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สรุปผลการประเมิน ศ.ดร.ภัทรพงศ์ อินทรกำเนิด หัวข้อ : Introduction to STI Policy 
ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-12.00 น. 

.............................................................................................. 
ส่วนท่ี 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี้  
ก่อน การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ 

ในระดับน้อย (2.5)  
หลัง การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ 

ในระดับมาก  (4.1) (ดูภาพประกอบท่ี 1) 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ ความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

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

1) เนื้อหาตรงกับความคาดหวัง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.4)
2) สร้างความม่ันใจ และสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.1)
3) คาดว่าสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ ถ่ายทอดได้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (3.8)
4) วิทยากรมีการยกตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบหัวข้อ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.6)
5) การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.7)
6) มีการผสมผสานท่ีเหมาะสม (การบรรยาย/ อภิปราย และการระดมความคิดเห็น) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.1)
7) ระยะเวลามีความเหมาะสม และตรงตามเวลาท่ีกำหนด พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (3.9)
8) ผู้เข้าอบรมมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.0)
9) การอบรมกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมใช้ความคิด และเห็นประเด็นสำคัญของเนื้อหา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.3)
10) เอกสารประกอบการบรรยายเข้าใจง่าย ช่วยให้ติดตามหัวข้อบรรยายได้ต่อเนื่อง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
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ส่วนท่ี 3 รูปแบบการสอน 
 

 เนื้อหาสาระที่ตรงกับคาดหวังของผู้เข้าอบรม 
- ด้านวิจัยและ นวัตกรรม : Definition มีความหมายชัดเจน ทำให้สามารถเข้าใจได้ลึกซ้ึงและวางแผนในภาพรวมได้/ 

IPR, OPEN INNOVATION, MOBILITY ของคน/ เข้าใจท่ีมาของคำว่านวัตกรรมและการสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม
จากภาคส่วนต่างๆ/ วิทยากรให้ concept ดีมาก ควรเพ่ิมเนื้อหา social innovation 

- ด้านนโยบาย : การกำหนดนโยบาย ควรดูความพร้อมพ้ืนท่ีของประเทศในด้านต่างๆ/ เนื้อหาตรงความคาดหวัง มี 
ประสบการณ์จากต่างประเทศ/ ทราบท่ีมาท่ีไป ความรู้เบื้องต้นก่อนการออกแบบนโยบายและสถานการณ์ในปัจจุบัน/ 
ตัวอย่างนโยบายวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย และประเทศต่างๆ 

- ด้านอื่นๆ : วิทยากรให้ข้อมูลท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับสถานการณ์จริงท่ีเกิดข้ึนทำให้น่าติดตาม 
 

 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนำไปประยุกต์ใช้ 
- ด้านวิจัยและ นวัตกรรม : Dimension & Type of Innovation/ การเกิดประเด็นวิจัย ท่ีสามารถนำไปสู่การ

ดำเนินงานด้านเทคโนโลยี/ กรอบแนวคิดในการออกแบบพัฒนานโยบายและแผน/ ความเข้าใจตรงกันเรื่องนวัตกรรม 
- ด้านนโยบาย : การพิจารณาองค์ประกอบจากทุกส่วน เพ่ือออกแบบนโยบายที่มีความเหมาะสมได้ดีย่ิงข้ึน/ การ

ยกตัวอย่างเป็นหลักคิดท่ีเหมาะสมกับประเทศ/ การทำงานใน Funding Agency/ การสนับสนุนการให้ทุนท่ีตรงกับ
การส่งเสริมนวัตกรรม/ การกำหนดดัชนีชี้วัด และนโยบาย Absorptive capacity/ การสร้างกลไกพร้อมกับการสร้าง
นโยบาย/ กระบวนการจัดการการออกแบบนโยบายและการนำไปใช้ประโยชน์หลายๆ ด้าน/ การวางแผนกำหนด KPI 
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์/ แนวทางการพัฒนานโยบาย STI Policy ให้กับประเทศ/ ระบบ
นิเวศนวัตกรรม (Innovation ecosystem)/ บริบทของเน้ือหาในมุมมองของผู้ออกแบบนโยบาย/ องค์ประกอบด้าน
นโยบาย 

- ด้านอื่นๆ : การพิจารณาโครงการเพื่อนำไปสู่การใช้งาน ควรคำนึงถึงความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการท่ี
มีอยู่ในปัจจุบัน/ คำนิยามกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 

 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร 
- ด้านวิจัยและ นวัตกรรม : การแลกเปลี่ยนเชิง concept 
- ด้านนโยบาย : Absorptive capacity/ ความยืดหยุ่น คือ การกำหนดนโยบายด้าน IPP/ นโยบายวิจัยของประเทศ 
- ด้านอื่นๆ : Innovation 

 

 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- ด้านวิจัยและ นวัตกรรม : ไม่มีข้อคิดเห็น 
- ด้านนโยบาย : ควรมีความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ และนักการเมือง เพ่ือให้การออกแบบนโยบายของประเทศมี

ความต่อเนื่องและบรรลุภาพรวมของประเทศสูงสุด/ ควรสนับสนุนภาคเอกชนให้มากข้ึน เพ่ือมหาวิทยาลัยเน้นการ
วิจัยข้ันพ้ืนฐาน (Basic Research) และผลงานตีพิมพ์/ ควรมีการปรับเปลี่ยนนโยบายให้เข้ากับบริบทประเทศ/ หน้าท่ี
การส่งเสริมการให้ทุน 

- ด้านอื่นๆ : ไม่มีข้อคิดเห็น 
  

 ข้อมูล/ เอกสารประกอบเนื้อหาท่ีอยากให้เพ่ิมเติม 
- อธิบายเนื้อหา OECD เพ่ิมเติม 
- ข้อมูล Social Innovation 
- ข้อมูลสรุปข้อจำกัดของประเทศไทยที่ส่งผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ 
- บริบท/ ข้อมูลของระบบ/ ตัวอย่างนโยบาย STI ของประเทศจีน/ เกาหลี/ ญี่ปุ่น และ USA 
- กรณีศึกษาการจัดการ Mobility ของกำลังคนระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคเอกชนภาครัฐ 
- เพ่ิมเติมเอกสาร/ หนังสือประกอบการเรียน 
- ช่องว่างท่ีต้องพัฒนานโยบายของประเทศไทย 
 

 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
- วิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ได้อย่างชัดเจน ทำให้เห็นภาพแต่ละ Content Policy 
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- ควรเพ่ิม slide ppt เป็น mapping เพ่ือให้เห็นภาพรวมของการนำเสนอ 
- ควรเพ่ิมเติมเวลา  
- ผู้เข้าร่วมอบรมบางท่านไม่มีพ้ืนฐานด้านนโยบายทำให้ตามวิทยากรไม่ทัน 
- ควรเชิญผู้เข้าร่วมอบรมจาก สำนักงบประมาณ/ กรมบัญชีกลาง/ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าหลักสูตร 
- รูปแบบการเรียนควร interactive มากข้ึน 
- ไม่ควรสลับท่ีนั่งทุกหัวข้อ ควรเน้นท่ีเนื้อหาของหัวข้อหลักสูตร แนะนำให้มีความอิสระมากข้ึน ไม่มีควรมีกิจกรรม

สันทนาการในหัวข้อ Orientation 
............................................................................................................................ 

ข้อมูลอ้างอิง 
 หัวข้อ : Introduction to STI Policy ผู้ตอบแบบประเมินจำนวนท้ังสิ้น 47 ท่าน 

 



   1 

 

สรุปผลการประเมิน ศ.ดร.ภัทรพงศ์ อินทรกำเนิด  
หัวข้อ : System Perspective of Innovation ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-12.00 น. 

.............................................................................................. 
ส่วนท่ี 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี้  
ก่อน การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ 

ในระดับน้อย  (2.2)  
หลัง การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ 

ในระดับมาก  (4.1) (ดูภาพประกอบท่ี 1) 
 
 

 
 

 
ภาพประกอบท่ี 1 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ ความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 

 

ส่วนท่ี 2 รูปแบบการสอน ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ ประเมินผลต่อรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.3)  
(ดูภาพประกอบท่ี 2) 
 

1) เนื้อหาตรงกับความคาดหวัง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.4)
2) สร้างความม่ันใจ และสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.2)
3) คาดว่าสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ ถ่ายทอดได้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (3.8)
4) วิทยากรมีการยกตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบหัวข้อ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.8)
5) การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.8)
6) มีการผสมผสานท่ีเหมาะสม (การบรรยาย/ อภิปราย และการระดมความคิดเห็น) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.2)
7) ระยะเวลามีความเหมาะสม และตรงตามเวลาท่ีกำหนด พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.2)
8) ผู้เข้าอบรมมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.0)
9) การอบรมกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมใช้ความคิด และเห็นประเด็นสำคัญของเนื้อหา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.3)
10) เอกสารประกอบการบรรยายเข้าใจง่าย ช่วยให้ติดตามหัวข้อบรรยายได้ต่อเนื่อง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.4)
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
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ส่วนท่ี 3 รูปแบบการสอน 
 

 เนื้อหาสาระที่ตรงกับคาดหวังของผู้เข้าอบรม 
- ด้านวิจัยและ นวัตกรรม : การวิจัยต้องอาศัยกลุ่มคน บริษัท หน่วยงานและ นวัตกรรมท้องถ่ิน ร่วมมือกัน 
- ด้านนโยบาย : Innovation system/ กรณีศึกษาต่างๆ/ การยกตัวอย่าง และวิเคราะห์ให้เห็นแนวคิดในการนำความรู้

การออกแบบนโยบายเชื่อมโยงสู่การใช้งานรวมท้ังมาตรการต่างๆ / การออกแบบนโยบายท่ีผ่านการศึกษาวิเคราะห์/ 
การเขียนแผนนโยบายท่ีเฉพาะทางเจาะจง/ การแก้ปัญหาท่ีมี (Strategic plan)/ นโยบายเพ่ือกระตุ้นอุตสาหกรรมต่างๆ 
ในประเทศ/ นโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับคลัสเตอร์อุตสาหกรรม/ แนวคิดท่ีแสดงให้เห็นการเกิด Innovation ระดับต่างๆ 
ด้านอ่ืนๆ/ องค์ประกอบของการสนับสนุนนโยบายให้สำเร็จ 

- ด้านอื่นๆ : การวิเคราะห์ System ในระบบต่างๆ 
 

 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนำไปประยุกต์ใช้ 
- ด้านวิจัยและ นวัตกรรม : NIS/ RIS/ การวิเคราะห์ องค์ประกอบ ภาพรวม และตัวบ่งชี้ของ Innovation system/ 

ข้อพิจารณาในการสนับสนุนงานวิจัยท่ีทำให้เกิดนวัตกรรมสามารถนำไปใช้ได้ 
- ด้านนโยบาย : Industry cluster/ การใช้นโยบายเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจของพ้ืนท่ีเพ่ือเน้นจุดเด่นของพ้ืนท่ีนั้นๆ/ การ

วิเคราะห์แนวคิดในการเกิด Innovation ระดับต่างๆ/ การวิเคราะห์องค์ประกอบของ cluster/ การสร้างนโยบายเพ่ือ
เปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรและวัฒนธรรมประเทศ/ การได้มาซ่ึงนโยบายจำเป็นต้องสำรวจ สัมภาษณ์ ทำสถิติ  การคิด
วิเคราะห์จากข้อมูล/ หน่วยงานกลางในการติดตามและประเมินผลของการนำนโยบายไปใช้ประโยชน์/ตัวอย่างการ
ท่องเที่ยวอัมพวา  

- ด้านอื่นๆ : การวิเคราะห์ระบบ การสร้าง และการพัฒนา cluster/ ตัวอย่างในประเทศและต่างประเทศ 
 

 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร 
- ด้านวิจัยและ นวัตกรรม : ไม่มีข้อคิดเห็น 
- ด้านนโยบาย : การปรับนโยบายเพ่ือใช้วางแผนหลักสูตรในมหาวิทยาลัย/ นโยบายด้านการศึกษา ด้านวิจัยในมหาวิทยาลัย 
- ด้านอื่นๆ : การประยุกต์ใช้จริงในเมืองไทย 

 

 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- ด้านวิจัยและ นวัตกรรม : ระบบนวัตกรรมในภูมิภาคเป็นสาระสำคัญเบื้องต้นในการเป็นแบบอย่างสำหรับการวิเคราะห์

ระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมและนำไปสู่การออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- ด้านนโยบาย : การวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือการจัดทำนโยบายและแผน/ ความต่อเนื่องของนโยบาย/ ควรมีหน่วยงานวิจัย 

นโยบายท่ีต้องติดตามประเมินผลลัพธ์ 5-10 ปี/ มีกระบวนการติดตามประเมินผล/ ผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบายไม่
มีความรู้เพียงพอในด้านนั้นๆ ทำให้นโยบายไม่มีความชัดเจนและต่อเนื่อง 

- ด้านอื่นๆ : ไม่มีข้อคิดเห็น 
 

  ข้อมูล/ เอกสารประกอบเนื้อหาที่อยากให้เพ่ิมเติม 
- ควรออกแบบให้เกิดนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีท่ีเชื่อมโยงกับสังคม 
- เพ่ิมเติมเนื้อหาการบริหารจัดการคลัสเตอร์อุตสาหกรรม และตัวอย่างอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ในประเทศต่างๆ 
- ข้อมูลการพิจารณาเลือกตัวชี้วัดท่ีเหมาะสมกับนโยบาย 
- อยากให้วิทยากรมี Link หรือ File เอกสารเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมท่ีสนใจหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ 

 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
- เห็นด้วยกับการนำเสนอด้วยภาพ ช่วยให้เข้าใจง่ายในระยะเวลาจำกัด 
- วิทยากรให้ความรู้ทำให้เห็นภาพท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศอย่างชัดเจน และเน้นสิ่งสำคัญรวมท้ังสรุปบทเรียน

ในหัวข้อทำให้เข้าใจง่ายข้ึน 
............................................................................................................................ 

ข้อมูลอ้างอิง 
 หัวข้อ : System Perspective of Innovation ผู้ตอบแบบประเมินจำนวนท้ังสิ้น 44 ท่าน 
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สรุปผลการประเมิน ศ.ดร.ภัทรพงศ์ อินทรกำเนิด หัวข้อ : Innovation Financing 
ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-12.00 น. 

