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บทสรุปสําหรับผูบริหาร

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนรากฐานสําคัญอยางยิ่งของการพัฒนาประเทศ  ในทาง
เศรษฐกิจ  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนปจจัยหลัก  ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศและมีสวนสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ทามกลางปจจัยภายนอก
ประเทศที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจของไทย  เชน  มาตรการการคาระหวางประเทศที่มีการแขงขันที่
รุนแรง  ปญหาวิกฤติการเงิน  ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศและสิ่งแวดลอมของโลก  ความรู
และการพัฒนาดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  จึงเปนปจจัยสําคัญในการยกระดับขีด
ความสามารถทางการแขงขันของประเทศ  และการพัฒนาคุณภาพชีวิติของประชาชน  เพื่อเปน
แนวทางนําประเทศไทยไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน  ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปจจุบันงานดานตางประเทศมีความสําคัญมากขึ้น  เน่ืองจากมิติทางดานตางประเทศ
เกี่ยวของกับทุกภาคสวน  อาทิ  สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดลอม  วิกฤตพลังงาน  ความแปรปรวนของ
สภาพภูมิอากาศ  การสรางความสมดุลของระบบนิเวศน  ไขหวัดใหญ 2009 รัฐบาลชุดปจจุบันจึง
เนนการดําเนินนโยบายตางประเทศในเชิงรุก  และกระชับความรวมมือและความเปนหุนสวนทาง
ยุทธศาสตรกับประเทศตางๆ  เพื่อขยายความรวมมือทางการเมือง  ความมั่นคง  เศรษฐกิจ  การคา
การเงิน  การลงทุน  การทองเที่ยว  รวมทั้งแสวงหาตลาดใหม  เพื่อพัฒนาความรวมมือดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและองคความรูใหมๆ

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในฐานะที่เปนองคกรหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพื่อสรางเศรษฐกิจที่แขงขันได  บนสังคมแหงความรู  ไดสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลดานตางประเทศ และไดใหความสําคัญกับความรวมมือกับตางประเทศเพื่อ
สรางขีดความสามารถในการแขงขันและแลกเปลี่ยนถายทอดความรู ความชํานาญ  ในสวนที่
ประเทศยังขาดอยู  และยังเปนการสรางเสริมศักยภาพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ
ใหมีความเขมแข็ง  รวมถึงการพัฒนากําลังคน  ในการดําเนินความรวมมือกับนานาประเทศ
ประเทศไทยไดรับผลประโยชนทั้งในทางตรงและทางออม  ทางตรงคือ  ผลประโยชนทางดานการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  และในทางออมคือ  การสงเสริมความสัมพันธอันดีและใกลชิดระหวาง
ประชาชน  รวมทั้งสงเสริมความมั่นคงทางการเมือง  และยังเปนการเสริมสรางความสัมพันธที่ ดีกับ
นานาประเทศ  และยังเปนการเสริมสรางความสัมพันธที่ดีกับนานาประเทศ สงเสริมความรวมมือ
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการวิจัยและพัฒนา ไดรับเทคโนโลยีและประสบการณความรู
ความชํานาญจากโครงการดานวิชาการ  การประชุมสัมมนาและการฝกอบรม ขยายความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจ  เพื่อเพิ่มรายไดเขาสูประเทศ ลดปญหาและอุปสรรคทางเศรษฐกิจและการคาของไทย



จ

ในตลาดตางประเทศ  และขยายสวนแบงการตลาดของสินคาออกของไทย เพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันระหวางประเทศ ดึงดูดการลงทุน  และสงเสริมการรวมทุนระหวางกัน
สรางความใกลชิดและเชื่อถือระหวางกัน  เพื่อแกไขปญหาและความเขาใจผิดตางๆ  ขยายความ
รวมมือดานการทองเที่ยว  และสรางเครือขายการทองเที่ยว ขยายโอกาสในการเชื่อมโยงเครือขาย
การคมนาคม  ทั้งทางบก  ทางนํ้า  และทางอากาศ และยังเปนการเสริมสรางความเขาใจและการมี
ปฏิสัมพันธที่ดีระหวางประชาชนตอประชาชนรวมทั้งสื่อมวลชน
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กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาคร้ังน้ี  ไดรับความสําเร็จลุลวงดวยดี  เพราะผูทําการศึกษาไดรับความกรุณาจาก
คณะอาจารยที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย ดร.อภิญญา  รัตนมงคลมาศ ที่ไดกรุณาใหคําแนะนําใน
การแกไขปรับปรุงขอบกพรองของรายงานการศึกษาสวนบุคคล  ใหมีความถูกตอง สมบูรณ  และ
ใครขอขอบพระคุณ เอกอัครราชทูตเพ็ญศักด์ิ  ชลารักษ  ศาสตราจารย ดร.ไชยวัฒน  ค้ําชู  ที่ได
กรุณาสละเวลาอันมีคาใหคําปรึกษาแนะนํา  แกไขขอบกพรองตางๆ  เกี่ยวกับเร่ืองที่ศึกษาคร้ังน้ี
ดวยความเอาใจใสอยางดี  ผูทําการศึกษาจึงใครขอขอบพระคุณคณะอาจารยที่ปรึกษาทุกทาน  ดวย
ความเคารพอยางสูงไว ณ ที่น้ี

ขอขอบคุณสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ  กระทรวงการตางประเทศ ที่ไดให
โอกาสผูศึกษาเขามารวมรับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต  รุนที่ 1 ทําใหไดรับความรู
หลากหลายในเร่ืองที่เปนประโยชนอยางยิ่ง
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บทท่ี 1
บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนปจจัยที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ  โดยเฉพาะในยุคแหง

เศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge – Based Economy) ซึ่งประเทศตางๆ ตองอาศัยการพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางตอเน่ือง ในการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน และการเพิ่ม
คุณภาพชีวิตของประชาชน ดังน้ันจึงมีความจําเปนในการที่จะสรางความรวมมือดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีกับตางประเทศใหมากขึ้น เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนและถายทอดความรู ความ
ชํานาญ ในสวนที่ประเทศยังขาดอยู

รัฐบาลตระหนักถึงความสําคัญกับบทบาทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ในการเพิ่ม
ความสามารถ  ในการแขงขันทางเศรษฐกิจ  และการยกระดับคุณภาพชีวิต จึงไดมีการกอต้ัง
กระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและการพลังงานขึ้น  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2522 ตอมาในป 2535
ไดเปลี่ยนชื่อเปนกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  และในป 2545 ไดเปลี่ยนชื่อ
เปนกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เน่ืองจากรัฐบาลไดปฏิรูประบบราชการ  โดยแยกงาน
ดานพลังงานและสิ่งแวดลอมออกไปต้ังเปน  กระทรวงพลังงาน  และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

1.2 วิสัยทัศน พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตรของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.2.1 วิสัยทัศนกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เปนองคกรหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสราง
ปญหาในสังคมใชสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสรางความสามารถของประเทศอยาง
ยั่งยืน

1.2.2     พันธกิจกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1) เสนอแนะนโยบาย  จัดทํายุทธศาสตรและแผนดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

และนวัตกรรม
2) ริเร่ิม  เรงรัด  ผลักดันและดําเนินการวิจัยและพัฒนา  เพื่อสรางองคความรูและ

สรางผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานวิทยาศาสตร
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เทคโนโลยีและนวัตกรรม
3) รวมมือกับหนวยงานตางๆ  สรางคนดีและเกงในทุกระดับ  รวมทั้งสรางความ

ตระหนักดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหแพรหลาย  และเปนที่ยอมรับ
4) สรางระบบสนับสนุนวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีแ ละนวัตกรรมอยางมี

ประสิทธิภาพ  เพื่อสามารถสรางปญญาเขาถึงความรูใหมๆ  และนําภูมิปญญาไทยมาใชผสมผสาน
กันได

5) สนับสนุนใหมีการถายทอดเทคโนโลยี  และสรางนวัตกรรมใหแกภาคการผลิต
และการบริการ  รวมทั้งบริการสังคมดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิตของประชาชน

1.2.3 ประเด็นยุทธศาสตร
1) การสงเสริมและเรงรัดการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมใหเปนพลังของประเทศ
2) การสรางความตระหนักและพัฒนาการเรียนรู  ดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี

และนวัตกรรม  ใหเปนสังคมฐานความรู
3) การวิจัย  พัฒนา  และนวัตกรรม  สรางฐานความรูและเพิ่มผลิตภาพของ

ประเทศ
4) การถายทอดเทคโนโลยีและมีการนําผลงานวิจัย และนวัตกรรมไปใชในการ

เพิ่มผลผลิตเชิงพาณิชยทุกระดับ
5) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสนับสนุนการวิจัย  พัฒนา  และ

นวัตกรรมใหเพียงพอรวมทั้งพัฒนาการบริหารจัดการดาน  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมี
ประสิทธิภาพและทันสมัย

6) การพัฒนานโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม  มีประสิทธิภาพและ
ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก

1.3 วิสัยทัศน  พันธกิจ  และประเด็นยุทธศาสตรของสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

1.3.1 วิสัยทัศนสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เปนองคกรนําในการบริหารจัดการและพัฒนาวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม



3

1.3.2 พันธกิจสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1) เสนอแนะนโยบาย  ประสานและจัดทํายุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการของ

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2) สงเสริม  สนับสนุน  และผลักดันการพัฒนากําลังคน  การถายทอดเทคโนโลยี

การวิจัยและพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  รวมทั้งการสรางความตระหนักดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

3) กํากับ  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัดของ
กระทรวงฯ  รวมทั้งสรางระบบการบริหารจัดการที่ดี

4) จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงฯ ใหเกิดความประหยัด  คุมคา
รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของใหทันสมัย

5) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อใชในการบริหารและบริการของ
หนวยงานในสังกัด  และเปนศูนยขอมูลดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

6) กําหนดทิศทาง  และแนวทางความรวมมือระหวางประเทศในกรอบภารกิจของ
กระทรวงฯ

1.3.3 ประเด็นยุทธศาสตร
1) การพัฒนาการบริการ  จัดการ  ดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและนวัตกรรม
2) การพัฒนากําลังคน  ดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและนวัตกรรม
3) การสงเสริมใหเกิดความตระหนักและสนับสนุนการสรางองคความรู  ดาน

วิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและนวัตกรรม
4) การถายทอดเทคโนโลยีที่ตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมาย

1.4 การดําเนินกิจกรรมความรวมมือระหวางประเทศของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   ในฐานะที่ เปนองคกรหลักในการพัฒนา

วิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพื่อสรางเศรษฐกิจที่แขงขันไดบนสังคมแหงความรู  ได
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลดานตางประเทศ  โดยได ใหความสําคัญกับความรวมมือกับ
ตางประเทศ  เน่ืองจากการดําเนินความรวมมือกับตางประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เปน
ปจจัยสําคัญประการหน่ึง  ในการสรางเสริมศักยภาพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ของประเทศ
ใหมีความเขมแข็ง  และยังเปนการเสริมสรางสมรรถนะบุคลาก รดวย  ซึ่งการดําเนินงานความ
รวมมือกับตางประเทศ  จะประกอบดวยกิจกรรมตางๆ  อาทิ  โครงการวิจัยและพัฒนารวม  การ
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ถายทอดเทคโนโลยี  การประชุม  การสัมมนา  การอบรม  การแลกเปลี่ยนขอมูล  ความรูและ
ประสบการณ

ในภาพรวม  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประกอบดวยหนวยงานในสังกัด 14
หนวยงาน  ประกอบดวย

-  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.)
-  กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.)
-  สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)
-  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.)
-  สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ (มว.)
-  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)
-  องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพ.)
-  สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) (สทอภ.)
-  สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทน.)
-  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) (สซ.)
-  สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (นว.)
-  สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (ดร.)
- สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (องคการมหาชน) (สสนก.)
- สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ

(สวทน.)
ทั้งน้ีหนวยงานในสังกัดมีความรวมมือกับตางประเทศทุกหนวยงาน  โดยสํานักความ

รวมมือระหวางประเทศและวิเทศสัมพันธ  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ทํา
หนาที่เปนหนวยงานกลางในการประสานกิจกรรมที่ตองรวมมือกับหลายหนวยงาน  เชน  การ
ประชุมระดับรัฐมนตรีดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับตางประเทศ  ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุ
ภาคี  โดยสํานักความรวมมือระหวางประเทศและวิเทศสัมพันธ  ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรความ
รวมมือระหวางประเทศ  ดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ของกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2551 – 2554) เพื่อเปนกรอบแนวทางรวมกันในการดําเนินกิจกรรมดาน
ตางประเทศของหนวยงานในกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อใหกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีมีการบริหารงานแบบบูรณาการ ภายในกระทรวง โดยหนวยงานทุกหนวยงานให
ความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงานดานตางประเทศ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงฯ
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1.5 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.5.1 เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการดําเนินกิจกรรมความรวมมือกับตางประเทศ

ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวาง
ประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1.5.2 เสนอแนะแนวทางในการดําเนินงาน  ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผล
สัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนดไว

1.6 ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาในคร้ังน้ี  ผูศึกษาจะศึกษาจากการดําเนินกิจกรรมความรวมมือระหวางประเทศ

ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โดยจะศึกษาจากการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
ความรวมมือระหวางประเทศดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ในกลยุทธที่ 1 “สราง
ความรวมมือดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับตางประเทศ ที่บังเกิดผลประโยชนแก
ประเทศ” ภายใตประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 “การแสวงหาความรวมมือระหวางประเทศในการพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย” โดยการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามพันธกิจ
กําหนดทิศทางและแนวทางความรวมมือระหวางประเทศ ในกรอบภารกิจของกระทรวงฯ  ซึ่งอยู
ในความรับผิดชอบของสํานักความรวมมือระหวางประเทศและวิเ ทศสัมพันธ  สํานักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1.7 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1.7.1 ทราบถึงปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ  ในการดําเนินงานความรวมมือระหวาง

ประเทศดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ของหนวยงานในกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

1.7.2 การดําเนินงานความรวมมือระหวางประเทศดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของหนวยงานในกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีแนวทางชัดเจน เปนเอกภาพ
และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย



บทท่ี 2
แนวคิด  ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ

ในการศึกษาคร้ังน้ี  ผูศึกษาไดรวบรวมแนวคิดที่เกี่ยวของกับความรวมมือระหวางประเทศ
ความรวมมือทางวิชาการ  นโยบายตางประเทศของรัฐบาลไทย  นโยบายกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  และการนําหลักการบริหารสมัยใหม  เชน  การบริหารแบบมีสวนรวม  การทํางานเปน
ทีม  การบริหารแบบมีเครือขาย  และการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์  และการเปนองคกรแหงการ
เรียนรูมาใชในการบริหารจัดการ  การดําเนินความรวมมือกับตางประเทศ  ของกระทรวงฯ  เพื่อ
นํามาใชประโยชนในการศึกษาคร้ังน้ี

2.1 แนวคิด / ทฤษฎี เร่ืองความรวมมือระหวางประเทศ
ปจจุบันงานดานตางประเทศมีความสําคัญมากขึ้น  และเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว  เน่ืองจาก

กระแสโลกาภิวัฒน (Globalization) ซึ่งหมายถึง  การเชื่อมโยงและแผถึงกันทั่วโลก1 ทําใหโลก
แคบลง  การพัฒนาการของเทคโนโลยีและระบบโทรคมนาคมที่กาวหนา  ทําใหคนทั้งโลกสามารถ
ติดตอ  สื่อสาร  พูดคุย  เชื่อมโยงกันได  ทําใหทุกคนมีโอกาสเทาเทียมกันทางดานเศรษฐกิจ  การคา
การลงทุนขามชาติ  ทั้งน้ี  เปนที่ทราบกันวา  ปจจุบันงานดานตางประเทศเปนเร่ืองของทุกหนวยงาน
เพราะกระแสการเปลี่ยนแปลงและความทาทายในดานตางๆ ของโลกในขณะน้ี  เกี่ยวของกับทุก
ภาคสวน  อาทิ  เร่ืองสิทธิมนุษยชน  เร่ืองสิ่งแวดลอม  เชน  ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ
การสรางความสมดุลของระบบนิเวศน  วิกฤตพลังงาน โรครายระบาดตางๆ อาทิไขหวัดใหญ 2009
การแขงขันทางเทคโนโลยีนิวเคลียร การกอการราย

2.1.1 ความหมายของความรวมมือระหวางประเทศ
มนุษยเปนสัตวสังคม โดยธรรมชาติมนุษยมีแนวโนมในการอยูรวมกันเปนหมู

คณะ คบหาสมาคมกัน จัดระเบียบทางสังคมเศรษฐกิจ และการอยูรวมกันในสังคมแลวยังมีการขาม
ไปสัมพันธกับกลุมอ่ืน สังคมอ่ืนขามไปสัมพันธกับรัฐอ่ืน

1 ราชบัณฑิตยสถาน (2546). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542). กรุงเทพมหานคร. บรษิัท นานมีบุกส
พับลิเคช่ันส จํากัด
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ความรวมมือระหวางประเทศ  หมายถึง  การแลกเปลี่ยนปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นขาม
พรมแดนของประเทศในชวงเวลาใดเวลาหน่ึง

2.1.2 ขอบเขตของความรวมมือระหวางประเทศ
ขอบเขตของความรวมมือเกี่ยวของกับเร่ืองตอไปน้ี
- ความรวมมือทางสังคม  เปนความรวมมือระหวางประเทศที่มีวัตถุประสงค  เชน

การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม  การศึกษา  การศาสนา  การทองเที่ยว  กิจกรรมที่ไดดําเนินการ  เชน
การแลกเปลี่ยนทุนการศึกษา  การแสดงนาฏศิลปของแตละประเทศไปเผยแพรตามประเทศอ่ืน

- ความรวมมือทางการเมือง  เปนความรวมมือระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับ
ผลประโยชนระหวางประเทศ  เชน  การทูต  การทหาร  การแทรกแซงทางการเมือง  การกําหนด
นโยบายระหวางประเทศ

- ความรวมมือทางเศรษฐกิจ  เปนความรวมมือที่เกี่ยวของกับการ  แลกเปลี่ยน
ทรัพยากร  หรือ  บริการ  เชน  การซื้อขาย  การกูยืม  ประเทศไทยมีความตองการดานอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีใหม  ในขณะเดียวกันประเทศทางยุโรปตองการวัตถุดิบและนํ้ามันจากตะวันออก
กลาง  ความรวมมือทางเศรษฐกิจ  รวมถึงการต้ังกฎเกณฑในเร่ืองภาษีศุลกากร  รวมทั้งการปดลอม
เศรษฐกิจ2

- ความรวมมือทางวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  เปนความรวมมือที่มีวัตถุประสงคใน
การแลกเปลี่ยน  พัฒนา  ความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  หรือการประชุมสัมมนา  ดาน
วิทยาศาสตรระหวางประเทศ

- ความรวมมือทางกฎหมาย เมื่อความรวมมือระหวางพรมแดนเพิ่มมากขึ้น
ปญหาหรือการกําหนดสิ่งที่ปฏิบัติรวมกันยอมเกิดขึ้น  เชน  เกิดสนธิสัญญา  และกติกาตางๆ  เชน
ปญหาขอพิพาท ไทย – กัมพูชา เร่ืองปราสาทเขาพระวิหาร

2.1.3 สาเหตุของความรวมมือระหวางประเทศ
ในอดีต  ความรวมมือระหวางรัฐเปนการรวมมือแบบชั่วคราว  เชน  ในกรณีการทํา

สงครามระหวางรัฐ  เปนการรวมมือเพื่อใหเกิดสันติภาพชั่วคราว  ปจจุบันการรวมมือระหวาง
ประเทศมีลักษณะจริงจังถาวร  มีวิธีการปฏิบัติระหวางประเทศอยางเปนระบบ  สาเหตุที่ทําให
ประเทศในโลกรวมมือกัน  มีดังน้ี

- ความสูญเสียที่เกิดจากสงคราม  เชน  ผลที่เกิดจากสงครามโลกคร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2
สงครามเกาหลี  สงครามเวียดนาม  เปนสาเหตุใหนักวิเคราะหของประเทศตางๆ ในโลก  สรุปไดวา

2 การพัฒนาความสัมพันธทางการเมือง, เศรษฐกิจระหวางประเทศ, จากเว็บไซต http://dnfe5.nfe.go.th
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เปนความสูญเสียตอทรัพยากรและประชาชนเปนจํานวนมาก  และไมคุ มประโยชนในการทํา
สงคราม

- อิทธิพลของแนวคิดทางการเมืองและสันติภาพ  มีนักปรัชญาหลายทานไดเขียน
แนวคิดแหงสันติภาพของโลกวา  การหลีกเลี่ยงการทําสงคราม  อาจทําไดในลักษณะของการจัดต้ัง
องคกรระหวางประเทศ

- ความจําเปนดานเศรษฐกิจระหวางประเทศ  ทําใหประเทศทั่วโลก  ไดติดตอ
คาขายกันมากขึ้น  มีกฎหมาย  ระเบียบ  กติการะหวางประเทศมากขึ้น  โดยเฉพาะหลังสงครามโลก
คร้ังที่ 2 ความรวมมือโดยผานองคกรระหวางประเทศ  ในเร่ืองการเดินอากาศ  การเดินเรือ  การ
คุมครองทางการทูต  และกฎหมายทะเล  การพึ่งพาอาศัยกันที่เห็นไดชัดเจน  เชน  กลุมประเทศ
ยุโรป  อาศัยนํ้ามันทางตะวันออกกลาง  ถากลุมโอเปคขึ้นราคานํ้ามัน  ผลก็จะกระทบตอประเทศ
อุตสาหกรรม  หลายประเทศทั่วโลก

- ภัยคุกคามของมนุษยชาติ  มีสิ่งบอกเหตุหลายประการ  ที่ทําใหประเทศในโลก
ตองรวมมือกัน  เชน  ภัยจากสงคราม  ภัยจากการเพิ่มของประชากรโลก  ภัยจากความยากจน
ปญหามลพิษ  ที่เกิดจากดิน  นํ้า  อากาศ

2.1.4 ลักษณะของความรวมมือระหวางประเทศ
ความรวมมือระหวางประเทศมีลักษณะดังน้ี
(ก) ความรวมมือทางการทูต
แนวคิดเกี่ยวกับการทูตไดมีมานาน  มีการแลกเปลี่ยนทางการทูต พื้นฐานทางการ

ทูต  อยูบนรากฐานเกี่ยวกับผลประโยชนของรัฐใน  ค.ศ.18 – 19 ผูแทนของอังกฤษ  ลอรด ปาลม
เมอร  สโตน  กลาววา “ไมมีมิตรและศัตรูที่ถาวร”  ดังน้ันสถานทูตเปรียบเหมือนดินแดนของ
ประเทศของทูต  ตองยอมรับในเอกสิทธิ์ที่เปนประโยชนรวมกันของทุกประเทศ

(ข) กฎหมายระหวางประเทศ
การอยูรวมกันกับสังคมโลก  ตองมีขอตกลง  กฎเกณฑ  กฎหมาย  ระเบียบ  เพื่อให

ประชากรในโลก  มีความเปนอยูที่ดีและสันติสุข  กฎหมายระหวางประเทศ  จะเปนสัญญา  หรือ
ขอตกลง  หรือเปนองคกรที่เกี่ยวของกับความยุติธรรม  เชน  ศาลโลก  ถือวาเปนความรวมมือ
ระหวางประเทศในการสรางความสัมพันธ  และจัดระเบียบความสัมพันธระหวางประเทศ  ในการ
อํานวยความสะดวก  และตัดสินปญหาระหวางประเทศ

