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(ร่าง) 

แผนยุทธศาสตร์ภาคการศึกษากับ SME  
 

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ โดยในด้านเศรษฐกิจ หัวข้อที่ 
1 การปฏิรูปด้านความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นปฏิรูปที่ 16 การเพ่ิมระดับการแข่งขันทางธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ได้มอบหมายให้ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ก าหนดนโยบายและมาตรการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ส าหรับอุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ โดยหนึ่งในนั้น คือ อุตสาหกรรมการศึกษา 

ความส าคัญและปัญหาของภาคการศึกษา 

แม้ว่า ภาคการศึกษาของประเทศไทยจะมีจ านวนสถานศึกษาไม่มาก แบ่งเป็นสถานศึกษาในระบบจ านวน 
38,629 แห่ง รองรับนักเรียนนิสิตนักศึกษาจ านวน 13,205,484 คน สถานศึกษานอกระบบจ านวน 9,352 แห่ง รองรับ
นักศึกษาและผู้รับบริการหลักสูตรระยะสั้นจ านวน 2,327,874 คน ในปีการศึกษา พ.ศ. 2559  1 โดยภาคการศึกษา
ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) จ านวน 616,204 ล้านบาท คิดเป็นเพียงร้อยละ 4.2 ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมของประเทศ ในปี พ.ศ. 2559 และเพ่ิมข้ึนเป็น 638,263 ล้านบาท (ร้อยละ 4.1) ในปี พ.ศ. 25602 แต่ภาคการศึกษา
นั้น มีความส าคัญในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเชื่อมโยงถึงอุตสาหกรรมอ่ืนๆ อันจ าเป็นต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

แต่ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทย พบว่า มีแนวโน้มลดลงจากอันดับ
ที่ 48 ในปีพ.ศ. 2547 เป็นอันดับที่ 56 ในปีพ.ศ. 25613 นอกจากนั้น ข้อมูลเปรียบเทียบการศึกษาของประเทศไทยกับ
ประเทศอ่ืนๆ พบว่า ยังมีช่วงห่างในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นอันดับของมหาวิทยาลัยของประเทศไทย การศึกษาในระดับสูง
กว่ามัธยมศึกษา การศึกษาในระดับอุดมศึกษา คุณภาพโรงเรียน อาจารย์ ความสามารถด้านการอ่านผ่านการสอบ PISA 
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา เป็นต้น เห็นได้ว่า การศึกษาของประเทศไทยมีปัญหาในทุกระดับ 

จ านวนการเกิดของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงจาก 983,964 คน ในปีพ.ศ. 2536 เหลือ 702,755 คน ในปีพ.ศ. 
25604 ส่งผลต่อจ านวนนักเรียน นักศึกษาที่เข้าสู่ระบบการศึกษา โดยอัตราการเรียนต่อระดับอุดมศึกษามีแนวโน้มลดลง
เช่นเดียวกัน จากร้อยละ 77.13 ในปีพ.ศ. 2550 เหลือ 56.06 ในปีพ.ศ. 25595 นอกจากนั้น สัดส่วนของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ยังไม่ได้ท างานและไม่ได้ศึกษาต่อเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 18.99 ในปีพ.ศ. 2556 เป็น 31.55 ในปี

                                                           
1 ที่มา : ตารางที่ 1 จากสถิติการศกึษาประจ าปี พ.ศ. 2559. ส านักงานปลัดกระทรวงการศึกษาธิการ. 8 ตุลาคม 2561. 
http://www.en.moe.go.th/enMoe2017/index.php/educational-statistics/educational-statistics-2016  
2 ที่มา : ตาราง 3: Gross Domestic Product at Current Market Prices ของข้อมูลสถิตผิลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ รายไตรมาส 
แบบปริมาณลูกโซ่ 1/2561, ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 8 ตลุาคม 2561. 
http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=qgdp_page  
3 ที่มา : IMD World Competitiveness Yearbook 
4 ที่มา : โครงสรา้งประชากร, ส านกังานสถิติแห่งชาติ. 
http://social.nesdb.go.th/SocialStat/StatReport_Final.aspx?reportid=68&template=2R1C&yeartype=M&subcatid=1  
5 ที่มา : สถิติการศึกษา, ส านักงานสถิติแห่งชาติ. http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/03.aspx  

http://www.en.moe.go.th/enMoe2017/index.php/educational-statistics/educational-statistics-2016
http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=qgdp_page
http://social.nesdb.go.th/SocialStat/StatReport_Final.aspx?reportid=68&template=2R1C&yeartype=M&subcatid=1
http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/03.aspx
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พ.ศ. 25606 ขณะที่อัตราการว่างงานของแรงงานในระดับอาชีวศึกษาและวิชาชีพชั้นสูงอยู่ที่ร้อยละ 6.0 และ 10.0 
ตามล าดับ7 แสดงให้เห็นว่า การผลิตก าลังแรงงานไม่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน  

