยและนวัตกรรม : พัฒนาการการก่อต้ังและขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม/ หลักการ ความสําคัญ
ของการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม  

- ด้านนโยบาย : ประวัติการพัฒนาและผลักดันนโยบาย รวมไปถึงการจัดต้ังองค์กรต่างๆ/ บทบาทเชิงนโยบายของ
นักวิทยาศาสตร์ และนักพัฒนานโยบายต้องคํานึงถึงบริบทรอบข้างท่ีจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการออกแบบนโยบาย/ ภาพรวมใน
การทํานโยบาย วิวัฒนาการท่ีผ่านมาของการทํานโยบาย วทน./ ประวัติศาสตร์/ บริบท/ระบบ วทน.ของประเทศไทยท่ี
เชื่อมโยงกับด้านอ่ืนๆ 

- ด้านยุทธศาสตร์ : กลยุทธ์การก่อต้ังสถาบันวิจัย 
 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนําไปประยุกต์ใช้ 

- ด้านวิจัยและนวัตกรรม : การมองภาพรวมเพ่ือพัฒนานวัตกรรม  
- ด้านนโยบาย : ปัจจัยหลักในการออกแบบนโยบาย/ ข้อสรุปนโยบาย วทน.ในการพัฒนาประเทศ/ ความสําคัญและความ

เชื่อมโยงของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม/ บทบาทของผู้พัฒนานโยบายและผู้ปฏิบัติ/ การใช้ วทน.ในการตอบ
โจทย์ใหญ่ของสังคมไทย/ ตัวอย่างจากหัวข้อบรรยาย  

 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร 
- ด้านวิจัยและนวัตกรรม : การยกระดับ social innovation ให้มีผลกระทบ (impact) 
- ด้านนโยบาย : ทักษะการทํางานของนักนโยบาย/ การพัฒนา public policy เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมใน

การจัดทํานโยบาย/ การมองภาพใหญ่ในการจัดทํานโยบาย/ การปฏิบัติงานท่ีทําตาม policy ไม่เปลี่ยนไปตามนโยบายของรัฐ/ 
การออกแบบนโยบายทําให้ผู้ปฏิบัติเข้ามามีส่วนร่วม  

- อื่นๆ 
 การก่อต้ังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในด้าน วทน. 
 ท่ีมาของการจัดต้ังศูนย์วิจัย และการพัฒนา วทน.ในประเทศ 

 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- ด้านวิจัยและนวัตกรรม : การเชื่อมโยงระหว่าง วทน. วิจัย พัฒนา นวัตกรรม/ การมองเป้าหมายและความสําคัญของ วทน./ 

การตอบโจทย์ของสังคมไทยด้านการพัฒนา วทน. 
- ด้านนโยบาย : แนวทางการจัดทํานโยบายหลัก และสิ่งท่ีต้องคํานึงถึง/ การพัฒนานโยบายควรมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน/ 

การมองในภาพรวมของการออกแบบนโยบาย วทน./ การมองนโยบายในอนาคต  
 ผู้เข้าอบรมต้องการให้เพ่ิมเติมเนื้อหา หรือเอกสารประกอบ 

- วิธีการตั้งเป้าหมายด้วยวิธีการ Foresight 
- ความแตกต่างระหว่าง สวทน.และสภาพัฒน์ 

............................................................................................................................ 
ข้อมูลอ้างอิง 
 หัวข้อ : นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในวันท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00-16.00 น. ผู้ตอบแบบประเมิน

จํานวนท้ังสิ้น 16 ท่าน 
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สรุปผลการประเมิน ดร.สมเกียรติ ตัง้กิจวาณิชย ์
หัวข้อ : ผลกระทบของภูมิศาสตร์การเมือง และการเปลี่ยนแปลงขั้วอํานาจทางเศรษฐกิจของโลก 

ต่อการวางนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น. 

