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พระบรมราโชวาท

เน่ืองในโอกาสวนัขา้ราชการพลเรือน 

ปีพุทธศกัราช 2538

การปฏบัิตริาชการให้ส าเร็จผลทีพ่งึประสงค์น้ัน     นอกจากจะอาศัยความรู้ความสามารถ
ในทางวิชาการแล้ว แต่ละบุคคลยังจะต้องมีรากฐานทางจติใจทีด่ี คือ ความหนักแน่นม่ันคงใน
สุจริตธรรม และความมุ่งม่ันทีจ่ะปฏบัิตหิน้าทีใ่ห้จนเสร็จ ทั้งต้องมีกุศโลบายหรือวิธีการอัน
แยบคายในการปฏบัิตงิานประกอบกันพร้อมด้วย จงึจะสัมฤทธ์ิผลทีแ่น่นอนและบังเกดิ

ประโยชน์อันย่ังยืนทั้งแก่ตนเองและแผ่นดนิ

พระต ำหนักจติรลดำรโหฐำน                                  วันที่ 31 มีนำคม พุทธศักรำช 2538



กำรเขำ้สู่ประชำคมอำเซียน (ASEAN Community : AC)ใน 31 ธนัวำคม 2558 นบัว่ำเป็น

วำระส ำคญัของประเทศสมำชิกประชำคมอำเซียนในกำรรวมตวัเป็น “ครอบครวัเดียวกนั” ดว้ยวิสยัทศัน์ “กำรสรำ้ง

ประชำคมอำเซียนท่ีมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัสงู มีกฏเกณฑก์ติกำท่ีชดัเจน และมีประชำชนเป็นศูนยก์ลำง” โดย

มีกรอบกำรท ำงำนร่วมกนัใน 3 เสำหลกั ไดแ้ก่ เสำกำรเมืองและควำมมัน่คง เสำเศรษฐกิจ เสำสงัคมและวฒันธรรม ใน

ส่วนของเสำเศรษฐกิจนั้น เป็นกำรเข้ำสู่กำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic 
Community : AEC) โดยมีเป้ำหมำย ใหอ้ำเซียนมีตลำดและฐำนกำรผลิตเดียวกนั มีกำรเคล่ือนยำ้ยสินคำ้ บริกำร 
กำรลงทุน เงินทุน และแรงงำน มีฝีมืออย่ำงเสรี 

Globalization : One World One Market 
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กระทรวงศึกษาธิการกบัการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน



กระทรวงศึกษาธิการกบัการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน



ยทุธศาสตรช์าต ิ๒๐ ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบ
สนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค 
และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ
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คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) 

ประกาศตัง้เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ครอบคลมุ 10 จงัหวดั

งบ 2558

งบ 2559

www.zatorii.
com
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เรือ่งประเดน็ในพ ืน้ท ี่
จงัหวดั ประเด็นเร่ืองเศรษฐกิจ 

ตาก ศูนยเ์ปลี่ยนถ่ายสินคา้ระหว่างประเทศเครือข่ายอุตสาหกรรมท่ีใชแ้รงงานเขม้ขน้

มุกดาหาร ศูนยค์า้ส่งและขนส่งต่อเนือ่งหลายรูปแบบ

สระแกว้ ศูนยอ์ุตสาหกรรมแปรรูปสินคา้เกษตรและการขนส่งต่อเนือ่งหลายรูปแบบ

ตราด ศูนยก์ลางการคา้ส่ง ขนส่งต่อเนือ่งระหว่างประเทศและศูนยก์ลางใหบ้ริการท่องเท่ียวระดบัภูมิภาค

สงขลา อุตสาหกรรมแปรรูปเพือ่การส่งออก การขนส่งต่อเนือ่งหลายรูปแบบ

เชียงราย ฐานการท่องเท่ียว แหล่งผลิตอาหาร สินคา้เกษตร ศูนยก์ลางการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ การขนส่งต่อเนือ่ง