.............................................................................................. 
ส่วนท่ี 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี้  
ก่อน การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ 

ในระดับน้อย  (2.2)  
หลัง การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ 

ในระดับมาก  (4.2) (ดูภาพประกอบท่ี 1) 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบท่ี 1 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ ความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 

 

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

1) เนื้อหาตรงกับความคาดหวัง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.3)
2) สร้างความม่ันใจ และสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.2)
3) คาดว่าสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ ถ่ายทอดได้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.0)
4) วิทยากรมีการยกตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบหัวข้อ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.7)
5) การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.7)
6) มีการผสมผสานท่ีเหมาะสม (การบรรยาย/ อภิปราย และการระดมความคิดเห็น) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.0)
7) ระยะเวลามีความเหมาะสม และตรงตามเวลาท่ีกำหนด พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (3.9)
8) ผู้เข้าอบรมมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (3.8)
9) การอบรมกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมใช้ความคิด และเห็นประเด็นสำคัญของเนื้อหา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.3)
10) เอกสารประกอบการบรรยายเข้าใจง่าย ช่วยให้ติดตามหัวข้อบรรยายได้ต่อเนื่อง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.3)
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
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ส่วนท่ี 3 รูปแบบการสอน 
 

 เนื้อหาสาระที่ตรงกับคาดหวังของผู้เข้าอบรม 
- ด้านวิจัยและ นวัตกรรม : การจัดทำนโยบายจากต้นทางและปลายทาง/ ตัวอย่างการ Implement ด้านวิจัยและ

นวัตกรรมของประเทศ 
- ด้านนโยบาย : ชนิดของ Financing/ ข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องของนโยบายประเทศไทยจากกรณีศึกษา/ นโยบายของ

ภาครัฐมีความสำคัญ และมีส่วนในการสร้างนวัตกรรมในประเทศ/ ตัวอย่างการสร้างเคร่ืองมือท่ีจะ Implement 
policy 

- ด้านอื่นๆ : ความแตกต่างในมาตรการสนับสนุน Innovation ของไทยและต่างประเทศ 
 

 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนำไปประยุกต์ใช้ 
- ด้านวิจัยและ นวัตกรรม : การเข้าใจเร่ือง Innovation Finance เพ่ือปรับใช้กับการพัฒนาระบบ ววน.ในประเทศ 
- ด้านนโยบาย : Policy setting/ การออกกฎเกณฑ์ในการให้ทุน รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณ/ การศึกษาวิจัย

ก่อนวางนโยบาย และต้องมี policy ท่ีชัดเจน/ การสร้าง cluster การมีหน่วยงานกลางเพ่ือประสานผลประโยชน์/ 
การสนับสนุน Technology & Engineering / การออกแบบนโยบายท่ีจะสนับสนุนการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน/ 
นโยบายของประเทศต่างๆ ท่ีเป็น success case/ บทบาทต่างๆ ของภาครัฐในการสนับสนุนนอกเหนือจากด้านการเงิน 
ซ่ึงการสนับสนุนด้านการเงินมีหลายรูปแบบข้ึนอยู่กับสถานการณ์ นอกเหนือจาก Tax incentive 

- ด้านอื่นๆ : การเปรียบเทียบมาตรการทางการเงินระหว่างประเทศไทยและต่างประเทศ/การใช้เวลาส่วนใหญ่ในการ 
Implement มากกว่าการนั่งทำแผน/ ประเมินผลกระทบโครงการแทนการประเมินรายโครงการ 

  

 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร 
- ด้านวิจัยและ นวัตกรรม : ไม่มีข้อคิดเห็น 
- ด้านนโยบาย : แนวทางการสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่ภาคอุตสาหกรรม 
- ด้านอื่นๆ : ไม่มีข้อคิดเห็น 

 

 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- ด้านวิจัยและ นวัตกรรม : ไม่มีข้อคิดเห็น 
- ด้านนโยบาย : การวางนโยบายต้องตอบสนองกับความต้องการท่ีแท้จริงของภาคเอกชน ซ่ึงต้องนำไปสู่การ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแบบท่ีภาครัฐต้องการ/ กลไกการสนับสนุนของภาครัฐในรูปแบบต่างๆ ท่ีเหมาะสมกับแต่ละ
บริบท/ การสร้างกลไกการทำงานในรูปแบบประสานงาน/ การบริหารจัดการทุน/ การบริหารจัดการความเสี่ยงของ
ภาครัฐรวมท้ังการลงทุนด้วย/ สิ่งท่ีนโยบายในเมืองไทยไม่สบประสบความสำเร็จ 

- ด้านอื่นๆ : การนำนโยบายจากต่างประเทศมาปรับใช้ ซ่ึงมีความแตกต่างในเชิงปฏิบัติ/ ข้อจำกัดของประเทศไทยที่
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้าน STI ในอดีตถึงปัจจุบัน 

 

 ข้อมูล/ เอกสารประกอบเน้ือหาทีอ่ยากให้เพิ่มเติม 
- เพ่ิมเติมตัวอย่าง และกรณีศึกษาในเอกสารประกอบการบรรยาย เช่น กรณีศึกษาการดำเนินการมาตรการทางการเงินของ

ต่างประเทศ อาจเป็นในรูปแบบบทความ หรือเอกสารตีพิมพ์เพ่ือเรียนรู้รายละเอียดเพ่ิมข้ึน และกรณีศึกษาการดำเนินการ 
Financing for Innovation ของ ITRI 

 ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
- ควรเพ่ิมเติมเวลาเนื่องจากเป็นหัวข้อท่ีน่าสนใจ สามารถนำไปใช้ได้จริง ข้อมูลเนื้อหา ตัวอย่างและข้อเสนอแนะมีจำนวนมาก  
- วิทยากรอธิบายได้เข้าใจง่าย ทำให้มีความรู้ทางด้าน Innovation Policy เพ่ิมมากข้ึน 
- วิทยากรมีความรู้ความสามารถในเรื่องระบบวิจัยและนวัตกรรม มีการยกตัวอย่างท่ีน่าสนใจ 
- อยากเชิญวิทยากรบรรยายท่ี สอวช. 
- ควรให้ผู้บริหารได้เข้าร่วมในหัวข้อนี้ 

............................................................................................................................ 
ข้อมูลอ้างอิง 
 หัวข้อ : Innovation Financing ผู้ตอบแบบประเมินจำนวนท้ังสิ้น 44 ท่าน 
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สรุปผลการประเมิน Prof. Akio Nishizawa หัวข้อ University Startup and Venture Capital 
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-16.00 น. 

.............................................................................................. 
ส่วนท่ี 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี้  
ก่อน การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ 

ในระดับน้อย  (2.1)  
หลัง การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ 

ในระดับปานกลาง  (3.6) (ดูภาพประกอบท่ี 1) 
 
 

 
 

 

ภาพประกอบท่ี 1 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ ความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

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

1) เนื้อหาตรงกับความคาดหวัง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (3.9)
2) สร้างความม่ันใจ และสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (3.7)
3) คาดว่าสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ ถ่ายทอดได้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (3.4)
4) วิทยากรมีการยกตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบหัวข้อ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.4)
5) การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.0)
6) มีการผสมผสานท่ีเหมาะสม (การบรรยาย/ อภิปราย และการระดมความคิดเห็น) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (3.8)
7) ระยะเวลามีความเหมาะสม และตรงตามเวลาท่ีกำหนด พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.1)
8) ผู้เข้าอบรมมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (3.7)
9) การอบรมกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมใช้ความคิด และเห็นประเด็นสำคัญของเนื้อหา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (3.8)
10) เอกสารประกอบการบรรยายเข้าใจง่าย ช่วยให้ติดตามหัวข้อบรรยายได้ต่อเนื่อง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.0)
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
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ส่วนท่ี 3 รูปแบบการสอน 
 

 เนื้อหาสาระที่ตรงกับคาดหวังของผู้เข้าอบรม 
- ด้านวิจัยและ นวัตกรรม :  Research results at the entrepreneurial university require technology venturing/ 

เข้าใจระบบการริเร่ิมนวัตกรรมและแนวทางการส่งเสริมนวัตกรรมของประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
- ด้านนโยบาย : ไม่มีข้อคิดเห็น 
- ด้านอื่นๆ : ไม่มีข้อคิดเห็น 

 

 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนำไปประยุกต์ใช้ 
- ด้านวิจัยและ นวัตกรรม : การยกตัวอย่างกรณีศึกษาต่างๆ ทำให้เข้าใจหลักการและจุดเร่ิมต้นของแต่ละประเทศได้

ค่อนข้างดี ซ่ึงสามารถนำไปปรับใช้ต่อไปได้ 
- ด้านนโยบาย : Ecosystem & Influencer/ Regional ecosystem a tech venturing/ The capital for academic 

evolution 
- ด้านอื่นๆ : ไม่มีข้อคิดเห็น 

 

 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร 
- ด้านวิจัยและ นวัตกรรม : ไม่มีข้อคิดเห็น 
- ด้านนโยบาย : ไม่มีข้อคิดเห็น 
- ด้านอื่นๆ :ไม่มีข้อคิดเห็น 

 

 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- ด้านวิจัยและ นวัตกรรม : ไม่มีข้อคิดเห็น 
- ด้านนโยบาย : ไม่มีข้อคิดเห็น 
- ด้านอื่นๆ : ไม่มีข้อคิดเห็น 

 

 ข้อมูล/ เอกสารประกอบเน้ือหาทีอ่ยากให้เพิ่มเติม 
- ไม่มีข้อเสนอะแนะ 

 ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
- ควรเพ่ิม Slide ภาพ และ Mapping ต่างๆ เพ่ือให้อ่านง่ายและกระชับ  
- ฟังวิทยากรไม่ทัน เนื่องจากไม่ถนัดทางด้านภาษา  

............................................................................................................................ 
ข้อมูลอ้างอิง 
 หัวข้อ : University Startup and Venture Capital ผู้ตอบแบบประเมินจำนวนท้ังสิ้น 42 ท่าน 
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สรุปผลการประเมิน ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ หัวข้อ : Introduction to Public Policy-Making Process 
ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30-16.30 น. 

..............................................................................................  
ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี้  
ก่อน การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ 

ในระดับน้อย  (2.4)  
หลัง การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ 

ในระดับมาก  (4.0) (ดูภาพประกอบท่ี 1) 
 
 

 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 1 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ ความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

ส่วนที่ 2 รูปแบบการสอน ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ ประเมินผลต่อรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.3)  
(ดูภาพประกอบท่ี 2) 
 

1) เนื้อหาตรงกับความคาดหวัง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.3)
2) สร้างความม่ันใจ และสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.1)
3) คาดว่าสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ ถ่ายทอดได้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (3.8)
4) วิทยากรมีการยกตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบหัวข้อ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.4)
5) การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.5)
6) มีการผสมผสานท่ีเหมาะสม (การบรรยาย/ อภิปราย และการระดมความคิดเห็น) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.5)
7) ระยะเวลามีความเหมาะสม และตรงตามเวลาท่ีกำหนด พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.0)
8) ผู้เข้าอบรมมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.5)
9) การอบรมกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมใช้ความคิด และเห็นประเด็นสำคัญของเนื้อหา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.6)
10) เอกสารประกอบการบรรยายเข้าใจง่าย ช่วยให้ติดตามหัวข้อบรรยายได้ต่อเนื่อง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.3)
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
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ส่วนท่ี 3 รูปแบบการสอน 
 

 เนื้อหาสาระที่ตรงกับคาดหวังของผู้เข้าอบรม 
- ด้านวิจัยและ นวัตกรรม :  ไม่มีข้อคิดเห็น 
- ด้านนโยบาย : กระบวนการทั ้งระบบในการออกแบบ และแนวคิดนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม/แนวคิดการจัดทำนโยบายสาธารณะ 
- ด้านอื่นๆ : ไม่มีข้อคิดเห็น 

 

 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนำไปประยุกต์ใช้ 
- ด้านวิจัยและ นวัตกรรม : กระบวนการทำ Public policy 
- ด้านนโยบาย : การศึกษากรอบ กระบวนการสร้างนโยบาย การออกแบบ การกำหนดนโยบาย การพัฒนาและหลักใน

การเขียนนโยบาย/ กระบวนการจัดทำนโยบายสาธารณะ/ ทบทวนการกำหนดนโยบายขององค์กรให้ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

- ด้านอื่นๆ : กระบวนการออกแบบนโยบาย 
  

 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร 
- ด้านวิจัยและ นวัตกรรม : ไม่มีข้อคิดเห็น 
- ด้านนโยบาย : การออกแบบนโยบายด้านสังคม เช่น การจัดการขยะ/ แนวทางในการผลักดันนโยบาย/ การทดลอง

การจัดทำนโยบายเบื้องต้นในเรื่องต่างๆ ตามทฤษฎี/ ความสัมพันธ์ของนโยบายกับผู้เกี่ยวข้อง และการประเมินผล/ 
บทบาทสำนักงาน 

- ด้านอื่นๆ : กิจกรรม Workshop ทำให้ผู้เข้าอบรมได้ทำกิจกรรมร่วมกัน รู้จักกัน มีประโยชน์ในการสร้างเครือข่าย แต่
การเลือก/จัด มีความซับซ้อนของกิจกรรม 
 

 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- ด้านวิจัยและ นวัตกรรม : ไม่มีข้อคิดเห็น 
- ด้านนโยบาย : พฤติกรรมของหน่วยงาน/ การออกแบบนโยบายจะต้องมาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายส่วน/ การ

กำหนดนโยบายมีหลายอย่าง เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์/ การทำ Workshop ทำให้มีความเข้าใจมากข้ึน 
เข้าใจวงจรการจัดทำนโยบายสาธารณะว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง รวมถึงการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานออก
นโยบายท่ีต้องมีการรวบรวมข้อมูลให้พร้อมกับโอกาสในการเสนอนโยบายอยู่เสมอ/ การวิเคราะห์เพ่ือกำหนดนโยบาย
สาธารณะ มีหลักการ/แนวคิดที่หลากหลาย การเลือกวิธีจะต้องพิจารณาให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและความ
พร้อม/ นโยบายมีความสัมพันธ์กับการเมืองอย่างชัดเจน 

- ด้านอื่นๆ : ไม่มีข้อคิดเห็น 
 

 ข้อมูล/ เอกสารประกอบเนื้อหาท่ีอยากให้เพ่ิมเติม 
- จุดเปล่ียนสำคัญของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
- ควรเพ่ิมเติมเอกสารประกอบประวัติศาสตร์ท่ีมีความน่าสนใจ ตัวอย่าง และกรณีศึกษาต่างๆ  
- ควรเพ่ิมเวลาเป็น 6 ชั่วโมงเพื่อมีเวลาเพิ่มข้ึนในการทำ Workshop  
 

 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
- ควรเพ่ิมเติมเวลาในการทำกิจกรรม Workshop เพราะทำให้เห็นภาพชัดเจน ทำให้เกิดการเรียนรู้ในระยะเวลาสั้นๆ 

ทำให้เข้าใจการทำงานในการออกแบบนโยบายมากข้ึน 
- วิทยากรมีความรู้เชิงปฏิบัติการจริง  
- การนำเสนอนโยบายของต่างประเทศท่ีประสบผลสำเร็จท่ีมีครบทุกกระบวนการตั้งแต่ Problem identify-policy evaluation 
- หัวข้อควรเป็นช่วงเช้ามากกว่าช่วงบ่าย 

............................................................................................................................ 
ข้อมูลอ้างอิง 
 หัวข้อ : Introduction to Public Policy-Making Process ผู้ตอบแบบประเมินจำนวนท้ังสิ้น 45 ท่าน 
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สรุปผลการประเมิน ดร.กิติพงค์  พร้อมวงค์  
หัวข้อ : การปฏิรูประบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30-15.00 น. 
.............................................................................................. 

