
ความสาํคญัของผูป้ระกอบการเยาวชน
และ

การเตรียมความพร้อมของเขตเศรษฐกิจ
พิเศษนครพนม

ดร. สุพชัรา ดษิฐบรรจง

ผู้อาํนวยการสํานักพฒันาขดีความสามารถทางการค้าและการพฒันา

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพฒัน (องค์การมหาชน)



ความเป็นผูป้ระกอบการ (Entrepreneurships)
สงัคมผูป้ระกอบการ (Entrepreneurial Society)
ผูป้ระกอบการเยาวชน (Youth Entrepreneur) 



ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการสร้างสังคมผู้ประกอบการไทย
ตามวาระการปฎิรูปของสภาปฎิรูป (2558)

1.การบ่มเพาะผู้ประกอบการ

และการเริ่มต้นธุรกิจ 

(Incubation and Start-up)

2.การยกระดบัระบบสนบัสนุน

ผู้ประกอบการรายย่อย 

(Micro Enterprise) 

3.การเข้าถึงแหล่งทุนของ 

SMEs และวิสาหกิจรายย่อย 

4.การพฒันาธุรกิจให้ออกสู่ตลาด

ต่างประเทศ 

(Internationalization)

5.การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณชิย์จาก

นวตักรรม (Commercialization              

of Innovation) 

6. การสร้างสังคมผู้ประกอบการผ่าน

เครือข่ายพนัธมิตรห่วงโซ่มูลค่า 

(Value Chain / Cluster 

Development) 

วาระการปฏิรูป

ด้านการสร้างสังคม

ผู้ประกอบการ



ภาพรวมกรอบนโยบายความเป็นผูป้ระกอบการเยาวชน
(Youth Entrepreneurship Policy Framework) 

การกําหนดกลยุทธ์ระดบัชาติ

ด้านความเป็นผู้ประกอบการ 

(Formulating National 

Entrepreneurship Strategy)

การสร้างสมดุลของสภาพแวดล้อม

ทางกฎระเบียบ (Optimizing the 

Regulatory Environment)

การยกระดับการศึกษาด้านความเป็น

ผู้ประกอบการ และการพฒันาทกัษะ 

(Enhancing Entrepreneurship 

Education and Skills Development)

การอาํนวยความสะดวกด้านการ
แลกเปลีย่นเทคโนโลย ีและนวตักรรม

(Facilitating Technology 
Exchange and Innovation)

การปรับปรุงการเข้าถงึแหล่งเงนิทุน

(Improving Access to Finance)

การส่งเสริมความตระหนัก และการ

สร้างเครือข่าย (Promoting 

Awareness and Networking)

กรอบนโยบาย

ความเป็น

ผู้ประกอบการเยาวชน

(Youth 

Entrepreneurship 

Policy Framework)

ที่มา : UNCTAD







ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพฒันาผู้ประกอบการเยาวชน

1. กลยุทธ์ระดบัชาตดิ้านความเป็นผู้ประกอบการ

• พฒันาแบบจําลองเศรษฐกจิใหม่ (New Economic Model) ที่

มุ่งเน้นการส่งเสริมการพฒันาและการสร้างสภาพแวดล้อมที่

สนับสนุนความเป็นผู้ประกอบการเยาวชนของประเทศ

• จดัตั้งหรือกาํหนดกลไกเชิงสถาบันหรือหน่วยงานทีร่ับผดิชอบ

ชัดเจนและเฉพาะทีจ่ะเป็นแกนหลกัในด้านการพฒันาเยาวชน

ในมติติ่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้องกนั อาท ิความเป็นผู้ประกอบการ ทกัษะ

แห่งศตวรรษที่ 21
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพฒันาผู้ประกอบการเยาวชน

1. กลยุทธ์ระดบัชาตดิ้านความเป็นผู้ประกอบการ (ต่อ)

• พฒันานโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการต่าง ๆ เป็นการเฉพาะ

สําหรับประเดน็การพฒันาความเป็นผู้ประกอบการเยาวชน

• ระบุและสร้างการมสี่วนร่วมของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่