หลายรูปแบบ

หนองคาย การคา้ระหว่างประเทศ การท่องเท่ียว การขนส่งต่อเนือ่งหลายรูปแบบ

นครพนม ธุรกิจการคา้ชายแดนและพื้ นท่ีบริการโลจิสติกส์

กาญจนบุรี นิคมอุตสาหกรรม การท่องเทียวเชิงอนุรกัษ ์การเกษตร และการคา้ผ่านแดน

นราธิวาส การคา้ชายแดน อุตสาหกรรม และการขนส่งต่อเนือ่งหลายรูปแบบ



พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี กล่ำวในรำยกำร “คืนควำมสุข
ให้คนในชำต”ิ ออกอำกำศทำงโทรทัศน์รวมกำรเฉพำะกิจแห่งประเทศไทย  
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎำคม 2558 ไว้ดังนี ้“กำรสร้ำงควำมเข้มแขง็ด้ำน
เศรษฐกิจองค์รวม โดยกำรเชื่อมโยง “เขตพัฒนำเศรษฐกิจพเิศษ” กับ 
“ชุมชน” ในส่วนตัวนัน้ ผมเหน็ว่ำกำรเจริญเตบิโตทำงเศรษฐกิจของประเทศ
เรำ ต้องไปพร้อม ๆ กันกับประเทศเพื่อนบ้ำน ในลักษณะเป็นหุ้นส่วนทำง
ยุทธศำสตร์ ในกรอบระเบียงเศรษฐกิจและยุทธศำสตร์ในกำรเช่ือมโยง
อำเซียน (Connectivity) อำศัยจุดแขง็ของไทยในกำรเป็นศูนย์กลำงของ
อำเซียน ในภมูิรัฐศำสตร์ ทัง้นี ้กิจกรรมในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพเิศษนัน้จะมี
ทัง้ภำคอุตสำหกรรม ภำคเกษตร ภำคบริกำร กำรขนส่ง โลจสิตกิส์ คลังสินค้ำ 
ศูนย์กระจำยสินค้ำ รวมถงึ กำรบริหำรจัดกำรในกำรอ ำนวยควำมสะดวก ใน
กำรเคล่ือนย้ำยสินค้ำ กำรบริกำร แรงงำน ทุน และปัจจัยกำรผลิต เพื่อให้
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนัน้ กำรพัฒนำในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพเิศษ
นัน้ ต้องสอดคล้องกับชุมชน ชุมชนต้องได้รับประโยชน์โดยตรงจำกเขต
พัฒนำเศรษฐกิจพเิศษด้วย”
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ขอ้สัง่การนายกรฐัมนตรรีะหว่างการประชุม ครม. 

1. นกัเรยีนมธัยมตน้หรอืปลาย ใหมี้การเลือกวิชาเสรมิท่ีเป็น

วิชาชีพดว้ย เพื่อใหว้ันขา้งหนา้ในการวางแผนอนาคต ไม่ใช่ว่าจบ ม. 6

แลว้

มุ่งจะเขา้มหาวิทยาลัยอย่างเดียว เผื่อเบนเข็มไปสายอาชีพไดด้ว้ย 

หรอืหากออกมาท างานก็จะไดมี้ความรูท้กัษะไดด้ว้ย

2. ตอ้งมีความเช่ือมโยงระหว่างการศึกษากบัการส่งเสรมิวิชาชีพ 

ตอ้งจดัการเรยีนใหต้รงกบัตลาดแรงงานของชาต ิดูสายงานท่ีเป็นท่ี

ตอ้งการของตลาด

พลเอก ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี

3 มีนาคม 2558 ระหว่างการ

ประชุม ครม. 10



นายกรฐัมนตร ีปาฐกถา 
“ปฏริปูการศกึษา...สรา้งอนาคตประเทศไทย”

“ควรสรา้งกระบวนการศึกษาและการเรยีนรู ้สรา้งส านึก
ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม เพื่อใหจ้บการศึกษาออก
มาแลว้มีงานท า สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ประเทศ”

พลเอก ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี

26 สิงหาคม 2558 ณ สโมสร

กองทพับก (วิภาวดี)
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เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
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เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษตาก
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เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษตราด



15

เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา
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เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
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เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
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เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส
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เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย
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เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว้
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ประชุมเขตเศรษฐกิจพิเศษระดบัชาติ



สามเหลี่ยมมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื
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ค ำถำมส ำคญั

เรือ่งเศรษฐกิจ ตอ้งเรียนเกีย่วกบัอะไรบา้ง

ตอ้งเรียนตั้งแต่เมือ่ไหร่

ใครตอ้งเรียนบา้ง



ควำมรู้เรือ่งเศรษฐกจิทีต้่องรู้

เรือ่งเฉพาะในพื้ นที่

ทกัษะทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ



แนวคดิในกำรท ำธุรกจิ
เนื้ อหา น ้ าหนกั เอกชน ผล ชาวบา้น นกัเรียน 

นกัศึกษา

ผล

การตลาด/การ

ขาย

0.3 5 1.5 0.3 3 0.9

การผลิต/การ

บริการ

0.2 5 1.0 0.1 3 0.6

คน/องค์กร 0.2 5 1.0 0.2 3 0.6

การเงิน/บัญชี 0.1 5 0.5 0.05 3 0.3

เครือข่าย 0.2 5 1.0 0.2 3 0.6

1.0 25 5 0.85 15 3



แนวคดิในกำรท ำธุรจิ

ท าไมเสีย่เจริญ 

เป็นนกัธุรกิจใหญ่



แนวคดิในกำรท ำธุรกจิ

เพราะเขาเรียนรู้ธุรกจิ ตั้งแต่เป็นคนงานโรงเหล้า ตั้งแต่เลก็ 



แนวคดิในกำรท ำธุรกจิ

ขอ้เรียนรูข้องเขาพบว่า

1.ตอ้งมีตลาด คนดืม่เหลา้ขาว

2.มีการผลิตทีดี่ ผลิตไดม้าตรฐาน

3.มีธนาคาร

4.มีคนประสานงานราชการ



กระบวนกำรวจิยั

ทบทวนวรรณกรรม

แบบสอบถาม

สมัภาษณ์

สนทนากลุ่ม

ผลการวิเคราะห์



แนวคดิทีใ่ชใ้นกำรท ำวจิยั
แนวคิดในการวิเคราะหสิ์ง่แวดลอ้ม

PESTEL
การจดัการทางธุรกิจ 5 องคป์ระกอบ

1.การตลาด/การขาย

2.การผลิต/การบริการ

3.การบญัชี/การเงิน

4.การจดัการคน/การจดัการองคก์ร

5.กลยุทธก์ารเช่ือมประสาน



ค ำถำม จะให้เรยีนอะไร

ปริญาเอก

ปริญาโท

ปริญาตรี

ต ่ากว่าปริญาตรี

มธัยม

ประถม



แนวทำงกำรพฒันำหลกัสูตร

 จากขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทางจงัหวดัยงัไม่ด าเนินการลง

ถงึขั้นรายวิชา เนื้ อหา วิธีการสอน และวิธีการประเมินในวิชาที่

เกีย่วขอ้งกบัเศรษฐกิจพิเศษ

 รอ้ยละ 95โดยเฉลีย่ข้ึนไป มีความเห็นสอดคลอ้งว่าจะตอ้งจัด

เนื้ อหาวิชาทีเ่กีย่วกบัเขตเศรษฐกิจพิเศษ ควรมีรายวิชาเฉพาะทีใ่ชใ้น

การเรียนการสอนใหช้ดัเจน โดยมีตั้งแต่ระดบัประถมศึกษา ส่งต่อไป

ระดบัมธัยมศึกษา ส่งต่อไปในระดบัมหาวิทยาลยั ทั้งสายสามญัและ

สายอาชีพ



แนวทำงกำรพฒันำหลกัสูตร
รอ้ยละ 95 โดยเฉลีย่ข้ึนไป ตอ้งการใหม้ีเนื้ อหาวิชาเรียงจากมาก ไป นอ้ย ดงันี้

