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รายงานประจ าปี 2563 ฉบับน้ี จัดท าขึ้นเพื่อประมวลผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ     

ตามกรอบภารกิจ อ านาจหน้าท่ีของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ท่ีสอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษาของประเทศ อันสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นในการสนับสนุนและส่งเสริม
การศึกษาเอกชน จ าแนกเป็นยุทธศาสตร์  4 ด้าน ประกอบด้วย 1) การพัฒนาการจัดการศึกษา                    
เพื่ อความม่ันคง 2)  การพัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ใ ห้ มี คุณภาพ                             
3) การเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียนและบทบาทของเอกชนในการจัดการศึกษา                          
4) การพัฒนาระบบการก ากับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษา ส าหรับในปีงบประมาณ 2563 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 34,906,101,700 บาท  
4 แผนงาน คือ 1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ 2) แผนงานพื้นฐาน  3) แผนงานยุทธศาสตร์                     
และ 4) แผนงานบูรณาการ  ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายเรื่องส าคัญเร่งด่วน              
ของรัฐบาล ท่ีมีการด าเนินงานหลายหน่วยงานต้ังแต่ 2 หน่วยงานขึ้นไปให้บรรลุผลส าเร็จ                      
อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ไม่ซ ้าซ้อนกัน 

การรวบรวมผลการด าเนินงาน โครงการและกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                  
ของรายงานประจ าปี 2563 ฉบับน้ี  ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด รวมถึงเครือข่ายภาคเอกชน ที่สนับสนุนข้อมูลพร้อมภาพประกอบ ซึ่งมีส่วนร่วม
ในความส าเร็จของผลงานต่าง ๆ จึงขอขอบคุณไว้ในโอกาสน้ี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเน้ือหา                
ของรายงานประจ า ปีฉ บับ น้ีจ ะ เ ป็นประ โยช น์แ ก่ห น่วยงาน  สถานศึกษา  ผู้ เ ก่ียวข้อง                                      
และผู้ท่ีสนใจท่ัวไป 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 

ค าน า 



 

 

สารบญั 

  หน้าท่ี 

สว่นท่ี 1 ขอ้มูลภาพรวมของหน่วยงาน 1 
สว่นท่ี 2 ขอ้มูลพืน้ฐานทางการศึกษา 12 
สว่นท่ี 3 ผลการด าเนินงานตามยทุธศาสตร ์ 25 
 ยทุธศาสตรท่ี์ 1 การพฒันาการจดัการศึกษาเพือ่ความม่ันคง  27 
 ยทุธศาสตรท่ี์ 2 การพฒันาและเสรมิสรา้งศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ                 37 
 ยทุธศาสตรท่ี์ 3 การเสรมิสรา้งโอกาสทางการศึกษาของผูเ้รยีนและบทบาทของ

เอกชนในการจดัการศึกษา 
49 

 ยทุธศาสตรท่ี์ 4 การพฒันาระบบการก ากับดแูล สง่เสรมิ และสนับสนุนการศึกษา 55 
สว่นท่ี 4 รายงานการเงนิ 66 
สว่นท่ี 5 ภาคผนวก 70 
    รายชือ่โครงการท่ีน าเขา้พระราชบัญญติัโอนงบประมาณรายจา่ยประจ าปี  พ.ศ. 2563    

   และโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2563 
 

    รายงานผลการประเมินความสามารถดา้นการอา่นของผูเ้รยีน ( Reading Test : RT)  
    ผลการประเมนิคุณภาพผูเ้รยีน ปีการศึกษา 2562  (NT)  
    ค าสัง่แต่งต้ังคณะท างานฯ  
   
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สว่นที ่ 1 

ขอ้มลูภาพรวมของหนว่ยงาน 



 

 

ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน 

รายงานประจ าป ี2563 OFFICE   OF  THE  PRIVATE   EDUCATION   COMMISSION 

ความเปน็มาของการศกึษาเอกชน 
การศึกษาเอกชนนับเป็นการศึกษาที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยล้านนาไทยและสุโขทัย มีวัง วัด และบ้านเป็น

สถานที่ให้การศึกษา ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการก าหนดนโยบาย การจัดการ
ศึกษาเอกชนขึ้นเป็นครั้งแรกในโครงการศึกษา ร.ศ. 117 หรือ ปีพุทธศักราช 2441 โดยมีคณะมิชชันนารีชาว
อเมริกันจัดตั้งโรงเรียนเชลยศักดิ์ขึ้น แบ่งออกเป็นโรงเรียนเชลยศักดิ์ในบ ารุงและนอกบ ารุง หลังจากนั้น                     
จึงเปลี่ยนจากโรงเรียนเชลยศักดิ์เป็นโรงเรียนบุคคล ตามระเบียบการศึกษาส าหรับประเทศสยาม พุทธศักราช 
2454 แบ่งออกเป็นโรงเรียนที่สอนวิชาสามัญกับโรงเรียนที่สอนเฉพาะทาง ต่อมาในปีพุทธศักราช 2461 รัฐบาล
ได้เล็งเห็นความส าคัญของการศึกษาเอกชน โดยประกาศพระราชบัญญัติ โรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. 2461 เมื่อวันที่ 
10 กุมภาพันธ์ 2461 และกระทรวงศึกษาธิการ ได้ถือเอาวันดังกล่าวเป็น “วันการศึกษาเอกชน” 

นับเนื่องจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์เป็นต้นมา การศึกษาเอกชนก็เป็นที่นิยม
และเพ่ิมจ านวนมากขึ้น ในช่วงนั้นมีโรงเรียนราษฎร์ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับของรัฐและผู้ปกครอง เช่น โรงเรียน
วัฒนาวิทยาลัย (จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2413)  โรงเรียนอัสสัมชัญ (จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2420) โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน 
(จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2431) โรงเรียนราชินี (จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2446 ที่ต าบลปากคลองตลาด) เป็นต้น หลังจากนั้นได้มี
การแก้ไขและปรับปรุงพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ ให้สอดคล้องกับสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เอกชนที่เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. 2479 จนกระทั่งเป็นพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525  และเปลี่ยนมาเป็นพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพ่ิมเติม               
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ซึ่งช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า การศึกษาเอกชนเป็นผู้บุกเบิกการศึกษาใน
ระบบของเมืองไทย มีบทบาทในการจัดการศึกษาควบคู่กับการศึกษาภาครัฐช่วยสนองตอบความต้องการของ
ผู้ปกครองและนักเรียนได้เป็นอย่างดี 

 

ตราเครื่องหมายทางราชการ 
ตราเครื่องหมายทางราชการของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นรูปวงกลม 2 ชั้น 

วงกลมชั้นนอกเป็นเส้นทึบ ภายในวงกลมชั้นในเป็นรูปเสมาธรรมจักร ซึ่งหมายถึงการศึกษา ล้อมรอบด้วยดอกบัว 
ซึ่งหมายถึงประชาชน ดวงตรานี้มีความหมายว่า "ประชาชนส่งเสริมสนับสนุนและเทิดทูนการศึกษา" 
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ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน 