ส่วนท่ี 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี้  
ก่อน การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ 

ในระดับน้อย  (2.5)  
หลัง การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ 

ในระดับมาก  (4.1) (ดูภาพประกอบท่ี 1) 
 
 
 

 
 

 

ภาพประกอบท่ี 1 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ ความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

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

1) เนื้อหาตรงกับความคาดหวัง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.2)
2) สร้างความม่ันใจ และสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.1)
3) คาดว่าสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ ถ่ายทอดได้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.0)
4) วิทยากรมีการยกตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบหัวข้อ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.5)
5) การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.4)
6) มีการผสมผสานท่ีเหมาะสม (การบรรยาย/ อภิปราย และการระดมความคิดเห็น) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.2)
7) ระยะเวลามีความเหมาะสม และตรงตามเวลาท่ีกำหนด พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.0)
8) ผู้เข้าอบรมมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.0)
9) การอบรมกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมใช้ความคิด และเห็นประเด็นสำคัญของเนื้อหา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.1)
10) เอกสารประกอบการบรรยายเข้าใจง่าย ช่วยให้ติดตามหัวข้อบรรยายได้ต่อเนื่อง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
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ส่วนท่ี 3 รูปแบบการสอน 
 

 เนื้อหาสาระที่ตรงกับคาดหวังของผู้เข้าอบรม 
- ด้านวิจัยและ นวัตกรรม :  การปรับตัวให้ธุรกิจรอดจากการถูก Disrupt/ เทคโนโลยีท่ีถูก Disruptive  
- ด้านนโยบาย : ท่ีมาของการเปลี่ยนแปลงนโยบาย 
- ด้านอื่นๆ : Disruption Education/ Disruption University/ การพลิกโฉมของระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมของไทย 
 

 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนำไปประยุกต์ใช้ 
- ด้านวิจัยและ นวัตกรรม :  ไม่มีข้อคิดเห็น 
- ด้านนโยบาย : การปรับตัวเข้ากับยุคสมัยเพ่ือไม่ให้ถูก Disrupt/ ความสำคัญของการเปล่ียนแปลงระบบ/ อุดมศึกษา

ในยุค Disruption 
- ด้านอื่นๆ : ไม่มีข้อคิดเห็น 

  

 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร 
- ด้านวิจัยและ นวัตกรรม : ไม่มีข้อคิดเห็น 
- ด้านนโยบาย : มีการแลกเปลี่ยนความคิดเชิงนโยบาย 
- ด้านอื่นๆ : ไม่มีข้อคิดเห็น 

 

 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- ด้านวิจัยและ นวัตกรรม : หากไม่มีการวิจัยหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ จะทำให้ถูก Disrupt ได้ 
- ด้านนโยบาย : ไม่มีข้อคิดเห็น 
- ด้านอื่นๆ : ไม่มีข้อคิดเห็น 
 

 ข้อมูล/ เอกสารประกอบเนื้อหาท่ีอยากให้เพ่ิมเติม 
- ไม่มีข้อคิดเห็น 
 

 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
- วิทยากรเตรียมเน้ือหามีความน่าสนใจ แต่เวลาในการบรรยายน้อยเกินไป ควรเพ่ิมเติมเวลา 
- แสงสว่าง (ชั้น 16) ไม่เพียงพอต่อการอบรม 

............................................................................................................................ 
ข้อมูลอ้างอิง 
 หัวข้อ : การปฏิรูประบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้ตอบแบบประเมินจำนวนท้ังสิ้น 45 ท่าน 

 
 



   1 

 

สรุปผลการประเมิน รศ.ดร.ศกัรินทร์  ภูมิรัตน  
หัวข้อ : การปฏิรูประบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.30-17.30 น. 
.............................................................................................. 

ส่วนท่ี 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี้  
ก่อน การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ 

ในระดับน้อย  (2.8)  
หลัง การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ 

ในระดับมาก  (4.3) (ดูภาพประกอบท่ี 1) 
 
 
 

 

 
ภาพประกอบท่ี 1 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ ความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 

 

ส่วนท่ี 2 รูปแบบการสอน ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ ประเมินผลต่อรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.3) 
(ดูภาพประกอบท่ี 2) 
 

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

 
 

 
 
 

 

ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของ 
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ส่วนท่ี 3 รูปแบบการสอน 
 

 เนื้อหาสาระที่ตรงกับคาดหวังของผู้เข้าอบรม 
- ด้านวิจัยและ นวัตกรรม :  ไม่มีข้อคิดเห็น 
- ด้านนโยบาย : ท่ีมาของการ Reform นโยบาย/ นโยบายต่างๆ ในการปฏิรูประบบ อววน.ในคร้ังนี้ 
- ด้านอื่นๆ : ท่ีมาของการปฏิรูปกระทรวง และโครงสราง ระบบกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ

นวัตกรรม (อววน.)  
 

 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนำไปประยุกต์ใช้ 
- ด้านวิจัยและ นวัตกรรม :  ไม่มีข้อคิดเห็น 
- ด้านนโยบาย : การจัดสรรงบประมาณและการปฏิรูปกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อววน.) / 

สิ่งสำคัญในการขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์  
- ด้านอื่นๆ : ทราบบทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อววน.) ได้ดีข้ึน 

 

 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร 
- ด้านวิจัยและ นวัตกรรม : ไม่มีข้อคิดเห็น 
- ด้านนโยบาย : การวางโครงสร้างนโยบายในปัจจุบัน Remark จากคนท่ัวไป 
- ด้านอื่นๆ : จะทราบได้อย่างไรว่าตัวชี้วัดใดจากการติดตามประเมินผลทำให้ประเทศดีข้ึนจากการปฏิรูป 

 

 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- ด้านวิจัยและ นวัตกรรม : ไม่มีข้อคิดเห็น 
- ด้านนโยบาย : ไม่มีข้อคิดเห็น 
- ด้านอื่นๆ : ไม่มีข้อคิดเห็น 

 ข้อมูล/ เอกสารประกอบเนื้อหาท่ีอยากให้เพ่ิมเติม 
- ไม่มีข้อเสนอะแนะ 
 

 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
- เอกสารประกอบการบรรยาย ไม่ต้องปร๊ินแจกเพื่อประหยัดกระดาษ 
- วิจัยและนวัตกรรมยังมีแหล่งทุนสำคัญนอกกระทรวงฯ อีก เช่น  กระทรวงพลังงานฯ/ กฟผ. เป็นต้น ซ่ึงน่าจะเชื่อมโยง

ได้ท้ังระบบ 
............................................................................................................................ 

ข้อมูลอ้างอิง 
 หัวข้อ : การปฏิรูประบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้ตอบแบบประเมินจำนวนท้ังสิ้น 44 ท่าน 
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สรุปผลการประเมิน รศ.ดร. พีระ เจริญพร 
หัวข้อ : Economic Effects of Innovation and Measurement  Indicators for Measuring Innovation  

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30-16.30 น. 
.............................................................................................. 

ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี้  
ก่อน การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ 

ในระดับน้อย  (2.3)  
หลัง การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ 

ในระดับมาก  (4.0) (ดูภาพประกอบท่ี 1) 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบท่ี 1 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ ความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 

 

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

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

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
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ส่วนท่ี 3 รูปแบบการสอน 
 

 เนื้อหาสาระที่ตรงกับคาดหวังของผู้เข้าอบรม 
- ด้านวิจัยและ นวัตกรรม :  การได้มาซ่ึงนวัตกรรมต่างๆ/ ปัจจัยท่ีทำให้เกิดนวัตกรรมของประเทศ 
- ด้านนโยบาย : ตัวอย่างข้อเสนอแนะสำหรับการส่งเสริมนวัตกรรมภาคการผลิตและการบริการ 
- ด้านอื่นๆ : ไม่มีข้อคิดเห็น 

 

 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนำไปประยุกต์ใช้ 
- ด้านวิจัยและ นวัตกรรม : วิธีการเก็บข้อมูล เพ่ือนำไปศึกษาและต่อยอดด้านนวัตกรรม/ ข้อมูลเศรษฐศาสตร์และนวัตกรรม 
- ด้านนโยบาย : แนวทางตัวอย่างจากวิทยากร 
- ด้านอื่นๆ : การออกแบบสำรวจให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย/ แบบสำรวจ EDI Survey 

 

 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร 
- ด้านวิจัยและ นวัตกรรม : ไม่มีข้อคิดเห็น 
- ด้านนโยบาย : ไม่มีข้อคิดเห็น 
- ด้านอื่นๆ : ไม่มีข้อคิดเห็น 

 

 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- ด้านวิจัยและ นวัตกรรม : ไม่มีข้อคิดเห็น 
- ด้านนโยบาย : นโยบายด้านนวัตกรรมมีส่วนสำคัญท่ีทำให้เกิดการกระตุ้นการสร้างนวัตกรรมของประเทศ 
- ด้านอื่นๆ : ไม่มีข้อคิดเห็น 
 

 ข้อมูล/ เอกสารประกอบเนื้อหาท่ีอยากให้เพ่ิมเติม 
- การยกตัวอย่างกรณีศึกษาท่ีต่างประเทศกำลังดำเนินการ และประสบการณ์การทำงานของวิทยากรในหน่วยงาน

เอกชนต่างๆ 
- อธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ Model ท่ีใช้ในการทำวิจัย (Hedemann/ 2 stage lease square) 
 

 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
- วิทยากรอธิบายเข้าใจง่าย ได้ความรู้ และประโยชน์มาก อยากให้ยกตัวอย่างกรณีศึกษา เพ่ือให้เห็นภาพชัดเจนข้ึน 
- เอกสารประกอบ ใน Google Drive รบกวนเป็นไฟล์สี เนื่องจากมีกราฟ จะทำให้เห็นความแตกต่างของกราฟ 
- ห้องอบรมชั้น 16 แสงไฟสีเหลือง/ แสงสว่างน้อย/ แอร์เย็น 

............................................................................................................................ 
ข้อมูลอ้างอิง 
 หัวข้อ : Economic Effects of Innovation and Measurement  Indicators for Measuring Innovation ผู้ตอบแบบประเมิน

จำนวนท้ังสิ้น 44 ท่าน 
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สรุปผลการประเมิน ดร.อนรรฆ  เสรีเชษฐพงศ ์ 
หัวข้อ : Development Economics 

วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น. 
.............................................................................................. 

ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี้  
ก่อน การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ 

ในระดับน้อย  (2.5)  
หลัง การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ 

ในระดับปานกลาง  (3.7) (ดูภาพประกอบท่ี 1) 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบท่ี 1 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ ความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 

 

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

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

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
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ส่วนท่ี 3 รูปแบบการสอน 
 

 เนื้อหาสาระที่ตรงกับคาดหวังของผู้เข้าอบรม 
- ด้านวิจัยและ นวัตกรรม :  ความสำคัญของนวัตกรรมท่ีมีผลต่อตัวเลขทางเศรษฐกิจของประเทศ 
- ด้านนโยบาย : ไม่มีข้อคิดเห็น 
- ด้านอื่นๆ : พ้ืนฐานข้อมูลการวัดเชิงเศรษฐศาสตร์ 

 

 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนำไปประยุกต์ใช้ 
- ด้านวิจัยและ นวัตกรรม : ไม่มีข้อคิดเห็น 
- ด้านนโยบาย : การสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์/ แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดด้านนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และ

นวัตกรรม /การสร้างโอกาสการเรียนรู้ การสร้างคน เพื่อกระจายความรู้สู่คนส่วนใหญ่ของประเทศ/ การมีส่วนช่วยใน
การขจัดความยากจน 

 

 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร 
- ด้านวิจัยและ นวัตกรรม : การลงทุนวิจัยและนวัตกรรมต่อ GDP จะช่วยให้ประเทศก้าวข้ามกับดักประชากรรายได้

ปานกลางจริงหรือไม่ หรือถ้าเป็นไปได้ความเหลื่อมล้ำภายในประเทศจะลดลงหรือเพ่ิมข้ึน 
- ด้านนโยบาย : การแก้ไขปัญหา Middle Income Trap/ สวัสดิการ (welfare) จากเงินภาษี และยินดีชำระภาษีให้แก่

ภาครัฐ 
 

 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- ด้านวิจัยและ นวัตกรรม : ไม่มีข้อคิดเห็น 
- ด้านนโยบาย : นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มีผลสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ 
 

 ข้อมูล/ เอกสารประกอบเนื้อหาท่ีอยากให้เพ่ิมเติม 
- ข้อมูลการวัด production side ว่าการเพิ่มข้ึนหรือลดลง จากการลงทุนด้านวิจัยอย่างไรมีนัยสำคัญ และอ้างอิง

อย่างไร 
- ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองตัวชี้วัดทางเศรษฐศาสตร์หลายๆ ประเภท และตัวอย่างผลกระทบของนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ 

วิจัย และนวัตกรรม ต่อสภาพเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางบวกหรือลบท้ังของประเทศไทยและต่างประเทศ 
รวมถึงข้อจำกัดของตัวชี้วัดต่างๆ และการพัฒนาเพ่ือเอาชนะข้อจำกดันั้น 

 

 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
- เพ่ิมเติมข้อมูล และท่ีมาของข้อเสนอเชิงนโยบายในการบรรยายตอนท้าย 
- เพ่ิมเติมเนื้อหาเกี่ยวกับการวัดผลกระทบ วิธีการคิด การคำนวน Impact และตัวอย่างท่ีชัดเจนโดยตรงของ Science 

policy  
............................................................................................................................ 

ข้อมูลอ้างอิง 
 หัวข้อ : Development Economics ผู้ตอบแบบประเมินจำนวนท้ังสิ้น 41 ท่าน 
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สรุปผลการประเมิน ดร.เพียงเพญ็  วงศ์นภาพรรณ หัวข้อ University and Industry Collaboration 
ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น. 

