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นโยบายที่ ๖
การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

---------------------------การศึ กษาเป็ น กลไกส าคั ญในการเพิ่ ม ขี ดความสามารถและศั กยภาพทางเศรษฐกิ จของประเทศ
กระทรวงศึ กษาธิ การ ได้ ด าเนิ นการเพิ่ มองค์ความรู้ ให้ ผู้ ประกอบการเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่ งขั น ได้
ซึง่ ดาเนินงาน ดังนี้
๑. เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 จั ด ตั้ ง ศู น ย์ บ่ มเพาะวิ ส าหกิ จ ปั จจุ บั นมี ศู นย์ บ่ ม เพาะวิ ส าหกิ จในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
(University Business Incubator : UBI) จานวน 72 แห่ง สามารถสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ที่ เข้ารับ
การบ่มเพาะที่อยู่ในศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา จานวน 120 คน และเตรียมพัฒนาเป็นบริษัท
ธุรกิจเต็มรูปในอนาคต (Spin off Companies) จานวน 69 คน ทั้งนี้จะมีการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
โครงการทุก 6 เดือน และสนับสนุนให้หน่วย UBI ดาเนินโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใ้้ความรู้
ในสถาบั นอุดมศึกษาเป็ นฐาน หลั กสู ตรการอบรมทักษะการประกอบอา้ีพระยะสั้ นเบื้องต้ นเ้ิงสร้ างสรรค์
ให้ กั บ นั กศึ กษาและประ้า้น จ านวน 2,480 คน พร้ อมทั้ งสนั บสนุ นให้ สถาบั นอุ ดมศึ กษาจั ดการศึ กษา
ที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทางาน (Work-Integrated Learning) เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้เรียนรู้ประสบการณ์ทางานในสถานที่จริง ตลอดจนมีทักษะในการประกอบอา้ีพ
ตรงตามความต้องการของผู้ใ้้บัณฑิต โดยจัดนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เข้ารับ
การบ่มเพาะจากหน่วย UBI จานวน 80 คน
๒. ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล
 ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้เข้าถึง
และใ้้ระบบดิจิทัลให้เกิดประโย้น์ โดยจัดโครงการบูรณาการร่วม 4 กระทรวง ประกอบด้วย
 โครงการคลังความรู้ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
 โครงการระบบข้อมูลดิจิทัล เพื่อการศึกษาเรียนรู้และมีงานทา
 โครงการบูรณาการการเรียนรู้สู่อา้ีพและวิ้า้ีพ เพื่อยกระดับคุณภาพ้ีวิตและมาตรฐาน
วิ้า้ีพสู่สากลรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลและประ้าคมอาเซียน 2558
 โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดสาหรับมหา้น
 โครงการพัฒนาโครงข่ายสาหรับให้บริการอินเทอร์เน็ต
๓. พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่
เขตชายแดน ประกอบด้วย
 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 ด าเนิ นการตามความร่ วมมื อจั ดการอา้ี วศึ กษาระหว่ างวิ ทยาลั ยการอา้ี พแม่ สอด
กับสถานประกอบการในอาเภอแม่สอด ในด้านเสื้อผ้า และเครื่องแต่งกาย ร่วมมือกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
และฝึ กอบรมวิ้า้ีพระยะสั้ น ให้กับประ้า้นในพื้นที่ จังหวัดตาก และกาหนดแนวทางความร่วมมือในการพัฒนา
สถานศึกษาอา้ีวศึกษาโดยจะขยายความร่วมมือในด้านอา้ีวศึกษาทั้ง ๒ ประเทศ การหารือเกี่ยวกับความร่วมมือ
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ในการพัฒนากาลังคนด้านอา้ีวศึกษาให้กับนักลงทุนไทยที่ไปลงทุนในอุตสาหกรรมทวาย รวมทั้งฝึกอบรมวิ้า้ีพ
ระยะสั้นให้กับผู้หนีภัยสงครามที่พานักในศูนย์พักพิง้ั่วคราวบริเวณ้ายแดนไทย – เมียนมาร์
 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
 ด าเนิ นการพั ฒนาเยาว้นกั มพู ้า จ านวน 58 คน ด้ านวิ ้า้ี พ โดยวิ ทยาลั ยเกษตร
และเทคโนโลยี สระแก้ ว และวิ ทยาลั ยเทคนิ คสระแก้ ว และฝึ กอบรมวิ ้า้ี พให้ กั บประ้า้นบริ เวณ้ายแดน
และสถานประกอบการไทยที่ไปลงทุนในจังหวัดเสียมราฐ รา้อาณาจักรกัมพู้า
 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
 ดาเนินการจัดฝึกอบรมวิ้า้ีพให้กับประ้า้นกัมพู้า และคัดเลือกเยาว้นจากจังหวัด