(ค) องคการระหวางประเทศ
การจัดต้ังองคกรระหวางประเทศ  เปนความรวมมืออยางหน่ึงในการแกปญหาที่

เกิดขึ้นระหวางประเทศ  องคการระหวางประเทศมี 2 ระดับ  คือ
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-  ระดับโลก  คือสันนิบาตชาติ  และองคการสหประชาชาติ  ซึ่งมีประเทศในโลก
เปนสมาชิก

-  ระดับภูมิภาค  เปนองคการที่มีประเทศสมาชิก  อยูในภูมิภาคเดียวกั น  เชน
องคการสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ  องคการกลุมกติกาสัญญาวอรซอ  องคการตลาดรวมยุโรป
และองคการอาเซียน

2.2 ความรวมมือทางวิชาการ
ความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ  มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ  ทั้ง

ทางดานการพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคม  โดยมีสวนชวยในการสนับสนุนและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ในการพัฒนาประเทศในชวงตางๆ  รวมทั้งมีสวนในการสงเสริมใหการพัฒนาประเทศเปนไปตาม
วัตถุประสงค  และสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  การพัฒนาจําเปนตอง
อาศัยความรู  เทคโนโลยี  และประสบการณจากประเทศที่พัฒนาแลว  ทั้งรูปของงบประมาณ
สนับสนุนการดําเนินงาน  คําแนะนําปรึกษาจากผูเชียวชาญที่มีความรู  ประสบการณ  วัสดุ  อุปกรณ
และรวมไปถึงความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู  ความสามารถ  เพิ่มมากยิ่งขึ้น

ความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ  ของรัฐบาลไทย  เร่ิมมาต้ังแต พ.ศ. 2498 และได
พัฒนาขึ้นมาเร่ือยๆ  ทั้งในแงของกิจกรรม  รูปแบบ  และงบประมาณ  ต้ังแตป พ.ศ. 2535 เปนตนมา
รัฐบาลไทยไดประกาศเจตนารมณและนโยบายอันแนวแน  ที่จะสงเสริมความรวมมือ  และ
ความสัมพันธกับประเทศตางๆ  ทั้งทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  วิชาการและวัฒนธรรม  โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง  กับประเทศเพื่อนบาน  โดยกําหนดใหความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ  เปนกลไก
ที่สําคัญอยางหน่ึง  ในการสรางความสัมพันธกับตางประเทศ  ซึ่งจะเปนโอกาส  ใหมีการ
แลกเปลี่ยน  และการถายทอดเทคโนโลยี  ตลอดจนความรู  ความชํานาญ  ระหวางประเทศไทยกับ
ประเทศที่กําลังพัฒนาตางๆ  อันจะนําไปสู  การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคตอไป

แนวนโยบายความรวมมือกับตางประเทศ ประกอบดวย 4 แนวทางหลัก3 ดังน้ี
2.2.1 สนับสนุนการดําเนินนโยบายตางประเทศของรัฐบาล  ในการสงเสริมและ

กระชับความสัมพันธในทุกๆ ดาน  กับประเทศตางๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ประเทศที่กําลังพัฒนาใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

3 กรมวิเทศสหการ  สํานักนายกรัฐมนตรี. (2540) . การดําเนินความรวมมือทางวิชาการไทยกับตางประเทศ
ในชวงเปล่ียนผานเอกสารทางวิชาการ  กรมวิเทศสหการ
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2.2.1 แสดงความรับผิดชอบของไทยตอประชาคมโลก  ดวยการรวมมือกับนานา
ประเทศในการเสริมสรางเศรษฐกิจ  และสังคมของประเทศตางๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศที่กําลัง
พัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

2.2.2 สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  การคา  และการลงทุนของทั้งประเทศ
ผูรับและผูให  โดยมีพื้นฐานที่ความเทาเทียมและผลประโยชนรวมกัน

2.2.3 สงเสริมและขยายบทบาทของประเทศไทย  ในเวทีระหวางประเทศ  เพื่อให
สอดคลองกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิภาค

2.3 นโยบายตางประเทศของรัฐบาลไทย
ในยุคโลกาภิวัตนที่ไรพรมแดนเชนน้ี  ความรวมมือและการแขงขันระหวางประเทศในดาน

ตางๆ  ดําเนินไปอยางเขมขนควบคูกันไป  การตางประเทศจึงเปนเคร่ืองมือที่สําคัญในการสงเสริม
ความสัมพันธกับตางประเทศ  ทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี  เพื่อเสริมสราง  สันติสุข  มิตรภาพ
และบรรยากาศของการไวเน้ือเชื่อใจ  ขยายความรวมมือในด านเศรษฐกิจ  วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  การคา  การลงทุน  การคมนาคม  การทองเที่ยว  การปราบปรามอาชญากรรมขามชาติ
ตางๆ  รวมไปถึงการสรางความใกลชิดดานสังคม  และวัฒนธรรม

ปจจุบันประเทศไทยมีบทบาทในเวทีโลก  โดยทําหนาที่เปนประธานอาเซียน  และการที่
นายกรัฐมนตรี  นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี  ไดไปเขารวมประชุม World Economic
Forum  และ G 20 และไดยกประเด็นเร่ืองการแกปญหาวิกฤตการเงิน  การสรางความรวมมือใน
ระดับภูมิภาค  และการตอตานการกีดกันทางการคาไปเจรจา  ทําใหชื่อเสียงของประเทศไทย  ใน
ฐานะประเทศที่กําลังพัฒนาหรือเศรษฐกิจที่พัฒนาใหม  ไดรับการยอมรับในระดับสากล  และไดรับ
การตอบสนองจากประเทศในสหรัฐอเมริกาและในยุโรปมากขึ้นอยางชัดเจน  นับเปนบทบาทที่
สําคัญของรัฐบาล  ทั้งน้ีรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงาน  ทํางานในเชิงรุกให
มากที่สุด  ในเร่ืองของนโยบายตางประเทศ4

นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ  ในปจจุบันเปนไปตามคําแถลง
นโยบายของคณะรัฐมนตรี  นายอภิสิทธ  เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี  แถลงตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 29
ธันวาคม 2551 ดังตอไปน้ี

4 คําบรรยายพิเศษ  ของนายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี  เรื่องบทบาทประเทศไทยในเวทีโลก : มุมมอง
ดานตางประเทศ ใน โครงการฝกอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับสูงและโครงการฝกอบรมหลักสูตรผูตรวจ
ราชการระดับกระทรวง  ณ หองดุสิตธานี  ฮอลล โรงแรมดุสิตธานี  วันจันทรที่ 25 พฤษภาคม 2552
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2.3.1 พัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานในทุกมิติและทุกระดับ  เพื่อสงเสริม
ความเขาใจอันดีและการเคารพซึ่งกันและกัน  เพื่อใหเกิดเสถียรภาพความมั่นคง  และความ
เจริญรุงเรืองรวมกันของภูมิภาค  โดยสงเสริมความรวมมือในทุกสาขากับประเทศเพื่อนบานภายใต
กรอบความรวมมืออนุภูมิภาคตางๆ  และเรงแกปญหากับประเทศเพื่อนบานโดยสันติวิธีบนพื้นฐาน
ของสนธิสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวของ

2.3.2 สงเสริมความรวมมือเพื่อสรางความแข็งแกรงของอาเซียนในวาระที่ไทยดํารง
ตําแหนงประธานอาเซียน  และบรรลุการจัดต้ังประชาคมอาเซียนตามกฎบัตรอาเซียน  โดยให
อาเซียนเปนองคกรที่มีประชาชนเปนศูนยกลาง  สงเสริมใหประเทศสมาชิกรวมกันเคารพสิทธิ
มนุษยชน  และผลักดันใหอาเซียนมีบทบาทนําที่สรางสรรคในเวทีระหวางประเทศ  รวมทั้งขยาย
ความรวมมือกับประเทศในเอเชียอ่ืนๆ  ภายใตกรอบความรวมมือตางๆ  ทั้งในภูมิภาคเอเชีย  และ
ระหวางเอเชียกับภูมิภาคอ่ืน

2.3.3 สงเสริมความรวมมืออยางใกลชิดกับประเทศมุสลิมและองคกรมุสลิมระหวาง
ประเทศ  เพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองและสนับสนุนแนวทางการแกไขปญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใตของไทย

2.3.4 กระชับความรวมมือและความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรกับประเทศที่มีบทบาท
สําคัญของโลกและประเทศคูคาของไทยในภูมิภาคตางๆ  เพื่อรักษาและขยายความรวมมือทาง
การเมือง  ความมั่นคง  เศรษฐกิจ  การคา  การเงิน  การลงทุนและการทองเที่ยว  รวมทั้งแสวงหา
ตลาดใหม  เพื่อพัฒนาความรวมมือดานทรัพยากร  วัตถุดิบ  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และองค
ความรูใหม

2.3.5 สงเสริมการมีบทบาทรวมกับประชาคมโลก  ในเร่ืองการกําหนดบรรทัดฐาน
ระหวางประเทศโดยเฉพาะเร่ืองการคาสินคาเกษตร  และกฎระเบียบดานทรัพยสินทางปญญา  การ
ปกปองรักษาและฟนฟูสันติภาพและความมั่นคง  การสงเสริมและคุมครองคานิยมประชาธิปไตย
สิทธิมนุษยชน  มนุษยธรรม การอนุรักษและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและพลังงาน  ตลอดจน
รวมมือมรการแกไขประเด็นปญหาขามชาติทุกดานที่สงผลกระทบตอความมั่นคงของมนุษย
รวมทั้งสงเสริมใหไทยเปนที่ต้ังของสํานักงานสาขาขององคการระหวางประเทศ  และมีความ
รวมมือทางวิชาการกับประเทศกําลังพัฒนาเพิ่มขึ้น

2.3.6 สนับสนุนการเขารวมในขอตกลงระหวางประเทศทั้งทวิภาคีและพหุภาคีที่เปน
ประโยชนตอประเทศ  เรงรัดการใหสัตยาบันในขอตกลงที่ไดลงนามไวแลวและปรับปรุงแกไข
ขอตกลงที่กอใหเกิดผลกระทบทางลบตอประชาชนและสังคม
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2.3.7 สงเสริมการรับรูและความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มี
ผลกระทบตอประเทศไทย  เพื่อกอใหเกิดฉันทามติในการกําหนดนโยบายและดําเนินนโยบาย
ตางประเทศ

2.3.8 สรางความเชื่อมั่นของตางประเทศตอประเทศไทยและการเขาถึงระดับประชาชน
โดยสงเสริมความเขาใจที่ถูกตองและความเชื่อมั่นของนานาประเทศ  ตอการเมืองและเศรษฐกิจไทย
เพื่อรักษาภาพลักษณที่ดีของประเทศไทย  และสนับสนุนการเขาถึงในระดับประชาชนกับประเทศ
ตางๆ เพื่อใหประชาชน  รัฐบาล  และประชาคมระหวางประเทสมีทัศนคติในทางบวกตอประเทศ
และประชาชนไทย

2.3.9 คุมครองและสงเสริมสิทธิและผลประโยชนของคนไทย  แรงงานไทย  และภาค
ธุรกิจเอกชนไทยในตางประเทศ  และสนับสนุนการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนไทยใน
ตางประเทศ

2.4 นโยบายกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรอบนโยบายที่สําคัญในชวงการบริหารราชการของรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีปจจุบัน  ประกอบดวยนโยบาย 3 ดาน5 ดังน้ี
2.4.1 เรงรัดการนําวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  โดยมีการจัดลําดับให