Annual Report 2563 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ความส าคญัของการศึกษาเอกชน 
1. ช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ 

 โรงเรียนเอกชนสามารถส่งเสริมเสรีภาพด้านการศึกษาผ่านระบบการจัดสรรเงินอุดหนุนรายบุคคล
ส าหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชน ท าให้โรงเรียนเอกชนมีความรับผิดรับชอบ (Accountability) ต่อผลการ
ด าเนินงานของตนเอง และมีการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ปกครองและนักเรียนมี
เสรีภาพในการเลือกโรงเรียนที่มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสูงซึ่งจะเป็นคู่แข่งกับโรงเรียนของรัฐ จึงเป็นการ
กระตุ้นให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และยังเป็นการขจัดหรือลดความผูกขาด                    
การจัดการศึกษาเอกชนจึงมีบทบาทส าคัญในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ 

2. สร้างโอกาสทางการศึกษา ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และสังคมอย่าง

หลากหลายทั่วถึงทุกกลุ่ม 

 การศึกษาเอกชนมีความหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน สังคม
อย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม ทั้งการศึกษาในระบบซึ่งผู้เรียนสามารถรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาที่มีคุณภาพสูงได้ เช่น 
การจัดหลักสูตรพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ดนตรี กีฬา รวมถึงการมีนวัตกรรมและ
สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีบริการอาหารกลางวัน พาหนะรถรับ-ส่ง หอพัก และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 
อีกทั้งการศึกษานอกระบบยังเป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย สามารถ
ให้บริการและสนองตอบความต้องการของกลุ่มนักเรียนและผู้ปกครองได้อย่างหลากหลาย  

3. มีความคล่องตัว ปรับเปลี่ยนได้เร็ว จัดการศึกษาที่ทันสมัย เป็นทางเลือกด้านคุณภาพ 

 การศึกษาเอกชนมีความคล่องตัว ปรับเปลี่ยนได้รวดเร็ว และสามารถตอบสนองความต้องการด้าน
การเรียนรู้ของผู้เรียนได้หลากหลาย โดยเป็นผู้ริเริ่มน านวัตกรรมและการศึกษารูปแบบต่างๆ มาสู่การศึกษาของ
ไทย เช่น การจัดการสอนแบบมอนเตสซอรี การจัดการสอนแบบโครงงาน โรงเรียนพัฒนาทักษะการคิด โรงเรียน
ที่จัดการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) หลักสูตรนานาชาติ เป็นต้น 

4.    แบ่งเบาภาระงบประมาณ ลดการลงทุนของรัฐในด้านที่ดิน อาคาร บุคลากร ครุภัณฑ์

  การจัดการศึกษาเอกชนท าให้รัฐสามารถประหยัดเงินงบประมาณในการลงทุนด้านการศึกษาเป็น
จ านวนมาก โรงเรียนเอกชนเป็นผู้ลงทุนด้านที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสร้างเองมีการบริหารจัดการที่อิสระ คล่องตัว
มากกว่าระบบราชการ สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาจากผู้ปกครองและนักเรียนได้ส่วนหนึ่ง  ท าให้จัด
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพทัดเทียมหรือสูงกว่ากับโรงเรียนของรัฐ โดยใช้งบประมาณท่ีน้อยกว่า  
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ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน 

รายงานประจ าป ี2563 OFFICE   OF  THE  PRIVATE   EDUCATION   COMMISSION 

ประเภทของโรงเรียนเอกชน 
        โรงเรียนเอกชน หมายถึง สถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในระบบหรือโรงเรียน
นอกระบบที่มิใช่เป็นสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จ าแนกได้ดังนี้  

 หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยก าหนดจุดมุ่งหมายวิธีการศึกษาหลักสูตร 1. โรงเรียนในระบบ

ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและการประเมิน ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน แบ่งเป็น 3 
ประเภท ได้แก่ 

   หมายถึ ง  โ ร ง เ รี ย นที่ จั ด ก า รศึ กษ าต ามหลั ก สู ต ร ขอ ง1) ประ เภทสา มัญศึ กษา

กระทรวงศึกษาธิการในระดับต่างๆ ได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา (เตรียมอนุบาล อนุบาล) ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย)  

2)  หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยใช้หลักสูตรต่างประเทศ หรือประเภทนานาชาติ

หลักสูตรต่างประเทศที่ปรับรายละเอียดเนื้อหารายวิชาใหม่ หรือหลักสูตรที่จัดท าขึ้นเองที่ไม่ใช่หลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ และใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อในการเรียนการสอนให้กับนักเรียน โดยไม่จ ากัด          
เชื้อชาติ ศาสนา และไม่ขัดต่อศีลธรรมและความม่ันคงของประเทศ 

 หมายถึ ง  โ ร ง เ รี ยนที่ จั ด กา รศึ กษาตามหลั กสู ตรของ3) ประ เภทอาชี วศึ กษา*

กระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการในระดับต่างๆ ได้แก่ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
  ทั้งนี้ โรงเรียนประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา ให้รวมถึงโรงเรียนที่จัดการเรียนการ
สอนในลักษณะโรงเรียนการกุศล โรงเรียนการศึกษาพิเศษ หรือโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ 

  หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยมีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย 2. โรงเรียนนอกระบบ

รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญของการ
ส าเร็จการศึกษา แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ 1) ประเภทสอนศาสนา 2) ประเภทศิลปะและกีฬา 3) ประเภท
วิชาชีพ 4) ประเภทกวดวิชา และ 5) ประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต   
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 นอกจากนี้ โรงเรียนนอกระบบยังรวมถึง สถาบันศึกษาปอเนาะ ซึ่งเป็นปอเนาะที่ได้รับการจดทะเบียนอนุญาต
ให้จัดตั้งเป็นสถาบันศึกษาปอเนาะที่ไม่ประสงค์จะจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ก าหนดสอนเฉพาะ
ศาสนาอิสลาม การจัดการเรียนการสอนเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองไม่มีหลักสูตรเป็น ลายลักษณ์อักษร เป็นการอ่าน
การอรรถอธิบายคัมภีร์อัลกุรอ่าน และวิชาภาษาอาหรับ ไม่มีระบบชั้นเรียน ไม่ก าหนดเวลาเรียนที่แน่นอน จะใช้เวลา
เรียนเท่าใดก็ได้ ขึ้นอยู่กับศักยภาพของผู้เรียนและการประเมินผลของโต๊ะครู ปัจจุบันรัฐบาลได้ส่งเสริมสถาบันศึกษา
ปอเนาะเหล่านี้ เป็นสถาบันสังคมเพ่ือการเรียนการสอนตามหลักศาสนาอิสลาม ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตตามวัฒนธรรม
อิสลามและความต้องการของชุมชนและรวมถึงศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ซึ่งเป็นสถานที่อบรม 
เด็กเล็กคู่กับมัสยิด เปิดสอนวันเสาร์- อาทิตย์ หรือช่วงเย็นของวันธรรมดา (ยกเว้นวันศุกร์ ซึ่งเป็นวันหยุดศาสนา
อิสลาม) การจัดการเรียนการสอนใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีน ประจ ามัสยิด พ.ศ. 2548 ภาษาส่วนใหญ่ใช้ภาษา
ท้องถิ่นและมาลายูกลาง *หมายเหตุ   โรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษาได้ย้ายสังกัดไปอยู่ภายใต้ สอศ. ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