เกีย่วข้อง ควบคู่กบัการสร้างความเป็นหุ้นส่วน (Partnerships) และ

ความร่วมมือระหว่างกนัอย่างใกล้ชิด เพื่อส่งเสริมการพฒันาความเป็น

ผู้ประกอบการเยาวชน
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2. การสร้างสมดุลของสภาพแวดล้อมทางกฎระเบียบ

• ดาํเนินการปรับปรุงและพฒันากฎระเบียบทีเ่กี่ยวข้องกับการประกอบ

ธุรกิจอย่างต่อเนื่องต่อไป

• เพิม่เตมิวาระการพฒันาเยาวชนให้เป็นผู้ประกอบการโดยคาํนึงถงึ

กรอบนโยบายของ UNCTAD ให้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางตาม

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพฒันาเดก็และเยาวชน

• เพิม่เตมิองค์ความรู้และทกัษะทางกฎระเบียบทีเ่กี่ยวข้องกับการ

ประกอบธุรกิจพืน้ฐานให้แก่ผู้ประกอบการเยาวชน รวมทั้งในองค์กรที่

เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
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 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพฒันาผู้ประกอบการเยาวชน



ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพฒันาผู้ประกอบการเยาวชน

3. การยกระดับการศึกษาและการพัฒนาทักษะด้านความเป็น
ผู้ประกอบการ

• ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาทุกระดบัชั้นโดยกําหนดให้วชิาความเป็น
ผู้ประกอบการเป็นวชิาบังคบัทีต่้องบรรจุในทุกหลักสูตรทุกระดบัการศึกษา

• ผลิตและพฒันาครูผู้สอนด้านความเป็นผู้ประกอบการโดยตรง 

• พฒันาความเครือข่ายความสัมพนัธ์ระหว่างสถานประกอบการ สถาบัน

การเงนิ และสถาบันการศึกษาทุกระดบัเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการจดัการ

เรียนการสอน 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพฒันาผู้ประกอบการเยาวชน

3. การยกระดับการศึกษาและการพัฒนาทักษะด้านความเ ป็น
ผู้ประกอบการ

• ปรับปรุงการประเมนิผลสัมฤทธิ์ของสถาบันการศึกษาโดยใช้ความสําเร็จของ
ความเป็นผู้ประกอบการของผู้จบการศึกษาเป็นตวัชี้วดั

• เปิดโอกาสให้ครูอาจารย์ และนักศึกษาดาํเนินและบริหารโครงการพฒันา

วสิาหกจิหรือธุรกจิขนาดย่อมภายในสถานศึกษา เสมือนจาํลองสถานการณ์จริง

ด้านการดาํเนินธุรกจิ เพื่อสนับสนุนการสร้างทกัษะและความเข้าใจเกีย่วกบั

ความเป็นผู้ประกอบการมากขึน้ ทั้งนี ้อาจพจิารณาเชื่อมโยงกบัภาคเอกชนบาง

รายทีส่ามารถอาํนวยความสะดวกหรือให้บริการเชิงพืน้ทีส่ําหรับการทดลอง

ดาํเนินธุรกจิในสนามทดลองเฉพาะ (เช่น แนวคดิสนามเดก็เล่นทางธุรกจิ หรือ 

Playground เป็นต้น) 
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 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพฒันาผู้ประกอบการเยาวชน

4. การอํานวยความสะดวกด้านการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี  และ
นวตักรรม 

• พฒันาระบบการให้ความรู้ด้านนวตักรรมและเทคโนโลยผี่านการจดัทาํ Application 

ผ่าน Smart Phone

• ความสําคญักบัการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมด้านการแปรรูป

สินค้าเกษตร โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการเยาวชนในเขตชนบทและต่างจงัหวดั 

• พฒันาระบบการประเมนิผลความสําเร็จในเชิงพาณชิย์ของส่งเสริมนวตักรรมและ

เทคโนโลย ี

• ให้ความสําคญักบัการคุ้มครองผลประโยชน์ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา

• สร้างอุทยานวทิยาศาสตร์ในระดบัภูมภิาค เพื่อเป็นแกนหลกัด้านการถ่ายทอด

เทคโนโลยแีละนวตักรรม รวมถงึบ่มเพาะผู้ประกอบการในระดบัพืน้ทีอ่ย่างทัว่ถงึ
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพฒันาผู้ประกอบการเยาวชน