อีกท้ัง การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท าให้การค้นหาความรู้ท าได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือ
การเรียนผ่านระบบออนไลน์8 ที่คุณภาพการสอนไม่ต่างจากการสอนในสถานศึกษา แต่ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า เรียนได้ทุกที่ทุก
เวลา ขณะที่ ในต่างประเทศ ตลาดแรงงานเริ่มเห็นคุณค่าของปริญญาน้อยลง เน้นการพิจารณาสมรรถนะการท างานมาก
ขึ้น อีกท้ังคนรุ่นใหม่จะเรียนเพื่อประกอบอาชีพหรือเรียนในสิ่งที่สนใจ/ชอบมากข้ึน ท าให้มหาวิทยาลัยในบางประเทศเริ่ม
ปรับลดระยะเวลาการเรียนในระดับอุดมศึกษา เพ่ือตอบสนองคนกลุ่มนี้ ซึ่งแม้ว่าแนวโน้มนี้ในประเทศไทยอาจยังไม่
ชัดเจน แต่คาดว่าคงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากส าหรับสถานศึกษาไทย จึงจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อม ปรับตัวเพ่ือลดผล
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงเพ่ิมคุณภาพนักเรียนนักศึกษาเพ่ือเป็นทรัพยากรส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ต่อไป 

ระบบการศึกษาของประเทศไทย 

การจัดการศึกษาของประเทศไทยมี 3 รูปแบบ คือ (1) การศึกษาในระบบ (2) การศึกษานอกระบบ และ (3) 
การศึกษาตามอัธยาศัย โดย 

1. การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การ
วัดและ ประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน 

2. การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบวิธีการจัดการศึกษา
ระยะเวลา ของการศึกษาการวัดและประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญของการส าเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและ
หลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 

3. การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และ
โอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้อ่ืนๆ อาทิ การหา
ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น การหาความรู้จากอินเตอร์เน็ต การหาความรู้จากการอ่านหนังสือ 

ทั้งนี้ การศึกษาในระบบ มี 2 ระดับ ดังนี้ 

1. การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ  

1.1 การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา โดยปกติเป็นการจัดการศึกษาให้แก่เด็กท่ีมีอายุ 3 ปีถึง 6 ปี เพ่ือเป็น
การวาง รากฐานชีวิตและการเตรียมความพร้อมของเด็กทั้งร่างกายและจิตใจ สติปญญา อารมณ์ 
บุคลิกภาพ และการอยู่ร่วมในสังคม 

                                                           
6 ที่มา : ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต, ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 
http://www.employ.mua.go.th/index.php/MTB8fG1haW4vZGV0YWlsc3ViMmxldmVsMi8yNTU2LzI1NjA  
7 ส านักงานสถิติแห่งชาติ. ตารางที่ 4.1 ผู้ว่างงาน จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ ท่ัวราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2544-2560 ในหมวดหมู่
แรงงาน. วันท่ีสืบคืน 19 พฤศจิกายน 2561. 
http://social.nesdb.go.th/SocialStat/StatReport_Final.aspx?reportid=3471&template=2R1C&yeartype=M&subcatid=9  
8 ในต่างประเทศนั้น การเรียนผ่านระบบออนไลน์เป็นท่ีนิยมแพร่หลาย ( https://www.bbc.com/thai/international-42419028 ) ใน
ประเทศไทยเริม่มดี าเนินการ เช่น Rangsit Cyber University หรือ หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ (MBA) ของ Stamford 
International University เป็นตน้ 

http://www.employ.mua.go.th/index.php/MTB8fG1haW4vZGV0YWlsc3ViMmxldmVsMi8yNTU2LzI1NjA
http://social.nesdb.go.th/SocialStat/StatReport_Final.aspx?reportid=3471&template=2R1C&yeartype=M&subcatid=9
https://www.bbc.com/thai/international-42419028
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1.2 การศึกษาระดับประถมศึกษา เป็นการศึกษาภาคบังคับที่มุ่งวางรากฐานเพ่ือให้ผู้ เรียนได้พัฒนา
คุณลักษณะที่ พึงประสงค์ท้ังในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ และความสามารถข้ันพ้ืนฐาน โดยปกติใช้
เวลาเรียน 6 ปี 

1.3 การศึกษาระดับมัธยมศึกษา แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

1.3.1 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นการศึกษาภาคบังคับที่มุ่ งให้ผู้ เรียนได้ พัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในด้านต่างๆ ต่อจากระดับประถมศึกษา เพ่ือให้รู้ความต้องการ ความ
สนใจ และความถนัดของตนเองทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนความสามารถในการ
ประกอบการงานและอาชีพตามควรแก่วัย โดยปกติใช้เวลาเรียน 3 ปี 