                                ที่ 8/2559 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การบริหารจัดการรวมสถานศึกษา
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โครงสรา้ง 
 

มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
ก าหนดให้มีส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนซึ่งมีฐานะเป็นอธิบดีและเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงาน
และลูกจ้าง และรับผิดชอบการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ปัจจุบัน
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีโครงสร้าง ดังนี้ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพ แสดงโครงสรา้งของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 
 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

กลุ่มงาน

เลขานุการกรม 

กลุ่มงาน

ทะเบียน 

กลุ่มงานโรงเรียน

นโยบายพิเศษ 

กลุ่มงานกองทุน

และสวัสดิการ 

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

รองเลขาธิการ กช. 
(นักบริหารระดับต้น 2 ต าแหน่ง) 

กลุ่มงานนโยบาย           

และแผน 

กลุ่มงานโรงเรียน

สามัญศึกษา 

กลุ่มงานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบ

ระบบ 

ส านักงานการศึกษาเอกชน 
จังหวัด 5 แห่ง/ 
อ าเภอ 37 แห่ง 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
(ผชช. 4 ต าแหน่ง) 

5 
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รายงานประจ าป ี2563 OFFICE   OF  THE  PRIVATE   EDUCATION   COMMISSION 

วิสัยทัศน ์
 

“ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต  
ด้วยระบบการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน” 

 

พันธกิจ 
 

1) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่มีศักยภาพตามเป้าหมายการพัฒนาคนของประเทศ              
ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าถึงโอกาสในการศึกษาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ด้วยระบบการจัดสรร
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาที่สะท้อนคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา และความต้องการจ าเป็น                    
ที่แตกต่าง 

3) พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนเอกชนให้ได้มาตรฐานและมีศักยภาพในการแข่งขัน 
4) พัฒนาการบริหารราชการของส านักงานคณะกรรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้เป็นหน่วยงาน     

ที่มีศักยภาพสูงในการท าหน้าที่ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาเอกชนให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนา
  

อ านาจหนา้ที ่
 

 ให้มีส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                
โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนซึ่งมีฐานะเป็นอธิบดีและเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ 
พนักงานและลูกจ้าง และรับผิดชอบการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
1) รับผิดชอบงานธุรการ และสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
2) เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนต่อคณะกรรมการ 

 3) ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ การประกันคุณภาพ การวิจัยและพัฒนาเพ่ือประกันคุณภาพ
การศึกษาเอกชน 

4) รับผิดชอบการด าเนินงานเกี่ยวกับกองทุน 
5) ด าเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาเอกชนตามมาตรการที่คณะกรรมการก าหนดมาตรา 13 (4) 

 6) เป็นศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนข้อมูล และทะเบียนกลางทางการศึกษาเอกชนตลอดจนติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาเอกชน 
 7) ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย (มาตรา 14 ตาม พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550) 
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วัตถุประสงค ์
 

1) เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน                     
มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและประเทศชาติ มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

2) เพ่ือเสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาคของผู้เรียน ให้สามารถเข้าถึงบริการด้านการศึกษา                    
ที่รัฐส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนร่วมจัดอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน 

3) เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้สามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ                
ได้มาตรฐาน มีความเข้มแข็งแข่งขันได้ จัดการศึกษาท่ีแตกต่างได้ตามความต้องการของผู้เรียน 

4) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษาและพัฒนาเครือข่ายการศึกษาเอกชน 
5) เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารราชการของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                             

ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และมีระบบการก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา
เอกชนที่มีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย 
 

 : ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีจิตสาธารณะ มีทัศนคติและ1) ด้านคุณภาพของผู้เรียน

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความรักในสถาบันหลักของชาติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น มทีักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เรียนรู้ได้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และคุณภาพชีวิต 

 : ผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาภายใต้ระบบการ2) ด้านโอกาสของผู้เรียน

จัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรมและเหมาะสมส าหรับการเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
สะท้อนตามความต้องการจ าเป็นที่แตกต่างกันของผู้เรียนและโรงเรียน รวมทั้งได้รับการส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

 : โรงเรียนเอกชนมีการบริหารจัดการศึกษาที่มี3) ด้านประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ประสิทธิภาพ อยู่บนหลักความรับผิดชอบ สามารถปรับตัวเพ่ือแข่งขันได้ จัดการศึกษาที่แตกต่างเพ่ือตอบโจทย์
ความต้องการของผู้เรียนและการพัฒนาประเทศ 

 : การศึกษาเอกชนมีบทบาทเพ่ิมขึ้น 4) ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

มีศักยภาพในการให้บริการด้านการศึกษาในระดับนานาชาติ และมีเครือข่ายความร่วมมือในประเทศ                        
และต่างประเทศเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชน 

 : ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม5) ด้านระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

การศึกษาเอกชนมีการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และอ านวยความสะดวก                               
มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท าหน้าที่ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชนได้
สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2560 - 2564 
 

1) การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
2) การปฏิรูประบบทรัพยากรเพ่ือการศึกษาเอกชน 
3) การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
4) การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน 
5) การส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
6) การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
7) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 

อัตราก าลัง 
รายการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ รวม 

ส่วนกลาง 239 9 4 252 
1.ผู้บริหาร 3 - - 3 
    เลขาธิการ 1  - - 1 
    รองเลขาธิการ 2  -  - 2 
2.ผู้เชี่ยวชาญ 4 - - 4 
3.บุคลากรในหน่วยงาน 232 9 4 245 
   กลุ่มตรวจสอบภายใน 2 - - 2 
   กลุ่มงานเลขานุการกรม 52 8 3 63 
   กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ 42 - - 42 
   กลุ่มงานทะเบียน 24 1 - 25 
   กลุ่มงานนโยบายและแผน 25 - - 25 
   กลุ่มงานโรงเรยีนสามัญศึกษา 35 - 1 36 
   กลุ่มงานโรงเรยีนนโยบายพิเศษ 25 - - 25 

   กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 27 - - 27 
ส่วนภูมภิาค 202 0 707 909 

จังหวัดนราธิวาส  63  - 164  227 
จังหวัดปัตตาน ี   57 - 211 268 
จังหวัดยะลา     45 - 129 174 
จังหวัดสงขลา    28 - 146 174 

