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นโยบายที่ ๖
การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

---------------------------การศึ ก ษาเป็ น กลไกส าคั ญ ในการเพิ่ ม ขี ด ความสามารถและศั ก ยภาพทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ
กระทรวงศึ กษาธิ การ ได้ ด าเนิ นการเพิ่ มองค์ ความรู้ ให้ ผู้ ประกอบการเพื่ อเพิ่ มความสามารถในการแข่ งขั น ได้
ซึง่ ดาเนินงาน ดังนี้
๑. เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 จั ด ตั้ งศู น ย์ บ่ ม เพาะวิ ส าหกิ จ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ ด าเนิ น การเพิ่ ม องค์ ค วามรู้ ให้
ผู้ ป ระกอบการเพื่ อ เพิ่ ม ความสามารถในการแข่ ง ขั น โดยในปั จ จุ บั น จั ด ให้ มี ศู น ย์ บ่ ม เพาะวิ ส าหกิ จใน
สถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator : UBI) จานวน ๗๙ แห่ง ทั่วประเทศ ดาเนินการด้วยระบบ
เครือข่าย ๙ เครือข่าย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ บ่มเพาะผู้ประกอบการในระดับ Start up Companies ได้ผู้ประกอบการ
ทั้งหมด ๒๓๕ ราย เป็นผู้ประกอบการที่เกิดธุรกิจใหม่ ๑๖๓ ราย ดาเนินการต่อเนื่องจากโครงการ ๗๓ ราย และ
ผู้ประกอบการได้จดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว จานวน ๑๐๐ ราย เกิดรายได้ในรอบ ๑ ปี จานวน ๕๕๗ ล้านบาท
เกิดการจ้างงาน ๖๐๐ คน เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจสาหรับโครงการใหม่ ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ล้านบาท และมีการ
สนับสนุนให้หน่วย UBI ดาเนินโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน
(หลักสูตรการอบรมทักษะการประกอบอาชีพระยะสั้นเบื้องต้นเชิงสร้างสรรค์) ให้กับนักศึกษาและประชาชน โดย
อนุมัติหลักสูตรสาหรับจัดอบรมระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ – เดือนกันยายน ๒๕๖๐ เป็นจานวน ๙๕ หลักสูตร
(หลักสูตรละ ๓ วัน) จานวนผู้เข้าอบรม ๓,๗๖๐ คน พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้
กับการท างาน (Work-Integrated Learning) เพื่ อเป็นแนวทางการพัฒ นานิ สิ ตนักศึกษาให้ มีคุณลั กษณะที่ พึ ง
ประสงค์ ได้เรี ยนรู้ ประสบการณ์ ทางานในสถานที่ จริง ตลอดจนมีทั กษะในการประกอบอาชีพตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตโดยจัดนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะจาก
หน่วย UBI จานวน ๑๕๐ คน

จากการดาเนินงานที่ผ่านมา พบว่า มีนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ
เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาเพิ่มสูงขึ้น
จานวนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดหลักสูตรสหกิจศึกษา ระหว่างปี 2553 – 2559
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จานวนนักศึกษาสหกิจศึกษา ระหว่างปี 2553 – 2559