1.3.2 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาตามความ
ถนัดและความสนใจ เพื่อเป็นพ้ืนฐานส าหรับการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ รวมทั้งการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและทักษะทางสังคม ที่จ าเป็น โดยปกติใช้เวลาเรียน 3 ปี ทั้งนี้ 
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแบ่งเปนสองประเภทดังนี้ 

 ประเภทสามัญศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ 
ศักยภาพ และ ความสามารถพิเศษเฉพาะด้านเพ่ือเป็นพ้ืนฐานส าหรับการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา 

 ประเภทอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบ
อาชีพให้เป็น ก าลังแรงงานที่มีฝีมือ หรือศึกษาต่อในระดับอาชีพชั้นสูงต่อไป 

2. การศกึษาระดับอุดมศึกษา แบงเปนสองระดับ คือ (1) ระดับต ่ากวาปริญญา และ (2) ระดับปริญญา 

2.1 การศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญา เป็นการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพใน
ระดับกลาง รวมทั้งมีความสามารถในการริเริ่มประกอบการ 

2.2 การศึกษาระดับปริญญา มีอีก 2 ระดับ คือ  

 การศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นการศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถในสาขา 
วิชาต่างๆ ในระดับสูง โดยเฉพาะการประยุกต์ทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ การริเริ่มการพัฒนาทั้งทาง
วิชาการและวิชาชีพการสร้างสรรค์และ เผยแพร่ความรู้ การริเริ่มการพัฒนาประเทศทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการส่งเสริมบทบาท  ของประเทศใน
ประชาคมโลก 

 การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี เป็นการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้และทักษะใน
สาขา วิชาการเฉพาะทางให้มีความช านาญมากยิ่งขึ้น มุ่งสร้างสรรค์ความก้าวหน้าและความเป็นเลิศ
ในทางวิชาการโดยเฉพาะการศึกษา ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีในด้าน
วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การประยุกต์ใช้วิทยาการสากล และภูมิปญญาท้องถิ่น
ของไทย เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างเหมาะสมกับสภาพของสังคมไทย 
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ทั้งนี้ การศึกษาในระบบมีทั้งส่วนที่เป็นสถานศึกษาของรัฐและเอกชน โดยการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในส่วนที่เป็นของ
เอกชน ยังประกอบด้วยโรงเรียนนานาชาติอีกกลุ่มหนึ่งด้วย 

 
สถานการณ์ SME ภาคการศกึษา 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในภาคการศึกษา ปี 2560 เป็น 638,263 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 12.0 ของ GDP ในภาคการบริการเอกชน (รูปที่ 2) โดย GDP ในอุตสาหกรรมการศึกษาจ าแนกเป็น GDP ที่เกิดจาก
วิสาหกิจขนาดใหญ่ (LE) 581,988 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 91.2 ของ GDP ทั้งหมดในอุตสาหกรรมการศึกษา ที่
เหลืออีก 56,275 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.8 เกิดจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (รูปที่ 3) 

 
ที่มา : รายงานสถานการณ์ SME ปี 2561, ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. ตุลาคม 2561. 

หน่วย : ล้านบาท 
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ที่มา : รายงานสถานการณ์ SME ปี 2561, ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. ตุลาคม 2561. 

 SME ภาคการศึกษาในปี 2560 มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 4,757 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.2 ของจ านวน
วิสาหกิจทั้งหมดในภาคการศึกษา โดยส่วนใหญ่ของ SME ในภาคการศึกษากระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหานครฯ และ
ปริมณฑล9 คิดเป็นร้อยละ 60.2 ของจ านวนวิสาหกิจทั้งหมดในอุตสาหกรรมการศึกษา รองลงมา คือ จังหวัดภูเก็ต สุ
ราษฎร์ธานี เชียงใหม่ ชลบุรี ซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดหัวเมืองใหญ่ อีกร้อยละ 22.0 ดังนั้น ภาคการศึกษาโดยหน่วยงานภาครัฐ
จึงยังคงมีความส าคัญ เพ่ือให้บริการครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ 

 
ที่มา : ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, ตุลาคม 2561. 

นอกจากนั้น การจ้างงานใน SME ภาคการศึกษาจ านวน 38,149 คน คิดเป็นร้อยละ 78.0 ของจ านวนการจ้าง
งานทั้งหมดในภาคการศึกษา โดยการจ้างงานของ  SME ในภาคการศึกษาส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 55 อยู่ ใน
กรุงเทพมหานครฯ และปริมณฑล อีกส่วนหนึ่ง ประมาณร้อยละ 20 กระจายอยู่ในจังหวัดหัวเมืองใหญ่ ได้แก่ จังหวัด
ภูเก็ต   สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ ชลบุรี 
                                                           
9 ปริมณฑล ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการและสมุทรสาคร 
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ที่มา : ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. ตุลาคม 2561. 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในภาคการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในการศึกษานอกระบบ เช่น การสอนภาษา 
ดนตรี ศิลปะ วิชาชีพ (เช่น ตัดเสื้อ เสริมสวย นวด เป็นต้น) รวมถึงการกวดวิชา เป็นต้น ดังนั้น แม้ว่าการศึกษานอกระบบ
ของภาคเอกชนจะเป็นส่วนเสริมของภาคการศึกษา แต่ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีบทบาทหน้าที่
ในการส่งเสริม SME ต้องให้ความส าคัญกับภาคเอกชนในส่วนนี้ไม่น้อยไปกว่าภาคเอกชนที่ด าเนินธุรกิจการศึกษาในระบบ 

 
ที่มา : ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. ตุลาคม 2561. 