จังหวัดสตลู 9 - 57 66 
รวมท้ังสิ้น 441 9 711 1,161 

ที่มา : กลุ่มงานเลขานุการกรม ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ข้อมูล ณ 25 ธันวาคม 2563   
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จ านวนส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและส านักงานการศึกษาเอกชนอ าเภอ 
 

จังหวัด สช.จังหวัด สช.อ าเภอ รวม 

นราธิวาส 1 13 14 
ปัตตานี 1 12 13 

ยะลา  1 8 9 
สงขลา  1 4 5 
สตูล 1  - 1 

รวม 5 37 42 

ที่มา : กลุ่มงานเลขานุการกรม ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ข้อมูล ณ 25 ธันวาคม 2563   
 

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) 
 

พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ก าหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนซึ่ง
คณะกรรมการมีความส าคัญต่อการบริหารงานของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมี
อ านาจหน้าที่ส าคัญหลายประการ ได้แก่ การเสนอนโยบายส่งเสริมการศึกษาเอกชน การก าหนดมาตรการ
ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนโรงเรียน ครู ผู้สอน และบุคลากรของโรงเรียนเอกชน และก ากับดูแลตลอดจน
เสนอความเห็นในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพ่ือให้ส านักงานฯ สามารถด าเนินงานตาม
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
  1) กรรมการโดยต าแหน่ง 9 คน ประกอบด้วย 

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน 
- ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการสภาการศึกษา ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง   
และอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 

- เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  2) กรรมการซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ง 11 คน วาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี                                   
โดยคัดเลือก 

- ผู้แทนสมาคม 2 คน 
- ผู้รับใบอนุญาต ผู้อ านวยการ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายละ 1 คน 
- ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 คน โดยต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาพิเศษ 1 คน   
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2. กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 524/2561 สั่ง ณ วันที่                       
9 ตุลาคม 2561 ดังนี้ 

1) กรรมการประเภทผู้แทนสมาคมเก่ียวกับโรงเรียนเอกชน 
2) กรรมการประเภทผู้แทนผู้รับใบอนุญาต 
3) กรรมการประเภทผู้แทนผู้อ านวยการ 
4) กรรมการประเภทผู้แทนผู้บริหาร 
5) กรรมการประเภทผู้แทนครู 
6) กรรมการประเภทผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา 
7) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาพิเศษส าหรับคนพิการ 

3. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
1) เสนอนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาเอกชน การพัฒนาและสนับสนุนโรงเรียน ครู ผู้สอนและ

บุคลากรทางการศึกษาต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
2) ก ากับดูแลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน 
3) ก าหนดมาตรฐานและแผนพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเอกชน 
4) ก าหนดมาตรการช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียน ครู ผู้สอน และบุคลากรทางการ

ศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตาม 1) 
5) ออกระเบียบเกี่ยวกับการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานของโรงเรียน 
6) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพ่ือด าเนินการตาม

พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน 
7) ออกระเบียบเกี่ยวกับการวินิจฉัยการร้องทุกข์และการคุ้มครองการท างาน 
8) ออกระเบียบเกี่ยวกับการยื่นอุทธรณ์ การรับอุทธรณ์ วิธีพิจารณาอุทธรณ์และก าหนดเวลา

พิจารณาอุทธรณ ์
9) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชนมอบหมาย 
10) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนหรือกฎหมายอ่ืนก าหนดหรือตามที่

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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คณะอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 

 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 มาตรา 13 (9) ก าหนดให้ คณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมายซึ่ง
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจ านวน 9 คณะ ดังนี้ 

1. คณะอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ฝ่ายกฎหมาย 
2. คณะอนุกรรมการพัฒนาและทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 
3. คณะอนุกรรมการส่งเสริมโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา 
4. คณะอนุกรรมการส่งเสริมโรงเรียนเอกชนประเภทนานาชาติ 
5. คณะอนุกรรมการส่งเสริมโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 
6. คณะอนุกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาเอกชน 
7. คณะอนุกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ 
8. คณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
9. คณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ 
 

กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ จัดตั้งตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน                       
พ.ศ. ๒๕๕๐  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนให้โรงเรียนในระบบกู้ยืม เพ่ือน าไปเป็นค่าใช้จ่ายในด้าน
การก่อสร้าง อาคารเรียนอาคารประกอบ ด้านการซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ด้านการจัดซื้ออุปกรณ์
การเรียนการสอนตามหลักสูตร  และด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมทั้ง การกู้ยืมเงิน/ยืมเงินเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ  การเรียนการสอนในส่วนของการบริหารกิจการโรงเรียน ทั้งนี้ ส าหรับเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริม
โรงเรียนในระบบ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาส าหรับโรงเรียนในระบบมีอัตราดอกเบี้ยต่ าและคงที่ (ร้อยละ 4) 
และส าหรับเงินยืมกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบเพ่ือประโยชน์ในการสงเคราะห์ส าหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามภาคใต้ที่เปิดสอนวิชาศาสนาควบคู่วิชาสามัญใน 14 จังหวัดภาคใต้ ที่แปรสภาพมาจากปอเนาะและได้รับเงิน
อุดหนุนรายบุคคลสามารถยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบโดยไม่มีดอกเบี้ย เป็นทุนหมุนเวียนส าหรับ
การให้กู้ยืมเงิน/ยืมเงินแก่โรงเรียนในระบบ ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วย การรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2562 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการฯ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน จ านวน 3 คณะ ได้แก่ 1) คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ มีปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการเป็นประธาน 2) คณะอนุกรรมการเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบเพ่ือประโยชน์ในการจัด
การศึกษาส าหรับโรงเรียนในระบบ และ 3) คณะอนุกรรมการเงินยืมกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบเพ่ือ
ประโยชน์ ในการสงเคราะห์ส าหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  มี เลขาธิการเป็นประธาน                              
ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ แต่ละคณะจะมีจ านวนอนุกรรมการไม่เท่ากัน  
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สว่นที ่ 2 

ขอ้มลูพืน้ฐานทางการศกึษา 



 

 

ข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา 

รายงานประจ าปี 2563 OFFICE   OF  THE  PRIVATE   EDUCATION   COMMISSION 

           ขอ้มลูพืน้ฐานของหนว่ยงาน 
 

ตาราง 1 จ านวนโรงเรียน นักเรียน ครูในโรงเรียนเอกชน จ าแนกตามระบบและประเภทโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 

ระบบและประเภท 
จ านวนโรงเรียน จ านวนนักเรียน จ านวนครู/ผู้สอน 

รวม กทม. ภูมิภาค รวม กทม. ภูมิภาค รวม กทม. ภูมิภาค 

การศึกษาในระบบโรงเรียน 4,111 772 3,339 2,162,193 325,750 1,836,443 113,664 21,327 92,337 

     - สามัญศึกษา 3,885 655 3,230 2,140,519 315,211 1,825,308 110,339 20,066 90,273 

     - นานาชาต ิ 226 117 109 21,674 10,539 11,135 3,325 1,261 2,064 

การศึกษานอกระบบโรงเรียน 6,943 1,129 5,814 1,184,707 255,769 928,938 24,544 3,264 21,280 