5. การปรับปรุงการเข้าถงึแหล่งเงนิทุน

• พฒันาช่องทางการระดมทุนในรูปแบบใหม่ เช่น การระดมทุนผ่าน

อินเทอร์เน็ต (Crowdfunding) 

• กําหนดมาตรการด้านภาษเีพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดนักลงทุนบุคคลเดยีว 

(Angel Investors) และบริษทัร่วมทุน (Venture Capital) ให้มากขึน้

• กําหนดสัดส่วนการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณชิย์เฉพาะกลุ่ม

ผู้ประกอบการเยาวชน 
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 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพฒันาผู้ประกอบการเยาวชน

6. การส่งเสริมความตระหนักและการสร้างเครือข่าย 

• ปรับเปลี่ยนทศันคตขิองพ่อแม่ผู้ปกครองให้ตระหนักและเห็นคุณค่าการ

เป็นผู้ประกอบการ 

• ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการรวมตวัของทีป่รึกษา และองค์กรหรือ

เครือข่ายพีเ่ลีย้ง (Mentors) ด้านเทคโนโลยแีละธุรกิจมากขึน้ รวมทั้งให้

การสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อความยัง่ยืนในการดาํเนินงาน

• สร้างค่านิยมความเป็นผู้ประกอบการให้สังคมโดยรวมเข้าใจและ

ตระหนักถงึความสําคญัของความเป็นผู้ประกอบการต่อการพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม 
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ยทุธศาสตร ์Thailand 4.0

มุ่งเน้นการสร้างเศรษฐกจิท ี่ข ับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ด้วยการ  

เปลี่ยนแปลง 3 มติสิาํคัญ คือ

1. เปลี่ยนจากการผลักดัน สินค้าโภคภณัฑ์ไปสู่ส ินค้าเชงินวัตกรรม

2. เปลี่ยนจากการข ับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไป สู่การ  

ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และความคดิสร้างสรรค์

3. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การ  เน้นภาคบริการ  

มากข ึน้



ยทุธศาสตร ์Thailand 4.0
การเปลี่ยนแปลงดงักล่าว ต้องปรับเปลี่ยนองค์ประกอบสาํคัญในภาคเศรษฐกจิ คือ

• เปลี่ยนจากระบบเกษตรแบบดัง้เดมิ สู่ เกษตรสมัยใหม่ เน้นบริหารจดัการและ

เทคโนโลย  ีปั ้นเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ

• เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ  SMEs ที่มีภาครัฐคอยช่วยเหลือ  

ผลักดนัสู่การเป็น  Smart Enterprises หรือ Startups ที่มีศักยภาพสูง

• เปลี่ยนจาก Traditional Services ที่มีมูลค่าตํ่า มุ่งสู่ High Value 
Services 

• เปลี่ยนจากแรงงานทกัษะตํ่า สู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทกัษะสูง



การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มีกลยุทธ์หลกัในการขบัเคลื่อน ดงันี้ 

1) ใหจ้งัหวดันครพนมเป็นเมืองตน้แบบดา้นการร่วมมือจดัการปฏิรูป การศึกษา
แห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง

2) จดัตั้ง/พฒันาสถาบนัสร้างสรรคก์ารเรียนรู้(Institute of Innovative Learning) 
เป็นศูนยก์ลางการใหบ้ริการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้า 
โขง อาเซียน และประเทศจีนตอนใต้

3) เสริมสร้างพลงัอาํนาจชุมชนในการแข่งขนัเพื่อรองรับ การพฒันาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษอาเซียนและจีนตอนใต(้Community Empowerment)



การพฒันาผูป้ระกอบการในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ

ควรปลูกฝังและพฒันาความเป็นผูป้ระกอบการตั้งแต่อยู่ในวยัเรียน โดย
แบ่งกระบวนการพฒันาผูป้ระกอบการเยาวชน เป็น 3 ช่วง คือ

1) ช่วงการเตรียมผูป้ระกอบการ (Pre-entrepreneurs)

2) ช่วงการแตกหน่อของผูป้ระกอบการ (Breeding Entrepreneurs)

3) ช่วงการสร้างผูป้ระกอบการใหม่ (Emergent Entrepreneurs)



 

