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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
 การจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เริ่มดาเนินโครงการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะ

วิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator : UBI) ช่วงปลายปี 2547 โดยมีวัตถุประสงค์
ให้หน่วย UBI ทาหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ (Entrepreneurs) พัฒนาสู่บริษัทจัดตั้งใหม่
(Start up Companies) และเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพให้ เข้ ม แข็ ง ทั้ ง ด้ า น Business Plan & Technology
Development of Product จากสภาพแวดล้อมทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ยกระดับเป็นบริษัทเต็มรูป
ในอนาคต (Spin off Companies) รวมทั้งเป็นช่องทางนาผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่สร้างสรรค์
โดยคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาสู่กระบวนการใช้งานเชิงพาณิชย์ สร้างวงจรรายได้ ผลประโยชน์กลับ
สู่สถาบันอุดมศึกษาเพือ่ สร้างผลสัมฤทธิ์ (Result based) สู่เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแข่งขัน
ของประเทศ โดยใช้ความรู้เป็นฐาน ปัจจุบันสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ดาเนินการจัดทา
ข้อกาหนดโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี 2560 (TOR 2560) เพื่อกาหนด
แนวทางการในดาเนินกิจกรรมการบ่มเพาะและสนับสนุนผู้ประกอบการ และได้ดาเนินการอนุมัติโครงการ
พัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐานของหน่วยบ่มเพาะฯ (ทักษะอาชีพ)
โดยแบ่งเป็นหลักสูตร จานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร ก จานวน 90 โครงการ และหลักสูตร ข จานวน
5 โครงการ รวมทั้งสิ้น 95 โครงการ จานวนคนที่เข้ารับการฝึกอบรม จานวน 3,760 คน
 การวิ จั ยและพั ฒ นาภาครั ฐ ร่ วมเอกชนในเชิ งพาณิ ช ย์ สกอ. จั ด สรรงบประมาณให้ กั บ
โครงการวิจัย จานวนทั้งสิ้น ๑๕ โครงการ ให้กับเครือข่ายบริหารการวิจัย ๘ เครือข่ายทั่วประเทศ ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การรายงานความก้ าวหน้ าการด าเนิ นโครงการวิ จัย และการติ ดตามประเมิ นผลโครงการวิจั ย ณ สถานที่ จริ ง
(Site visit) ขณะเดียวกันได้มีการประชุมประธานเครือข่ายบริหารการวิจัย ๙ เครือข่าย เพื่อร่วมกันกาหนดแนวทาง
ในการดาเนินโครงการวิจัย และข้อกาหนดโครงการวิจัย (TOR) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ. จัดสรรงบประมาณให้กับ

โครงการวิจัย จานวนทั้งสิ้น ๑๓๕ โครงการ ให้กับเครือข่ายบริหารการวิจัย ๙ เครือข่าย ทั่วประเทศ ขณะนี้
อยู่ระหว่างการรายงานความก้าวหน้าการดาเนินโครงการวิจัย และการติดตามประเมินผลโครงการวิจัย ณ
สถานที่ จริ ง (Site visit) ขณ ะเดี ยวกั น ได้ มี การป ระชุ มป ระธาน เครื อข่ ายบริ ห ารการวิ จั ย
๙ เครือข่ าย เพื่อร่วมกันกาหนดแนวทางในการดาเนิ นโครงการวิจัย และข้อกาหนดโครงการวิจัย (TOR)
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๑
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 การส่ งเสริมการพั ฒนาผลิ ตภัณฑ์ และผู้ประกอบการ OTOP สกอ.เห็นความสาคัญ ของ
นโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน ที่จะช่วยในการพัฒนาผู้ประกอบการในประเทศให้มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ
และสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศ เป็นการเพิ่มพูนเศรษฐกิจของประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศด้ วย ดั งนั้ น จึ งเห็ นควรใช้ ศั ก ยภาพของหน่ ว ยบ่ ม เพาะวิ ส าหกิ จ หรือ UBI ในการช่ ว ยพั ฒ นา
ผู้ประกอบการโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP โดยการให้ความรู้ในการประกอบธุรกิจ เพิ่ม
ผลผลิต ลดต้นทุน โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่จากงานวิจัย องค์ความรู้และเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษาที่
จัดตั้งหน่วยบ่มเพาะฯ เพื่อให้เกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ผลักดันสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานตาม
ประเภทของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งช่วยในการพัฒนาทักษะให้ผลิตภัณฑ์ได้ตามมาตรฐานที่ กาหนด ช่วยในการสร้าง
แบรนด์ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐานสากล โดยมีคณะทางานกากับ ติดตาม และประเมินผลการ

ดาเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประจาปี พ.ศ.
2560 ซึ่งได้พิจารณาผลการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเพื่ อติดตามประเมินกระบวนการและ
ผลผลิตโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประจาปี พ.ศ. 2560
ระยะที่ 2 ของเครือข่ายภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแล้ว มีมติเห็นชอบผล
การดาเนิ นงาน และสนับสนุนงบประมาณงวดที่ 2 ให้กับทั้ง 2 เครือข่าย ขณะนี้อยู่ระหว่างการลงพื้นที่
ติดตามประเมินกระบวนการและผลผลิต รวมถึงให้คาแนะน าในเชิงลึก และวิเคราะห์ผลการดาเนิ นงาน
ที่เหลืออีก 7 เครือข่าย
 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทางาน (Work Integrated Learning :
WIL) ปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาที่ดาเนินการสหกิจศึกษา 118 แห่ง มีนักศึกษาสหกิจศึกษา 40,914 คน
มีองค์กรผู้ใช้บัณฑิต/สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา 16,224 แห่ง และจัดทาข้อกาหนด
โครงการ (TOR) โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน ประจาปีงบประมาณ 2561
โดยได้ดาเนินการแจ้งเวียนไปยังเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือข่าย ให้เสนอโครงการฯ เพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณแล้ว
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