    - สอนศาสนา 161 80 81 13,382 1,167 12,215 218 22 196 

    - ศิลปะและกีฬา 493 184 309 52,632 15,349 37,283 2,631 1,091 1,540 

    - วิชาชพี 1,700 484 1,216 428,569 122,091 306,478 5,284 1,273 4,011 

    - กวดวิชา 1,712 324 1,388 415,806 105,849 309,957 4,053 731 3,322 

    - เสริมสร้างทักษะชีวิต 226 57 169 50,348 11,313 39,035 853 147 706 

    - ปอเนาะ 519 0 519 34,965 0 34,965 1,438 0 1,438 

    - ตาดีกา 2,132 0 2,132 189,005 0 189,005 10,067 0 10,067 

รวมโรงเรียนเอกชน 11,054 1,901 9,153 3,346,900 581,519 2,765,381 138,208 24,591 113,617 

ที่มา  กลุ่มงานทะเบยีน ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563  
 

ตาราง 2 จ านวนโรงเรียน นักเรียน ครูในโรงเรียนเอกชน จ าแนกตามระบบและประเภทโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 

ระบบและประเภท 
จ านวนโรงเรียน จ านวนนักเรียน จ านวนครู/ผู้สอน 

รวม กทม. ภูมิภาค รวม กทม. ภูมิภาค รวม กทม. ภูมิภาค 

การศึกษาในระบบโรงเรียน       4,143           807        3,336  2,242,442    354,247  1,888,195    114,241      22,287      91,954  

     - สามัญศึกษา        3,936   697         3,239  2,155,099     309,852  1,845,247    108,479       19,257       89,222  

     - นานาชาต ิ           207            110             97       87,343       44,395       42,948         5,762         3,030         2,732  

การศึกษานอกระบบโรงเรียน     10,538        2,863        7,675  1,529,312    477,291  1,052,021      71,927      20,398      51,529  

    - สอนศาสนา 206  94            112       34,282       15,691       18,591         1,465            670            795  

    - ศิลปะและกีฬา 765 363            402     127,608       60,438       67,170         5,454         2,584         2,870  

    - วิชาชพี        3,947         1,644         2,303     657,471     274,143     383,328      28,096       11,714       16,382  

    - กวดวิชา        2,801            712         2,089     466,965     118,631     348,334      19,958         5,072       14,886  

    - เสริมสร้างทักษะชีวิต 184  50            134       31,092         8,388       22,704         1,329            358        971  

    - ปอเนาะ 511  -           511       35,144  -      35,144         1,552  -        1,552  

    - ตาดีกา        2,124  -        2,124     176,750  -    176,750      14,073  -      14,073  

รวมโรงเรียนเอกชน     14,681        3,670      11,011  3,771,754    831,538  2,940,216    186,168      42,685    143,483  

ที่มา  กลุ่มงานทะเบยีน ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ข้อมูล  ณ วันที ่10 มิถุนายน 2562 
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ข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา 

Annual Report 2563 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ตาราง 3  เปรียบเทียบจ านวนโรงเรียน นักเรียน ครูในโรงเรียนเอกชน จ าแนกตามระบบและประเภทโรงเรียน  

      ปีการศึกษา 2563/2562 

ระบบและประเภท 
จ านวนโรงเรียน จ านวนนักเรียน จ านวนครู/ผู้สอน 

ปี 2563 ปี 2562 GAP ปี 2563 ปี 2562 GAP ปี 2563 ปี 2562 GAP 

การศึกษาในระบบโรงเรียน 4,111 4,143 -32 2,162,193 2,242,442 -80,249 113,664 114,241 -577 

- สามัญศึกษา 3,885 3,936 -51 2,140,519 2,155,099 -14,580 110,339 108,479 +1,860 

- นานาชาต ิ 226 207 +19 21,674 87,343 -65,669 3,325 5,762 -2,437 

การศึกษานอกระบบโรงเรียน 6,943 10,538 -3,595 1,184,707 1,529,312 -344,605 24,544 71,927 -47,383 

- สอนศาสนา 161 206 -45 13,382 34,282 -20,900 218 1,465 -1,247 

- ศิลปะและกีฬา 493 765 -272 52,632 127,608 -74,976 2,631 5,454 -2,823 

- วิชาชีพ 1,700 3,947 -2,247 428,569 657,471 -228,902 5,284 28,096 -22,812 

- กวดวิชา 1,712 2,801 -1,089 415,806 466,965 -51,159 4,053 19,958 -15,905 

- เสริมสร้างทักษะชีวิต 226 184 +42 50,348 31,092 +19,256 853 1,329 -476 

- ปอเนาะ 519 511 +8 34,965 35,144 -179 1,438 1,552 -114 

- ตาดีกา 2,132 2,124 +8 189,005 176,750 +12,255 10,067 14,073 -4,006 

รวมโรงเรียนเอกชน 11,054 14,681 -66 3,346,900 3,771,754 -18,562 138,208 186,168 -6,193 

แสดงถึง  จ านวนโรงเรียน นักเรียน ครูในโรงเรียนเอกชนที่เพิ่มขึ้น 

 

ตาราง 4 จ านวนและสัดส่วนของนักเรียนในระบบโรงเรียน ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน จ าแนกตามระดับการศึกษา  

     ปีการศึกษา 2561 - 2562 

  
  

ประเภท/ระดับ 
  
  

จ านวนนักเรียน  
Number of Students 

ร้อยละ  
Percent 

  
Type of 

Education/Educational 
Level 

  

ปี 2561 (2018) ปี 2562 (2019) ปี 2561 (2018) ปี 2562 (2019) 

รัฐบาล 
Public 

เอกชน 
Private 

รัฐบาล 
Public 

เอกชน 
Private 

รัฐบาล 
Public 

เอกชน 
Private 

รัฐบาล 
Public 

เอกชน 
Private 

     ก่อนประถมศึกษา 3,676,161 1,077,721 1,135,157 576,577 77.33 22.67 66.32 33.68 Pre-Primary Education 

     ประถมศึกษา 3,503,441 690,914 3,660,151 1,090,056 83.53 16.47 77.05 22.95 Primary Education 

     มัธยมศึกษาตอนต้น 1,977,085 327,324 1,961,437 336,398 85.80 14.20 85.36 14.64 Lower Secondary Education 

     มัธยมศึกษาตอนปลาย 1,526,356 363,590 1,509,524 368,629 80.76 19.24 80.37 19.63 Upper Secondary Education 

รวม 10,683,043 2,459,549 8,266,269 2,371,660 81.85 18.15 77.28 22.72  

     ที่มา : สถิติการศึกษา ประจ าปี 2561-2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 
    หมายเหต ุ  (1) จ านวนนกัเรียนรฐับาล หมายถึง นกัเรียนในสังกัดส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