ทั้งนี้ สถานศึกษาเอกชนนอกระบบ ภายใต้การก ากับของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 
ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 255010 และประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การก าหนด
ประเภทและลักษณะของโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน และหลักสูตรของโรงเรียนนอกระบบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 323 ง วันที่ 8 ธันวาคม 2558 ข้อ 1 ประเภทและลักษณะของโรงเรียนนอก
ระบบ แบ่งได้เป็น 7 ประเภท ดังนี้ (1) ประเภทสอนศาสนา (2) ประเภทศิลปะและกีฬา (3) ประเภทวิชาชีพ (4) ประเภท

                                                           
10 ไม่ใช้บังคับแก่ สถานศึกษาที่มีนักเรียนรวมกันไมเ่กินเจด็คน 
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กวดวิชา11  (5) ประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต (6) ประเภทศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) (7) ประเภท
สถาบันศึกษาปอเนาะ  

โดยโรงเรียนเอกชนนอกระบบร้อยละ 32.2 เป็นโรงเรียนประเภทวิชาชีพและเสริมสร้างทักษะชีวิต อีกร้อยละ 
28.3 เป็นโรงเรียนประเภทกวดวิชา อีกร้อยละ 7.2 เป็นโรงเรียนประเภทศิลปะและกีฬา ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 32.2 เป็น
โรงเรียนประเภทที่เก่ียวข้องกับศาสนา (รูปที่ 6) 

 
หมายเหตุ : การใช้ข้อมูลจากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากจ าแนกประเภทโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 

ที่มา : สถิติการศึกษา ปี 2559, ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. ตุลาคม 2561. 

ขอบเขตการศึกษา 

จากความส าคัญของภาคการศึกษาและระบบการศึกษาของประเทศไทยข้างต้น การศึกษานี้จึงมุ่งเน้นศึกษาใน 2 
ส่วน ที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) คือ 

1. ภาคการศึกษาที่ด าเนินการโดยภาคเอกชน ประกอบด้วย 

1.1 การศึกษาในระบบที่เป็นการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงด าเนินการโดยภาคเอกชน คือ โรงเรียนเอกชนในระบบ 
รวมสายสามัญศึกษา นานาชาติ และสายอาชีวศึกษา 

1.2 การศึกษานอกระบบโดยภาคเอกชน คือ โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ในประเภทวิชาชีพและเสริมสร้าง
ทักษะชีวิต ประเภทกวดวิชา และประเภทศิลปะและกีฬา 

2. การศึกษาระดับอุดมศึกษา เนื่องจากเป็นการศึกษาในระดับที่ต้องเน้นการศึกษาวิจัย ผสานองค์ความรู้ เชิง
วิชาการและภาคปฏิบัติ เพ่ือน าความรู้มาต่อยอดสู่นวัตกรรม โดยมุ่งเน้น (1) การขยายกลุ่มเป้าหมาย จากนิสิต
นักศึกษาสู่ Startup และผู้ประกอบการ SME (2) การปรับเพ่ิมบทบาทของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่การ
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และ (3) การพัฒนาแรงงาน ในที่นี้คือ นักเรียน นักศึกษา ให้
มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน/ภาคเอกชน 

                                                           
11 เป็นโรงเรยีนที่จัดตั้งข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์เสรมิความรู้บางรายวิชา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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การวิเคราะห์ SWOT 

จุดแข็ง 

- สถานศึกษาเอกชนหลายแห่งมีการสะสมประสบการณ์และชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน และสามารถพัฒนา
หลักสูตรที่เป็นเอกลักษณ์ได้อย่างชัดเจน จนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค/สังคม 

- สถานศึกษาเอกชนหลายแห่งมีการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษา โดยการน าระบบไอทีสมัยใหม่เข้ามาช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
หรือมีความร่วมมือกับต่างประเทศ 

- สถานศึกษาเอกชนมีการรวมกลุ่ม/เครือข่ายกันอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านสมาคมต่างๆ  

จุดอ่อน 

- สถานศึกษาเอกชนขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับยุคเทคโนโลยี 
โดยในสถานการณ์ปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการด าเนินชีวิตหรือสังคมมากขึ้น สถานศึกษา
และครู/อาจารย์ต้องปรับตัว ต้องสอนด้วยสื่อการสอนหรืออุปกรณ์ท่ีทันสมัย 