สอดคลองกับโอกาส  ศักยภาพ  ความพรอมดานภูมิศาสตร  ทรัพยากรและประชากร  เพื่อไปใชใน
สังคมทุกภาคสวน  ทั้งภาคอุตสาหกรรม  สังคม  และสิ่งแวดลอม  ในการน้ี  จะเรงดําเนินการเร่ือง
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกจากธรรมชาติตางๆ  อยางเขมขน  โดยเฉพาะพลังงานจาก
ชีวมวล  ซึ่งกรณีน้ีจะเสริมการแกปญหาภาวะโลกรอน  และมุงเนนการสงเสริมการวิจัยและพัฒนา
เพื่อแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร  ใหเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจในระดับเทคโนโลยีชุมชน  และ
ระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ  ตลอดจนการบูรณาการการใชผลงานจากงานวิจัย  เพื่อการพัฒนา
สุขภาพ  และลดปจจัยเสี่ยงที่มีผลตอสุขภาพของประชาชน  เพื่อลดผลกระทบจากราคาพลังงาน
เพิ่มรายได  ลดรายจายและยกระดับคุณภาพชีวิต

2.4.2 ยกระดับขีดความสามารถของประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ใหไดรับ
การยอมรับในระดับนานาชาติ  โดยเรงรัดการใหบริการทดสอบ  สอบเทียบใหไดมาตรฐานและ

5 สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2551). แผนกลยุทธสํานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พ.ศ. 2551 – 2554)
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เพียงพอตอความตองการของภาคอุตสาหกรรม  รวมทั้งสนับสนุนการจัดสรางอุทยานนวัตกรรม
อุทยานวิทยาศาสตรและปรับปรุงมาตรการในเร่ืองภาษีที่เกี่ยวของ

2.4.3 สรางเสริมความตระหนักและเตรียมใหเกิดความพรอม  ดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม  พรอมผลักดันการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชในสังคมทุก
ระดับ  และเรงปลูกฝงประชาชน  โดยเฉพาะเยาวชน  เพื่อพัฒนาใหสังคมไทยทุกระดับเปนสังคม
ของการเรียนรูตลอดชีวิต  และเปนสังคมที่รูจักการนําขอเท็จจริงมาประยุกตตามหลักการทาง
วิทยาศาสตร  เพื่อใชในการดํารงชีวิต  โดยเฉพาะในกลุมเยาวชน  อยางกวางขวางและทั่วถึง  มุงเนน
การเปดโลกทัศน  และมุมมองดานวิทยาศาสตรใหเขมแข็งในระดับฐานราก  โดยสนับสนุนการจัด
Science and Technology Fair สงเสริมการจัดทําหลักสูตรดานวิทยาศาสตร

2.5 วิธีดําเนินงานดานความรวมมือระหวางประเทศของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานักความรวมมือระหวางประเทศ  สํานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ใน

ฐานะหนวยงานกลางของกระทรวงฯ  ในการกําหนดทิศทางและแนวทางความรวมมือระหวาง
ประเทศในกรอบภารกิจของกระทรวงฯ  ไดใชหลักการบริหารสมัยใหม  เชน  การบริหารแบบมี
สวนรวม  การทํางานเปนทีม  การบริหารแบบมีเครือขาย  และการเปนองคกรแหงการเรียนรู  ใน
การบริหารจัดการการดําเนินการความรวมมือกับตางประเทศของกระทรวงฯ

2.5.1 การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์
การบริหารจัดการในการดําเนินการดานตางประเทศ  ของกระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี  เปนการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์  โดยเปนวิธีการบริหารจัดการที่มุงเนนผลการ
ปฏิบัติงาน  ของทุกหนวยงานในกระทรวงฯ  ที่ทุกคนตองมีสวนรวม  เพื่อใหเกิดการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  โดยกระทรวงวิทยาศาสตรไดกําหนดให “จํานวนโครงการความ
รวมมือระหวางประเทศ  ที่มีกิจกรรมตอเน่ืองอยางเปนรูปธรรม  โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับและมี
การติดตามประเมินผล”  เปนตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ประจําปงบประมาณ 2552 ซึ่งเปน
ตัวชี้วัดภายใตมิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามพันธกิจกําหนดทิศทางและแนวทางความรวมมือ
ระหวางประเทศ  ในกรอบภารกิจของกระทรวงฯ  ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของสํานักความรวมมือ
ระหวางประเทศและวิเทศสัมพันธ โดยมีการแบงจํานวนโครงการที่แตละหนวยงานรับผิดชอบอยาง
ชัดเจน ในการดําเนินงานดังกลาว  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไดมีคําสั่งกระทรวงฯ  ที่
163/2551 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2551 แตงต้ังคณะทํางานโครงการความรวมมือดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ระหวางประเทศ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อรวมกันจัดทําแผน
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และผลการดําเนินงาน  โดยมีเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานตางประเทศ ของทุกหน วยงานของ
กระทรวงฯ  รวมเปนคณะทํางาน  และผูศึกษาทําหนาที่  เลขานุการ  ของคณะทํางานดังกลาว

2.5.2 การทํางานเปนทีม
สํานักความรวมมือระหวางประเทศ  ใชหลักการการทํางานเปนทีม  ในการ

ดําเนินการดานตางประเทศของกระทรวงฯ  โดยเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดานตางประเทศของทุก
หนวยงานไดรวมกันดําเนินการดังตอไปน้ี

1) จัดทําแผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศ  ดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พ.ศ. 2551 – 2554) เพื่อใช
เปนกรอบแนวทางในการดําเนินกิจกรรมความรวมมือระหวางประเทศของกระทรวงฯ  โดย
กระทรวงฯ  ไดมีคําสั่ง  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ 34 / 2551 เร่ืองแตงต้ังคณะทํางาน
จัดทําแผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ของ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2551 โดยมีผูแทนที่ปฏิบัติงานดาน
ตางประเทศของทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงฯ  รวมเปนคณะทํางาน  เพื่อใหทุกหนวยงานมีสวน
รวมในการจัดทําแผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศของกระทรวงฯ

2) การจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อรวมกันใหขอคิดเห็นตอการ
ดําเนินงานดานความรวมมือระหวางประเทศของกระทรวงฯ  โดยไดรวมกันจัดทํา SWOT ดานการ
รวมมือระหวางประเทศของกระทรวงฯ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2550

3) การแตงต้ังคณะทํางาน  โครงการความรวมมือดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี
และนวัตกรรมระหวางประเทศ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามคําสั่งกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  ที่ 163 / 2551 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2551 เพื่อรวมกันจัดทําแผนและผลการดําเนิน
โครงการความรวมมือดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหวางประเทศ รวมทั้งติดตาม
ความกาวหนาการดําเนินโครงการ  ตามแผนการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ประจําปงบประมาณ 2552

2.5.3 การบริหารแบบมีเครือขาย
การบริหารจัดการของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  นอกเหนือจากการ

บริหารแบบมีสวนรวม  การทํางานเปนทีม  และการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์  แลว  ยังใชรูปแบบ
การบริหารแบบมีเครือข าย  โดยมี เครือขายประสานงานอยางใกลชิด  กับเจาหนาที่ของ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   ของประเทศอาเซียน โดยได เขารวมการประชุม
คณะกรรมการอาเซียน  วาดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมกัน  ปละ 2 คร้ัง ทําใหมีความใกลชิด
สนิทสนม  คุนเคยกัน ทําใหการดําเนินโครงการความรวมมือรวมกัน  เชน  การประชุมระดับ
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รัฐมนตรี  การแลกเปลี่ยน  การเยือน  ดูงาน  ของเจาหนาที่ของประเทศตางๆ เปนไปอย างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ โดยสามารถประสานงานกันทาง E – Mail โทรศัพท หรือโทรสารไดทันที
นอกจากน้ียังไดจัดทําระบบฐานขอมูลบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ของหนวยงานใน
กระทรวงฯ  และฐานขอมูลเครือขายวิเทศสัมพันธของเจาหนาที่ดานตางประเทศของหนวยงานใน
กระทรวงฯ เพื่อใหเจาหนาที่ไดรับทราบขอมูลดานตางประเทศของทุกหนวยงานในกระทรวง  และ
มีการประสานงานกันอยางมีประสิทธิภาพ

2.5.4 การจัดทําองคความรู (Knowledge Management –KM)
สํานักความรวมมือระหวางประเทศฯ ไดมีการจัดทําองคความรู (Knowledge

Management – KM) เกี่ยวกับเร่ืองตอไปน้ี
1) ขั้นตอนการจัดทําความตกลงกับตางประเทศ
2) ขั้นตอนการประชุมความรวมมือทวิภาคีและพหุภาคี
3) จัดทําหนังสือ “แนวทางการจัดการประชุมระหวางประเทศ”

โดยไดรวบรวมขั้นตอนการจัดประชุมระหวางประเทศ  ตัวอยางเอกสารและขอมูล
ที่เกี่ยวของ  การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากประสบการณการทํางานของบุคลากรที่เกี่ยวของ 6 เพื่อเปน
องคความรูในการปฏิบัติงาน ดานการจัดประชุมระหวางประเทศ ใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดาน
ตางประเทศของกระทรวง

2.6 สรุปแนวคิดทฤษฎี
2.6.1 ทฤษฎีการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์  (Result  Based Management - RMB) เปนเคร่ืองมือ

การบริหารที่มาพรอมกับแนวคิดการบริหารภาครัฐแบบใหม  ซึ่งมีการนํามาใชกับภาครัฐและ
ภาคเอกชนในหลายประเทศ  การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์  เปนวิธีการบริหารจัดการที่มุงเนนผลการ
ปฏิบัติงาน  เพื่อใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย  เปนการปรับปรุงผลการดําเนินงานของ
องคกรที่ทุกคนตองมีสวนรวม  เพื่อใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล7

2.6.2 การทํางานเปนทีม  หมายถึง  การทํางานรวมกันของสมาชิกในลักษณะกลุม  หรือ
ทีมงาน  เปนเปาหมายที่จะตองทําใหเกิดขึ้นเพื่อใหมีการเปลี่ยนแปลงถายทอดความรู และ

6 สํานักความรวมมือระหวางประเทศและวิเทศสัมพันธ. สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.
(2550). แนวทาง การจัดประชุมระหวางประเทศ

7  สํานักงาน ก.พ. (2550). คูมือการพัฒนาระบบการบริหารมุงผลสัมฤทธ์ิ
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ประสบการณกันอยางสม่ําเสมอ  ทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ  การทํางาน
ลักษณะน้ี  เนนการทํางานเพื่อกอใหเกิดความรวมแรงรวมใจ  มีความสามัคคีในการรวมมื อกัน
แกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น

2.6.3 การบริหารแบบเครือขาย ในทางทฤษฎีหมายถึงการแลกเปลี่ยนขอมูลความรู
แนวคิดใหมๆ  ประสบการณและวิสัยทัศนของหนวยงานตางๆ  เพื่อใหสามารถสรางกลยุทธ  และ
นําประสบการณที่ไดรับมาประยุกตใชในภายหลัง  และขยายผลการดําเนินงาน  ใหตอบสนอง  คือ
การปฏิรูประบบราชการของประเทศไทยใหบรรลุผลตามยุทธศาสตรและเปาหมายที่กําหนดไว
นอกจากน้ีการใชเครือขายมาเปนเคร่ืองมือในการขับเคลื่อนใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูจาก
ภายนอกองคกรดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  ทําใหสามารถรับรูขาวสาร ไดอยาง
กวางขวาง  รวมทั้งการผลักดันใหประเทศไทยเปนสังคมแหงฐานความรูและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจภาครัฐและความตองการของประชาชน  เพื่อใหสอดรับกับสภาพสังคมและสถานการณของ
โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว

2.6.4 องคกรแหงการเรียนรู  ความสําคัญขององคกรแหงการเรียนรูในภาครัฐ  สะทอนให
เห็นในพระราชกฤษฎีกา  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารบานเมืองที่ดี  พ .ศ. 2546 หมวด 3
เร่ืองการบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  มาตรา 11 กลาววา “สวนราชการมี
หนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ  เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรู  อยางสม่ําเสมอ
โดยตองรับรูขอมูลขาวสาร  และสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ  เพื่อนํามาประยุกตใชใน
การปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง  รวดเร็ว  และเหมาะสมกับสถานการณ  รวมทั้งตองสงเสริมและ
พัฒนาความสามารถ  สรางวิสัยทัศน  และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคคล
ที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน  ทั้งน้ีเพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของหนวย
ราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์  ตามพระราชกฤษฎีกาน้ี” 8