          (2) จ านวนนกัเรียนเอกชน หมายถงึ จ านวนนกัเรียนโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามญัศึกษา 
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ข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา 

รายงานประจ าปี 2563 OFFICE   OF  THE  PRIVATE   EDUCATION   COMMISSION 

ตาราง 5   จ านวนโรงเรียน นักเรียน ครู ในโรงเรียนเอกชนในระบบท่ีรับเงินอุดหนุนรายบุคคล จ าแนกตามประเภทโรงเรียน 

                 ปีการศึกษา 2563 

ประเภทโรงเรียน จ านวนโรงเรียน จ านวนนักเรียน จ านวนครู 
จ านวนครูรวม

บุคลากร ปกต ิ พิการ/เรียนร่วม รวม 

1. โรงเรียนทั่วไป (อุดหนุนอัตรา ~ 70%) 3,023 1,600,165 2,448 1,602,613 73,909 85,010 

       1.1 ประเภทสามัญทัว่ไป 2,952 1,572,100 2,414 1,574,514 72,636 83,505 

       1.2 สอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ 71 28,065 34 28,099 1,273 1,505 

2. โรงเรียนการกุศล (อุดหนุนอัตรา 100%) 564 411,002 1,905 412,907 17,505 19,795 

       2.1  ในพระราชปูถัมภ ์ 3 3,974 - 3,974 245 284 

       2.2 การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 159 103,581 105 103,686 4,086 4,896 

       2.3 การศึกษาสงเคราะห ์ 199 138,453 146 138,599 5,273 6,002 

       2.4 สอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ 183 164,994 145 165,139 7,647 8,289 

       2.5 การศึกษาพิเศษ 20 - 1,509 1,509 254 324 

รวมทั้งสิ้น 3,587 2,011,167 4,353 2,015,520 91,414 104,805 

  ที่มา  กลุ่มงานทะเบียน ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   ขอ้มูล ณ วันที ่10 สิงหาคม 2563 
 
 

    ตาราง 6 จ านวนโรงเรียน นักเรียน ครู ในโรงเรียนเอกชนในระบบท่ีรับเงินอุดหนุนรายบุคคล จ าแนกตามประเภทโรงเรียน 

    ปีการศึกษา 2562 

ประเภทโรงเรียน จ านวนโรงเรียน 
จ านวนนักเรียน 

จ านวนครู 
ปกต ิ พิการ/เรียนร่วม รวม 

1. โรงเรียนทั่วไป (อุดหนุนอัตรา ~ 70%) 3,023 1,615,604 2,409 1,618,013 75,429 
1.1 ประเภทสามัญทั่วไป 3,023 1,615,604 2,409 1,618,013 75,960 

2. โรงเรียนการกุศล (อุดหนุนอัตรา 100%) 564 412,431 1,809 414,240 17,960 
2.1  ในพระราชูปถัมภ ์ 3 4,083 1 4,084 198 
2.2 การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 163 112,065 111 112,176 4,445 
2.3 การศึกษาสงเคราะห ์ 198 137,580 178 137,758 5,263 
2.4 สอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ 180 158,701 109 158,810 7,797 
2.5 การศึกษาพิเศษ 20 2 1,410 1,412 257 

รวมทั้งสิ้น 3,587 2,028,035 4,218 2,032,253 93,389 
    หมายเหตุ ขอ้มูลโรงเรียนและนักเรียนในระบบที่รับเงินอุดหนุนรายบุคคล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 (หลังยืนยันจากส านกังานศึกษาธิการจังหวัด) 
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ข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา 

Annual Report 2563 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

        ตาราง 7  จ านวนนกัเรียนทั่วไป นักเรียนการกุศล นักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาท่ีรับเงินอุดหนุนรายบุคคล  

                    ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับชั้น/สาขาที่เปิดสอน 
จ าแนกตามลักษณะนักเรียน นักเรียนพิการ (คน 

นักเรียนทั้งสิ้น (คน) 
นักเรียนทั่วไป (คน) นักเรียนการกุศล (คน) ประจ า ไปกลับ รวม 

ก่อนประถมศึกษา 430,113 72,221 218 588 806 503,140 
 อนุบาล 1 123,256 19,920 54 118 172 143,348 
 อนุบาล 2 150,272 25,202 85 177 262 17,736 
 อนุบาล 3 156,585 27,099 79 293 372 184,056 
ประถมศึกษา 865,843 159,999 528 2,071 2,599 1,028,441 
 ประถมศึกษาปีที่ 1 143,933 26,774 112 316 428 171,135 
 ประถมศึกษาปีที่ 2 153,715 28,283 120 375 495 182,493 
 ประถมศึกษาปีที่ 3 150,767 27,933 77 331 408 179,108 
 ประถมศึกษาปีที่ 4 138,739 25,777 71 365 436 164,952 
 ประถมศึกษาปีที่ 5 138,060 25,586 70 324 394 164,040 
 ประถมศึกษาปีที่ 6 140,629 25,646 78 360 438 166,713 
มัธยมศึกษาตอนต้น 210,080 113,605 117 613 730 324,415 
 มัธยมศึกษาตอนต้นปีที ่1 70,800 40,480 38 174 212 111,492 
 มัธยมศึกษาตอนต้นปีที ่2 69,612 37,860 44 220 264 107,736 
 มัธยมศึกษาตอนต้นปีที ่3 69,668 35,265 35 219 254 105,187 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 94,129 65,177 0 21 218 159,524 
มัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4 34,491 24,084 0 74 74 58,649 
มัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 5 30,496 21,177 0 71 71 51,744 
มัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 29,142 19,916 0 73 73 49,131 

รวมทั้งสิ้น 1,600,165 411,002 863 3,490 4,353 2,015,520 
ที่มา  กลุ่มงานทะเบยีน ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563 
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ข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา 

รายงานประจ าปี 2563 OFFICE   OF  THE  PRIVATE   EDUCATION   COMMISSION 

ตาราง 8 จ านวนนักเรียนทั่วไป นักเรียนการกุศล นกัเรียนพิการในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาท่ีรับเงินอุดหนุนรายบุคคล  

ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับชั้น/สาขาที่เปิดสอน 
จ าแนกตามลักษณะนักเรียน นักเรียนพิการ (คน 

นักเรียนทั้งสิ้น (คน) 
นักเรียนทั่วไป (คน) นักเรียนการกุศล (คน) ประจ า ไปกลับ รวม 