จานวนหลักสูตรสหกิจศึกษา ระหว่างปี 2553 – 2559

 โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ใช้ศักยภาพ
ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจหรือ UBI ในการช่วยพัฒนาผู้ประกอบการโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
หรือ OTOP โดยการให้ความรู้ในการประกอบธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพในการส่งออก และ
แข่งขันกับต่างประเทศได้ โดยการจัดสร้างแบรนด์ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งสร้ าง
เครือข่ายให้ กั บผู้ ประกอบการและผลิ ตภั ณฑ์ ด้ วย ซึ่งในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด าเนิ นการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ ๓ กลุ่มผลิตภัณฑ์ คือ กลุ่มอาหาร กลุ่มเครื่องสาอางและสมุนไพร และกลุ่มหัตถกรรม โดยจัด
อบรมผู้ประกอบการ OTOP พร้อมทายาท จานวน ๑,๐๐๐ ผลิตภัณฑ์ เป็นเวลา ๓๐ ชั่วโมง โดยการอบรม
ต้องเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาอย่างสอดรับกับผลิตภัณฑ์แต่ละ
กลุ่ม และคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการตามให้เหลือร้อยละ ๑๐ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยี องค์
ความรู้ที่เหมาะสม และได้มาตรฐานการผลิต พร้อมทั้งนาผู้ประกอบการที่ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว ต่อยอด
ไปสู่การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และสร้างแบรนด์ต่อไป .
๒. ส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ โดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า
และการพัฒนา (International Institute for Trade and Development : ITD) ดาเนินการผ่านโครงการและกิจกรรมสาคัญ
ต่าง ๆ ดังนี้
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 จัดกิจกรรมฝึกอบรม ประชุม และสัมมนาด้านการค้าและการพัฒนา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเสริมสร้างศักยภาพด้านการค้าระหว่าง
ประเทศ การเงิน การคลั ง การลงทุ น การพั ฒนาและสาขาอื่นที่ เกี่ ยวข้ อง ให้ แก่ บุ คลากรภาครัฐ ภาคการศึกษา
ภาคเอกชน และผู้สนใจทั่วไป ผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้
 โครงการเพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุน และการพัฒนาของไทยตามเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ
ภายใต้ชื่อกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างหุ้นส่วนความร่วมมือด้านการค้าและการพัฒนาด้วยเส้นทางระเบียง
เศรษฐกิจ” จัดกิจกรรมทั้งสิ้น 6 ครั้ง
 โครงการเพิ่ มขีดความสามารถการแข่งขันผู้ ประกอบการด้ วยการใช้ประโยชน์ จากการ
อานวยความสะดวกทางการค้าและการบริหารจัดการโลจิสติกส์ภายใต้ประชาคมอาเซียน โดยได้ดาเนินการภายใต้ชื่อ
กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
 กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการค้า การลงทุนในประชาคมอาเซียน
ภายหลังปี 2015 ด้วยการอานวยความสะดวกทางการค้าและโลจิสติกส์” จัดกิจกรรมทั้งสิ้น 7 ครั้ง
 กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Logistics Management and Inland Container
Depot Management: Lesson Learned from Thailand and Other Developed Markets” จานวน 1 ครั้ง
 โครงการเสวนาวิชาการ: การค้าและการพัฒนาที่อยู่ในความสนใจ ภายใต้ชื่อกิจกรรมต่าง ๆ
ดังนี้
 กิจกรรมการเสวนาวิชาการ ASEAN Talk จานวน 6 ครั้ง
 กิจกรรมสั มมนาวิชาการ “การเตรียมความพร้อมภาคอุ ตสาหกรรมสู่ การพั ฒนา
เศรษฐกิจที่ยั่งยืนในภูมิภาค” จานวน 2 ครั้ง
 กิจกรรมจั ดประชุ มหารือเพื่ อจั ดท าข้ อเสนอแนะแนวทางการส่ งเสริมการลงทุ น
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จานวน 1 ครั้ง
 กิจกรรมสั มมนาวิชาการ "เทคโนโลยีและนวัตกรรมยุค Industry 4.0 เพื่ อการค้า
และการพัฒนาที่ยั่งยืน" จานวน 1 ครั้ง
 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "ขับเคลื่ อนธุรกิจด้วยการเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทย เมียนมา" จานวน 1 ครั้ง
 กิจกรรมสัมมนายุทธศาสตร์ประเทศไทย ๒๐๑๖ เรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ เชียงราย :
สามเหลี่ยมแห่งโอกาส จานวน 1 ครั้ง
 กิจกรรมสัมมนายุทธศาสตร์ประเทศไทย ๒๐๑๖ เรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ หนองคาย :
ศูนย์การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ จานวน 1 ครั้ง
 โครงการฝึกอบรมวิทยากรด้านการค้าและการพัฒนา (Training for Trainers) ภายใต้ชื่อ
กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
 กิจกรรมฝึกอบรมระดับภูมิภาคหลักสูตร “Project Manager in the Context of
GMS Cooperation and Integration” จานวน 1 ครั้ง
 กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน" จานวน 1 ครั้ง
 โครงการเครือข่ายการวิจัยและฝึกอบรมด้านการค้าในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ภายใต้ชื่อ
กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
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 กิ จกรรมฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การหลั กสู ตร “Trade Policy and Sustainable
Development in Lao PDR” จานวน 1 ครั้ง
 กิ จกรรมฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การหลั กสู ตร “Trade Policy and Sustainable
Development in Cambodia” จานวน 1 ครั้ง
 โครงการเสวนาวิชาการนานาชาติ ว่าด้ วยการค้ าและการลงทุ นในเป้ าหมายการพั ฒนา
ที่ยั่งยืนของอาเซียน ภายใต้ชื่อกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
 กิจกรรมประชุมเชิงวิชาการนานาชาติ เรื่อง “International Law and Changing
Economic and Political Landscape in Asia” จานวน 1 ครั้ง
 กิ จ กรรมประชุ ม เชิ งวิ ช าการนานาชาติ G77 Meeting on Investment for
Sustainable Developmen จานวน 1 ครั้ง
 โครงการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ เพื่ อบรรลุ เป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ในอนุ ภู มิ ภ าค
ลุ่มแม่น้าโขง ภายใต้ชื่อกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
 กิ จกรรมสั มมนาวิ ชาการ เรื่ อง “Post-2015 Development Goals (SDGs) :
Key Challenges and Opportunities for the Group of 77” จานวน 1 ครั้ง
 กิ จกรรมสั มมนาเชิ งวิ ชาการ เรื่ อง “การระงับข้ อพิ พาทระหว่ างรั ฐกั บเอกชน
ผู้ลงทุน : องค์ประกอบที่เป็นสาระสาคัญของการคุ้มครองการลงทุน” Protection) จานวน 1 ครั้ง
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