 เน้ือหาเกี่ยวกบัเขตเศรษฐกจิพิเศษ และภายในประเทศไทย

 เน้ือหาเกี่ยวกบัประเทศชายแดนติดกนั

 ประเทศที่เป็นระบบ Supply chain ต่อเน่ือง ที่สนิค้าเดินทางเข้าไปขายหรือท าธุรกจิ
ผูต้อบแบบสอบถาม

 ร้อยละ 66.38 ไม่เคยประกอบธุรกจิ

 ร้อยละ 27.59 เคยประกอบธุรกจิ

 ครู ส่วนใหญ่จะศึกษาด้านวิชาการสอน คณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ สงัคม ดังน้ัน จะไม่

ช านาญเร่ืองการจัดเน้ือหาตามค าอธบิายรายวิชา



แนวทำงกำรพฒันำหลกัสูตร

การปัญหาแกจุ้ดอ่อน เรื่อง ธุรกิจ

น าโครงร่างรายวิชาจากนกัวิจยั ใหผู้เ้ช่ียวชาญ

แต่ละศาสตรธุ์รกิจ มาประชมุแบบมีส่วนร่วม

จดัฝึกอบรมดว้ยหลกัสูตร Mini MBA in
Special Economic Zone



เน ือ้หำทีเ่หมำะสมส ำหรบั ป. 5-6

เขตเศรษฐกจิพิเศษ คือ อะไร

สิ่งของอปุโภค บริโภค



เน ือ้หำส ำหรบั ม.1-3

วิชาการจัดการการตลาด

การจัดการการผลิตและจัดหาสนิค้า

การจัดการขนส่ง

บัญชีการเงิน

การทอ่งเที่ยวและการจัดการสนิค้าเกษตร



เน ือ้หำทีเ่หมำะสมส ำรบั ม.4-6

 นโยบายภาครัฐ ที่มีผลกระทบต่อการจัดธุรกจิในเขตเศษรฐกจิพิเศษ

 เศรษฐศาตร์การเงิน บัญชีธุรกจิ

 สงัคมวัฒนธรรมที่มีอทิธพิลต่อการจัดการธุรกจิ

 ความสมัพันธร์ะหว่างเทคโนโลยีกบัการจัดการธุรกจิ

 สภาพแวดล้อมที่มีอทิธพิลต่อการจัดการธุรกจิ

 กฎหมายธุรกจิ

 การเขยีนแผนธุรกจิ



รวมพลงัทุกภาคสว่น

วิธีการท างาน

แผนพฒันารายบุคคล แผนองคก์ร เป็นเครือ่งมือ

พฒันาอยา่งเป็นองคร์วม

มีหน่วยบรหิารจดัการในพ้ืนที ่มีการบูรณาการทุกกระบวนการ

กลไกของขอ้มูล

ระบบสารสนเทศเป็นเครือ่งมือเพ่ือสรา้งกระบวนการเรยีนรูร้ว่มกนั

ขบัเคลื่อนอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป

ท าเป็นตวัอยา่ง    น ารอ่ง   ส าเร็จ   ขยายผล



การประยุกต์ หลกัการทรงงาน
เข้ำใจ

PLAN

เข้ำถงึ

DO

พฒันำ

CHECK

ACTION



การใช้หลกัการทรงงาน

ก่อน

• ศกึษำข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ ระเบดิจำกภำยใน แก้ปัญหำที่
จุดเลก็ ท ำตำมล ำดับขัน้ ภูมสัิงคม องค์รวม ไม่ตดิต ำรำ 
ประหยัด เรียบง่ำย ได้ประโยชน์สูงสุด ท ำให้ง่ำย  กำรมีส่วน
ร่วม

ระหว่าง

• ประโยชน์ส่วนรวม บริกำรรวมที่จุดเดียว ทรงใช้ธรรมชำต ิ
ช่วยธรรมชำต ิ ใช้อธรรมปรำบอธรรม  ปลูกป่ำในใจคน 
ขำดทุนคือก ำไร กำรพึ่งตนเอง พออยู่พอกนิ เศรษฐกจิ
พอเพียง ควำมซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน 

หลงั • ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข ควำมเพียร รู้ รัก สำมัคคี