ณ ห้องประชุมชั้น 16 ตึก KX-Knowledge Exchange Center มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
 

ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี ้
 ก่อนอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย (2.0) 
 หลังอบรมผู้เข้าอบรมมีความรู้ในระดับมาก (4.1) (ดูภาพประกอบท่ี 1) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าอบรมต่อความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

ส่วนที่ 2 รปูแบบการสอน 
ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ ประเมินผลต่อรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.5) (ดูภาพประกอบท่ี 2) 
และในแต่ละรายละเอียดพบว่า 
 เนื้อหาตรงกับความคาดหวังและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ มีการยกตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.5) 
 ผู้เข้าอบรมมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.3) 
 การอบรมกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมใช้ความคิด และเห็นประเด็นสําคัญของเนื้อหา มีการผสมผสานท่ีเหมาะสมท้ังการบรรยาย การอภิปราย การระดม

ความคิดเห็นพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.5) 
 เอกสารประกอบการอบรมเข้าใจง่าย ช่วยให้ท่านติดตามหัวข้อบรรยายได้ต่อเนื่องพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.7) 
 สื่อประกอบการอบรมอ่านง่าย ชัดเจน ช่วยให้ท่านเข้าใจหัวข้อบรรยายและตรงกับเนื้อหาสาระที่บรรยายพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.7)

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมหัวข้อ : ผลกระทบของภูมิศาสตร์การเมือง และการเปลี่ยนแปลงขั้วอํานาจทาง
เศรษฐกิจของโลกต่อการวางนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 เนื้อหาสาระที่ตรงกับคาดหวังของผู้เข้าอบรม 

- ด้านนโยบาย : นโยบายดึงดูดการลงทุนของประเทศต่างๆ/ นโยบาย STI ท่ีเกี่ยวข้องกับ Geopolitics/ การปรับตัวและ
กําหนดเป้าหมายของประเทศ 

- ด้านเศรษฐกิจ : สงครามการค้าและทฤษฎี Geopolitics/ การยกตัวอย่างท่ีเข้าใจง่ายในการสอนเร่ืองอิทธิพลของภูมิศาสตร์
การเมืองและการเปลี่ยนแปลงขั้วอํานาจทางเศรษฐกิจ/ ผลของการเมืองกับโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศ/ การพัฒนา
เทคโนโลยีของจีน-สงครามการค้า/ ความเป็นมา และการแข่งขันของประเทศมหาอํานาจ เช่น จีนและสหรัฐอเมริกา/ 
สถานการณ์ด้านการค้าโลกในปัจจุบัน/ ผลกระทบต่อประเทศไทยในมิติต่างๆ เช่น การเกิดสงครามทางการตลาดระหว่าง
สหรัฐอเมริกาและจีน 

 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนําไปประยุกต์ใช้ 
- ด้านนโยบาย :  การพัฒนานโยบายโดยคํานึงถึง Geopolitics ของประเทศท่ีสําคัญ/ ตัวอย่างแนวทางนโยบายต่างประเทศ/ 

นโยบายท่ีส่งเสริมการลงทุนให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ/ แนวทางการออกแบบนโยบายท่ีสอดคล้องกับบริบทไทย/ 
ตัวอย่างนโยบายส่งเสริมการวิจัยจาก FDI ของประเทศสิงคโปร์/ การใช้ ออกแบบนโยบาย STI ท่ีตอบสนองภาคอุตสาหกรรม/ 
การรู้ถึงข้อได้เปรียบและเสียเปรียบของไทยในด้านการดึงดูดบริษัทต่างชาติมาลงทุนในประเทศ 

- ด้านเศรษฐกิจ : หลักการดึงดูด FDI เข้ามาลงทุนในประเทศ เช่น การพัฒนาแรงงานไทย/ แนวทางการส่งเสริมการลงทุน
ของ FDI ของประเทศท่ีประสบความสําเร็จมาใช้กับประเทศไทย/ ข้อเสนอแนะสําหรับการปรับ U-I images/ มาตรการ
สนับสนุนของประเทศต่างๆ 

 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร 
- ด้านนโยบาย : นโยบายสงครามการค้าระหว่างจีนและอเมริกา/ นโยบายด้านกําลังคนหรือนโยบายแรงงานในประเทศไทย

เพ่ือรองรับฐานการผลิตบริษัทต่างชาติ/ นโยบายการพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนการสร้างบุคลากรในประเทศ/ ทิศทาง
ของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ และทิศทางนโยบาย STI/ การพัฒนานโยบายของภาคอุตสาหกรรม ภาคการบริการ และภาค
การเกษตรของประเทศไทย 

- ด้านเศรษฐกิจ : การลงทุนท่ีขาดบุคลากร/ การกีดกันทางการค้า (นําเข้าส่งออก)/ การเรียนรู้ความได้เปรียบของประเทศ
มหาอํานาจในการคา้/ สงครามการค้าระหว่างอเมริกาและจีน 