ก่อนประถมศึกษา 444,925 76,653 244 635 879 522,457 
 อนุบาล 1 129,665 21,332 62 107 169 151,166 
 อนุบาล 2 155,458 26,552 76 211 287 182,297 
 อนุบาล 3 159,802 28,769 106 317 423 188,994 
ประถมศึกษา 871,521 161,366 468 1,933 2,401 1,035,288 
 ประถมศึกษาปีที่ 1 155,277 28,976 111 332 443 184,696 
 ประถมศึกษาปีที่ 2 153,570 28,596 83 316 399 182,565 
 ประถมศึกษาปีที่ 3 140,961 26,516 70 323 393 167,870 
 ประถมศึกษาปีที่ 4 139,169 26,046 66 338 404 165,619 
 ประถมศึกษาปีที่ 5 140,760 25,854 69 355 424 167,038 
 ประถมศึกษาปีที่ 6 141,784 25,378 69 269 338 167,500 
มัธยมศึกษาตอนต้น 209,786 111,610 109 624 733 322,129 
 มัธยมศึกษาตอนต้นปีที ่1 70,871 39,787 46 192 238 110,896 
 มัธยมศึกษาตอนต้นปีที ่2 70,951 37,194 27 212 239 108,384 
 มัธยมศึกษาตอนต้นปีที ่3 67,964 34,629 36 220 256 102,849 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 89,372 62,802 2 203 205 152,379 
มัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4 31,896 22,867 1 63 64 54,827 
มัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 5 29,465 20,718 1 81 82 50,265 
มัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 28,011 19,217 0 59 59 47,287 

รวมทั้งสิ้น 1,615,604 412,431 823 3,395 4,218 2,032,253 
หมายเหต ุข้อมูลโรงเรียนและนกัเรียนในระบบที่รับเงินอุดหนุนรายบุคคล (ตัดนักเรียนซ้ าซ้อน) จากกลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ 
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ข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา 

Annual Report 2563 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ตาราง 9 จ านวนโรงเรียน นักเรียน ครูในโรงเรียนเอกชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามจังหวัด 

จังหวัด 

โรงเรียนเอกชนในระบบ 
โรงเรียนเอกชนนอกระบบ สถาบันศึกษาปอเนาะ 

ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ า
มัสยิดตาดีกา 

รวม 
สามัญศึกษา สอนศาสนาควบคู่สามัญ 

โรง นักเรียน ครู โรง นักเรียน ครู โรง ผู้เรียน ผู้สอน แห่ง ผู้เรียน ผู้สอน แห่ง ผู้เรียน ผู้สอน แห่ง ผู้เรียน ผู้สอน 

ปัตตานี 52 18,630 968 83 65,606 3,032 11 689 14 224 17,017 594 637 51,312 3,770 1,007 153,254 8,378 

ยะลา 54 21,948 928 43 36,308 2,086 7 13,462 0 117 9,970 429 444 38,732 4,080 665 120,420 7,523 

นราธิวาส 45 24,530 1,202 47 35,240 1,935 1 2,280 9 67 5,983 229 644 65,180 4,977 804 133,213 8,352 

สตูล 18 5,141 272 17 7,697 377 13 575 0 10 404 41 211 16,797 0 269 30,614 690 

สงขลา 108 51,922 2,497 45 27,088 1,181 127 27,339 1 75 1,533 150 196 16,984 1,643 551 124,866 5,472 

รวมท้ังสิ้น 277 122,171 5,867 235 171,939 8,611 159 44,345 24 493 34,907 1,443 2,132 189,005 14,470 3,296 562,367 30,415 

 
ที่มา  กลุ่มงานทะเบยีน ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563 
     5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไดแ้ก่ จังหวัดสตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (สงขลาทกุอ าเภอ) 

 
 

ตาราง 10 จ านวนโรงเรียน นักเรียน ครูในโรงเรียนเอกชนใน 5 จงัหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามจังหวัด 

จังหวัด 

โรงเรียนเอกชนในระบบ 
โรงเรียนเอกชนนอกระบบ สถาบันศึกษาปอเนาะ 

ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ า
มัสยิดตาดีกา 

รวม 
สามัญศึกษา สอนศาสนาควบคู่สามัญ 

โรง นักเรียน ครู โรง นักเรียน ครู โรง ผู้เรียน ผู้สอน แห่ง ผู้เรียน ผู้สอน แห่ง ผู้เรียน ผู้สอน แห่ง ผู้เรียน ผู้สอน 

ปัตตานี 64 28,088 1,145 62 61,530 2,838 47 7,833 335 245 16,517 666 638 51,392 4,678 1,056 165,360 9,662 

ยะลา 58 22,872 885 39 35,059 2,027 16 2,505 107 115 9,571 424 443 37,292 3,168 671 107,299 6,611 

นราธิวาส 41 23,608 902 50 39,713 1,990 4 653 28 66 5,819 240 642 65,276 4,711 803 135,069 7,871 

สตูล 26 12,306 566 16 7,221 348 12 1,958 84 7 257 30 209 16,858 1,330 270 38,600 2,358 

สงขลา 112 68,730 2,779 43 26,038 1,060 288 48,015 2,052 75 1,833 154 198 16,560 1,328 716 161,176 7,373 

รวมท้ังสิ้น 301 155,604 6,277 210 169,561 8,263 367 60,964 2,606 508 33,997 1,514 2,130 187,378 15,215 3,516 607,504 33,875 

หมายเหต ุข้อมลู ณ 10 มิถุนายน 2562  จากระบบบูรณาการข้อมูลทะเบียนโรงเรียนและประวัติผู้เรียน คร ูบุคลากรโรงเรียนเอกชน (Private Education Data 
Center : PEDC)  และระบบสารสนเทศสอนศาสนาอิสลามเอกชน (PEIL)  
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวดัสตลู ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (สงขลาทกุอ าเภอ) 
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ข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา 

รายงานประจ าปี 2563 OFFICE   OF  THE  PRIVATE   EDUCATION   COMMISSION 

 

  ตาราง 11 จ านวนโรงเรียน นักเรียน ครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่รับเงินอุดหนุนรายบุคคล ปีการศึกษา 2563 

ประเภทโรงเรียน จ านวนโรงเรียน 
จ านวนนักเรียน 

จ านวนครู 
ปกต ิ พิการ/เรียนร่วม รวม 

1. โรงเรียนทั่วไป (อุดหนุนอัตรา ~ 70%) 261 99,570 172 125,788 4,904 
     1.1 ประเภทสามัญศึกษา 191 73,556 138 99,742 3,506 
     1.2 สอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ 70 26,014 34 26,048 1,398 
2. โรงเรียนการกุศล(อุดหนุนอัตรา 100%) 159 157,625 134 157,769 7,880 
     2.1 ในพระราชูปถัมภ ์ - - - - - 
     2.2 การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 3 1,426 - 1,426 55 
     2.3 การศึกษาสงเคราะห ์ 26 19,873 28 19,901 933 
     2.4 สอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ 130 136,326 116 136,442 6,892 
     2.5 การศึกษาพิเศษ - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 420 257,195 316 257,511 12,784 
ที่มา  กลุ่มงานทะเบยีน ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563 
        ขอ้มูลใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธวิาส สตูล และสงขลา (4 อ าเภอ) 

 
 

   ตาราง 12 จ านวนโรงเรียน นักเรียน ครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่รับเงินอุดหนุนรายบุคคล ปีการศึกษา 2562 