เป็นการใหค้วามรู้เกี่ยวกบัความ เป็นผูป้ระกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมใหแ้ก่เยาวชนที่มี

อายุประมาณ 15-19 ปี หรือนกัเรียนใน ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย และระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งอยู่ในช่วงวยัที่จะตอ้งเลือก วา่จะเรียนต่อในระดบัที่สูงขึ้น หรือจะออกจาก

ระบบการศึกษาแลว้ไปเริ่มตน้ชีวิตการทาํงาน ช่วงวยันี้ ถือวา่ประสบการณ์ยงันอ้ยมาก ยงั

ตอ้งการทาํกิจกรรมที่หลากหลาย ก่อนที่จะตดัสินใจทาํธุรกิจ ทั้งนี้ ขั้นเตรียมผูป้ระกอบการ

สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ขั้นตอน คือ 

       ขั้นตอนที ่1 การก่อรูป (Formative Stage) คือการทาํใหเ้ยาวชนเกิดความตอ้งการ เป็น

ผูป้ระกอบการ ดว้ยการแสดงใหเ้ยาวชนเห็นและเขา้ใจถึงคุณลกัษณะและทศันคติ ของ

ผูป้ระกอบการที่ประสบความสาํเร็จ ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสาํคญัในการกระตุน้ให ้เยาวชน

พยายามแสวงหาความรู้ดว้ยตวัเอง เพื่อสร้างทกัษะที่เหมาะสมกบัความเป็น 

ผูป้ระกอบการ รวมทั้งสร้างแรงบนัดาลใจ สร้างคุณลกัษณะ สร้างพฤติกรรม 

         และสร้าง คุณค่า

1) ช่วงการเตรียมผูป้ระกอบการ (Pre-entrepreneurs)



 

 ขั้นตอนที ่2 การพฒันา (Developmental Stage) คือการพฒันาเยาวชนดว้ยการ เรียนรู้ที่มี

ลกัษณะเฉพาะเจาะจงและการพฒันาทกัษะที่ตรงความตอ้งการมากขึ้น เพื่อให ้เยาวชน

สามารถนาํไปใชเ้ป็นเครื่องมือและเตรียมตวัสาํหรับการเริ่มตน้ธุรกิจ ซึ่งทกัษะที่ จาํเป็น

ในขั้นตอนนี้ ไดแ้ก่ 

1) ทักษะการเรียนรู้ (learning skills) ซึ่งกค็ือ ความสามารถ ในการแสวงหาขอ้มูล 

ความรู้ และประสบการณ์ ที่เกี่ยวขอ้งกบัความสาํเร็จของผูป้ระกอบการทัว่โ ลก โดยควร

เป็นการแสวงหาโดยสมคัรใจ และ

 2) ทักษะเชิง ยทุธศาสตร์ (strategic skills) คือ ความสามารถในการมองโลกวา่อะไร

ที่เป็นไปไดบ้า้ง และสามารถชี้ใหเ้ห็นถึงโอกาสในทางธุรกิจได ้

1) ช่วงการเตรียมผูป้ระกอบการ (Pre-entrepreneurs)      (ต่อ)



 

 ขั้นตอนที ่3 การเริ่มธุรกจิ (Start-up Stage) คือการพฒันาเยาวชนใหม้ีทกัษะ 

เฉพาะที่เกี่ยวขอ้งกบัผูป้ระกอบการที่ประสบความสาํเร็จ จึงเป็นขั้นตอนสาํหรับ

ผูท้ี่ ตอ้งการความกา้วหนา้ในความเป็นผูป้ระกอบการ ซึ่งทกัษะที่จาํเป็นใน

ขั้นตอนนี้ คือ ทกัษะเชิงกลยุทธ์สาํหรับการเริ่มธุรกิจ (tactical skills for start-up) 

เพราะเป็นทกัษะ สาํคญัในการกาํหนดกรอบแนวคิดในการดาํเนินธุรกิจ การ

พฒันาแผนธุรกิจ อย่างไรกด็ี ในขั้นตอนของการเริ่มธุรกิจกจ็าํเป็นตอ้งมีการ

เขา้ถึงแหล่งเงินสาํหรับผูป้ระกอบการ เยาวชนดว้ย

1) ช่วงการเตรียมผูป้ระกอบการ (Pre-entrepreneurs)      (ต่อ)