- การขาดแคลนบุคลากร/ผู้สอน โดยส่วนหนึ่งมาจากการที่สถานศึกษาเอกชนไม่มีงบประมาณมาก
พอที่จะรักษาบุคลากร/ผู้สอนไว้ได้เมื่อเปรียบเทียบกับสถานศึกษาภาครัฐที่ ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณท่ีมากกว่า รวมถึงสวัสดิการต่างๆ  

- การเชื่อมโยงสถานศึกษากับภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบกับการศึกษานอกระบบ 
สถานศึกษาสายสามัญกับสายอาชีพ สถานศึกษากับชุมชนและภาคเอกชน ซึ่งเป็นตลาดแรงงานรองรับ
ผู้ส าเร็จการศึกษา เป็นต้น 

โอกาส 

- ภาคการศึกษามีความส าคัญในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเชื่อมโยงถึงอุตสาหกรรมอ่ืนๆ อัน
จ าเป็นต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 



 

9 

 

- นักเรียนนักศึกษาซึ่งเป็นผลผลิตจากการศึกษาในระบบยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน/ผู้ประกอบการได้ เช่น ทักษะด้านภาษา ด้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น รวมถึงความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนรูปแบบการด าเนินชีวิต  การประกอบธุรกิจและเศรษฐกิจโลก (Disruptive 
Technologies) ส่งผลต่อทักษะของบุคลากรในยุคใหม่ เช่น ทักษะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี ท าให้ต้อง
มีการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่และรุ่นเก่าเพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง 

- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนรูปแบบการด าเนินชีวิต การประกอบธุรกิ จและเศรษฐกิจโลก 
(Disruptive Technologies) ท าให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในบริบทใหม่ๆ การใช้เทคโนโลยีในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ยังสามารถขยายตัวได้อีกมาก สถานศึกษาเอกชนจึงไม่จ าเป็นต้องอาศัยท าเลที่ตั้ง
เป็นส าคัญหรืออยู่ในจังหวัดใหญ่ๆ เหมือนในเช่นอดีต 

อุปสรรค 

- ภาคการศึกษาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องในวงกว้างกับหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน/
สังคม  ท าให้มีความซับซ้อนมากกว่าภาคธุรกิจอ่ืน การแก้ไขปัญหาหรือการปรับตัวจึงต้องอาศัยความ
ร่วมมือในทุกภาคส่วน 

- ภาคการศึกษาเป็นสาขาธุรกิจที่หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานในลักษณะที่ทับซ้อนกับผู้ประกอบการ 
SME อยู่ค่อนข้างมาก ในทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัย สาย
วิชาชีพ 

- โครงสร้างประชากรของไทยก าลังเปลี่ยนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุค่อนข้างเร็ว อีกทั้งอัตราการเกิดที่ลดลง ท า
ให้ประชากรวัยเด็กมีจ านวนลดลง ส่งผลถึงผู้เข้าเรียนในสถานศึกษาทุกระดับ 

- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนรูปแบบการด าเนินชีวิต การประกอบธุรกิจและเศรษฐกิจโลก 
(Disruptive Technologies) ส่งผลต่อการเรียนการสอนในรูปแบบเดิม พัฒนาสู่การเรียนผ่านระบบ
ออนไลน์ที่ตอบสนองความต้องการและการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่มากขึ้น สถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องเร่ง
ปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงนี้ 

- นโยบายด้านการศึกษาและกฎหมายกฎระเบียบของภาครัฐ ส่งผลกระทบโดยตรงกับสถานศึกษาเอกชน 
อาทิ นโยบายเปิดโปรแกรมภาษาอังกฤษในโรงเรียนของรัฐ นโยบายให้โรงเรียนในระบบจัดการเรียน
การสอนและการกวดวิชาแข่งกับโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ระเบียบของรัฐในเรื่องห้องเรียนและอาคาร
เรียน หรือการยืดหยุ่นจ านวนนักเรียนต่อห้องของโรงเรียนรัฐ ความเหลื่อมล้ าในการอุดหนุนเงิน
ช่วยเหลือระหว่างสถานศึกษาภาครัฐกับสถานศึกษาภาคเอกชน เป็นต้น 

- ค่านิยมผู้ปกครองที่ให้ความส าคัญกับปริญญาและสายสามัญ ส่งผลให้การเรียนการสอนในสายวิชาชีพ
ไม่ได้รับความนิยม จึงไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดแรงงานที่ต้องการแรงงานสายวิชาชีพมากกว่า
สายสามัญ อีกท้ังท าให้เกิดหลักสูตรต่างๆ ที่ตอบสนองค่านิยมนี้ แต่ไม่สะท้อนถึงตลาดแรงงานหรือการ
พัฒนาของประเทศ รวมถึงการที่ผู้ปกครองให้ความส าคัญกับชื่อเสียงของสถานศึกษา ซึ่งส่วนหนึ่ง
สามารถโยงไปถึงคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา จึงเกิดการแข่งขันเพ่ือให้บุตรหลานได้เข้า
สถานศึกษาท่ีมีชื่อเสียง 
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 แผนยุทธศาสตร์ภาคการศึกษากับ SME 
 