 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- ด้านวิจัยและนวัตกรรม : การส่งเสริมการวิจัยจากการลงทุนจากต่างประเทศ/ ระบบ STI ท่ีรัฐบาลต้องเตรียมพร้อม 
- ด้านนโยบาย : ประเด็นการต่อยอดนโยบายของประเทศสิงคโปร์ให้สามารถ sustain ปฏิบัติได้จริงและระยะยาว/ การ

ออกแบบนโยบายภาครัฐเพ่ือดึงดูดการลงทุนต่างชาติเพ่ือเพ่ิม วทน.ในประเทศ/ ประเด็นท่ีต้องพิจารณาในการออกแบบ
นโยบาย เช่น สถานการณ์โลก และเศรษฐกิจโลก/ politic ท่ีส่งผลต่อนโยบาย/ การเปรียบเทียบจุดเด่น จุดด้อยระหว่าง
นโยบายของประเทศไทยกับต่างประเทศ/ บทบาทของหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงใหม่ควรปรับอย่างไร  

- ด้านเศรษฐกิจ : ปัจจัยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี/ อิทธิพลของประเทศผู้นําทางเศรษฐกิจ/ การกระจาย
ความเสี่ยง/ การออกแบบการลงทุนในไทย 

 ผู้เข้าอบรมต้องการให้เพ่ิมเติมเนื้อหา หรือเอกสารประกอบ 
- ควรเพ่ิมเติมเวลาสําหรับหัวข้อนี้ เพราะเป็นหัวข้อท่ีได้รับความรู้และมีความเหมาะสมกับหลักสูตรการออกแบบนโยบายฯ 
- ผลกระทบต่อภาคบริการ 

............................................................................................................................ 
ข้อมูลอ้างอิง 
 หัวข้อ : ผลกระทบของภูมิศาสตร์การเมือง และการเปลี่ยนแปลงขั้วอํานาจทางเศรษฐกิจของโลกต่อการวางนโยบายวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ผู้ตอบแบบประเมินจํานวนท้ังสิ้น 24 ท่าน 
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สรุปผลการประเมิน ดร.กฤษฎา  เสกตระกูล 
หัวข้อ : บทบาทตลาดทุนในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 

ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00-16.30 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 16 ตึก KX-Knowledge Exchange Center มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

 

ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี ้
 ก่อนอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อยที่สุด (1.9) 
 หลังอบรมผู้เข้าอบรมมีความรู้ในระดับปานกลาง (3.7) (ดูภาพประกอบท่ี 1) 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าอบรมต่อความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

ส่วนที่ 2 รปูแบบการสอน 
ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ ประเมินผลต่อรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.0) (ดูภาพประกอบท่ี 2) 
และในแต่ละรายละเอียดพบว่า 
 เนื้อหาตรงกับความคาดหวังและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ มีการยกตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.8) 
 ผู้เข้าอบรมมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.0) 
 การอบรมกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมใช้ความคิด และเห็นประเด็นสําคัญของเนื้อหา มีการผสมผสานท่ีเหมาะสมท้ังการบรรยาย การอภิปราย การระดม

ความคิดเห็นพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.0) 
 เอกสารประกอบการอบรมเข้าใจง่าย ช่วยให้ท่านติดตามหัวข้อบรรยายได้ต่อเนื่องพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.2) 
 สื่อประกอบการอบรมอ่านง่าย ชัดเจน ช่วยให้ท่านเข้าใจหัวข้อบรรยายและตรงกับเนื้อหาสาระที่บรรยายพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.2)

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมหัวข้อ : บทบาทตลาดทุนในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของประเทศ 
 เนื้อหาสาระที่ตรงกับคาดหวังของผู้เข้าอบรม 

- ด้านวิจัยและนวัตกรรม : ปัจจัยด้านนวัตกรรมและการลงทุนมีความสัมพันธ์กัน เนื่องจากปัจจัยภายนอกและ disruption 
ทางเทคโนโลยี  

- ด้านนโยบาย : นโยบายและยุทธศาสตร์ของตลาดทุนและการใช้เงินพัฒนาประเทศ/ ความเกี่ยวข้องระหว่างตลาดทุนของ
ประเทศกับนโยบาย วทน.  