..............................................................................................  
ส่วนท่ี 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี้  
ก่อน การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ 

ในระดับน้อย  (2.4)  
หลัง การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ 

ในระดับปานกลาง  (3.8) (ดูภาพประกอบท่ี 1) 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

ภาพประกอบท่ี 1 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ ความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

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

1) เนื้อหาตรงกับความคาดหวัง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (3.9)
2) สร้างความม่ันใจ และสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (3.7)
3) คาดว่าสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ ถ่ายทอดได้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (3.6)
4) วิทยากรมีการยกตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบหัวข้อ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.2)
5) การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.0)
6) มีการผสมผสานท่ีเหมาะสม (การบรรยาย/ อภิปราย และการระดมความคิดเห็น) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (3.7)
7) ระยะเวลามีความเหมาะสม และตรงตามเวลาท่ีกำหนด พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.0)
8) ผู้เข้าอบรมมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (3.9)
9) การอบรมกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมใช้ความคิด และเห็นประเด็นสำคัญของเนื้อหา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (3.9)
10) เอกสารประกอบการบรรยายเข้าใจง่าย ช่วยให้ติดตามหัวข้อบรรยายได้ต่อเนื่อง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (3.8)
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
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ส่วนท่ี 3 รูปแบบการสอน 
 

 เนื้อหาสาระที่ตรงกับคาดหวังของผู้เข้าอบรม 
- ด้านวิจัยและ นวัตกรรม :  ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในระบบ Eco-system 
- ด้านนโยบาย : ไม่มีข้อคิดเห็น 
- ด้านอื่นๆ : ความสำคัญของการจดสิทธิบัตร การรักษาสิทธ์ิ และการคุ้มครอง 

 

 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนำไปประยุกต์ใช้ 
- ด้านวิจัยและ นวัตกรรม : ไม่มีข้อคิดเห็น 
- ด้านนโยบาย : NIH Small Business Innovation Research (SBIR) / Small Business Technology Transfer 

(STTR)/ ประสบการณ์ของ USA, Japan, NUS 
 

 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร 
- ด้านวิจัยและ นวัตกรรม : ไม่มีข้อคิดเห็น 
- ด้านนโยบาย : ไม่มีข้อคิดเห็น 

 

 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- ด้านวิจัยและ นวัตกรรม : ไม่มีข้อคิดเห็น 
- ด้านนโยบาย : เน้นการปฏิบัติการจริง(หน้างาน)/ วิธีกำหนดโจทย์วิจัย 
 

 ข้อมูล/ เอกสารประกอบเนื้อหาท่ีอยากให้เพ่ิมเติม 
- ไม่มีข้อเสนอะแนะ 

 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
- เพ่ิมเติมเนื้อหา และกรณีตัวอย่างของการให้ทุนภาคเอกชนและการเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยซ่ึงมีประโชน์ต่อการทำงาน 

............................................................................................................................ 
ข้อมูลอ้างอิง 
 หัวข้อ : University and Industry Collaboration ผู้ตอบแบบประเมินจำนวนท้ังสิ้น 42 ท่าน 
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สรุปผลการประเมิน ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส หัวข้อ Innovation and Entrepreneurship 
วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 9.15-12.15 น. (โปรแกรมออนไลน์ ZOOM) 

.............................................................................................. 
ส่วนท่ี 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี้  
ก่อน การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ 

ในระดับน้อย  (2.7)  
หลัง การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ 

ในระดับมาก  (4.1) (ดูภาพประกอบท่ี 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบท่ี 1 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ ความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

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

1) เนื้อหาตรงกับความคาดหวัง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.2)
2) สร้างความม่ันใจ และสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.0)
3) คาดว่าสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ ถ่ายทอดได้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (3.8)
4) วิทยากรมีการยกตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบหัวข้อ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.4)
5) การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.4)
6) มีการผสมผสานท่ีเหมาะสม (การบรรยาย/ อภิปราย และการระดมความคิดเห็น) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.1)
7) ระยะเวลามีความเหมาะสม และตรงตามเวลาท่ีกำหนด พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.1)
8) ผู้เข้าอบรมมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.0)
9) การอบรมกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมใช้ความคิด และเห็นประเด็นสำคัญของเนื้อหา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.1)
10) เอกสารประกอบการบรรยายเข้าใจง่าย ช่วยให้ติดตามหัวข้อบรรยายได้ต่อเนื่อง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.3)
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
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ส่วนท่ี 3 รูปแบบการสอน 
 

 เนื้อหาสาระที่ตรงกับคาดหวังของผู้เข้าอบรม 
- ด้าน Innovation & Entrepreneur : Disruptive Innovation/ ความหมายและตัวอย่างท่ี เกี่ยวกับนวัตกรรม/ 

ความหมายของ Innovation ในภาคธุรกิจ/ ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ 3 ส่วนท่ีต้องมีในการสร้าง IDE/ สิ่งสำคัญของ
การเป็นผู้ประกอบการท่ีดี/ มุมมองต่างๆ ของนวัตกรรมและองค์ประกอบท่ีก่อให้เกิดนวัตกรรมท่ีทำให้กิจการสามารถ
แข่งขันได้อย่างย่ังยืน 

- ด้านนโยบาย : IP Management และมาตรการสนับสนุนของภาครัฐท่ีสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรม/ การจัดระดับการ
จัดการเชิงนโยบายด้านนวัตกรรม  

- อื่นๆ : Digital Future/ นิเวศของนวัตกรรมสังคม 
 

 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนำไปประยุกต์ใช้ 
- ด้าน Innovation & Entrepreneur : Innovation คือ ความคิดสร้างสรรค์ บวกองค์ความรู้ แล้วแก้ปัญหาได้ เป็นท่ี

ยอมรับของสังคม หรือตลาด/ Dominant Design/ Business Mindset / แนวคิดภาพรวมของนวัตกรรมท้ังหมด 
โดยเฉพาะการก่อให้เกิดนวัตกรรม เพ่ือเป็นแนวทางปรับปรุงการทำงาน/ การบริหารจัดการนวัตกรรมสู่การเพ่ิมมูลค่า 

- ด้านนโยบาย : การกำหนดนโยบายเพ่ือสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการ/ นวัตกรรมมี
หลากหลายมิติ หลายแง่มุมมอง หลายระดับการวัดคุณค่าไม่ใช่เพียงแค่ตัวเงินเท่านั้น 

- อื่นๆ :  Digital future/ หวังจะให้เกิด Game Changer ก็ต้องใช้เทคโนโลยีท่ีมีพัฒนาสูง มี Impact มาก Replace แบบ
ของเก่าหายไปเลย/ ธรรมชาติของนวัตกรรมท่ีต้องมีช่วงเปลี่ยนแปลง (Chasm) 

 

 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร 
- ด้าน Innovation & Entrepreneur : คำถามเกี่ยวกับนวัตกรรม 

 

 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- ด้าน Innovation & Entrepreneur : IDE/ การทำ Startup 
- ด้านนโยบาย : กลไกการเพิ่มช่องทางสนับสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรม/ แนวทางการสนับสนุนงบประมาณ/ การ

วางแผน IDE/ Trend ของนวัตกรรม ปี ค.ศ. 2025 
- อื่นๆ : การทำ Social Innovation/ แง่มุม ของ Start up กับ SME 
 

 ข้อมูล/ เอกสารประกอบเนื้อหาท่ีอยากให้เพ่ิมเติม 
- ตัวอย่างเปรียบเทียบ Lean Canvas กับ Canvas ท่ัวไป 
- Open Innovation Management 
 

 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
- เวลาน้อยไป 

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

ข้อมูลอ้างอิง 
 หัวข้อ : Innovation and Entrepreneurship ผู้ตอบแบบประเมินจำนวนท้ังสิ้น 45 ท่าน 
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สรุปผลการประเมิน ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ หัวข้อ Economic Zone of Innovation 
วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 9.00-12.00 น. (โปรแกรมออนไลน์ ZOOM) 

.............................................................................................. 
ส่วนท่ี 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี้  
ก่อน การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ 

ในระดับน้อย  (2.5)  
หลัง การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ 

ในระดับมาก  (4.2) (ดูภาพประกอบท่ี 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบท่ี 1 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ ความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

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

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

 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
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ส่วนท่ี 3 รูปแบบการสอน 
 

 เนื้อหาสาระที่ตรงกับคาดหวังของผู้เข้าอบรม 
- ด้าน Economic Zone of Innovation : การสร้างคน และ knowledge worker/ การสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมผ่าน 

Economic Zone of Innovation/ แนวคิดการจัดต้ัง Food Innopolis/ บริบทและสิ่งแวดล้อมของการพัฒนา Innovation 
Zone/ ภาพรวมและความเข้าใจเรื่อง Economic Zone of Innovation / รายละเอียด Science Park ของประเทศไทย และ
การเปรียบเทียบกับ Science Park ของต่างประเทศ/ วัตถุประสงค์การมี Economic Zone of Innovation ต่อการ
ขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมสู่การนำไปใช้จริง/ ปัญหาของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม ท่ีควรส่งเสริม เช่น ปัญหาด้าน Knowledge Worker 

- ด้านนโยบาย : การขับเคลื่อนงานวิจัยผ่านการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์/ การกำหนดนโยบายสำหรับผู้ใช้
ประโยชน์ในเขต EECi และ Food Innopolis/ ภาพรวมของการสร้าง Economic zone แสดงให้เห็นว่าต้องคำนึงถึง
อะไรบ้าง และมี Player ใดบ้าง/ เมืองนวัตกรรมอาหาร 
 

 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนำไปประยุกต์ใช้ 
- ด้าน Economic Zone of Innovation : การจัดทำนโยบาย ท่ีช่วยส่งเสริมและเอ้ือต่อการลงทุนและส่งเสริม

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/ การดำเนินการทำงานและการเชื่อมโยง/ โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีสำคัญและจำเป็นสำหรับ
ระบบนิเวศน์นวัตกรรม/ กลไกการขับเคลื่อนอย่างย่ังยืน/ แนวคิดการพัฒนา Economic Zone of Innovation/ บทบาท
ของ SP ต่อการฟ้ืนฟูอุตสาหกรรมของประเทศหลัง Covid-19/ ตัวอย่างจากต่างประเทศ 

- ด้านนโยบาย : การนำ Foresight มาปรับใช้/ Infrastructure กับ การพัฒนากำลังคน/ การมองภาพรวม Position 
ตัวเอง วิเคราะห์ Key Player และกำหนดเป้าหมาย/ การรับทราบถึงนโยบาย การสนับสนุนด้านเกษตรและอาหารของ
ประเทศ ซ่ึงจะช่วยกำหนดทิศทางการขอทุนวิจัยในอนาคต 

- อื่นๆ : การจัดการให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญของการมี Science Park/ เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารกบัคน
ในองค์กรให้รับรู้ช่องทางการผลักดันงานวิจัย 
 

 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร 
- ด้าน Economic Zone of Innovation : การดำเนินการ Science Park 
- ด้านนโยบาย : Critical Mass of Man Power/ แนวทางการขับเคลื่อน Science Park โดยเฉพาะด้านเกษตร 
- อื่นๆ : Food Security Management ของประเทศ/ ด้าน Economic Zone of Innovation 

 

 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- ด้าน Economic Zone of Innovation : การจัดทำ Regional Science Park/ การพัฒนานักวิทยาศาสตร์/ การสร้าง

โครงสร้างพ้ืนฐาน และการวางรากฐานการพัฒนา/ ความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และความพร้อมกำลังคนของ
ประเทศท้ังด้านปริมาณและคุณภาพ/ เมืองนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ 

- ด้านนโยบาย : การผลักดันงานวิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรม/ โครงสร้างพ้ืนฐานในด้านต่างๆ ท่ียังไม่สมบูรณ์ 
โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพของบุคลากรด้านวิจัย/ นโยบายการพัฒนา Economic Zone of Innovation 
 

 ข้อมูล/ เอกสารประกอบเนื้อหาใดที่ท่านอยากให้เพ่ิมเติม 
- Science Park and Innovation ของประเทศต่างๆ เช่น อเมริกา ไต้หวัน 
- การวัดผลการมี Economic Zone of Innovation กรณีของต่างประเทศ 

 

 ข้อเสนอะแนะอื่นๆ 
- แนวทางประเมินผลจากการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศต่อผลกระทบท่ีคาดหวัง 

............................................................................................................................ 
ข้อมูลอ้างอิง 
 หัวข้อ : Economic Zone of Innovation ผู้ตอบแบบประเมินจำนวนท้ังสิ้น 45 ท่าน 
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สรุปผลการประเมิน ผศ.ดร.สันติ  เจรญิพรพัฒนา  
หัวข้อ :  Higher Education and Manpower Planning 

ในวันที่ 1 เมษายน 2563 (ผ่าน VDO : 4 part) 
.............................................................................................. 

ส่วนท่ี 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี้  
ก่อน การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ 

ในระดับน้อย  (2.5)  
หลัง การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ 

ในระดับมาก  (4.1) (ดูภาพประกอบท่ี 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบท่ี 1 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ ความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

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

1) เนื้อหาตรงกับความคาดหวัง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.3)
2) สร้างความม่ันใจ และสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.1)
3) คาดว่าสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ ถ่ายทอดได้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (3.8)
4) วิทยากรมีการยกตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบหัวข้อ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.4)
5) การถ่ายทอดความรู้ผ่าน VDO ของวิทยากรมีความชัดเจน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.3)
6) ลักษณะการบรรยายผ่าน VDO มีความต่อเนื่องของหัวข้อและมีความเหมาะสม พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.4)
7) ระยะเวลาในการเรียนรู้แต่ละ part มีความเหมาะสม พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.3)
8) เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมสามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ (Email/ Line) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.2)
9) การอบรมกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมใช้ความคิด และเห็นประเด็นสำคัญของเนื้อหา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.2)
10) เอกสารประกอบการบรรยายเข้าใจง่าย ช่วยให้ติดตามหัวข้อบรรยายได้ต่อเนื่อง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.3)
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
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ส่วนท่ี 3 รูปแบบการสอน 
 

 เนื้อหาสาระที่ตรงกับคาดหวังของผู้เข้าอบรม 
- ด้านนโยบาย : การศึกษาของมหาวิทยาลัย กรณี Disrupt/ การเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในการทำงานร่วมกัน/ ข้อมูล

ความต้องการและภาพรวมกำลังคนด้านต่างๆ/ เคร่ืองมือ และกลไกหลักของประเทศไทยที่ใช้ในการพัฒนากำลังคนของ
ประเทศ (กลไกต่างๆของกรมฝีมือแรงงาน) / โครงสร้างการพัฒนากำลังคน นโยบายการอุดมศึกษา และการเรียนรู้แบบใหม่/ 
แนวทางนโยบายในส่วนของภาคอุดมศึกษาท่ีจะทำให้เกิดการยกระดับกำลังคน 

- ด้านแผนการพัฒนากำลังคนของประเทศและระบบอุดมศึกษา : การจัดทำโครงสร้างการพัฒนากำลังคนของประเทศ 
และการทำ New Learning Model/ การเพิ่มผลิตภาพ และนโยบายในการพัฒนากำลังคนอุดมศึกษา/ แนวทางสำคัญของ
การพัฒนากำลังคนของประเทศ และระบบอุดมศึกษาท่ีจะต่อเนื่องผลักดันให้ประเทศมีขีดความสามารถ ซ่ึงคือการบูรณาการ
ร่วมกันของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบท้ังสองด้าน แต่คำถามคือจะทำอย่างไรให้บูรณาการร่วมกันได้ หากปัญหาเชิงลึกคือ
ระบบราชการ/ ช่องว่างและความท้าทายในการพัฒนากำลังคนของประเทศ/ ภาพรวมการวางแผนการพัฒนากำลังคน
อย่างท่ีควรจะเป็น รวมถึงปัญหาในปัจจุบัน/ แผนการ Up-Skill & Re-Skill กำลังแรงงาน 