เกาะกง รา้อาณาจักรกัมพู้า มาศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคนิคตราด วิทยาลัยสารพัด้่างตราด และวิทยาลัยการอา้ีพ
บ่อไร่ และฝึกอบรมวิ้า้ีพระยะสั้นบริเวณ้ายแดน
 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
 ดาเนินการวางแผนแลกเปลี่ยนนักศึกษาและครู รวมทั้งการฝึกงานในสถานประกอบการ
ไทย ลาว เวียดนาม และระหว่ างหน่ วยงานทั้ง 3 ประเทศ และจัดกิจกรรมนักศึ กษา จ านวน 30 คน นอกจากนี้
สถานศึกษาอา้ีวศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร สกลนคร นครพนม อุบลรา้ธานี อุดรธานี หนองคาย เ้ียงราย เ้ี ยงใหม่
ขอนแก่นร่วมมือกับสถานศึกษาอา้ีวศึกษาทุกแขวงในสาธารณรัฐประ้าธิปไตยประ้า้นลาวในสาขาที่มีความสนใจ
ให้ความร่วมมือในการฝึกอบรมครู
 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
 ดาเนินการในวิทยาลัยอา้ีวศึกษาสงขลา ขยายความร่วมมือกับสถานศึกษาอา้ีวศึกษา
บริเวณ้ายแดนไทย - มาเลเซีย เ้่น Ipoh Polyteknic เป็นต้น โดยจะดาเนินการการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่าง
ผู้ บริ หาร ครู และนั กศึ กษา นอกจากนี้ ยั งผลิ ต และพัฒนาคนด้ านการโรงแรม ส าหรั บประ้า้นในศู นย์บ่มเพาะ
ของวิทยาลัย
๔. โครงการ “การจัด การศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนสู่ประชาคม
อาเซียน”
จากการที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้กาหนดเขตพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ และรั ฐบาลมีนโยบายเร่งรัดการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพื้นที่ที่มีศักยภาพ
แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ใน 5 พื้นที่้ายแดนรองรับการก้าวเข้าสู่ประ้าคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558
ได้แก่ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก อาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ้ายแดนจังหวัดมุกดาหาร อาเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว ้ายแดนจังหวัดตราด ระยะที่ 2 ใน 5 พื้นที่้ายแดน ได้แก่ ้ายแดนจังหวัดเ้ียงราย
้ายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ้ายแดนจังหวัดหนองคาย ้ายแดนจังหวัดนครพนม และ้ายแดน จังหวัด
นราธิวาส
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ซึ่ ง มี ห น้ า ที่
จั ด การศึ ก ษาให้ แ ก่ เ ด็ ก และเยาว้น ได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ในการเตรี ย มเด็ ก และเยาว้นให้ ส อด คล้ อ งกั บ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยกระบวนการสร้างคนด้วยการให้การศึกษาและการฝึกอา้ีพ
ให้กับเด็กและเยาว้นอย่างทั่วถึงเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
การพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ้ายแดน จะทาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ อันก่อให้เกิดความภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองและได้หลักสูตรการจัดการศึกษา
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ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ้ายแดนที่มีคุณภาพ วัตถุประสงค์ของการดาเนินงานตามโครงการ เพื่อศึกษา
ข้อมู ล พื้น ฐานในการพัฒ นาหลั กสู ตรการจัดการศึกษาในเขตพัฒ นาเศรษฐกิ จพิเ ศษ้ายแดน เพื่อพั ฒ นา
หลักสูตรการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ้ายแดน เพื่อทดลองใ้้หลักสูตรการจัดการศึกษาในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษ้ายแดน และเพื่อประเมินผลและปรับปรุงหลักสู ตรการจัดการศึกษาในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ้ายแดน โดยมีเป้ าหมายในการดาเนินงานเพื่อพัฒ นาเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษ้ายแดน
จานวน 10 พื้นที่ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ้ายแดนร้อยละ 100 มีหลักสูตรการจัดการศึกษารองรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และสามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ

๖๐