- ด้านตลาดทุน : ความเข้าใจด้านการลงทุนของตลาด/ ประเภทเงินทุน/ กลไกของตลาดทุนเพ่ือระดมทุน/ ประวัติศาสตร์และ
วิวัฒนาการของตลาดเงินทุน/ บทบาทของตลาดทุนและ กลต. ในการผลักดันและพัฒนาเศรษฐกิจไทย/ การเปล่ียนแปลง
โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมกับบทบาทตลาดทุนของไทย/ ระบบตลาดทุน/ การส่งเสริม start-up 

 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนําไปประยุกต์ใช้ 
- ด้านวิจัยและนวัตกรรม : บทบาทการส่งเสริมนวัตกรรมของรัฐ/ business disruption 
- ด้านตลาดทุน : ความสําคัญของเงินทุนและนโยบายในการลงทุน/ ความรู้ด้านการตลาดเพ่ือสนับสนุนการพัฒนานโยบาย/ 

การออกแบบนโยบาย วทน.โดยคํานึงถึงผลกระทบต่อตลาดทุน/ วิวัฒนาการตลาดทุน/ ความสําคัญของการระดมทุน/ แนว
ทางการพัฒนาผู้ประกอบการจาก start-up  

 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร 
- ด้านตลาดทุน : วิวัฒนาการการเปล่ียนแปลงยุคสมัยของตลาดทุน/ การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์กับ start-up/ การ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมกับบทบาทตลาดทุน/ สร้างผู้ประกอบการให้มีจํานวนมากเพ่ือการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจของประเทศด้วย start-up 

 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- ด้านนโยบาย : นโยบายการลงทุนหรือการระดมทุนในรูปแบบต่างๆ เพ่ือนําไปพัฒนาประเทศ/ การนําวิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยีเข้าไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ/ กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
- ด้านตลาดทุน : การเปล่ียนแปลงของตลาดหลักทรัพย์เนื่องจากการเข้ามาของ วทน./ การระดมทุน และการส่งเสริมธุรกิจ

ฐานเทคโนโลยี เช่น start-up และ innovation 
 ผู้เข้าอบรมต้องการให้เพ่ิมเติมเนื้อหา หรือเอกสารประกอบ 

- ควรเพ่ิมเติมเวลาในการบรรยายหัวข้อนี้ 
- เอกสารประกอบการบรรยายมีความซํ้าซ้อนกันหลายสไลด์ 

............................................................................................................................ 
ข้อมูลอ้างอิง 
 หัวข้อ : บทบาทตลาดทุนในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ ในวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00-

16.30 น. ผู้ตอบแบบประเมินจํานวนท้ังสิ้น 23 ท่าน 
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สรุปผลการประเมิน ดร.สุทธาภา  อมรวิวัฒน ์
หัวข้อ : นวัตกรรมในภาคการเงิน : ผลกระทบต่อธุรกิจและนโยบายภาครัฐ 

ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-14.30 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 16 ตึก KX-Knowledge Exchange Center มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

 

ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี ้
 ก่อนอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อยที่สุด (1.9) 
 หลังอบรมผู้เข้าอบรมมีความรู้ในระดับปานกลาง (3.8) (ดูภาพประกอบท่ี 1) 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าอบรมต่อความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

ส่วนที่ 2 รปูแบบการสอน 
ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ ประเมินผลต่อรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.0) (ดูภาพประกอบท่ี 2) 
และในแต่ละรายละเอียดพบว่า 
 เนื้อหาตรงกับความคาดหวังและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ มีการยกตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.2) 
 ผู้เข้าอบรมมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.3) 
 การอบรมกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมใช้ความคิด และเห็นประเด็นสําคัญของเนื้อหา มีการผสมผสานท่ีเหมาะสมท้ังการบรรยาย การอภิปราย การระดม

ความคิดเห็นพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.4) 
 เอกสารประกอบการอบรมเข้าใจง่าย ช่วยให้ท่านติดตามหัวข้อบรรยายได้ต่อเนื่องพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.5) 
 สื่อประกอบการอบรมอ่านง่าย ชัดเจน ช่วยให้ท่านเข้าใจหัวข้อบรรยายและตรงกับเนื้อหาสาระที่บรรยายพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.8)

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมหัวข้อ : นวัตกรรมในภาคการเงิน : ผลกระทบต่อธุรกิจและนโยบายภาครัฐ 
 เนื้อหาสาระที่ตรงกับคาดหวังของผู้เข้าอบรม 