 

เป็นช่วงที่เยาวชน ที่มีอายุประมาณ 20-25 ปี ไดร้ับการพฒันาใหเ้ป็นผูป้ระกอบการ

บา้งแลว้ ถือเป็นผูท้ี่มีประสบการณ์ ทกัษะ และทุนในระดบัหนึ่ง แต่กเ็ป็นเพียง

เยาวชนที่เพิ่งเริ่มตน้ทาํธุรกิจ จึงยงัตอ้งเผชิญกบัความเสี่ยง มากมาย อย่างไรกด็ี 

ผูป้ระกอบการในช่วงการแตกหน่อนี้มีความตอ้งการที่แตกต่างจากผูป้ระกอบการ 

ในช่วงเตรียมตวั เนื่องจากผูป้ระกอบการเหล่านี้เริ่มมีความตอ้งการที่จะขยายธุรกิจ

แลว้ ดงันั้น ทกัษะ ที่จาํเป็นในช่วงนี้ คือ ทกัษะเชิงกลยุทธ์เพื่อการเติบโต (tactical 

skills for growth) ซึ่งเป็นทกัษะ สาํคญัในการขบัเคลื่อนธุรกิจใหเ้กิดการเติบโตและ

สามารถขยายธุรกิจได ้เช่น การบริหารธุรกิจ การบริหารการเงินธุรกิจ การบริหาร

เวลา การบริหารความเสี่ยง การบริหารความเครียด การบริหารหนี้ การจดัการ

คลงัสินคา้ การลดตน้ทุน การพฒันาทกัษะการขาย การตลาด และทกัษะการเจรจา

ธุรกิจ

2) ช่วงการแตกหน่อของผูป้ระกอบการ (Breeding Entrepreneurs)



 

ผูท้ี่มีอายุ ระหวา่ง 26-29 ปี ถือเป็นผูท้ี่มีวฒุิภาวะสูงกวา่เยาวชนแลว้ จึงมีความตอ้งการที่

แตกต่างจากเยาวชน แต่กิจการส่วนมากจะอยู่ในตลาดที่สร้างรายไดไ้ดน้อ้ย และไม่สามารถที่

จะเติบโตต่อไปได ้จึง กลายเป็นความทา้ทายของผูป้ระกอบการในกลุ่มนี้ ซึ่งจะตอ้งสร้าง

ความเปลี่ยนแปลงใหก้บับริษทัโดย การเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั และเพื่อความอยู่

รอดของบริษทั ดงันั้น ทกัษะที่จาํเป็นสาํหรับ ความทา้ทายนี้จึงไดแ้ก่ ทกัษะเชิงกลยุทธ์เพื่อ

การเติบโตและการเปลี่ยนแปลง (tactical skills for growth and transformation) ซึ่ง

ประกอบดว้ย 

          -  ทกัษะที่ควรมี (skills one should have) เช่น ความสามารถในการวางแผน การ 

ติดต่อสื่อสาร การตลาด การสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล พื้นฐานการบริหารจดัการ การ

วิเคราะห์ การทาํงานเป็นทีม และภาวะผูน้าํ

- ทกัษะที่สามารถจา้งได(้skills one can access/employ) เช่น การจา้งผูเ้ชี่ยวชาญ 

เฉพาะทางในระดบับริหาร ที่ปรึกษาดา้นการตลาด นกัการวางแผนขั้นสูง นกักฎหมาย 

นกัการเงิน นกับญัชี นกัวิจยั นกัเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ 

3) ช่วงการสร้างผูป้ระกอบการใหม่ (Emergent Entrepreneurs)



Future Learning

Innovative

Cross‐national Work‐base

Tech network

Technology

Globalization







• ศูนย์ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มด้านการค้าและการพัฒนา สถาบันระหว่าง
ประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (2560) ได้ด ําเนินการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับทศิทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทย ในมิตกิารศึกษาและ
แรงงาน  โดยได้ระบุเกี่ยวกับประเด็นท ี่เป็นแนวโน้มความท้าทาย รวมถึง
ข้อเสนอแนะเช ิงนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต ดังมี
สาระสาํคัญต่อไปนี ้