8 พระราชกฤษฎีกา  วาดวยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารบานเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546
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บทท่ี 3
วิธีการศึกษาวิจัย

3.1 วิธีการศึกษา
การศึกษาเร่ืองน้ี  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาอุปสรรค  ในการดําเนินกิจกรรม  ความ

รวมมือกับตางประเทศ ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และเสนอแนะแนวทางการ
ดําเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานตางประเทศของกระทรวงฯ

การศึกษาวิจัยน้ี  เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ  โดยเนนการวิเคราะหจากการดําเนินงานดาน
ตางประเทศของกระทรวงวิทยาศาสตรฯ  ทั้งในสวนที่ประสบผลสําเร็จ  และไมประสบผลสําเร็จ
ระเบียบวิธีการศึกษาประกอบดวย

3.1.1    การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เปนการศึกษาโดยการประมวล
รวบรวมและวิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของกับความรวมมือกับตางประเทศ  จากรายงานผลการประชมุ
ของคณะกรรมการฯ  และคณะอนุกรรมการฯ  และจากบทความตางๆ

3.1.2    การศึกษาจากการเขารวมประชุม / สัมมนา  ในระดับนานาชาติ  ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศเพื่อศึกษาวิธีการ  และรูปแบบการดําเนินการประชุมฯ ที่ถูกแบบแผน

3.1.3    ศึกษาจากการสัมภาษณ  ผูปฏิบัติงานดานตางประเทศ ของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3.2 แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษา
3.2.1 แหลงขอมูลในประเทศ  เชน  เอกสาร  บทความ  จากหนวยราชการในสังกัด

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ  เอกสารจากกระทรวงการตางประเทศ และจากบทความอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวของ
3.2.2    แหลงขอมูลในตางประเทศ เชน เอกสาร บทความ  จากหนวยงานดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีในตางประเทศ

3.3 การเก็บขอมูล
ไดดําเนินการเก็บขอมูล  ทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยศึกษาจากเอกสาร บทความ

รายงานการประชุม คําบรรยาย รายงานผลการปฏิบัติราชการ รวมทั้งขอมูลที่คนควาผานเว็บไซต  ที่
เกี่ยวของกับการศึกษาวิจัยน้ี
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3.4 วิธีวิเคราะหขอมูล
ใชวิธีรวบรวมขอมูลที่ไดจากเอกสาร บทความ รายงานการประชุม  และจากการสัมภาษณ

ผูที่เกี่ยวของ  และนํามาวิเคราะหเพื่อสรุปผลและนํามาจัดเปนหมวดหมู  เชน  ปญหา / อุปสรรคและ
แนวทางแกไขในการปฏิบัติงานดานตางประเทศ



บทท่ี 4
ผลการศึกษาวิจัย

4.1 ความสําคัญของการดําเนินงานดานตางประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เปนรากฐานที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ  เปนปจจัยหลักใน

การเพิ่มขีดความสามารถ ในการแขงขันของประเทศและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ดังน้ัน  การแสวงหาความรวมมือกับตางประเทศในการพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี  และ
นวัตกรรมที่ทันสมัย  จึงเปนสิ่งที่จําเปน  เน่ืองจากปจจุบัน  ขีดความสามารถในการแขงขันดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของไทย  ยังถูกจัดใหอยูในอันดับคอนขางตํ่า   จากผลการจัดอันดับ
ความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยของสถาบันนานาชาติ  เพื่อการจัดการ ( International
Institute for Management Development   : IMD) ประจําป 2550 ซึ่งระบุวา  เกณฑการพิจารณาที่
ประเทศไทยมีความออนแอมากที่สุด  และไดรับการจัดอันดับตํ่าสุด  คือ  รอยละคาใชจายดานการ
วจัิยและพัฒนาของประเทศ  ตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ9 นอกจากน้ีอันดับความสามารถ
ดานโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของประเทศไทย  ก็อยูในระดับตํ่า  เมื่อเปรียบเทียวกับ
ประเทศอ่ืนๆ  เชน  สิงคโปร  เกาหลี  ใตหวัน  ญ่ีปุน  และมาเลเซีย  ดังน้ันประเทศไทย  มีคว าม
จําเปนตองเรงพัฒนาความสามารถในการแขงขันใหเพิ่มสูงขึ้น  เพื่อลดชองวางกอนที่จะถูกทิ้งหาง
จนมาสามารถตามไดทัน

4.2 ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานดานความรวมมือกับตางประเทศ  และแนวทางในการแกไข
ปญหา

ที่มาของปญหา
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีหนวยงานในสังกัด 14 หนวยงาน  ซึ่งแตละ

หนวยงานมีความชํานาญดานเทคโนโลยีในสาขาตางๆ  อาทิ  เทคโนโลยีชีวภาพและความ
หลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร   เทคโนโลยีโลหะและพัสดุนา
โนเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  มาตรวิทยา  เทคโนโลยีนิวเคลียร  โดยแต ละ
หนวยงานตางก็มีความรวมมือกับตางประเทศ  ในระดับหนวยงานตอหนวยงาน    แตยังไมมีแผน

9 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (2551). อันดับความสามารถในการแขงขนัโดยรวม
 ของประเทศตางๆ  ป 2547 - 2551
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การดําเนินงานรวมกัน  ทําใหการดําเนินกิจกรรมดานตางประเทศ  ของกระทรวงวิทยาศาสตรฯ
เปนไปในลักษณะ  ตางคนตางทํา  ไมเปนเอกภาพ  ทําใหเกิดการซ้ําซอนในการปฏิบัติงาน  และเปน
การสิ้นเปลืองงบประมาณ  ซึ่งอาจจะประหยัดลงไดถามีการดําเนินงานรวมกัน  ทําใหการ
ดําเนินงานดานตางประเทศของกระทรวงฯ  ไมประสิทธิภาพเทาที่ควร  สํานักความรวมมือระหวาง
ประเทศและวิเทศสัมพันธ  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ในฐานะเปน
หนวยงานกลาง  ซึ่งรับผิดชอบงานดานตางประเทศของกระทรวงฯ  จึงไดจัดทําแนวทางการแกไข
ปญหาดังน้ี

4.2.1 แนวทางการแกไขปญหา  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานดานตางประเทศ
เพื่อใหการดําเนินงานดานตางประเทศของกระทรวงวิทยาศาสตรฯ  มีการ

ดําเนินการแบบบูรณาการ  เปนเอกภาพ  และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  สํานักความรวมมือระหวาง
ประเทศฯ  จึงไดจัดทําแผนความรวมมือระหวางประเทศดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม
และจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อวิเคราะห  จุดแข็ง  จุดออน  ปญหา  อุปสรรค  ในการ
ดําเนินงานดานตางประเทศของกระทรวงฯ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

4.2.1.1) การจัดทําแผนความรวมมือระหวางประเทศ  ดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพื่อแกไขปญหาดังกลาวขางตน  สํานักความรวมมือระหวางประเทศฯ  จึงได
รวมกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงฯ  จัดทําแผนความรวมมือระหวางประเทศฯ  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหการดําเนินกิจกรรมดานความรวมมือกับตางประเทศ  ของกระทรวงฯ  มีกรอบ
แนวทางที่ชัดเจน  เปนเอกภาพ  มีกลไกการดําเนินงานตางประเทศ  ภายในการทรวงแบบบูรณาการ
และหนวยงานสามารถนําแผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศน้ี  แปลงไปสูแผนปฏิบัติ
การประจําป  เพื่อจัดทําคําของบประมาณ  เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดานตางประเทศของ
หนวยงาน  ซึ่งการดําเนินการดังกลาว  เปนการทํางานรวมกัน  ระหวางหนวยงานในกระทรวงฯ
ตามหลักการบริหารสมัยใหม  คือการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์   และการทํางานเปนทีม  ซึ่งทุก
หนวยงานในกระทรวงฯ  มีสวนรวมในการจัดทําแผนความรวมมือฯ  น้ี   ทําใหการดําเนินงานดาน
ตางประเทศของกระทรวงฯ  มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  โดยกระทรวงวิทยาศาสตรฯ  ไดมีคําสั่ง
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ที่ 34/2551 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2551 แตงต้ังคณะทํางาน
จัดทําแผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ของ
กระทรวงฯ  โดยมีผูแทนที่ปฏิบัติงานดานตางประเทศ  ของทุกหนวยงานในการะทรวงฯ  รวมเปน
คณะทํางาน  เพื่อใหทุกหนวยงาน  มีสวนรวมในการจัดทําแผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวาง
ประเทศฯ  ของกระทรวงฯ
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แผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศของกระทรวงวิทยาศาสตร
ประกอบดวย 2 ประเด็นยุทธศาสตร  และในหน่ึงยุทธศาสตรประกอบดวย 3 กลยุทธ10  ดังน้ี

(ก) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การแสวงหาความรวมมือระหวางประเทศ ในการ
พัฒนาดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย  ประกอบดวย 3 กลยุทธยอยคือ

กลยุทธที่ 1 สรางความรวมมือดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับ
ตางประเทศที่บังเกิดผลประโยชนแกประเทศ

กลยุทธที่ 2 สรางความรวมมือกับเครือขายพันธมิตรตางประเทศ ใหประเทศ
เปนศูนยในการขยายความรวมมือไปยังประเทศเพื่อนบาน

กลยุทธที่ 3 ประชาสัมพันธเผยแพรบทบาทหนาที่และศักยภาพเชิงรุก ของ
หนวยงานในกระทรวง

(ข) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ ่มศักยภาพการบริหารจัดการดานความ
รวมมือตางประเทศของกระทรวงไปสูสากล ประกอบดวย 3 กลยุทธยอยคือ

กลยุทธที่ 1 จัดทําฐานขอมูลและระบบเครือขายวิเทศสัมพันธรวมกันภายใน
กระทรวงฯ

กลยุทธที่ 2 สรางกลไกเชิงรุกสนับสนุนการสรางความรวมมือระหวางประเทศ
แบบบูรณาการภายในกระทรวง

กลยุทธที่ 3 พัฒนาบุคลากรดานความรวมมือตางประเทศใหมีศักยภาพและ
ประสิทธิภาพสูง

นอกจากการจัดทําแผนความรวมมือระหวางประเทศฯ  แลว  แนวทางอีกประการ
หน่ึงในการเพิ่มประสิทธิภาพ  การดําเนินการดานตางประเทศของกระทรวงฯ  คือ การจัดใหมีการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อวิเคราะห  จุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และ  อุปสรรค (SWOT) ในการ
ดําเนินการความรวมมือระหวางประเทศของกระทรวงวิทยาศาสตรฯ

4.2.1.2) การวิเคราะห  จุดแข็ง  จุดออน  โอกาสและอุปสรรค (SWOT) ในการ
ดําเนินการความรวมมือระหวางประเทศของกระทรวงวิทยาศาสตรฯ

เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง ใ ห ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ค ว า ม ร ว ม มื อ ร ะ ห ว า ง ป ร ะ เ ท ศ ข อ ง
กระทรวงวิทยาศาสตร  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และเพื่อเปนการรับทราบปญหา / อุปสรรคใน

10 สํานักความรวมมือระหวางประเทศและวิเทศสัมพันธ. สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.
(2551) แผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศ  ดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและนวัตกรรม (พ.ศ.
2551 – 2554)
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การดําเนินงาน  สํานักความรวมมือระหวางประเทศและวิเทศสัมพันธ  ไดจัดใหมีการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ  โดยไดเชิญเจาหนาที่ที่ รับผิดชอบงานดานตางประเทศ  ของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงฯ  มาประชุมรวมกัน  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2550 เพื่อรวมกันพิจารณาแนวทางการ
ดําเนินงานดานความรวมมือระหวางประเทศของกระทรวงฯ จากการประชุมดังกลาว  ที่ประชุมฯ
ไดรวมกันวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และอุปสรรค  ในการดําเนินการความรวมมือระหวาง
ประเทศฯ  สรุปไดดังน้ี