 

 

 วิสัยทัศน์:   “ ภาคการศึกษาเป็นกระแสหลักในการพัฒนาก าลังคน และกลไกสนับสนุนความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ 
SME ของประเทศ โดยส่วนหนึ่งมาจากการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ  SME ในภาค
การศึกษา”  

 เป้าหมาย:    เป้าหมาย 1: ผู้ประกอบการ SME ในภาคการศึกษาได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 เป้าหมาย 2: ภาคการศึกษาเป็นกลไกในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ของประเทศ 

 พันธกิจ:    1) เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ SME ในภาคการศึกษา 

 2) พัฒนาบทบาทภาคการศึกษาเพ่ือเป็นกลไกในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ของประเทศ 

ยุทธศาสตร์:    ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1: การยกระดับและเพ่ิมศักยภาพ SME ภาคการศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนาบทบาทภาคการศึกษาเพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการ SME 

 
 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1:   การยกระดับและเพิ่มศักยภาพ SME ภาคการศึกษา 

ทัศนคติของคนรุ่นใหม่ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ท าให้เอกชนที่ด าเนินธุรกิจการศึกษาจ าเป็นต้อง
มีการปรับตัว ซึ่งแนวทางการส่งเสริม SME ในภาคการศึกษาในยุทธศาสตร์ที่ 1 นี้ มุ่งเน้นการแข่งขันด้านคุณภาพของ
สถานศึกษาเพ่ือสร้างจุดแข็ง และตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยมีแนวทางการส่งเสริมดังนี้ 

         กลยุทธ์ที่ 1.1  การสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริการของ SME ภาคการศึกษา 

 พัฒนาการเรียนการสอนที่สร้างความแตกต่างจากสถานศึกษาอ่ืน โดยเฉพาะสถานศึกษาของภาครัฐ เพ่ือ
ใช้เป็นจุดแข็งเฉพาะของสถานศึกษาแต่ละแห่ง เช่น คุณภาพการเรียนการสอน การเรียนการสอนเพื่อ
ตอบสนองศักยภาพ/ความต้องการในพ้ืนที่  การพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองตลาดหรือมุ่งสู่อาชีพใน
อนาคต เป็นต้น 

 ปรับการเรียนการสอนหรือหลักสูตรของภาคการศึกษาในทุกระดับ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
นโยบายภาครัฐ รวมถึงความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของภาคการศึกษา เช่น เน้นการ
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยผู้สอนปรับบทบาทจากครูสู่โค้ช 
(Coach) หรือ การเรียนการสอนสายสามัญ เน้นด้านเรียนรู้เพ่ือการประกอบอาชีพเพ่ิมมากขึ้น ส่วน
ระดับอุดมศึกษา เน้นการสร้างสรรค์ ต่อยอดนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ หรือ การใช้เทคโนโลยีในการเรียน
การสอน หรือ การสร้างความร่วมมือกับสถานศึกษาอ่ืนหรือสถานศึกษาต่างประเทศ เป็นต้น 
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         กลยุทธ์ที่ 1.2 การบูรณาการความร่วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ 
SME ภาคการศึกษา 

 สร้างและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการเอกชนในภาคการศึกษากับสถานศึกษาของรัฐ 
เพ่ือการลดข้อจ ากัดให้สถานศึกษาของภาครัฐ เปิดโอกาสทางการตลาดให้ SME ในภาคการศึกษา 
และแบ่งปันการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น การให้โรงเรียนของรัฐสามารถใช้บริการจากโรงเรียนเอกชน
นอกระบบที่มีความพร้อมในด้านที่ โรงเรียนรัฐขาดแคลน (เช่น ครูผู้สอน (ภาษาต่างประเทศ) 
เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) เป็นต้น) 

 ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการในภาคการศึกษา รวมถึงสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ
กลุ่มดังกล่าวที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก/ผู้ประกอบการ SME อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจน สร้าง
เครือข่ายพันธมิตรในกลุ่มบริการที่เอ้ือต่อกัน เช่น การส่งเสริมความเชื่อมโยงผู้ประกอบการในภาค
การศึกษากับผู้ผลิตสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่หรือผู้ประกอบการดิจิทัล หรือการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับภาคการศึกษา เช่น การสอนท าอาหารไทย การสอนนาฎศิลป์ไทย เป็นต้น 

         กลยุทธ์ที่ 1.3 การพัฒนากลไกและปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SME ภาค
การศึกษา 