 แนวโน้มความท้าทายในระยะต่อไป  ได้แ ก่  การใช้ประโยชน์จาก
นวัตกรรมและงานวิจัย  การพัฒนาคุณภาพและทักษะของแรงงาน 
การจัดการกับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี การเผชิญหน้ากับสังคมพหุ
วัฒนธรรม การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ



 ข้อเสนอแนะเช ิงนโยบายต่อการพฒันาการศึกษาและแรงงานของไทย ประกอบด้วย 

 การ ส่งเสริมการมีส่วน ร่ วมของภาคประชาชนและภาคธุรกิจในกระบวนการ
จัดการการศึกษา โดยอาศัยบทบาทของวิสาหกิจสังคม (Social Enterprises) 
และการสร้างสังคมที่มีส่วนร่วมอย่างท ั่วถงึ (Inclusive Society)

 การพฒันาองค์กรท ี่ด ูแลรับผิดชอบในการบูรณาการและสะท้อนองค์รวมของการ
พฒันาทรัพยากรมนุษย์

 การปรับกระบวนทัศน์ ด้านการจัดการการศึกษา โดยส่งเสริมการพ ัฒนาทักษะ
สาํคัญ อาท  ิทักษะการคิดเช ิงระบบ ทักษะการแก้ไขปัญหา ทักษะทางภาษา และ
ทักษะทางเทคโน โลยีและคอมพิวเตอ ร์  ควบคู่ ก ับการมีส่ วน ร่ วมของผู้ เ รียน 
(Active Learning) ใช้ปัญหาเป็นฐาน  (Problem-based Learning: PBL) และ
เน้นการจัดทาํโครงการเพ ื่อมุ่งแก้ไขปัญหา (Project-based Solution: PBS)

 การ เชื่ อมโยงการจัดการการศึกษากับการพ ัฒนาแร งงาน  และการยกระดับ
ศักยภาพด้านการวิจัยและพฒันา

 การพฒันาวิสัยทศัน์และสมรรถนะของบุคลากรทางการศึกษา



•  ส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิต (Life-long Learning) เพราะเป็นรูปแบบการเรียนรู้ ท ี่ส ําคัญใน
การพัฒนาท ักษะตลอด ช่ วงอ ายุ  ทัง้การ ฝึกอบรมจากการท ํางานและการพัฒนาท ักษะ
อื่นๆ   และการพฒันาทกัษะการสร้างและประยุกต์องค์ความรู้ เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ  ในโลก
ความเป็นจริง (Knowledge Generation and Adaptive Skills)

•  สร้างระบบนิเวศ สภาพแวดล้อม รวมถึงรูปแบบการเรียนรู้ แนวใหม่ ที่กระตุ้นการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ การประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎี และการลงมือปฏบิตัจิริงให้มากข ึน้

• สนับสนุนภาคการศึกษาให้พ ัฒนาบริการแนะแนวท ัง้ด้านการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ
ให้กับสถานศึกษา โดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา และในบางมิติ
อาจมีการให้บริการสมทบจากที่ปรึกษาของภาคธุรกจิเอกชนเฉพาะทางด้านการศึกษาและการ
ทาํงานด้วยกไ็ด้

• พัฒนาความร่วมมือในมิติต่าง ๆ  ของฝ่ายท ี่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน  ทัง้ในภาคการศึกษาและ
แรงงาน  อาท ิ การลงทุน  การพัฒนาบุคลากรครูอาจาร ย์ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและ
ผลิตบุคลาก ร ท ี่ ส อ ดค ล้อ งกับความ ต้ อ งการ ข อ งตลาดแ ร งงาน  โดยห น่ วยงานสําคัญ 
ประกอบด้วย  กรมพัฒนาฝีมือ แ ร งงาน  ผู้ ปร ะกอบการ เอกชน  สถาบันอาชีวศึกษา และ
มหาวทิยาลัย



สถาบนัระหวา่งประเทศเพอืการคา้และการพฒันา (สคพ.)

โทรศพัท:์ +66 (0) 2216 1894-7
โทรสาร: +66 (0) 2216 1898-9

อเีมล:์ info@itd.or.th
เว็บไซด ์:  www.itd.or.th
Facebook :  ITD - International Institute for Trade and  

Development
YouTube: ITD LIVE
e-library