- อื่นๆ : การวัด Productivity/ ตัวอย่างจากต่างประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย และประเทศเวียดนาม 
 

 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนำไปประยุกต์ใช้ 
- ด้านนโยบาย : การ Disruption ของสถาบันอุดมศึกษา/ การพิจารณานโยบายการพัฒนากำลังคนในภาพรวมของ

สถาบันอุดมศึกษา และกระทรวงแรงงานควรทำงานร่วมกัน/ กลไกการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพและ
ผลักดันให้บรรลุเป้าหมาย 

- ด้านแผนการพัฒนากำลังคนของประเทศและระบบอุดมศึกษา : การจัดทำ New Learning Model/ การวางแผน
กำลังคนและแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)/ การวางแผนเพ่ือผลิต หรือเปิดสาขาวิชาใหม่ๆ ต้องมี
ข้อมูลเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ/ การพัฒนานโยบาย การยกระดับคุณภาพแรงงานด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม/ ระบบการติดตามและจัดเก็บข้อมูล Manpower ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรม เพ่ือเป็นโมเดล
ต้นแบบก่อนขยายไปสู่อุตสาหกรรมอ่ืนๆ/ ทิศทางการปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอก 

- อื่นๆ : การวัด Productivity/ ทิศทางสถาบันอุดมศึกษา และทิศทางการพัฒนาประเทศหลังจากเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
 

 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากร 
- ด้านแผนการพัฒนากำลังคนของประเทศและระบบอุดมศึกษา : การพัฒนากำลังคนของประเทศและระบบอุดมศึกษา 

 

 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- ด้านนโยบาย : กลไกการวางระบบงบประมาณการอุดมศึกษา/ การพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับ Demand Side และ

แผนในการเพ่ิม Productivity ของกำลังคน/ การสำรวจความต้องการกำลังคนในอุตสาหกรรม เพ่ือวางแผนการผลิต
กำลังคน/ ข้อเสนอท่ีให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทำงานร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้ผลิตคนท่ีเป็นท่ีต้องการ/ วิธีวัด และ
นโยบายการอุดมศึกษา/ นโยบายการพัฒนากำลังคนท่ีต้องตอบสนองต่อความต้องการของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

- ด้านแผนการพัฒนากำลังคนของประเทศและระบบอุดมศึกษา : การพัฒนากลไกที่สามารถขับเคลื่อนระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ/ โครงสร้างการพัฒนากำลังคน/ ควรมีหน่วยงานท่ีร่วมวางระบบการพัฒนาแรงงานให้ตอบโจทย์ของ
ภาคอุตสาหกรรม อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

- อื่นๆ : อนาคตสถาบันอุดมศึกษาอาจไม่มีความสำคัญมากในด้านการผลิตกำลังคน หากปริญญาบัตรไม่เป็นท่ีต้องการ ซ่ึง
อาจจะต้องกำหนดนโยบายที่ส่งเสริมให้อุดมศึกษาขยับไปทำบทบาทการวิจัย หรือการพัฒนาสังคมชุมชนด้านอ่ืนแทน/ มี
ประเด็นข้อสงสัยว่า การให้สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นผู้กำหนดนโยบายการอุดมศึกษา และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ยังมี
หน้าท่ีในเชิงการกำกับดูแล เช่น การกำหนดตำแหน่ง การกำหนดอัตราเงินเดือนพนักงานราชการ แล้วเม่ือไร 
มหาวิทยาลัยจะเป็นอิสระ 
 

 ข้อมูล/ เอกสารประกอบเนื้อหาใดที่ท่านอยากให้เพ่ิมเติม 
- การวิเคราะห์กำลังคนของประเทศแคนาดา 
- ตัวอย่างนโยบาย กำลังคน-อุดมศึกษา ของประเทศเพ่ือนบ้าน 
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 ข้อเสนอะแนะอื่นๆ 
- เนื้อหาน่าสนใจมาก ข้อมูลประกอบดี ทำให้ทราบแนวทางในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  
- เสียง VDO ใน PART 1 ช่วงท้ายๆ เป็นต้นไป และ PART 2 ค่อนข้างเบา 
- การพัฒนากำลังคนควรมองและส่งเสริมให้ตลอดสายของ Career Path เพราะในปัจจุบัน บางหนว่ยงานไม่ได้ส่งเสริมให้

เห็น Career Path อย่างชัดเจน สุดท้ายการท่ีจะไปต่อได้ คือสายบริหารอย่างเดียว 
- การปฏิรูปมหาวิทยาลัย ควรครอบคลุมการปฏิรูปสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ด้วย 

 

............................................................................................................................ 
ข้อมูลอ้างอิง 
 หัวข้อ : Higher Education and Manpower Planning ผู้ตอบแบบประเมินจำนวนท้ังสิ้น 39 ท่าน 
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สรุปผลการประเมิน ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ ์
หัวข้อ กระบวนการพฒันาและผลักดันนโยบาย : นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 10.00-11.30 น. (โปรแกรมออนไลน์ ZOOM) 
.............................................................................................. 

ส่วนท่ี 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี้  
ก่อน การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ 

ในระดับน้อย  (2.7)  
หลัง การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ 

ในระดับมาก  (4.1) (ดูภาพประกอบท่ี 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบท่ี 1 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ ความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

ส่วนท่ี 2 รูปแบบการสอน ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ ประเมินผลต่อรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.3) 
(ดูภาพประกอบท่ี 2) 
 

1) เนื้อหาตรงกับความคาดหวัง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.1)
2) สร้างความม่ันใจ และสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.0)
3) คาดว่าสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ ถ่ายทอดได้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (3.9)
4) วิทยากรมีการยกตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบหัวข้อ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.3)
5) การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.5)
6) มีการผสมผสานท่ีเหมาะสม (การบรรยาย/ อภิปราย และการระดมความคิดเห็น) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.4)
7) ระยะเวลามีความเหมาะสม และตรงตามเวลาท่ีกำหนด พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.5)
8) ผู้เข้าอบรมมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.3)
9) การอบรมกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมใช้ความคิด และเห็นประเด็นสำคัญของเนื้อหา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.3)
10) เอกสารประกอบการบรรยายเข้าใจง่าย ช่วยให้ติดตามหัวข้อบรรยายได้ต่อเนื่อง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.3)
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ส่วนท่ี 3 รูปแบบการสอน 
 

 เนื้อหาสาระที่ตรงกับคาดหวังของผู้เข้าอบรม 
- ด้านการพัฒนาและผลักดันนโยบาย :  การผลักดันนโยบายต้องประกอบด้วยความเข้าใจร่วมกันจากหลายภาคส่วน 
- ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยแและนวัตกรรม : การจัดทำนโยบายต้องรู้ในภาพกว้างไม่ใช่แค่ด้านเทคนิค/ ความเป็นมา การ

แก้ไขปัญหาและหลักคิดของการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการจัดต้ังองค์กร 
 

 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนำไปประยุกต์ใช้ 
- ด้านการพัฒนาและผลักดันนโยบาย :  การสร้างเครือข่าย หลักคิดในการพัฒนา และความร่วมมือในการผลักดัน

นโยบายไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ/ แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/ บทบาทเชิง
นโยบายของนักวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 

- ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยแและนวัตกรรม : การพัฒนานวัตกรรม และการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ใน
การจัดทำนโยบาย 

- ด้านอื่นๆ : Think tank ของประเทศไทย/ โมเดลหัวหอมของวิทยากรทำให้เห็นช่องทางในการผลักดันและพัฒนา
นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยมี 2 แนวคิด คือ    
1) การสร้างหน่วยงาน และกลไกกลางท่ีจะนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ท้ังนี้จะต้องพัฒนาจากหน่วยงานท่ีมีอยู่ เพ่ือลด
ปัญหาความซ้ำซ้อนของหน่วยงาน 2) พัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถในการคิดกระบวนการให้นโยบายสู่การ
ปฏิบัติได้ และสิ่งสำคัญ คือการสร้างระบบ/กลไกการทบทวน และปรับปรุงนโยบายให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันเสมอ 
 

 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- ด้านการพัฒนาและผลักดันนโยบาย :  เครือข่ายการให้นโยบายจากระดับบนสู่ระดับกลาง และระดับปฏิบัติ/ นโยบาย

ไม่ได้ถูกคิดไปพร้อมกับผู้ปฏิบัติ ทำให้นโยบายท่ีนำมาใช้ไม่เกิดประโยชน์สูงสุด เข้าหลักท่ีว่า คนทำไม่ได้ใช้ คนใช้ไม่ได้
ทำ นโยบายท่ีออกมาไม่สามารถใช้ได้จริง และไม่เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

- ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยแและนวัตกรรม : การวิเคราะห์โจทย์ใหญ่ของสังคมไทยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/ 
ควรมีความรู้ในมุมกว้าง 

- ด้านอื่นๆ : รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีบทบาทท้ัง 3 ระดับ  
 

 ข้อมูล/ เอกสารประกอบเนื้อหาท่ีอยากให้เพ่ิมเติม 
- แหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ เพ่ือประกอบการทำนโยบาย 
- เอกสารประกอบเนื้อหาดีเป็นประโยชน์สำหรับปรับใช้ในการออกแบบนโยบาย 
 

 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
- วิทยากรอธิบายโดยการเปรียบเทียบข้อมูล กับสิ่งใกล้ตัวทำให้เข้าใจได้ง่ายข้ึน 

............................................................................................................................ 
ข้อมูลอ้างอิง 
 หัวข้อ : กระบวนการพัฒนาและผลักดันนโยบาย : นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผู้ตอบแบบประเมิน

จำนวนท้ังสิ้น 44 ท่าน 
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สรุปผลการประเมิน ศ.นพ.วิจารณ์ พานชิ  
หัวข้อ กระบวนการพฒันาและผลักดันนโยบาย : นโยบายด้านการบรหิารงานวิจัย 
วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 13.00-14.30 น. (โปรแกรมออนไลน์ ZOOM) 

.............................................................................................. 
ส่วนท่ี 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี้  
ก่อน การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ 

ในระดับน้อย  (2.6)  
หลัง การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ 

ในระดับมาก  (4.0) (ดูภาพประกอบท่ี 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบท่ี 1 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ ความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

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

1) เนื้อหาตรงกับความคาดหวัง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.0)
2) สร้างความม่ันใจ และสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.0)
3) คาดว่าสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ ถ่ายทอดได้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (3.7)
4) วิทยากรมีการยกตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบหัวข้อ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.4)
5) การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.4)
6) มีการผสมผสานท่ีเหมาะสม (การบรรยาย/ อภิปราย และการระดมความคิดเห็น) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.5)
7) ระยะเวลามีความเหมาะสม และตรงตามเวลาท่ีกำหนด พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.1)
8) ผู้เข้าอบรมมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.5)
9) การอบรมกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมใช้ความคิด และเห็นประเด็นสำคัญของเนื้อหา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.5)
10) เอกสารประกอบการบรรยายเข้าใจง่าย ช่วยให้ติดตามหัวข้อบรรยายได้ต่อเนื่อง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.1)
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ส่วนท่ี 3 รูปแบบการสอน 
 

 เนื้อหาสาระที่ตรงกับคาดหวังของผู้เข้าอบรม 
- ด้านการพัฒนาและผลักดันนโยบาย :  การฝึกให้คิดและมองการเชื่อมโยงในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/ 

กลไกเพื่อพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/ กลไกการติดตามประเมินผลเพ่ือนำไปสู่การผลักดันนโยบาย 
- ด้านการบริหารงานวิจัย : นโยบายการบริหารด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพ่ือเข้าถึงประชาชน  
- ด้านอื่นๆ : แนวคิดในการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  

 

 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนำไปประยุกต์ใช้ 
- ด้านการพัฒนาและผลักดันนโยบาย :  Learning Loobs ในการพัฒนานโยบาย/ การบริหารงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 
- ด้านการบริหารงานวิจัย : Monitoring & Evaluation เพ่ือการเรียนรู้และการปรับตัว/ การบริหารงาน Program 

Management Unit  (PMU) 
- ด้านอื่นๆ : การพัฒนากำลังคนในระบบด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/ การมองรองด้านในการตั้งคำถามต่อ

ระบบ หรือโจทย์ในการทำงาน/ วิธีการการวัดผล และการติดดตามประเมินผลการดำเนินงานภายใต้กรอบด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
  

 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร 
- ด้านการพัฒนาและผลักดันนโยบาย :  การติดตามประเมินผล/ เป้าหมายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัย และนวัตกรรมมีความชัดเจนว่าอยู่ในระดับประเทศ แต่ระบบภายใต้กระทรวงฯ มีกลไกการทำงานท่ีต้องทำงาน
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือให้กับบรรลุเป้าหมาย 

- ด้านอื่นๆ : ความอ่อนแอของระบบด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไทย ซ่ึงปัจจุบันพบว่าระบบการ
จัดสรรงบประมาณสู่หน่วยงานภาคปฏิบัติมีข้ันตอนซับซ้อนเกินไป/ ระบบการศึกษาภายนอกสร้าง Mental Landscape 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- ด้านการพัฒนาและผลักดันนโยบาย :  การติดตามวัดผล/ การมีพันธมิตรท่ีช่วยมองงานวิจัยไปด้วยกัน ต้ังแต่โครงการ 

ระดับท้องถ่ินไปจนถึงระดับประเทศ/ ผู้ผลักดันนโยบาย/ สิ่งสำคัญของ Integration และ Entrepreneur/ นโยบาย
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี 

- ด้านการบริหารงานวิจัย : การติดตามประเมินผลในแต่ละระดับ 
- ด้านอื่นๆ : ระบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการระบบด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 

 ข้อมูล/ เอกสารประกอบเนื้อหาท่ีอยากให้เพ่ิมเติม 
- ข้อมูลเพ่ิมเติม เนื้อหา และรายละเอียดของเอกสารประกอบการอบรม ดังนี้ 1) ระบบวิจัยของหน่วยงานอ่ืนๆ 2) 

บทบาทหน้าท่ีและโครงสร้างองค์กรต่างๆ  ตามท่ีวิทยากรได้ต้ังคำถามและกล่าวถึงในระหว่างอบรม 3) วิธีกำหนด
ตัวชี้วัดท่ีตรงเป้าหมาย 4) เอกสารตัวอย่างนโยบายด้านการบริหารงานวิจัยของหน่วยงานท่ีประสบความสำเร็จและ
นำไปสู่ประชาชน  

- ควรสรุปประเด็นในหัวข้อนี้เป็นเอกสาร เพ่ือนำไปปรับเป็นข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการระบบด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมได้ 

 

 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
- วิทยากรมีรูปแบบวิธีการสอนท่ีน่าสนใจมาก 
- ควรเพ่ิมระยะเวลาในการอบรมสำหรับรุ่นต่อไป เนื่องจากวิทยากรมีประสบการณ์สูงมากสามารถถ่ายทอด

ประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมได้อย่างดี 
- เนื่องจากมีระยะเวลาในการอบรมน้อยทำให้วิทยากรไม่สามารถตอบได้ทุกคำถาม ควรมีการปรับปรุงเพ่ิมข้ึนหากมีการ

อบรมออนไลน์เพ่ือให้วิทยากรได้ทราบทุกคำถาม 
............................................................................................................................ 