1) จุดแข็ง (Strengths)
- หนวยงานในสังกัดมีประสิทธิภาพและศักยภาพสูงในดานการวิจัยพัฒนา

นวัตกรรมและการบริการ  มีความเชียวชาญในสาขาเฉพาะ  เปนที่ยอมรับของนานาชาติ
- หนวยงานมีความเขมแข็งทางวิชาการในสาขาตางๆ  ทางดานเทคโนโลยี

ชีวภาพ  เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร  นาโนเทคโนโลยี
เทคโนโลยีนิวเคลียร  เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  มาตรวิทยา  เทคโนโลยีการแปรรูป
การเกษตร

- มีเครือขายพันธมิตรทางวิชาการ  จากการเปนสมาชิกองคการตางๆ  ในระดับ
นานาชาติ

- มีสํานักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ที่กรุงวอชิงตัน ดี ซี
และกรุงบรัสเซลส  เพื่อเปนตัวแทนในการติดตามเฝาดูเทคโนโลยีใหมๆ  และสรางเครือขาย
ประสานงานกับหนวยงานตางประเทศและรายงานขอมูลดานเทคโนโลยีตางๆ

- โครงสรางของกระทรวงมีลักษณะเฉพาะ  ซึ่งเปนหนวยงานในกํากับและ
ไมไดเปนสวนราชการหลายหนวยงาน ทําใหมีความคลองตัวและเหมาะสมกับภารกิจ

- มีทุนการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหแกเจาหนาที่ในสังกัด
กระทรวงฯ เพื่อไปศึกษาตอในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในตางประเทศ  เพื่อเปนการพัฒนา
บุคลากร

- มีการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการบริหารจัดการ  และมีความ
พรอมดานโครงสรางพื้นฐาน  ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

- มีฐานขอมูลรวมขอตกลงของหนวยงานในการะทรวงฯ  ทําใหหนวยงานทราบ
สถานะ การดําเนินงานดานตางประเทศของกระทรวงฯ  และสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว

2) จุดออน (Weaknesses)
- ขาดนโยบายที่ชัดเจนในการดําเนินการรวมมือกับตางประเทศ  เชนการ

กําหนดสาขาการวิจัย  เทคโนโลยีที่ตองการ
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- ระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีที่มีความตางกันสูงเปนขอจํากัดในการ
รวมมือกับประเทศที่พัฒนาแลว

- การประชาสัมพันธ  การสรางความตระหนัก  และการสื่อสารขอมูลดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยียังไมสามารถเขาถึงประชาชนและกลุมเปาหมายอยางทั่วถึง

- ขาดการรับชวงตองาน  การถายทอดวิธีการทํางานจากเจาหนาที่ที่ยายงาน
ลาออก  เกษียณอายุ

- คาตอบแทนนักวิจัยของหนวยงานในกระทรวงฯ  ไมเทากัน  เปนอุปสรรคใน
การดําเนินงานวิจัยรวมกัน

- ความสามารถการใชภาษาอังกฤษของเจาหนาที่  อยางไมถึงระดับการเจรจา
ตอรองในเวทีโลก

3) โอกาส (Opportunities)
- การแขงขันและการพัฒนาเศรษฐกิจภายใตระเบียบโลกใหม   ทํ าให

ผูประกอบการตองอาศัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการแขงขันมากขึ้น
- นโยบายการคาตางประเทศที่ไมใชมาตรการกีดกันทางภาษี (NTB) เชน  ดาน

Bio – plastic เปนเร่ืองใหมและทาทาย  เปดโอกาสในการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- การเปดการคาเสรี (FTA) ทําใหเกิดโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยี

นวัตกรรม  และเทคโนโลยีทดสอบใหมๆ
- วิกฤติดานพลังงาน  สิ่งแวดลอม  ภัยธรรมชาติ  โลกอุบัติใหม  และภัยทาง

ความมั่นคง  ทําใหวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีบทบาทเพิ่มขึ้น
- มีแหลงทุนวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จากตางประเทศและใน

ประเทศ
- มีความรวมมือดานการวิจัย  จากประเทศที่พัฒนาแลว   ไปยังกลุมประเทศ

เพื่อนบาน  โดยผานประเทศไทย  ทําใหประเทศไทยไดรับการถายทอดเทคโนโลยีดวย
- มี ก า ร ส นั บ ส นุ น ใ ห เ กิ ด ก า ร วิ จั ย   แ ล ะ พั ฒ น า ร ะ ห ว า ง ส ถ า บั น วิ จั ย

สถาบันอุดมศึกษา  และภาคเอกชนเพิ่มขึ้น
4) อุปสรรค (Threats)

- การจัดสรรทรัพยากรสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียังอยูในระดับตํ่า
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ทําใหไมทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  การรับมือกับภาวะ
เรงดวน  ฉุกเฉิน
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- ทิศทางการพัฒนาของประเทศใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนานอย  ทํา
ใหประเทศมีฐานความรู  เพื่อการพัฒนาไมเพียงพอ

- นโยบายการเปดการคาเสรี  ทําใหมีสินคาจากประเทศที่มีวัตถุดิบ  และคาแรง
ราคาถูกเขามาทุมตลาดและเปนคูแขงที่สําคัญ  มีผลกระทบตอการพัฒนาสินคา  เพื่อการแขงขัน
ระดับโลก

- มีการปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกร  ของหนวยงานในกระทรวงฯ  ทําให
นโยบายไมชัดเจน

- มีการเปลี่ยนผูบริหารระดับสูง  ทําใหนโยบายและการดําเนินงานไมตอเน่ือง
- การจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินกิจกรรมความรวมมือกับ

ตางประเทศ
- การถายทอดเทคโนโลยีจากตางประเทศ ยังไมสมบูรณ  ตองเรียนรูและวิจัย

เพิ่มเติม
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทํา SWOT ดังกลาว ทําใหสํานักความ

รวมมือระหวางประเทศฯ สามารถนําเอาความคิดเห็นดังกลาวมาปรับปรุงการดําเนินงานดาน
ตางประเทศของกระทรวงฯ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะเนนการพัฒนาจุดแข็ง  นําโอกาส
มาใชประโยชน  ปรับปรุงจุดออนและอุปสรรคภายในองคกรใหเหลือนอยที่สุด

4.3 การดําเนินความรวมมือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับประเทศเพื่อนบาน
ในการดําเนินความรวมมือกับตางประเทศ  สามารถดําเนินการไดหลายรูปแบบ  อาทิ  การ

พบปะเจรจา  ระหวางผูแทนระดับสูง  การจัดทําความตกลง  การดําเนินความรวมมือโดยผานกลไก
ตางๆ  เชน  การประชุมคณะกรรมการรวม  การประชุมระดับเจาหนาที่อาวุโส และการประชุม
ระดับรัฐมนตรี  ซึ่งผูศึกษา  จะไดกลาวถึง  การประชุมระหวางประเทศในระดับรัฐมนตรี กับ
ประเทศเวียดนาม  และประเทศลาว  ซึ่งเปนประเทศเพื่อนบานที่กระทรวงวิทยาศาสตรฯ  ให
ความสําคัญในการดําเนินความรวมมือ ตามที่ระบุไว  ในคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร  ประจําปงบประมาณ 2552

การดําเนินความรวมมือกับประเทศลาว  และประเทศเวียดนาม  เปนไปตามนโยบายของ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ที่ไดใหความสําคัญกับนโยบายที่จะสงเสริมความรวมมือกับ
ประเทศเพื่อนบาน  เพื่อกระชับความสัมพันธ  สรางเสริมศักยภาพ  ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในภูมิภาคใหเขมแข็งยิ่งขึ้น  ซึ่งนโยบายน้ีสอดคลองกับนโยบายดานตางประเทศ  ของรัฐบาลทุก
รัฐบาล  รวมทั้งนโยบายรัฐบาลชุดปจจุบัน  ซึ่งไดใหความสําคัญกับการสงเสริม  ความรวมมือ  กับ
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ประเทศเพื่อนบาน  อยางใกลชิด  มีการพัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน  ดวยดี  มีการ
แลกเปลี่ยน  สงเสริมผลประโยชน  ซึ่งกันและกันอยางสรางสรรคและจริงใจ  โดยมีเปาหมายใหเกิด
ความสงบสุขในภูมิภาค  ซึ่งเปนไปตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ  สยามบรม
ราชกุมารี  ซึ่งไดพระราชทานความชวยเหลือแกประเทศลาว  กัมพูชา  และพมา  โดยไดทรงโปรด
ใหสรางโรงเรียนพระราชทาน  แกประเทศลาว  กัมพูชา  และพมา  โดยมีพระราชประสงคที่จะให
ความชวยเหลือในดานสุขภาพ  อนามัย  ดานโภชนาการ  และดานการเรียนการสอนแกประเทศ
เหลาน้ัน  และไดเสด็จเยือนอยูบอยคร้ัง

ความรวมมือระหวางกระทรวงวิทยาศาสตรไทยและกระทรวงวิทยาศาสตรเพื่อนบาน  มี
การดําเนินการอยางตอเน่ืองและมีผลเปนรูปธรรม  มีการประชุมปรึกษาหารือระหวางรัฐมนตรีและ
เจาหนาที่ระดับสูง  ของทั้งสองฝายอยางสม่ําเสมอ  ทั้งน้ี  เน่ืองจากผูบริหารระดับสูงของฝายไทย
ไดใหความสําคัญและไดแสดงใหประเทศเพื่อนบานเห็นถึงความมุ งมั่น  จริงใจที่จะดําเนินความ
รวมมือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เพื่อประโยชนรวมกันทางดานเศรษฐกิจและสังคม  รวมถึง
การดําเนินการทางดานการวิจัยและพัฒนา  โดยฝายไทยไดแสดงความพรอมที่จะใหนักวิทยาศาสตร
และนักวิชาการของประเทศเพื่อนบาน  ไดมาศึกษาดูงานและ แลกเปลี่ยนประสบการณกับ
ผูเชี่ยวชาญฝายไทย  ในทุกๆ  เร่ือง  ทําใหผูบริหารระดับสูงของประเทศเพื่อนบานโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งประเทศเวียดนามและลาว  มีความมั่นใจในความจริงใจของฝายไทย  และไดแจงใหฝายไทยทราบ
วา  พรอมที่จะใหนักวิทยาศาสตรไทยไดเขาถึงขอมูลและสถานภาพปญหาเกี่ยวกับการวิจัยและ
พัฒนา  โดยไมมีความระแวงวาฝายหน่ึงฝายใด  จะเปนคูแขงหรือขัดแยงผลประโยชนกัน  และได
แสดงความกระตือรือรน  ที่จะดําเนินความรวมมือกับไทย  ในโครงการวิจัยรวมกัน  เพื่อประโยชน
รวมกันบนพื้นฐานของความเปนหุนสวน  ซึ่งเปนไปตามนโยบายรัฐบาลไทย

อยางไรก็ตามความรวมมือระหวางไทยกับประเทศพมาและประเทศกัมพูชา  ยังไมมี
ความกาวหนาเทาที่ควร  เน่ืองจากนโยบายภายในของรัฐบาลทั้ง 2 ประเทศ  ประกอบกับมีปญหา
ความไมสงบภายในประเทศ  ทําใหการดําเนินความรวมมือยังไมมีความตอเน่ือง  ทั้ ง น้ี
กระทรวงวิทยาศาสตรจะผลักดันใหมีความรวมมือตอไป  โดยจะไดจัดใหมีการประชุมระดับ
รัฐมนตรี  และแลกเปลี่ยนการเยือนระหวางผูบริหารระดับสูงของประเทศทั้งสอง  เพื่อสงเสริมขยาย
ความรวมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ซึ่งกันและกัน  เพื่อ
นําไปสูการดําเนินความรวมมืออยางมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งยังเปนการสรางความเขาใจระหวางกัน
และกระชับความสัมพันธฉันทมิตรและความรวมมือใหแนนแฟนยิ่งขึ้น