- ด้านวิจัยและนวัตกรรม : AI และ Impact ต่อ innovation ในภาคการเงินและบริการ/ Finance innovation/ นวัตกรรม
ด้าน AI/ การเชื่อมโยงของ innovation, mass adoption, responsibility  

- ด้านนโยบาย : รูปแบบกระบวนการของ policy เช่น innovation mass production/ การคํานึงถึงการออกนโยบายท่ีมา
ใช้ในการสนับสนุนนวัตกรรมทางการเงิน/ กลยุทธ์การต่อต้ังสถาบันวิจัยเพ่ือตอบโจทย์ประทศ 

- ด้านการเงิน : เทคโนโลยีด้านการเงินท่ีจะส่งผลกระทบต่อสังคมและกฎหมาย/ bank digitization/ ความต้องการการ
สนับสนุนนโยบายการเงิน/ ปัจจัยท่ีก่อให้เกิด technology disruption ในภาคการเงิน  

 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนําไปประยุกต์ใช้ 
- ด้านวิจัยและนวัตกรรม : ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยการเกิด innovation/ innovation finance เช่น blockchain, AI/ 

ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรม เทคโนโลยี และระบบเงิน/ รูปแบบของ AI ท่ีถูกนํามาใช้ร่วมกับส่วนราชการในการกํากับ
ดูแลพัฒนาคนในประเทศ/ แนวโน้มผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจาก AI/ การเตรียมรับมือกับ technology disruption  

- ด้านนโยบาย : นโยบายด้านสิทธ์ิของ USER, GDPR/ แนวทางการนําข้อมูลไปประยุกต์ในการออกแบบนโยบาย/ นโยบายท่ี
เกี่ยวข้องกับ open data policy/ ตัวอย่างนโยบายทางด้านการเงิน 

- ด้านการเงิน : การปรับตัวของการเงินต่อนวัตกรรมด้านการเงินท่ีเกิดข้ึน/ การสนับสนุนทางการเงิน/ regulation & data 
protection 

 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร 
- ด้านวิจัยและนวัตกรรม : ธนาคารพาณิชย์และ disruption ความรับผิดชอบต่อนวัตกรรม 
- ด้านการเงิน : แนวทางการทํางานร่วมกัน (ผสมผสาน) ระหว่างเทคโนโลยี และ ระบบ finance/ การเปลี่ยนแปลงท่ีจะ

เกิดข้ึนหลังจากมีการนํา AI มาใช้ในภาคการเงิน/ บทบาทของ SCB ABACUS/ Disruption ในภาคการเงินไทย/ การจัด CT 
score ซ่ึงเป็น trust score ในประเทศจีน/ การบังคับใช้กฎหมาย GDPR ในประเทศไทย 

 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- ด้านวิจัยและนวัตกรรม : การเข้าใจระบบนวัตกรรมการเงินไปแก้ไขหรือตอบสนองความต้องการของลูกค้า/ ผลกระทบ AI 

ท่ีทําให้เกิด finance service ต่างๆ  
- ด้านนโยบาย : ทิศทางการออกนโยบายเกี่ยวกับกฎหมาย/ การประยุกต์ใช้ข้อมูลในการพัฒนานโยบาย/ การออกแบบ

นโยบายท่ีต้องคํานึงถึงบริบทของประเทศ และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง/ การนํานวัตกรรมการเงินมาปรับใช้ในการ
วางแผนนโยบาย/ การคํานึงถึง data privacy กับนโยบายสนับสนุนด้านการเงิน/ การสร้างทักษะคนในเร่ือง critical 
thinking/ Retool บุคลากรในภาคธุรกิจ 

 ผู้เข้าอบรมต้องการให้เพ่ิมเติมเนื้อหา หรือเอกสารประกอบ 
- รายละเอียดของ finance policy 
- ระยะเวลาในการบรรยายน้อยเกินไป 

............................................................................................................................ 
ข้อมูลอ้างอิง 
 หัวข้อ : นวัตกรรมในภาคการเงิน : ผลกระทบต่อธุรกิจและนโยบายภาครัฐ ในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-14.30 น. ผู้ตอบ

แบบประเมินจํานวนท้ังสิ้น 18 ท่าน 
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สรุปผลการประเมิน คุณกานต์  ตระกูลฮุน 
หัวข้อ : กระบวนการพัฒนาและผลักดันนโยบายในภาคเอกชน 

ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00-16.30 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 16 ตึก KX-Knowledge Exchange Center มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

 

ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี ้
 ก่อนอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย (2.4) 
 หลังอบรมผู้เข้าอบรมมีความรู้ในระดับมาก (4.1) (ดูภาพประกอบท่ี 1) 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าอบรมต่อความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

ส่วนที่ 2 รปูแบบการสอน 
ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ ประเมินผลต่อรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.4) (ดูภาพประกอบท่ี 2) 
และในแต่ละรายละเอียดพบว่า 
 เนื้อหาตรงกับความคาดหวังและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ มีการยกตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.5) 
 ผู้เข้าอบรมมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.3) 
 การอบรมกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมใช้ความคิด และเห็นประเด็นสําคัญของเนื้อหา มีการผสมผสานท่ีเหมาะสมท้ังการบรรยาย การอภิปราย การระดม

ความคิดเห็นพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.3) 
 เอกสารประกอบการอบรมเข้าใจง่าย ช่วยให้ท่านติดตามหัวข้อบรรยายได้ต่อเนื่องพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.4) 
 สื่อประกอบการอบรมอ่านง่าย ชัดเจน ช่วยให้ท่านเข้าใจหัวข้อบรรยายและตรงกับเนื้อหาสาระที่บรรยายพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.4)

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมหัวข้อ : กระบวนการพัฒนาและผลักดันนโยบายในภาคเอกชน 
 เนื้อหาสาระที่ตรงกับคาดหวังของผู้เข้าอบรม 

- ด้านวิจัยและนวัตกรรม : การพัฒนาการลงทุนในงานวิจัยเพ่ือขับเคลื่อนประเทศ/ การส่งเสริม R&D การเชื่อมโยงระหว่าง
เอกชนกับมหาวิทยาลัย/ แนวทางการสนับสนุน R&D ในภาคเอกชนโดยเฉพาะระดับ SME/ บทบาทของภาคเอกชนต่อ 
R&D ของประเทศ/ มุมมองของภาคเอกชนต่อการลงทุน R&D 

- ด้านนโยบาย : แนวคิดของภาคเอกชนท่ีสนับสนุนการจัดทํานโยบายด้าน R&D 
 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนําไปประยุกต์ใช้ 

- ด้านวิจัยและนวัตกรรม : การบริหารจัดการสัดส่วนนักวิจัยภาครัฐและเอกชน/ การสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัย/ 
แนวทางและตัวอย่างการสนับสนุนการทํา R&D ในภาคเอกชน  

- ด้านนโยบาย : การเพ่ิมความสําคัญเร่ืองความร่วมมือกับภาคเอกชน/ การปรับตัวของภาครัฐ เพ่ือทํางานร่วมกับภาคเอกชน/ 
รูปแบบและแนวทางการส่งเสริม SME โดยภาครัฐ/ แนวทางการให้งบประมาณกับ SME ของไทย 

- ด้านอุดมศึกษา : การสร้าง University collaboration ของต่างประเทศ เพ่ือมาปรับใช้กับประเทศไทย/ สิ่งท่ีมหาวิทยาลัย
ภาครัฐควรปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง 

 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร 
- ด้านวิจัยและนวัตกรรม : จุดแข็งและจุดอ่อนของภาครัฐขในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา/ การใช้บุคลากร R&D ของ

บริษัท/ การพัฒนาโครงการเพื่อสร้างนวัตกรรมในองค์กรเอกชน/ คุณสมบัติบุคลากรด้านวิจัย/ การจัดการ IP ระหว่าง 
partner ในความร่วมมือวิจัยและพัฒนา 

- ด้านนโยบาย : นโยบายการจัดการด้าน R&D ของภาครัฐท่ีผ่านมา/ การสนับสนุนภาคเอกชนขนาดใหญ่ กลาง และขนาด
เล็ก/ ท่ีมาของโจทย์และบทบาทของภาคธุรกิจ/ วิธีการสนับสนุนจากภาครัฐท่ีเหมาะสม 

 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- ด้านวิจัยและนวัตกรรม : "HVA" (High Value Activities) ท่ีเกิดข้ึนหลักงจากการใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา/ ความ