ข้อมูลอ้างอิง 
 หัวข้อ : กระบวนการพัฒนาและผลักดันนโยบาย : นโยบายด้านการบริหารงานวิจัย ผู้ตอบแบบประเมินจำนวนท้ังสิ้น 43 ท่าน 
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สรุปผลการประเมิน ดร.สมเกียรติ ต้ังกิจวาณิชย์  
หัวข้อ ผลกระทบของภูมิศาสตร์การเมืองและการเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจของโลก 

ต่อการวางนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 15.30-17.00 น. (โปรแกรมออนไลน์ ZOOM) 

.............................................................................................. 
ส่วนท่ี 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี้  
ก่อน การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ 

ในระดับน้อย  (2.5)  
หลัง การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ 

ในระดับมาก  (4.3) (ดูภาพประกอบท่ี 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบท่ี 1 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ ความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

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

1) เนื้อหาตรงกับความคาดหวัง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.4)
2) สร้างความม่ันใจ และสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.2)
3) คาดว่าสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ ถ่ายทอดได้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (3.9)
4) วิทยากรมีการยกตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบหัวข้อ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.5)
5) การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.6)
6) มีการผสมผสานท่ีเหมาะสม (การบรรยาย/ อภิปราย และการระดมความคิดเห็น) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.4)
7) ระยะเวลามีความเหมาะสม และตรงตามเวลาท่ีกำหนด พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.5)
8) ผู้เข้าอบรมมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.4)
9) การอบรมกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมใช้ความคิด และเห็นประเด็นสำคัญของเนื้อหา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.5)
10) เอกสารประกอบการบรรยายเข้าใจง่าย ช่วยให้ติดตามหัวข้อบรรยายได้ต่อเนื่อง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.5)
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
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ส่วนท่ี 3 รูปแบบการสอน 
 

 เนื้อหาสาระที่ตรงกับคาดหวังของผู้เข้าอบรม 
- ด้านการวางนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม :  ความจำเป็นของการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันอุดมศึกษา/ ความเหมือนกันและแตกต่างกันในการเปรียบเทียบประวัติศาสตร์ทาง
เศรษฐกิจของประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่น/ แนวทางความร่วมมือ บทบาทของภาคการผลิต และมหาวิทยาลัย/ แนว
ทางการกำหนดนโยบายของประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา/ นโยบายของภาครัฐในการยกระดับการแข่งขัน/ 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงข้ัวอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกต่อการวางนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมไทย 

- ด้าน Geopolitics : การมุ่งเน้นเทคโนโลยี และการแข่งขัน/ การเฝ้าระวังสงครามการค้าท่ีจะเกิดข้ึน จากบทเรียนของ
ประวัติศาสตร์/ นโยบายการขับเคลื่อนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศกลุ่มมหาอำนาจ 
 

 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนำไปประยุกต์ใช้ 
- ด้านการวางนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม :  Trend การเปลี่ยนผ่านอำนาจ การเปลี่ยนแปลงของ 

Supply Chain โลก และ Trend ของ Globalization/ การกำหนดนโยบายท่ีเกี่ยวกับการซ้ือเทคโนโลยีจากต่างชาติ 
เพ่ือการเรียนรู้ นำมาประยุกต์ดัดแปลง และพัฒนาเป็นนวัตกรรมของตนเองอย่างไม่หยุดย้ัง แต่ในกรณีของประเทศ
ไทยแนวทางนโยบายดังกล่าวนี้อาจไม่สามารถดำเนินการได้เช่นประเทศจีนท้ังหมด เนื่องจากประเทศจีนมีการผนึก
กำลังท่ีเข้มแข็งของภาครัฐและ/ การพัฒนาด้านนวัตกรรม/ การสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยทำงานกับภาคเอกชนโดยใช้ 
Incentive จากภาครัฐเป็นแรงจูงใจ/ บทบาทของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

- ด้าน Geopolitics : การเปลี่ยนแปลงของประเทศมหาอำนาจต่อบริบทประเทศไทย/ ข้อมูลพ้ืนฐานในการผลักดัน
นโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

- ด้านอื่นๆ : Artificial Intelligence (AI) 
  

 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร 
- ด้านการวางนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม :  Artificial Intelligence (AI)/ Food/ Security/ การ

วางนโยบายด้านการดึงดูดองค์ความรู้จากต่างชาติในการสร้างเทคโนโลยีในประเทศตนเอง/ การลงทุนโครงการ
พ้ืนฐานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศจีน/ การวางนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 

 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- ด้านการวางนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม :  กรณีศึกษารถไฟความเร็วสูง/ การวางนโยบาย

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม/ การส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมให้สามารถอยู่รอดกับ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงข้ัวอำนาจ 

- ด้าน Geopolitics : รัฐบาลควรส่งเสริม และมีงบประมาณสนับสนุนนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของประเทศไทยให้มีความต่อเนื่อง  

 

 ข้อมูล/ เอกสารประกอบเนื้อหาท่ีอยากให้เพ่ิมเติม 
- เอกสารการวิเคราะห์นโยบายจากภาครัฐ และยุทธศาสตร์ชาติฯ 
 

 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
- ควรเพ่ิมเติมเวลาในการตอบคำถามจากผู้เข้าร่วมอบรม 

............................................................................................................................ 
ข้อมูลอ้างอิง 

 หัวข้อ : ผลกระทบของภูมิศาสตร์การเมืองและการเปลี่ยนแปลงข้ัวอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกต่อการวางนโยบาย 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผู้ตอบแบบประเมินจำนวนท้ังสิ้น 43 ท่าน 
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สรุปผลการประเมิน ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์  
หัวข้อ กระบวนการพฒันาและผลักดันนโยบาย : นโยบายด้านดิจิทัล 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00-11.30 น. (โปรแกรมออนไลน ์ZOOM)  
.............................................................................................. 

ส่วนท่ี 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี้  
ก่อน การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ 

ในระดับน้อย  (2.4)  
หลัง การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ 

ในระดับมาก  (4.1) (ดูภาพประกอบท่ี 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบท่ี 1 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ ความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

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

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

 
 

 
 
 
 

 

ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
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ส่วนท่ี 3 รูปแบบการสอน 
 

 เนื้อหาสาระที่ตรงกับคาดหวังของผู้เข้าอบรม 
- ด้านการพัฒนาและผลักดันนโยบาย :  แนวทางการกำหนดนโยบาย 2 ต้ัง 2 หา 2 เลือก/ นโยบายสาธารณะ และ

นโยบายการปรับตัว/ มุมมองการวางนโยบาย วิธีการ และแนวทางการผลักดันนโยบายจากประสบประการณ์ของวิทยากร 
- ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล : Government one stop services/ มุมมองการจัดทำนโยบายสาธารณะ และการพัฒนาดิจิทัล 
- ด้านอื่นๆ : Social Development 

 

 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนำไปประยุกต์ใช้ 
- ด้านการพัฒนาและผลักดันนโยบาย :  Government Digital Policy/ กระบวนการการพัฒนานโยบายสาธารณะและ 

Transformation to Sustained Growth and Development/ การออกแบบระบบมาตรฐานการเปิดเผยและการ
เข้าถึงข้อมูล/ การกำหนดคำถามหรือประเด็น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและผลักดันนโบาย ควรเกิดจากกลุ่มผู้รับบริการ
และผู้มีสวนได้ส่วนเสีย/ แนวทางและประสบการณ์จากวิทยากร/ หัวใจสำคัญของการออกแบบนโยบายให้สามารถ
นำไปใช้และ Implement ได้ 

- ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล : การคิดอย่างเป็นระบบ แบบวิธี 2 ต้ัง 2 หา 2 เลือก/ ตัวอย่างในการขับเคลื่อนนโยบาย 
  

 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร 
- ด้านการพัฒนาและผลักดันนโยบาย :  การผลักดันนโยบายสู่ประชาชน 
- ด้านอื่นๆ : การพัฒนา และการบูรณาการข้อมูลร่วมกันของหน่วยงานราชการ 

 

 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- ด้านการพัฒนาและผลักดันนโยบาย :  Digital Transformation/ กระบวนการการทำนโยบายสาธารณะเพ่ือ 

Transform สู่ความเติบโตของเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน/ การพัฒนาทักษะเพ่ืออนาคต 
- ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล : การคิดอย่างเป็นระบบ และต้ังข้อสังเกต/ การ Up-skills และ การ Re-Skills ให้คนมีความสามารถ

ทางด้านดิจิทัล 
- ด้านอื่นๆ : การเข้าใจบริบทของสังคม การเปลี่ยนผ่าน และการรู้จักใฝ่เรียนรู้ และสงสัยของผู้จัดทำนโยบาย/ ตัวอย่างตัวชี้วัด 
 

 ข้อมูล/ เอกสารประกอบเนื้อหาท่ีอยากให้เพ่ิมเติม 
- รายละเอียด และการวิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะของนโยบาย บริบทของประเทศ ข้อดีและข้อเสีย เร่ือง Deposit 

Protection Agency (DPA) และมาตรการ นโยบายด้านของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในทวีปยุโรป ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และประเทศจีน 

- เพ่ิมเติม ตัวอย่างการส่งเสริมอินเตอร์เน็ตในชุมชน 
 

 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
- ประเด็นคำถามจากวิทยากรท่ีน่าสนใจ การวางแผนและนโยบาย/ การออกแบบ Platform ท่ีเป็นธรรม ควรจะเป็น

อย่างไร 
- เพ่ิมเติมเวลาในการบรรยายและแลกเปลี่ยนคำถาม 

............................................................................................................................ 
ข้อมูลอ้างอิง 

 หัวข้อ : ผลกระทบกระบวนการพัฒนาและผลักดันนโยบาย : นโยบายด้านดิจิทัล ผู้ตอบแบบประเมินจำนวนท้ังสิ้น 41 ท่าน 
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สรุปผลการประเมิน คณุอรพงศ์  เทียนเงนิ  
หัวข้อ Emerging Trends in Digital Economy  

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.30-16.00 น. (โปรแกรมออนไลน ์ZOOM)  
.............................................................................................. 

ส่วนท่ี 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี้  
ก่อน การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ 

ในระดับน้อย  (2.3)  
หลัง การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ 

ในระดับมาก  (4.1) (ดูภาพประกอบท่ี 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบท่ี 1 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ ความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

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

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

 
 

 
 
 
 

 

ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
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ส่วนท่ี 3 รูปแบบการสอน 
 

 เนื้อหาสาระที่ตรงกับคาดหวังของผู้เข้าอบรม 
- ด้านการพัฒนาและผลักดันนโยบาย :  Digital Technology Disruption/ Digital Transformation สำหรับภาครัฐ/ 

กฎหมายท่ีควบคุมตัวกลางทางด้านการเงินท่ีไม่ให้เกิดการผูกขาดมากเกินไป/ ต้องเร่งพัฒนาท้ังการใช้และการสร้าง
ระบบ AI ของประเทศใน platform ต่างๆ 

- ด้าน Emerging Trends in Digital Economy : Digital Future Trend/Digital Venture & Trend Platform/ 
Emerging Trends in Digital Economy and Implication/ การเปลี่ยนแปลงการค้าท้ังในประเทศและต่างประเทศ/ 
การเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจดิจิทัล 

- ด้านอื่นๆ : Digital Disruption ในช่วง 3-4 ปีท่ีผ่านมา 
 

 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนำไปประยุกต์ใช้ 
- ด้านการพัฒนาและผลักดันนโยบาย :  Digital Government is Needed/ บทบาทของเทคโนโลยีและการพัฒนา

ธุรกิจท่ีมีการเปลี่ยนแปลง/ ทักษะท่ีจำเป็น Technology Company 
- ด้าน Emerging Trends in Digital Economy : Adaptation Mindset/ Emerging Trends and Implication/ 

การพัฒนาการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย/ แนวคิด Digital Company และ Platform Disruption/ มุมมอง
ประเด็นท่ีภาครัฐควรส่งเสริมในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยดิจิทัลและสร้างนวัตกรรม 

- ด้านอื่นๆ : ประสบการณ์ของวิทยากร 
  

 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร 
- ด้านการพัฒนาและผลักดันนโยบาย :  Digital กับ Social/ เงินสกุลดิจิทัลท่ีมีชื่อว่า ลิบร้า (Libra) 
- ด้าน Emerging Trends in Digital Economy : Trend 6 เร่ืองกับธุรกิจของประเทศไทยในช่วงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)/ แนวโน้ม Digital 
 

 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- ด้านการพัฒนาและผลักดันนโยบาย :  Digital Company/ Digital Government/ Identify Leading Position/ 

การมีเป้าหมายท่ีชัดเจนและการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ/ การบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐกับกลไก
การค้าใหม่/ กลยุทธ์และวิธีการปรับตัวของภาครัฐในการทำงานร่วมกับ Tech Company 

- ด้าน Emerging Trends in Digital Economy : การมองเร่ืองการป้องกันปัญหาท่ีเกิดจากการถูก Disrupt ควบคู่
ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยี/ บทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล/ สังคมฐานรากจะทำอย่างไรให้มีส่วน
ร่วมใน Digital 

- ด้านอื่นๆ : ในตลาดการค้าเสรีบทบาทของภาคเอกชนมีความต้องการค่อนข้างชัดเจน แต่ภาครัฐยังขาดความเข้าใจถึง
บทบาทหน้าท่ี ท่ีจะเข้าไปสนับสนุนในตลาดการค้าเสรีให้ทำงานได้อย่างราบร่ืน ดังนั้นภาครัฐควรหากลไกท่ีจะสามารถ
ขับเคล่ือนตลาดการค้าเสรีให้ติดตลาดโลก 

 

 ข้อมูล/ เอกสารประกอบเนื้อหาท่ีอยากให้เพ่ิมเติม 
- เพ่ิมเติม เนื้อหาและเอกสารการบรรยาย ตัวอย่างกรณีศึกษาและข้อสังเกตจากประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา 
 

............................................................................................................................ 
ข้อมูลอ้างอิง 

 หัวข้อ : Emerging Trends in Digital Economy ผู้ตอบแบบประเมินจำนวนท้ังสิ้น 41 ท่าน 
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สรุปผลการประเมิน ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา 
หัวข้อ กระบวนการพฒันาและผลักดันการศึกษา  

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00-11.30 น. (โปรแกรมออนไลน ์ZOOM)  
..............................................................................................  