 ทบทวน ปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SME ภาค
การศึกษา ให้เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 พัฒนา platform หรือระบบ one stop service ในการให้ข้อมูลและอ านวยความสะดวกต่อการ
ด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SME ภาคการศึกษา 

 กระตุ้นให้เกิดการใช้บริการในภาคการศึกษา โดยส่งเสริมการเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ของผู้ประกอบการ 
แรงงาน หรือบุคคลทั่วไป เช่น การก าหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้แก่ภาคธุรกิจหรือสถาน
ประกอบการน าค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะทรัพยากรบุคคลหรือฝึกอบรมช่างฝีมือในภาคการศึกษา
เอกชนที่ได้รับการรับรองจากภาครัฐมาหักลดหย่อนภาษีได้ หรือสนับสนุนงบประมาณผ่านระบบ
คูปองฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบการ แรงงาน หรือบุคคลทั่วไป เป็นต้น 

 เพ่ิมปริมาณผู้เรียนในสัดส่วนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การใช้กลไกทางการเงินเพ่ือควบคุมการผลิตก าลังคน ด้วยการ
ปรับเปลี่ยนมาตรการเงินกู้ยืมทางการศึกษาของภาครัฐ (กยศ. / กรอ.) ในสายอาชีวะที่สูงกว่าสาย
สามัญ / การให้ทุนเรียนในสาขาวิชาที่นโยบายประเทศต้องการมุ่งเน้นเป็นการเฉพาะ เช่น deep 
tech เป็นต้น 

 น าแนวคิดการส่งเสริมการลงทุนของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มาประยุกต์ใช้
กับภาคการศึกษาเอกชน ด้วยการก าหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้แก่นักลงทุนส าหรับการลงทุนใน
ภาคการศึกษาเอกชนทั้งรายเดิมและรายใหม่ หรือ การลดหย่อนภาษีส าหรับค่าใช้จ่ายในบางประเภท
ในภาคการศึกษา เช่น การก่อสร้างอาคาร การลงทุนในเทคโนโลยี เป็นต้น 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2:   การพัฒนาบทบาทภาคการศึกษาเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SME 

สถานศึกษาเป็นหน่วยงานวิชาการท่ีสามารถเป็นหน่วยร่วมด าเนินการในการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ใน
พ้ืนที่ เนื่องจากการกระจายตัวอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพ่ือให้บริการแก่ SME ที่มีอยู่เป็นจ านวนมากและอาจเข้าไม่
ถึงการบริการของหน่วยงานภาครัฐหรือต้องการการพัฒนาเฉพาะด้าน เช่น งานศึกษาวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม เป็นต้น 
รวมถึงสามารถให้บริการแก่ SME ได้ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ การบ่มเพาะ
ความคิดทางธุรกิจเพ่ือให้เกิดการสร้างธุรกิจใหม่ การบริหารจัดการเพ่ือให้ธุรกิจเติบโตขยายตัว ตลอดจนการสร้างรูปแบบ
ธุรกิจ (Business Model) ใหม่เพ่ือเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลงแก่ธุรกิจในช่วงอ่ิมตัว ดังนั้น ในยุทธศาสตร์ที่ 2 นี้ เป็น
การเพ่ิมโอกาสในการปรับตัวจากอุปสรรคที่ เกิดขึ้น ด้วยการเพ่ิมกลุ่มเป้าหมาย จากนิสิตนักศึกษาสู่ Startup และ
ผู้ประกอบการ SME และ (2) ปรับเพ่ิมบทบาทของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SME) โดยมีแนวทางการส่งเสริมดังนี้ 

         กลยุทธ์ที่ 2.1  การสร้างองค์ความรู้การเป็นผู้ประกอบการแก่ผู้อยู่ในระบบการศึกษาและผู้ประกอบการ 
SME  

 พัฒนาการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้เกิดความเป็นผู้ประกอบการของภาคการศึกษาในแต่ละระดับอย่าง
เหมาะสม เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ และพัฒนาทักษะเชิงธุรกิจให้แก่นักเรียน
นักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาหลักสูตร การมุ่งเน้นการเรียนแบบลงมือปฏิบัติ เป็นต้น 

 เพ่ิมช่องทางการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SME ผ่านภาคการศึกษา และเชื่อมโยงกิจกรรมสนับสนุน
ต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้ที่สนใจสามารถจัดตั้งกิจการได้ หรือให้ผู้ประกอบการ  SME สามารถด าเนินธุรกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะที่จ า เป็น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนา
กระบวนการผลิต เป็นต้น 