4.3.1 การประชุมระดับรัฐมนตรีวาดวยความรวมมือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไทย - เวียดนาม
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กระทรวงวิทยาศาสตรฯ  ไดมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  ประเทศเวียดนาม  โดยไดมีการประชุมในระดับรัฐมนตรี  อยางตอเน่ืองมาต้ังแตป
2543 โดยประเทศไทยและประเทศเวียดนาม  ไดมีการประชุมระดับรัฐมนตรี  วาดวยความรวมมือ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาแลว 5 คร้ัง  โดยคร้ังที่ 1 จัดขึ้น  เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2543 ที่
กรุงเทพฯ  โดยมี  ฯพณฯ  ดร.อาทิตย  อุไรรัฐ  และ H.E.Dr.Chu Tuan Nha เปนหัวหนาคณะ  และ
คร้ังที่ 5 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 ที่กรุงเทพฯ  โดยมี  ฯพณฯ  ศ.ดร.ยงยุทธ  ยุทธวงศ  และ
H.E.Dr.Hoang Van Phong เปนหัวหนาคณะ

สําหรับสาขาความรวมมือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไทย – เวียดนาม
ประกอบดวย 8 สาขา  คือ  สาขามาตรวิทยา  สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและไขหวัดนก  สาขา
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ  สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร  สาขาการสํารวจ
ระยะไกล  และเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว  สาขา
พลังงานทางเลือก  และสาขาเทคโนโลยีนิวเคลียร  โดยจะมีการประชุมระดับรัฐมนตรีคร้ังที่ 6 ที่
กรุง ฮานอย  ประเทศเวียดนาม  ประมาณตนเดือนกันยายน 2552

4.3.2 การประชุมระดับรัฐมนตรีวาดวยความรวมมือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไทย - ลาว

ไดมีการประชุมมาแลว 3 คร้ัง  โดยการประชุมระดับรัฐมนตรีวาดวยความรวมมือ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไทย – ลาว  คร้ังที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2546 โดยมี
ฯพณฯ  นายพินิจ  จารุสมบัติ  และ  ฯพณฯ  ศ.ดร.บุญเตียม  พิสมัย  เปนหัวหนาคณะ  และการ
ประชุมคร้ังที่ 3 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2551 ที่จังหวัดชลบุรี  โดยมี  ฯพณฯ  นายวุฒิพงศ
ฉายแสง  และ  ฯพณฯ  ศ.ดร.บุญเตียม  พิสมัย  เปนหัวหนาคณะ

สําหรับสาขาความรวมมือประกอบดวย  สาขาการสํารวจระยะไกล  สาขาภูมิ
สารสนเทศและเทคโนโลยีอวกาศ  สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร  สาขาปุย
อินทรีย  และอิฐบล็อกประสาน  สาขามาตรวิทยา  สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

4.4 แนวทางการจัดประชุมระหวางประเทศในระดับรัฐมนตรี
เน่ืองจากการจัดประชุมระหวางประเทศในระดับรัฐมนตรี  เปนเร่ืองที่มีขั้นตอนและพิธีการ

มาก ผูศึกษาใครขอเสนอแนะขอปฏิบัติและขั้นตอนในการจัดประชุมระหวางประเทศในระดับ
รัฐมนตรี ซึ่งมีขั้นตอนในการดําเนินงานที่สําคัญ  ดังน้ี
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4.4.1 การกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม
กอนการประชุมตองมีการประสานงานกันระหวางเจาหนาที่ทั้งสองฝาย  เกี่ยวกับ

เร่ืองการกําหนดวันเวลา  และสถานที่  ที่จะประชุม  ซึ่งควรแจงลวงหนาอยางนอย 1 เดือน  เน่ืองจาก
ตองใชเวลาในการรอการตอบรับ วาหัวหนาคณะของอีกฝายมีความพรอมหรือไม   และหลังจาก
ตอบรับแลว  อาจมีการเปลี่ยนแปลงอีก  เน่ืองจากหัวหนาคณะของทั้งสองฝาย  อาจมีราชการที่
สําคัญและเรงดวนในชวงเวลาน้ันๆ  ดังน้ัน จึงควรเสนอชวงเวลาในการจัดประชุมอยางนอย 2
ชวงเวลา  เพื่อใหสามารถเลือกชวงเวลาที่เหมาะสมที่สุดได

4.4.2 การรับรองหัวหนาคณะผูแทนระดับรัฐมนตรี
ในการรับรองหัวหนาคณะผูแทนระดับรัฐมนตรี  เจาภาพตองประสานงานกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของ หลายหนวยงาน  เพื่อใหการตอนรับถูกแบบแผน เปนไปตามธรรมเนียม
ปฏิบัติ  อาทิ  ตองจัดหารถรับรอง  ที่สมเกียรติ  โดยอาจจะเชารถ  หรือขอยืมรถ โดย สามารถ
ประสานกับสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ในการขอยืมรถรับรอง  พรอมคนขับ   โดยระบุวาจะ
รับผิดชอบคานํ้ามันรถ  คาที่พัก  และเบี้ยเลี้ยงของคนขับรถ  ซึ่งพนักงานขับรถของสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ไดผานการฝกอบรม มีประสบการณในการขับรถใหผูบริหารระดับสูง  และมีความ
สุภาพเรียบรอย นอกจากน้ีตองประสานงานกับตํารวจสันติบาล ขอตํารวจอารักขา และประสานกับ
ตํารวจจราจร  หรือตํารวจกองปราบ  ขอรถตํารวจนําขบวนรถของหัวหนาคณะผูแทน  และหากออก
นอกกรุงเทพฯ และปริมณฑล  จะตองประสานกับตํารวจทางหลวง  เพื่อขอรถตํารวจนําขบวนรถ
ของหัวหนาคณะผูแทน  และตองจัดใหเจาหนาที่อาวุโสของฝายเจาภาพ  ไปรับและสง  หัวหนาคณะ
ผูแทน  ณ  ทาอากาศยาน  และจัดหองรับรองไวตอนรับ  ณ  ทาอากาศยาน  เพื่อใหหัวหนาคณะ
ผูแทนมีความรูสึกวาไดรับเกียรติสมฐานะ  และเปนการแสดงการตอนรับอยางอบอุนดวยมิตรไมตรี

เพื่อไมใหมีการผิดพลาด  ควรมอบหมายใหเจาหนาที่คนใดคนหน่ึง  รับผิดชอบใน
การประสานงานกับพนักงานขับรถ  และเจาหนาที่ตํารวจ  อยางใกลชิด  เกี่ยวกับกําหนดการของ
หัวหนาคณะ  ตลอดระยะเวลาการประชุม

4.4.3 การจัดประชุมระหวางประเทศ
เพื่อใหการประชุมฯ  เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  เจาภาพควร

แตงต้ังองคประกอบ  ผูแทนคณะทํางานในดานตางๆ  เชนดานพิธีการและการตอนรับ  ดานสถานที่
ดานวิชาการ  เพื่อปฏิบัติงานในหนาที่ตางๆ  ดังน้ี

1) เจาหนาที่รับผิดชอบการประชุม  ปฏิบัติหนาที่ตางๆ  เชน  การลงทะเบียน
แจกเอกสาร  พิมพเอกสาร  ถายเอกสาร  ผลิตเอกสาร  รวมทั้งงานบริการเกี่ยวกับกิจกรรมการ
ประชุม  ใหการสนับสนุนดานเทคนิค  และการปฏิบัติงานอ่ืนๆ  ตามความเหมาะสม
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2) การจัดหาอุปกรณ  เจาภาพควรจัดเตรียมอุปกรณพื้นฐานสําหรับการประชุม
เชน  ไมโครโฟน  เคร่ืองคอมพิวเตอร  เคร่ือง LCD Projector เคร่ืองพิมพ (Laser Printer) เคร่ือง
ถายเอกสารที่มีประสิทธิภาพสูง โทรศัพท  โทรสาร  และบริการ High speed Internet แกคณะ
ผูเขารวมประชุม

3) การจัดทําคูมือการประชุม  คูมือการประชุมควรงาย ตอการใชงาน  และควร
ประกอบดวยเน้ือหาตางๆ  ดังน้ี  เชน  การลงทะเบียน  กําหนดการตางๆ  กิจกรรมนันทนาการ
รายชื่อคณะผูแทน (โดยระบุตําแหนง  ที่อยู  หมายเลขโทรศัพท  โทรสาร  และอีเมล  ตามลําดับ
อาวุโส) ขอมูลทั่วไป  เชน สถานที่จัดประชุม  โรงแรมที่พัก  ซึ่งจะตองระบุที่อยู  หมายเลข
โทรศัพท  โทรสาร  เว็บไซต  และอีเมล  ของสถานที่น้ันๆ การใหบริการพาหนะรับ – สง  รายชื่อ
ฝายเลขานุการ  และรายละเอียดการติดตอ  สภาพภูมิอากาศ  อัตราแลกเปลี่ยน  การใชโทรศัพท
ตางประเทศ  การชําระคาใชจายสวนตัวตางๆ  การบริการทางการแพทย  ขอมูลการรักษาความ
ปลอดภัย  เปนตน  โดยจัดสงใหผูแทนกอนหนาการประชุม

4) การจัดทําเอกสารการประชุม การจัดทําเอกสารประกอบการประชุม  มี
ความสําคัญมาก  เพราะเปนขอเท็จจริงที่ใชประกอบการประชุม  เอกสารแตละฉบับควร เรียงลําดับ
กอนหลัง  เพื่อความสะดวกในการใชงาน  เชน

- Draft Agenda เปนรางระเบียบวาระการประชุมซึ่งจัดทําโดย ฝายเลขานุการ  ซึ่ง
จะกลายเปนระเบียบวาระการประชุม (Adopted Agenda) เมื่อไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม

- Draft Programme / TentativeProgramme เปนรางกําหนดการกิจกรรมตางๆ  ที่
เกี่ยวกับการประชุม  ซึ่งจัดทําโดยฝายเลขานุการ  ซึ่งจะกลายเปนกําหนดการ (Adopted Programme)
เมื่อไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม

-  การจัดทําสรุปรายชื่อคณะผูแทน (List of Delegates) เจาภาพตองรวบรวมและ
จัดทําสรุปรายชื่อคณะผูแทน  โดยระบุตําแหนง  ที่อยู  หมายเลขโทรศัพท  โทรสาร  และอีเมล
ตามลําดับอาวุโส  ซึ่งจะเปนประโยชนในการประสานงาน  ในโอกาสตอไป

- Draft Resolution เปนรางขอมติซึ่งจัดทําโดยผูเสนอและใหที่ประชุมพิจารณา
ซึ่งจะกลายเปนมติของที่ประชุม (Adopted Resolution) เมื่อไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม

- Draft Report / Agreed Minutes เปนรางรายงานการประชุม  ซึ่งจัดเตรียมโดยฝาย
เลขานุการ  เปนไปในลักษณะของการสรุปความเห็น  โดยไมมีขอยุติที่ลงตัวหรือตองดําเนินการตอ
เพื่อหาขอยุติ  ซึ่งจะกลายเปนบันทึกการหารือ (Adopted Record of Discussion / Adopt Agreed
Minutes) เมื่อไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม
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4.5 แผนการดําเนินงานในปงบประมาณ 2552
ในปงบประมาณ 2552 กระทรวงวิทยาศาสตรฯ  มีเปาหมายที่จะดําเนินกิจกรรมดานความ

รวมมือกับตางประเทศ  ใหได 40 โครงการ  ตามที่ไดระบุไวในรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ประจําป
งบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552) ตามรายละเอียดดังน้ี