ส่วนท่ี 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี้  
ก่อน การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ 

ในระดับน้อย  (2.6)  
หลัง การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ 

ในระดับมาก  (4.4) (ดูภาพประกอบท่ี 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบท่ี 1 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ ความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

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

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

 
 

 
 
 
 

 

ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
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ส่วนท่ี 3 รูปแบบการสอน 
 

 เนื้อหาสาระที่ตรงกับคาดหวังของผู้เข้าอบรม 
- ด้านการพัฒนาและผลักดันการศึกษาไทย :  การปรับตัวของระบบการพัฒนาครู เพ่ือนำไปพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะ

ในการใช้ชีวิต/ การ Re-skill และ Up-skill/ ความคล่องตัวในการจัดการศึกษาในแต่ละสถานศึกษา/ ข้อมูลการศึกษา
ของประเทศไทยและแผนปฏิรูป 10 ปี/ สภาพและภาพรวมของปัญหาเกี่ยวกับระบบการศึกษาไทยในมุมกว้าง
เนื่องจากแนวทางการแก้ปัญหายังไม่ชัดเจน เช่น พ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
 

 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนำไปประยุกต์ใช้ 
- ด้านการพัฒนาและผลักดันการศึกษาไทย :  การพัฒนาการศึกษาเป็นเร่ืองสำคัญ/ การร่วมกันพัฒนาการศึกษา

ระหว่างโรงเรียนและมหาวิทยาลัย/ กระบวนการปฏิรูปการศึกษา/ ความเหลื่อมล้ำกับการพัฒนาการศึกษาไทย/ แนวทาง 
การปรับการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทและมีประสบการณ์จริง 

- ด้านอื่นๆ : นโยบายโดยท่ัวไป หลักการออกแบบนโยบาย ควรมีการหาข้อมูล วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลไปสู่
การหาคำตอบ และการออกแบบนโยบายจะต้องมีทางเลือก 

  

 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- ด้านการพัฒนาและผลักดันการศึกษาไทย : การพัฒนาครูเพ่ือสร้างคนในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาให้ตรง
กับตลาดแรงงาน (ต้องวางรากฐานต้ังแต่เด็ก) รวมถึงการพัฒนาหลักสูตร/ การเชื่อมโยงระบบการศึกษาจากระดับพ้ืนฐาน 
สู่ระดับอุดมศึกษา และระดับวิชาชีพ/ การตอบสนองประเด็นช่องว่างและความท้าทายในการพัฒนาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน/ คุณภาพการศึกษาของประเทศไทยอยู่ในระดับต่ำ ทำให้การแข่งขันทางการศึกษามีน้อย/ แผนปฏิรูประบบ
การศึกษาของไทย  
 

 ข้อมูล/ เอกสารประกอบเนื้อหาท่ีอยากให้เพ่ิมเติม 
- กระบวนการจัดทำนโยบายและผลักดันนโยบายการศึกษาของต่างประเทศ 

 

 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
- ระบบการประเมินแผนปฏิรูป และการปรับระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย 
- เนื่องจากเวลามีจำกัด จึงเพ่ิมความกระชับของเนื้อหา เน้นประเด็นสำคัญของแต่ละเรื่องเป็นหลัก 

............................................................................................................................ 
ข้อมูลอ้างอิง 

 หัวข้อ : กระบวนการพัฒนาและผลักดันการศึกษา  ผู้ตอบแบบประเมินจำนวนท้ังสิ้น 37 ท่าน 
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สรุปผลการประเมิน นพ.สมศักด์ิ ชุณหรศัม์ิ  
หัวข้อ ทิศทางการพัฒนาระบบสาธารณสขุ (Health System Development)  
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30-17.00 น. (โปรแกรมออนไลน ์ZOOM)  

..............................................................................................  
ส่วนท่ี 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี้  
ก่อน การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ 

ในระดับน้อย  (2.3)  
หลัง การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ 

ในระดับมาก  (4.1) (ดูภาพประกอบท่ี 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบท่ี 1 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ ความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

ส่วนท่ี 2 รูปแบบการสอน ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ ประเมินผลต่อรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.3) 
(ดูภาพประกอบท่ี 2) 
 

1) เนื้อหาตรงกับความคาดหวัง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.3)
2) สร้างความม่ันใจ และสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.0)
3) คาดว่าสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ ถ่ายทอดได้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (3.8)
4) วิทยากรมีการยกตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบหัวข้อ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.6)
5) การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.6)
6) มีการผสมผสานท่ีเหมาะสม (การบรรยาย/ อภิปราย และการระดมความคิดเห็น) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.4)
7) ระยะเวลามีความเหมาะสม และตรงตามเวลาท่ีกำหนด พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.4)
8) ผู้เข้าอบรมมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.3)
9) การอบรมกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมใช้ความคิด และเห็นประเด็นสำคัญของเนื้อหา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.4)
10) เอกสารประกอบการบรรยายเข้าใจง่าย ช่วยให้ติดตามหัวข้อบรรยายได้ต่อเนื่อง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.3)
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
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ส่วนท่ี 3 รูปแบบการสอน 
 

 เนื้อหาสาระที่ตรงกับคาดหวังของผู้เข้าอบรม 
- ด้านการพัฒนาและผลักดันนโยบาย :  Healthcare System/ การพัฒนาระบบสาธารณสุขจากอดีตถึงปัจจุบัน/ 

กระบวนการวิจัยระบบและการวางรากฐานระบบสาธารณสุขท่ีใช้การมีส่วนร่วมจากประชาชนจนเป็นระบบ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ท่ีเข้มแข็งของประเทศไทย/ แนวคิดและกระบวนการสร้างนโยบาย 

- ด้านทิศทางการพัฒนาระบบสาธารณสุข (Health System Development) : การสร้างโมเดลท่ีใช้งานได้จริงจาก
นักวิชาการ/ การพัฒนาระบบสาธารณสุขไทยกับการวิจัยด้านสาธารณสุข/ ความสามารถในการใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกับ Health Security 
 

 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนำไปประยุกต์ใช้ 
- ด้านการพัฒนาและผลักดันนโยบาย :  กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะและการสร้างความร่วมมือระหว่าง Key 

Actor รวมถึงการทำงานอย่างเป็นระบบ/ การสร้างนโยบายผ่านหลักฐานและการรับฟังความคิดเห็น/ การสร้าง 
Support System ท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม/ กระบวนการผลักดันนโยบายสามสิบ
บาทรักษาทุกโรค/ มุมมองด้านการพัฒนาวิจัยในระดับ Sector vs National/ หลักการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

- ด้านทิศทางการพัฒนาระบบสาธารณสุข (Health System Development) : ประวัติความเป็นมาของการออกนโยบาย
สาธารณะสุข กระบวนการทำงาน และบทบาทของแต่ละองค์กร รวมถึงวิธีและแนวทางจัดการกับความท้าทายต่างๆ/ การ
กำหนดนโยบายการพัฒนาระบบสาธารณสุข 

- ด้านอื่นๆ : การนำบทเรียน แนวความคิด วิธีการ ไปใช้ในการออกแบบนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม/ การทดสอบนโยบาย และการปรับตัวอย่างรวดเร็วเพ่ือยกเลิกนโยบายหากไม่เกิดประโยชน์ 
 

 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- ด้านการพัฒนาและผลักดันนโยบาย :  การพัฒนานโยบายวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา

ระบบสาธารณสุข/ การพัฒนาความร่วมมือให้เป็นระบบ และการผลักดันท่ีชัดเจน/ การศึกษาและสร้างนโยบายบน
หลักพ้ืนฐานของความเป็นจริง แล้วหาโอกาสผลักดันให้เกิดข้ึนจริงในเวลาท่ีเหมาะสม 

- ด้านทิศทางการพัฒนาระบบสาธารณสุข (Health System Development) : เป้าหมาย และความท้าทาย/ 
อุปสรรคของการผลักดันนโยบาย (ปัญหาด้านการเมือง)/  

- ด้านอื่นๆ : กระบวนการจัดทำนโยาย การทดสอบเชิงนโยบาย ผลกระทบจากนโยบาย ต่างๆ 
 

 ข้อมูล/ เอกสารประกอบเนื้อหาท่ีอยากให้เพ่ิมเติม 
- แนวคิดการออกแบบนโยบายที่วิทยากรแลกเปลี่ยนในระหว่างการอบรมมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก  
- หนังสือท่ีวิทยากรแนะนำ 

 

 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
- ประสบการณ์การการออกแบบนโยบายและแผนของวิทยากรเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางท่ีดีในการนำไป

ประยุกต์ใช้กับการทำนโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
............................................................................................................................ 

ข้อมูลอ้างอิง 
 หัวข้อ : ทิศทางการพัฒนาระบบสาธารณสุข (Health System Development) ผู้ตอบแบบประเมินจำนวนท้ังสิ้น 38 ท่าน 
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สรุปผลการประเมิน คณุประวิทย์  ประกฤตศรี 
หัวข้อ บทบาทของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการเติบโตของภาคธรุกิจและการคา้ของไทย 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00-11.30 น. (โปรแกรมออนไลน ์ZOOM)  
..............................................................................................  

ส่วนท่ี 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี้  
ก่อน การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ 

ในระดับน้อย  (2.6)  
หลัง การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ 

ในระดับมาก  (4.0) (ดูภาพประกอบท่ี 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบท่ี 1 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ ความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

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

1) เนื้อหาตรงกับความคาดหวัง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (3.9)
2) สร้างความม่ันใจ และสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (3.8)
3) คาดว่าสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ ถ่ายทอดได้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (3.7)
4) วิทยากรมีการยกตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบหัวข้อ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.4)
5) การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.3)
6) มีการผสมผสานท่ีเหมาะสม (การบรรยาย/ อภิปราย และการระดมความคิดเห็น) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.2)
7) ระยะเวลามีความเหมาะสม และตรงตามเวลาท่ีกำหนด พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.2)
8) ผู้เข้าอบรมมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.0)
9) การอบรมกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมใช้ความคิด และเห็นประเด็นสำคัญของเนื้อหา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (3.9)
10) เอกสารประกอบการบรรยายเข้าใจง่าย ช่วยให้ติดตามหัวข้อบรรยายได้ต่อเนื่อง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.1)
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
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ส่วนท่ี 3 รูปแบบการสอน 
 

 เนื้อหาสาระที่ตรงกับคาดหวังของผู้เข้าอบรม 
- ด้านการพัฒนาและผลักดันนโยบาย :  Design Thinking ในการทำ Innovation 
- ด้านธุรกิจและการค้าของไทย : การตลาดด้านสินค้าเกษตร/ การให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคธุรกิจ 
 

 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนำไปประยุกต์ใช้ 
- ด้านการพัฒนาและผลักดันนโยบาย :  Design thinking ในการพัฒนาด้านนวัตกรรม/ การพัฒนาด้านเกษตรมูลค่าสูง/ 

การนำ Design Thinking Process ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบนโยบาย เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการวิจัยพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ได้ในทุกระดับ/ แนวความคิดของบริษัท IDEO โดยเฉพาะ Experimentation น่าจะเป็นกระบวนการท่ี
สำคัญในการนำนโยบายไปประยุกต์ใช้ 

- ด้านธุรกิจและการค้าของไทย : การเตรียมการหลังสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 / แนวโน้มภาคอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว/ การให้ความสำคัญของการจัดทำโครงการต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน เช่น ฝุ่นควัน  

  

 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร 
- ด้านธุรกิจและการค้าของไทย : หลักเกณฑ์การคัดเลือกธุรกิจเข้าร่วมงาน THAIFEX และการติดตามผลสำเร็จ

ภายหลังท่ีเกิดจากการเข้าร่วมงาน 
 

 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- ด้านการพัฒนาและผลักดันนโยบาย :  Pain point กับการออกแบบนโยบายท่ีสอดคล้องกับความต้องการ/ Social 

Innovation/ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนชีวิตวิถีใหม่แบบใหม่ New Normal ของภาคธุรกิจท่ีต้องปรับตัวใน
การแข่งขันและดำเนินธุรกิจ 

- ด้านธุรกิจและการค้าของไทย : การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนไทยที่ได้เผชิญกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้
แนวทางการบริหารธุรกิจและการค้าของไทยมีการปรับเปลี่ยน เพ่ือความอยู่รอดขององค์กรในภาวะเศรษฐกิจถดถอย 
ในอีกด้านหนึ่งอาจเป็นโอกาสให้นักวิจัยได้การคิดค้นหรือนำผลงานวิจัยมาปรับประยุกต์ใช้เพ่ือให้ภาคธุรกิจการค้าของ
ไทยเจริญเติบโตต่อไปได้ ในสถานการณ์นี้สิ่งท่ีเห็นได้ชัดเจนจากการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ประโยชน์มากข้ึน เช่น การนำ Robot มาใช้ในการบริการทางการแพทย์ หรือ การใช้ Application 
การสั่งอาหาร/ การใช้เทคโนโลยีมีความจำเป็นอย่างมากต่อการขับเคลื่อนธุรกิจและการค้าในปัจจุบัน 

 

 ข้อมูล/ เอกสารประกอบเนื้อหาท่ีอยากให้เพ่ิมเติม 
- แนวความคิดหลัก/ เป้าประสงค์ และแรงจูงใจในการจัดทำหอการค้าไทยท่ีสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศ 
 

............................................................................................................................ 
ข้อมูลอ้างอิง 

 หัวข้อ : บทบาทของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการเติบโตของภาคธุรกิจและการค้าของไทย ผู้ตอบแบบ
ประเมินจำนวนท้ังสิ้น 41 ท่าน 
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สรุปผลการประเมิน คณุนชุนาถ  คุณความดี 
หัวข้อ บทบาทตลาดทนุในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30-15.00 น. (โปรแกรมออนไลน ์ZOOM)  
..............................................................................................  