 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในภาคการศึกษาเพ่ือการสนับสนุน  SME ด้วยการพัฒนาทักษะ ความรู้
ความสามารถของบุคลากรในภาคการศึกษาเพ่ือให้บริการแก่ผู้ประกอบการ SME ได้อย่างเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั้งในด้านการประกอบธุรกิจ (อาทิ การจดทะเบียนธุรกิจ การขอใบอนุญาต
ต่าง ๆ การจัดท าแผนธุรกิจ การบัญชี การเงินเบื้องต้น การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น) การ
ประสานงานและการน าองค์ความรู้ที่มีอยู่ในภาคการศึกษามาต่อยอด (ระหว่างผู้เชี่ยวชาญในภาค
การศึกษาและ SME ซึ่งบุคลากรในภาคการศึกษาต้องเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างคนทั้งสองกลุ่มนี้ 
เพ่ือให้สามารถประสานงานและก่อให้เกิดผลประโยชน์ของทั้งสองกลุ่มนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 

         กลยุทธ์ที่ 2.2  การพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนภาคการศึกษาในการให้บริการผู้ประกอบการ SME 

 ปรับปรุงกลไกในภาคการศึกษาเพ่ือการสนับสนุนบริการแก่ผู้ประกอบการ SME ด้วยการพิจารณา
ปรับปรุงแนวทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการ โดยเปิดโอกาสให้น าผลงานด้านการพัฒนา
ผู้ประกอบการ SME ใช้เป็นทางเลือกในเกณฑ์หรือตัวชี้วัดการพิจารณาความก้าวหน้า รวมถึงกลไก
สนับสนุนการต่อยอดงานวิจัยนวัตกรรมเพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์ ตลอดจนการพิจารณาปรับปรุง
ตัวชี้วัดการประเมินศักยภาพของภาคการศึกษาให้มีความเชื่อมโยง สอดคล้องกับการพัฒนา



 

13 

 

ผู้ประกอบการ SME อันจะเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรในภาคการศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ผู้ประกอบการ SME มากขึ้น 

 สร้างและส่งเสริมความร่วมมือ 3 ฝ่าย ระหว่างภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน หรือก็คือ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ (Triple helix) ดังนี้ 

 พัฒนา strategic partner ระหว่างภาคธุรกิจเอกชน (ครอบคลุมภาคการผลิต ภาคการค้า 
และภาคบริการ) กับภาคการศึกษา ด้วยการ (1) ร่วมกันวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการ เพ่ือ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงวิชาการหรืองานวิจัยไปสู่การปฏิบัติในภาคธุรกิจที่ก่อให้เกิดมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สอนและนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาท างานวิจัยและ
พัฒนาที่น ามาสู่การปฏิบัติได้จริง รวมถึงสถานศึกษาให้การสนับสนุนบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญ การให้องค์ความรู้และการฝึกอบรมรวมถึงความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาเฉพาะ
ด้านโอกาสส าหรับ  SME ในการเข้าถึงสิ่งอ านวยความสะดวก (facility) หรือเครื่องมือ
เครื่องจักรของสถานศึกษาที่อาจไม่มีในบริษัท รวมถึง (2) สร้างความร่วมมือในการพัฒนา
บุคลากร/แรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือตลาดแรงงาน ไม่ว่า
จะเป็นในรูปแบบการฝึกอบรมโดยภาคการศึกษา หรือการที่ภาคธุรกิจเอกชนเปิดรับนักเรียน
นักศึกษาร่วมฝึกงานในสถานประกอบการ น าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจเอกชนต่อไป และ (3) เชื่อมโยงผู้ประกอบการและ
นักลงทุน 

 ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณหรือค่าใช้จ่ายบางส่วนให้กับภาคการศึกษาหรือภาคธุรกิจเอกชน 
ในการด าเนินงานข้างต้น หรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพ่ือจูงใจให้เกิดความร่วมมือ รวมถึงการ
สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุทยานวิทยาศาสตร์ หรือ co working space เป็นต้น 

         กลยุทธ์ที่ 2.3  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของภาคการศึกษาให้สอดคล้อง 
ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ SME  

 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของภาคการศึกษาให้สอดคล้อง ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ประกอบการ  SME เช่น  การพัฒนาพ้ืนที่ เพ่ือรองรับการบ่มเพาะนักศึกษา/
ผู้ประกอบการ เช่น Co-working Space เป็นต้น การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ การสรรหา
ผู้เชี่ยวชาญด้านการท าธุรกิจเพื่อให้ค าปรึกษาหรือเป็นพี่เลี้ยงแก่นักศึกษา/ผู้ประกอบการ เป็นต้น 

 พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนา SME อย่างเป็นระบบ ที่ประกอบด้วยฐานข้อมูล
โครงการภาครัฐ การให้บริการของภาคการศึกษา การส ารวจสถานการณ์ของ SME เป็นต้น รวมถึง
พัฒนาระบบจับคู่งานวิจัยระหว่างผู้ประกอบการ SME กับภาคการศึกษา 

 พัฒนาช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์งานบริการและงานวิชาการของภาคการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนา SME เพ่ือเป็นเครื่องมือให้ผู้ประกอบการ SME เข้าถึงงานบริการและงานวิชาการของ
ภาคการศึกษาได้สะดวก ง่ายดายมากยิ่งขึ้น 