-  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.) 7  โครงการ
-  กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) 1 โครงการ
-  สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) 3 โครงการ
-  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) 3 โครงการ
-  สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.) 12  โครงการ
-  สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ (มว.) 4 โครงการ
-  สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

(องคการมหาชน) (สทอภ.) 4  โครงการ
-  สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (สทน.) 3 โครงการ
-  สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (นว.) 1 โครงการ
-  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) (สซ.) 1 โครงการ
-  องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพ.) 2 โครงการ
โดยในการดําเนินการดังกลาว กระทรวงวิทยาศาสตรฯ  ไดมีคําสั่งกระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี  ที่ 163/2551 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2551 แตงต้ังคณะทํางานโครงการความรวมมือ
ดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหวางประเทศ  ประจําปงบประมาณ 2552
ประกอบดวยผูแทนจากทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงฯ  เพื่อรวมกันจัดทําแผนและผลการดําเนิน
ความรวมมือ  รวมทั้งติดตามความกาวหนาการดําเนินโครงการ  รวบรวมเอกสาร  หลักฐานที่
เกี่ยวของ  ตามจํานวนโครงการที่แตละหนวยงานรับผิดชอบ  และรายงานผลการดําเนินงาน  รวมทั้ง
ปญหา / อุปสรรค  และขอเสนอแนะ  ใหปลัดกระทรวงฯ  ทราบ  ทุก 3 เดือน  เพื่อจะไดรวมกัน
ดําเนินงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายตอไป  โดยสํานักความรวมมือระหวาง
ประเทศ จะทําหนาที่รวบรวมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของจากทุกหนวยงานในสังกัด  เชน
รายงานการประชุมเตรียมการ  รายงานการประชุม  รายงานการประเมินผลการประชุม  เพื่อจัดทํา
เปนรายงานผลการปฏิบัติราชการดานตางประเทศ  ประจําป  ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ  สงใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ตอไป
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บทท่ี 5
สรุปและขอเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการศึกษา
การดําเนินงานดานความรวมมือกับตางประเทศ ของกระทรวงวิทยาศาสตร  เปนไปตาม

พันธกิจและยุทธศาสตร  ของกระทรวงฯ  เน่ืองจากกระทรวงวิทยาศาสตรไดใหความสําคัญตอความ
รวมมือกับตางประเทศ เพราะตระหนักวา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนรากฐานสําคัญอยางยิ่ง
ของการพัฒนาประเทศในทางเศรษฐกิจ  และเปนปจจัยหลักในการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ  และมีสวนสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ความรวมมือกับ
ตางประเทศเปนสิ่งที่จําเปนและเกิดผลประโยชนแกประเทศไทย  ทําใหมีการพัฒนาความกาวหนา
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสาขาตางๆ  และยังเปนการสงเสริมความเขาใจและความสัมพันธ
อันดีตอกัน ตลอดจนสงเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การเมือง  การคาการลงทุน  และความ
รวมมืออ่ืนๆ  อยางไรก็ตาม  ในการดําเนินความรวมมือกับตางประเทศ  ก็มีปญหา  อุปสรรค  ทําให
ความรวมมือกับบางประเทศ  ไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร

5.2 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการดําเนินความรวมมือกับตางประเทศ
ผูศึกษาฯ  ใครขอสรุปปญหา  อุปสรรค  พรอมทั้งขอเสนอแนะ  ทั้งในเชิงนโยบาย  แล ะ

ขอเสนอแนะในการดําเนินการ  ตามที่ไดพบจากประสบการณ  และจากการปฏิบัติจริง  จาก
ขอคิดเห็น  ของที่ประชุมที่เกี่ยวของ  และจากการสัมภาษณผูปฏิบัติงานดานตางประเทศ  ของ
กระทรวงวิทยาศาสตร  โดยไดจัดทําในรูปของตารางเพื่อความชัดเจนในการเปรียบเทียบ  ดังน้ี

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
1 . เ น่ื อ ง จ า ก ก า ร ดํ า เ นิ น ค ว า ม ร ว ม มื อ กั บ
ตางประเทศ  เปนงานในเชิงนโยบาย  ผูบริหาร
ร ะ ดั บ สู ง ต อ ง ใ ห ค ว า ม สํ า คั ญ แ ล ะ ใ ห ก า ร
สนับสนุนอยางตอเน่ือง  แตที่ผานมามีการ
เปลี่ยนผูบริหารระดับสูง  ของทั้งฝายไทยและ
ฝายตางประเทศอยูเสมอ  ทําใหมีการ

1. ผูบริหารระดับสูงควรใหนโยบายในการ
ดําเนินความรวมมือกับตางประเทศอยางชัดเจน
โดยเฉพาะกับประเทศที่ไดมีการดําเนินกิจกรรม
ความรวมมือยางตอเน่ืองอยูแลว  และควรมีการ
แลกเปลี่ยนการเยือนของผูบริหารระดับสูง  เพื่อ
สรางความสนิทสนม  คุนเคย  แสดงถึงความ
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ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการดําเนินงาน  สงผลให
การดําเนินกิจกรรมความรวมมือกับตางประเทศ
เปนไปอยางไมตอเน่ือง

2. มีการเปลี่ยนแปลงผูประสานงานบอยคร้ัง  ทํา
ใหไมสามารถติดตามผลการดําเนินงานตาม
ขอตกลง / โครงการความรวมมือ  ไดอยาง
ต อ เ น่ื อ ง   เ ป น ผ ล ใ ห ค ว า ม ร ว ม มื อ ไ ม มี
ความกาวหนาเทาที่ควร

3. การติดตอประสานงานกับบางประเทศ  ไมมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร  เน่ืองจากผูรับผิดชอบ
ในการดําเนินความรวมมือในตางประเทศ
ไมใหความรวมมืออยางเต็มที่

4. การจัดทําขอตกลงความรวมมือระหวาง
ประเทศ  มีขั้นตอนมากและมีหลายหนวยงาน
เกี่ยวของ  ขอตกลงบางรายการใชเวลานานใน
การลงนามรวมกัน  เมื่อยังไมมีการลงนามก็ทํา
ใหไมสามารถดําเนินกิจกรรมความรวมมือ
ตามที่ระบุไวในขอตกลงได  โดยเฉพาะปจจุบัน
มีมาตรา 190 เขามาเกี่ยวของ  ทําใหการลงนาม
รวมกัน  ลาชายิ่งขึ้น

มุงมั่น  จริงใจ  ที่จะดําเนินความรวมมือ  เพื่อ
ประโยชนรวมกันในการพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีของทั้ง 2 ประเทศ

2. ภายหลังจากมีการลงนามในขอตกลงความ
รวมมือ  หรือมีการประชุมหารือรวมกันแลว
ควรมีการกําหนดผูประสานงานของทั้งสองฝาย
อยางชัดเจน  เพื่อทําหนาที่ในการประสานงาน
ติดตามใหมีการดํา เ นินกิจกรรมอย าง เปน
รูปธรรม  และตอเน่ือง  โดยควรกําหนดใหมีการ
รายงานความคืบหนาทุก 6 เดือน

3 . ค ว ร มีก า รส ร า ง ค วา ม สัม พั นธ ที่ ดี กั บ ผู
ประสานงานของหนวยงานตางประเทศ  เชน  มี
การสงบัตรอวยพรปใหม  และของที่ระลึกเล็กๆ
นอยๆ อยางสม่ําเสมอเพราะเมื่อมีสัมพันธภาพที่
ดีตอกัน  ก็จะสามารถประสานงานกันได  อยาง
ไม เปนทางการ ทางโทรศัพทและจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส สามารถลดขั้นตอนในการติดตอ
ประสานงาน  ทําใหการดําเนินงานเปนไปอยาง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4. การดําเนินความรวมมือกับตางประเทศ อาจ
ดําเนินการในรูปแบบอ่ืนๆ  โดยไมตองมีการ
จัดทําขอตกลงรวมกัน  เชน  เมื่อทั้งสองฝายไดมี
การติดตอประสานงาน  มีความสนใจในสาขาที่
จะรวมมือกัน  ก็อาจจะดําเนินโครงการวิจัย
รวมกัน  แลกเปลี่ยนขอมูล  ประชุมสัมมนา
รวมกัน  หรือจัดนิทรรศการ  โดยไมตองมีการ
จัดทํา ขอตกลง  ทั้งน้ีเพื่อใหทั้งสองฝายสามารถ
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ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ

5. หนวยงานมุงที่จะขอรับความชวยเหลือจาก
ตางประเทศดานวัสดุ  อุปกรณ  เงินชวยเหลือ
แบบใหเปลา  ทุนศึกษา  ฝกอบรม  มากกวาที่จะ
ทําการวิจัยรวมกันและคํานึงถึงผลประโยชน
รวมกัน

6. ไดรับการจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอ  ใน
การรวมกิจกรรมตามขอตกลงความรวมมือ  เชน
การจัดประชุม / การรวมประชุมในตางประเทศ
เพื่อติดตามผลการดําเนินการตามขอตกลง

7. ความไมตอเน่ืองในการปฏิบัติงาน  ขาดการ
รับชวงตองาน  การถายทอดวิธีการทํางาน  จาก
เจาหนาที่ ที่ยายงาน ลาออก เกษียณอายุ

8. การประชาสัมพันธ  การสรางความตระหนัก
และการสื่อสารขอมูล กิจกรรมดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  ยังไมสามารถเขาถึงประชาชน
และกลุมเปาหมายไดอยางทั่วถึง

9. ขอมูล  สถานะขอตกลง / โครงการความ
รวมมือระหวางประเทศของกระทรวงฯ  ไมมี
ความทันสมัย  ทําใหไมสามารถวิเคราะห

ดําเนินกิจกรรมความรวมมือไดทันที  และเกิด
ประโยชนรวมกันทั้งสองฝาย

5. การดําเนินความรวมมือ  ตองคํานึงถึงการ
เปนหุนสวน (partnership) ไมเปนการขอรับ
ความชวยเหลือ  แต เปนความรวมมือ  เพื่อ
เสริมสรางประโยชนรวมกัน  ซึ่งจะทําใหความ
รวมมือบังเกิดผลอยางจริงจัง

6. ควรมีการจัดสรรงบประมาณ สําหรับการ
จัดการประชุมระหวางประเทศโดยเฉพาะ  เพื่อ
จะไดสามารถเขารวมประชุม  เพื่อกําหนดสาขา
แนวทา งค วา มร วม มือ   พิ จา รณาขอ เสนอ
โครงการความรวมมือ  ปญหา – อุปสรรค  ใน
การดําเนินงาน  รวมทั้งติดตามผลการดําเนินงาน
เพื่อใหการรวมมือมีผลในทางปฏิบัติตอไป

7. ควรมีการจัดทําองคความรู ในการปฏิบัติงาน
ดานตางประเทศ  เปนคูมือการปฏิบัติงาน  อาทิ
ขั้นตอนการจัดทําขอตกลงกับตางประเทศ
ขั้นตอนการจัดประชุมระหวางประเทศ  เพื่อเปน
แนวทางในการปฏิบัติใหหนวยงานตอไป

8. ควรจัดทําเว็บไซต  การดําเนินงานดาน
ต า ง ป ร ะ เ ท ศ ที่ สํ า คั ญ ข อ ง ห น ว ย ง า น ใ น
กระทรวงฯ และมีการประชาสัมพันธอยาง
ตอเน่ือง

9. ควรมีการปรับสถานะขอมูล  ขอตกลง /
โครงการความรวมมือระหวางประเทศใหมี
ความทันสมัยอยูเสมอ  โดยแจงหนวยงานใน
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ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ
สถานภาพการดําเนินความรวมมือระหวาง
ประเทศ  รวมทั้งติดตามการดําเนินงาน  แบะ
ขนายความรวมมือไดอยางมีประสิทธิภาพ

สังกัด  รายงานความคืบหนาใหทราบเปนระยะ
เพื่อประโยชนในการติดตาม  การดําเนินความ
รวมมือระหวางประเทศ  รวมทั้งการแสวงหา
แนวทางในการขยายความรวมมือตอไป
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