ส่วนท่ี 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี้  
ก่อน การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ 

ในระดับน้อย  (2.3)  
หลัง การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ 

ในระดับปานกลาง  (3.9) (ดูภาพประกอบท่ี 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบท่ี 1 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ ความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

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

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

 
 

 
 
 
 

 

ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
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ส่วนท่ี 3 รูปแบบการสอน 
 

 เนื้อหาสาระที่ตรงกับคาดหวังของผู้เข้าอบรม 
- ด้านการพัฒนาและผลักดันนโยบาย :  การสนับสนุนการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม/ กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ในตลาดทุน 
- ด้านตลาดทุนในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม : ความเข้าใจโอกาสจากตลาดทุนเป็นกลไก

ขับเคล่ือนการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
- ด้านอื่นๆ : Capital Market Ecosystem/ การสร้างทางเลือกในการขับเคลื่อนนโยบายแบบมีส่วนร่วม 

 

 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนำไปประยุกต์ใช้ 
- ด้านการพัฒนาและผลักดันนโยบาย :  โอกาสจากตลาดทุนท้ังในประเทศ และต่างประเทศ 

 

 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- ด้านการพัฒนาและผลักดันนโยบาย :  การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบทในปัจจุบันและอนาคต/ การพัฒนา

นโยบายรองรับผู้สูงอายุท่ีมีเงินออมไม่เพียงพอค่าใช้จ่าย/ การประสาน ทำงานกับตลาดทุน 
- ด้านตลาดทุนในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม : การเลือกลงทุนในการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม

มูลค่าในระบบทุนในอนาคต 
 

 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
- เพ่ิมเติมข้อมูลความเก่ียวเนื่องของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ 
- บทบาทสำคัญและตัวอย่างของผู้เล่นทางตลาดทุนต่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

............................................................................................................................ 
ข้อมูลอ้างอิง 

 หัวข้อ : บทบาทตลาดทุนในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ ผู้ตอบแบบประเมินจำนวนท้ังสิ้น 41 ท่าน 
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สรุปผลการประเมิน คณุกานต์  ตระกูลฮุน 
หัวข้อ กระบวนการพฒันาและผลักดันนโยบายในภาคเอกชน  

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30-17.00 น. (โปรแกรมออนไลน ์ZOOM)  
..............................................................................................  

ส่วนท่ี 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี้  
ก่อน การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ 

ในระดับน้อย  (2.5)  
หลัง การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ 

ในระดับมาก  (4.1) (ดูภาพประกอบท่ี 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบท่ี 1 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ ความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

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

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

 
 

 
 
 
 

 

ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
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ส่วนท่ี 3 รูปแบบการสอน 
 

 เนื้อหาสาระที่ตรงกับคาดหวังของผู้เข้าอบรม 
- ด้านการพัฒนาและผลักดันนโยบายในภาคเอกชน :  การให้ความสำคัญด้านการลงทุนวิจัยนวัตกรรมของภาคเอกชน/ 

การบริหารบุคลากรในการทำวิจัยของภาคเอกชน/ การมีส่วนร่วมในการลงทุนวิจัยของภาคเอกชน/ การตระหนักของ
ภาคเอกชนท่ีจะต้องมีสินค้านวัตกรรมเป็นของตนเอง และการวัดมูลค่าเพ่ิมจากการพัฒนาสินค้านวัตกรรมได้ชัดเจน/ 
ความร่วมมือและแนวโน้มในการพัฒนากำลังคนของภาครัฐและภาคเอกชน/ นโยบายและการขับเคลื่อนงานของ 
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (SCG) 

- ด้านอื่นๆ : แนวคิดของผู้บริหาร (วิทยากร) ท่ีใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการนำองค์กร ซ่ึงทำให้ 
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (SCG) ไม่หยุดนิ่งและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยเฉพาะอย่างการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรในบุคลากร 
 

 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนำไปประยุกต์ใช้ 
- ด้านการพัฒนาและผลักดันนโยบายในภาคเอกชน :  Career Path ของนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยในภาคเอกชน/ การ

คัดเลือกบุคลากรท่ีมีคุณภาพ/ การนำความคิดเห็นไปออกแบบกลไกสนับสนุนภาคเอกชน/ การวิจัยและพัฒนาที่เน้น
ไปสู่การค้าเชิงพาณิชย์มากขึ้น/ การศึกษาแนวทางการสนับสนุนภาคเอกชนขนาดใหญ่ผ่านกลไกทางภาษี เช่น ภาษี 
300%/ นโยบายการส่งเสริม สนับสนุนการลงทุนใน R&D การพัฒนากลไกในการใช้ทรัพยากร (บุคลากร เทคโนโลยี 
และองค์ความรู้) หรือการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน 

- ด้านอื่นๆ : การพัฒนา Soft Skill ต่างๆ ของบุคลากร และค่านิยมองค์กร 
  

 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร 
- ด้านการพัฒนาและผลักดันนโยบายในภาคเอกชน :  การปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 

 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- ด้านการพัฒนาและผลักดันนโยบายในภาคเอกชน :  การกำหนดนโยบายและมาตรการสนับสนุนในการลงทุนวิจัย

พัฒนานวัตกรรมให้แก่ภาคเอกชน/ การพัฒนากำลังคนในอนาคต/ ความสำคัญของการสนับสนุน R&D การมี
เป้าหมายและทิศทางท่ีชัดเจน การมุ่งเน้นงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ได้จริง ความสำคัญของการพัฒนากลไกใน
การใช้ทรัพยากร (บุคลากร เทคโนโลยี และองค์ความรู้) หรือการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชน/ ความยืดหยุ่น
ในการทำงานวิจัย และการเน้นผลลัพธ์มากกว่ากระบวนการทำงาน/ นวัตกรรม สิทธิบัตร กับการใช้ประโยชน์ทาง
อุตสาหกรรม/ นโยบายและการส่งเสริมแรงงานกลุ่มงานวิจัยระดับปริญญาเอก (PH.D) ไปทำงานภาคเอกชนเพ่ิมข้ึน/ 
ผลักดันความร่วมมือกับภาคเอกชนเพ่ือการวิจัย การสร้างสินค้านวัตกรรมท่ีมีมูลค่าสูง 

- ด้านอื่นๆ : การให้ความสำคัญของการพัฒนาคน ท้ัง Soft และ Hard Skill 
 

 ข้อมูล/ เอกสารประกอบเนื้อหาท่ีอยากให้เพ่ิมเติม 
- ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ท่ีเพ่ิม High Value Activities (HVA) จาก Commodity 
 

 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
- หัวข้อหลักสูตรดี วิทยากรดี แต่การเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หรือศึกษาข้อมูลย้อนหลังไม่สามารถทำได้เต็มท่ี อยากให้มี

การจัดแบบ Face to Face หรือเปิดโอกาสผู้เข้าร่วมอบรม Sit In ได้ในรุ่นถัดไป 
............................................................................................................................ 

ข้อมูลอ้างอิง 
 หัวข้อ : กระบวนการพัฒนาและผลักดันนโยบายในภาคเอกชน  ผู้ตอบแบบประเมินจำนวนท้ังสิ้น 42 ท่าน 
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สรุปผลการประเมิน น.สพ.ยุคล  ลิ้มแหลมทอง 
หัวข้อ กระบวนการพฒันาและผลักดันนโยบาย : นโยบายด้านการเกษตร 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00-10.30 น. (โปรแกรมออนไลน์ ZOOM)  
..............................................................................................  

ส่วนท่ี 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี้  
ก่อน การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ 

ในระดับน้อย  (2.7)  
หลัง การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ 

ในระดับมาก  (4.2) (ดูภาพประกอบท่ี 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบท่ี 1 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ ความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

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

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

 
 

 
 
 
 

 

ภาพประกอบท่ี 2 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ รูปแบบการสอนของวิทยากร 
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ส่วนท่ี 3 รูปแบบการสอน 
 

 เนื้อหาสาระที่ตรงกับคาดหวังของผู้เข้าอบรม 
- ด้านการพัฒนาและผลักดันนโยบาย : กรอบเค้าโครงของนโยบายด้านการเกษตร/ การพัฒนาและผลักดันนโยบาย

เร่ืองการเกษตรแบบองค์รวม/ ความท้าทายของนโยบายเกษตรท่ีมีหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในระบบจำนวนมาก/ 
ภาพรวมของนโยบายการเกษตรต้องคำนึงถึง Sector และการจัดลำดับความสำคัญ 

- ด้านการเกษตร : Smart Farming/ ความสำคัญของภาคการเกษตร/ นโยบายด้านการเกษตรที่เกี่ยวพันกับระบบ
นโยบายด้านอ่ืนๆ 
 

 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนำไปประยุกต์ใช้ 
- ด้านการพัฒนาและผลักดันนโยบาย : Agri Map/ การออกแบบนโยบายการเกษตรและนโยบายอ่ืนๆ ท่ีสนับสนุน

นโยบายเกษตรเชิงระบบ/ หลักการวิเคราะห์แบบสมดุลท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
- ด้านการเกษตร : การบริหารจัดการน้ำและท่ีดินทำกิน/ การผลักดัน Smart Farmers ให้ขยายวงกว้าง รวมท้ังการ

สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย/ ปจัจัยท่ีทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง 
- ด้านอื่นๆ : เข้าใจนโยบายการเกษตรและโมเดลเศรษฐกิจ BCG สำหรับการทำงานวิจัยมากข้ึน 

  

 ประเด็นท่ีผู้ร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมคนอื่นๆ และวิทยากร 
- ด้านการพัฒนาและผลักดันนโยบาย : นโยบายภาพรวม 
- ด้านการเกษตร : นโยบายการเกษตร และแนวทางการบริหารของรัฐบาล 

 

 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- ด้านการพัฒนาและผลักดันนโยบาย :  โมเดลเศรษฐกิจ BCG และ Food Loss and Waste Management/ การ

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรในมิติต่าง ๆ/ การพัฒนากลไกการส่งเสริมทักษะและสร้างนวัตกรรมเพ่ือช่วยเพ่ิม 
Productivity และลดต้นทุนตลอด Value Chain/ การผลิต และสนับสนุนองค์ความรู้ Smart Farming & Smart 
Farmer/ นโยบายของภาคการเกษตรมีความชัดเจน ดังนั้นนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมควรเน้นการ
ผลักดัน สร้างความร่วมมือท่ีตอบสนองความต้องการภาคเกษตรให้ขยายวงกว้างมากข้ึน เช่น การสร้างเครือข่ายการ
จัดการน้ำชุมชน เป็นต้น 

- ด้านการเกษตร : Precision Agriculture/ การผลักดันให้เกษตรไทยเป็นเกษตรกรอัจฉริยะ รู้จักใช้ระบบ It มาช่วย
พัฒนาการผลิต 

 

 ข้อมูล/ เอกสารประกอบเนื้อหาท่ีอยากให้เพ่ิมเติม 
- นโยบายการเกษตรของประเทศเพ่ือนบ้าน 

............................................................................................................................ 
ข้อมูลอ้างอิง 

 หัวข้อ : กระบวนการพัฒนาและผลักดันนโยบาย : นโยบายด้านการเกษตร ผู้ตอบแบบประเมินจำนวนท้ังสิ้น 38 ท่าน 
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สรุปผลการประเมิน คณุปฐมา  จันทรักษ์ 
หัวข้อ การรับมือกับ Digital  Disruption  

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30-17.00 น. (โปรแกรมออนไลน ์ZOOM)  
..............................................................................................  

ส่วนท่ี 1 ความรู้ความเข้าใจจากการบรรยาย 
จากการบรรยาย พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี้  
ก่อน การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ 

ในระดับน้อย  (2.6)  
หลัง การอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ 

ในระดับมาก  (4.2) (ดูภาพประกอบท่ี 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบท่ี 1 แสดงรายละเอียดผลประเมินของผู้เข้าร่วมอบรมต่อ ความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรม 
 

ส่วนท่ี 2 รูปแบบการสอน ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ ประเมินผลต่อรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.3) 
(ดูภาพประกอบท่ี 2) 
 

1) เนื้อหาตรงกับความคาดหวัง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.4)
2) สร้างความม่ันใจ และสามารถนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.1)
3) คาดว่าสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ ถ่ายทอดได้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (3.8)
4) วิทยากรมีการยกตัวอย่าง และกรณีศึกษาประกอบหัวข้อ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.4)
5) การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.6)
6) มีการผสมผสานท่ีเหมาะสม (การบรรยาย/ อภิปราย และการระดมความคิดเห็น) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.4)
7) ระยะเวลามีความเหมาะสม และตรงตามเวลาท่ีกำหนด พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.2)
8) ผู้เข้าอบรมมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.1)
9) การอบรมกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมใช้ความคิด และเห็นประเด็นสำคัญของเนื้อหา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.3)
10) เอกสารประกอบการบรรยายเข้าใจง่าย ช่วยให้ติดตามหัวข้อบรรยายได้ต่อเนื่อง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.4)
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ส่วนท่ี 3 รูปแบบการสอน 
 

 เนื้อหาสาระที่ตรงกับคาดหวังของผู้เข้าอบรม 
- ด้านการพัฒนาและผลักดันนโยบาย : การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดข้ึน/ ความจำเป็นในการสร้าง 

Platform เพ่ือให้เห็น Connection ของหน่วยงานท้ังหมด เพ่ือให้เข้าใจความหมายไปในทิศทางเดียวกัน และ
ขับเคล่ือนการทำงานร่วมกัน 

- การรับมือกับ Digital Disruption : กระบวนการการรับมือควรเร่ิมต้นจากคนก่อน ไม่ใช่เร่ิมต้นท่ีเทคโนโลยี/ การ
วิเคราะห์ตนเอง และงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อหาโอกาสปรับตัว/ การให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล 

- ด้านอื่นๆ : การแชร์ประสบการณ์และมุมมองจากการทำงานในองค์กรระดับโลก/ การยกตัวอย่างท่ีมีความชัดเจน 
 

 เนื้อหาสาระส่วนใดท่ีผู้เข้าอบรมจะนำไปประยุกต์ใช้ 
- ด้านการพัฒนาและผลักดันนโยบาย : Debate Discuss and Design (3Ds)/ การใช้ประโยชน์จาก  Digital 

Disruption/ ความสำคัญและความจำเป็นในการผลักดันและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม/ปัญญาประดิษฐ์ 
(AI)/ เทคโนโลยีควอนตัม (Quantum Tech)/ ปัจจัยสำหรับการรับมือกับ Digital Disruption สามารถเป็นฐานการ
สนับสนุนการพัฒนาและผลักดันนโยบาย 

- การรับมือกับ Digital Disruption : การให้ความสำคัญกับทรัพยากรคน Voice of Employee/ การเตรียมตัว ตาม
หลักการ Human at Center, Innovation at Scale, Technology at Speed/ สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากร 
และทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างแรก ไม่ใช่เร่ิมต้นในการคิดค้นเทคโนโลยี 
 

 ประเด็นท่ีผู้เข้าร่วมอบรมมีความเห็นสอดคล้องกับการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
- ด้านการพัฒนาและผลักดันนโยบาย : การนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาปรับใช้/ การจัดทำนโยบายท่ีเสริมความเข้มแข็ง

ให้กับ Platform ใน Sector ต่างๆ เพ่ือเชื่อมต่อกับ National Platform/ การออกแบบDigital/ การมีนโยบายใน
การส่งเสริม และพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีความรู้เร่ือง Digital Disruption/ หลกัการคิดเพ่ือรับมือ Crisis ด้วย Digital 

- การรับมือกับ Digital Disruption : Data Access/ การปรับตัวโดยใช้ Digital ท่ีเปลี่ยนแปลงมากขึ้น 
- ด้านอื่นๆ : สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ 

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