ร่วมมือในการสร้างนวัตกรรมระหว่างภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยท้ังในประเทศและต่างประเทศ/ การทําวิจัยของ
ภาคเอกชนท่ีมีการลงทุนสูงเพ่ือตอบโจทย์วิจัย และเพ่ือแก้ไขปัญหาภาคอุตสาหกรรม 

- ด้านนโยบาย : นโยบาย IP ภาครัฐท่ีต้องเอื้อภาคเอกชน/ การคํานึงถึงการปรับตัวของภาคเอกชนควบคู่กับการปรับตัวของ
ภาครัฐกับการออกแบบนโยบาย/ แนวทางการส่งเสริมการลงทุนในภาคเอกชน/ แรงจูงใจและมาตรการท่ีเหมาะสม 

 ผู้เข้าอบรมต้องการให้เพ่ิมเติมเนื้อหา หรือเอกสารประกอบ 
- การวางแผนการสร้างนวัตกรรมของ SCG ในอนาคต 

............................................................................................................................ 
ข้อมูลอ้างอิง 
 หัวข้อ : กระบวนการพัฒนาและผลักดันนโยบายในภาคเอกชน ในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00-16.30 น. ผู้ตอบแบบ

ประเมินจํานวนท้ังสิ้น 19 ท่าน 
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สรุปผลการประเมินผลวทิยากร (ภาพรวม) 
ส่วนท่ี 1 : ความรู้พื้นฐาน 

 จากการจัดอบรมหลักสูตรการออกแบบ นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รุ่นที ่1 ได้สรุป
ภาพรวมผลการประเมินวิทยากรส่วน 1 ซึ่งประกอบด้วย 9 หัวข้อ โดยมรีายละเอียดหัวข้อดังน้ี 

1)  Introduction 
2) System Perspective of Innovation 
3) Innovation Financing 
4) Development Economics 
5) University and Industry Collaboration 
6) Innovation and Entrepreneurship 
7) Economic Effects of Innovation and Measurement Indicators for Measuring Innovation  
8) Higher Education and Manpower Planning 
9) Economic Zone of Innovation 

 

จากผลสรุปความรู้ความเข้าใจจากการบรรยายภาพรวมจากวิทยากรส่วน 1 ของผู้เข้าร่วมอบรมรุ่นที ่1
พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้ารว่มอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังน้ี 
 ก่อนอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย (2.2) 
 หลังอบรมผู้เข้าอบรมมีความรู้ในระดับมาก (4.1) (ดูภาพประกอบที่ 1) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 1 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าอบรมต่อความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
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สรุปรูปแบบการสอน ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ ประเมินผลต่อรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (4.3) (ดูภาพประกอบที่ 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
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สรุปผลการประเมินผลวทิยากร  (ภาพรวม) 
ส่วนท่ี 2 : กระบวนการจดัทํานโยบาย 

จากการจัดอบรมหลักสูตรการออกแบบ นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รุ่นที ่1  ได้สรุป
ภาพรวมผลการประเมินวิทยากรส่วน 2 ซึ่งประกอบด้วย 12 หัวข้อ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1)   Introduction to Public Policy-Making Process 
2)   นโยบายด้านการบริหารงานวิจัย 
3)   นโยบายด้านการเกษตร 
4)   นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 
5)   นโยบายอุดมศึกษา 
6)   นโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
7)   บทบาทของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการเติบโตของภาคธุรกิจและการค้าของไทย 
8)   นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
9)   ผลกระทบของภูมิศาสตร์การเมืองและการเปลี่ยนแปลงขั้วอํานาจทางเศรษฐกิจของโลกต่อการวางนโยบาย

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
10) บทบาทตลาดทุนในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 
11) นวัตกรรมในภาคการเงิน : ผลกระทบต่อธุรกิจและนโยบายภาครัฐ 
12) กระบวนการพัฒนาและผลักดันนโยบายในภาคเอกชน 

สรุปความรู้ความเข้าใจจากการบรรยายภาพรวมจากวิทยากรส่วน 2 พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรม
มีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังน้ี 
 ก่อนอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย (2.2) 
 หลังอบรมผู้เข้าอบรมมีความรู้ในระดับปานกลาง (3.9) (ดูภาพประกอบที่ 1) 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 1 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าอบรมต่อความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
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สรุปรูปแบบการสอน ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ ประเมินผลต่อรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (4.2) (ดูภาพประกอบที่ 2) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ภาพประกอบที่ 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
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