หมายเหต ุ นักเรียนในระบบที่รับเงินอุดหนุนรายบุคคล (ตัดนักเรียนซ้ าซ้อน) ข้อมูล ณ วันที ่10 มิถุนายน 2562 
              ข้อมูลใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตาน ียะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา (4 อ าเภอ) 

 

 

 

 

 

ประเภทโรงเรียน จ านวนโรงเรียน 
จ านวนนักเรียน 

จ านวนครู 
ปกต ิ พิการ/เรียนร่วม รวม 

1. โรงเรียนทั่วไป (อุดหนุนอัตรา ~ 70%) 253 97,052 159 97,211 4,074 
1.1 ประเภทสามัญศึกษา 189 72,253 120 72,373 2,930 
1.2 สอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ 64 24,799 39 24,838 1,144 

2. โรงเรียนการกุศล(อุดหนุนอัตรา 100%) 160 156,618 113 156,731 7,598 
2.1 ในพระราชูปถัมภ ์ - - - - - 
2.2 การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 1 199 - 199 6 
2.3 การศึกษาสงเคราะห ์ 29 23,306 28 23,334 926 
2.4 สอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ 130 133,113 85 133,198 6,666 
2.5 การศึกษาพิเศษ  - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 413 253,670 272 253,942 11,672 
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ข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา 

Annual Report 2563 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ตาราง 13 จ านวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่รับเงินอุดหนุนรายบุคคล ปีการศึกษา 2563 จ าแนกรายชั้น 

ระดับช้ัน/สาขาที่เปิดสอน 
จ าแนกตามลักษณะนักเรียน นักเรียนพิการ (คน) 

นักเรียนทั้งสิน้ (คน) นักเรียนทั่วไป 
(คน) 

นักเรียนการกุศล (คน) ประจ า ไปกลับ รวม 

ก่อนประถมศึกษา 26,457 20,700 - 16 16 47,243 
อ.1 7,796 5,649 - 5 5 13,450 
อ.2 9,289 7,420 - 5 5 16,714 
อ.3 9,372 7,701 - 6 6 17,079 
ประถมศึกษา 43,276 44,075 - 183 183 87,534 
ป.1 8,506 7,922 - 26 26 16,454 
ป.2 8,311 8,205 - 34 34 16,550 
ป.3 7,931 7,904 - 35 35 15,870 
ป.4 6,789 7,005 - 31 31 13,825 
ป.5 6,053 6,521 - 26 26 12,600 
ป.6 5,686 6,518 - 31 31 12,235 
มัธยมศึกษาตอนต้น 19,251 53,426 - 69 69 72,746 
ม.1 7,270 19,402 - 24 24 26,696 
ม.2 6,182 17,724 - 16 16 23,922 
ม.3 5,799 16,300 - 29 29 22,128 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 10,586 39,354 - 48 48 49,988 
ม.4 4,122 14,387 - 8 8 18,517 
ม.5 3,495 12,739 - 24 24 16,258 
ม.6 2,969 12,228 - 16 16 15,213 
รวม 99,570 157,625 - 316 316 257,511 

ที่มา  กลุ่มงานทะเบยีน ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563 
        จังหวัดชายแดนภาคใต้ หมายถึง จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตลู และสงขลา (4 อ าเภอ) 
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ข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา 

รายงานประจ าปี 2563 OFFICE   OF  THE  PRIVATE   EDUCATION   COMMISSION 

ตาราง 14 จ านวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่รับเงินอุดหนุนรายบุคคล ปีการศึกษา 2562 จ าแนกรายชั้น 

ระดับชั้น/สาขาท่ีเปิดสอน 
จ าแนกตามลักษณะนักเรียน นักเรียนพิการ (คน) 

นักเรียนท้ังสิ้น (คน) 
นักเรียนท่ัวไป (คน) นักเรียนการกุศล (คน) ประจ า ไปกลับ รวม 

ก่อนประถมศึกษา 26,973 21,918 - 32 32 48,923 
อ.1 8,052 6,089 

 
2 2 14,143 

อ.2 9,360 7,634 
 

8 8 17,002 
อ.3 9,561 8,195 

 
22 22 17,778 

ประถมศึกษา 41,394 43,857 2 138 140 85,391 
ป.1 8,705 8,598 

 
15 15 17,318 

ป.2 8,294 8,219 1 28 29 16,542 
ป.3 6,991 7,399 

 
23 23 14,413 

ป.4 6,224 6,801 1 26 27 13,052 
ป.5 5,786 6,650 - 28 28 12,464 
ป.6 5,394 6,190 - 18 18 11,602 
มัธยมศึกษาตอนต้น 18,794 52,623 1 54 55 71,472 
ม.1 6,708 18,802 - 9 9 25,519 
ม.2 6,424 17,393 1 25 26 23,843 
ม.3 5,662 16,428 - 20 20 22,110 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 9,891 38,220 - 45 45 48,156 
ม.4 3,855 13,583 - 20 20 17,458 
ม.5 3,210 12,695 

 
18 18 15,923 

ม.6 2,826 11,942 
 

7 7 14,775 
รวม 97,052 156,618 3 269 272 253,942 

ที่มา : ข้อมูลจากระบบบูรณาการฐานขอ้มูล สป.  หลังตรวจสอบความซ้ าซ้อน   
จังหวัดชายแดนภาคใต้ หมายถึง จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธวิาส สตูล และสงขลา (4 อ าเภอ) 
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ข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา 

Annual Report 2563 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ตาราง 15  จ านวนโรงเรียน นักเรียน ครู ในโรงเรียนเอกชนในระบบในกรุงเทพมหานครที่รับเงินอุดหนุนรายบุคคล  

จ าแนกตามประเภทความพิการ ปีการศึกษา 2563 

ประเภทโรงเรียน 
จ านวน
โรงเรียน 

ประเภทความพิการ รวม
นักเรียน
พิการ
ท้ังสิ้น 

 

ความ
พกิาร

ซ้ าซ้อน 

ความ
พกิาร

ทางการ
ได้ยิน 

ความ
พกิาร

ทางการ
พูด,ภาษา 

ความ
พกิาร

ทางการ
มองเห็น 

ความพิการ
ทางการ
เรียนรู ้

ความ
พกิารทาง
พฤตกิรรม

และ
อารมณ ์

ความพิการ
ทาง

สติปญัญา 

ความ
พกิารทาง
ออทิสติก 

ความพิการ
ร่างกาย
,สุขภาพ 

พกิาร 
อื่น ๆ 

ในระบบประเภทสามัญศึกษา  
(การกุศลของวัด) 

1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 

ในระบบประเภทสามัญศึกษา 
(การศึกษาพิเศษ) 

3 75 0 0 123 3 0 64 53 2 0 320 

ในระบบประเภทสามัญศึกษา 
(การศึกษาสงเคราะห์) 

3 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 4 

ในระบบประเภทสามัญศึกษา 
(ทั่วไป) 

97 21 29 4 6 50 24 164 213 43 0 554 

ในระบบประเภทสามัญศึกษา  
(ในพระราชูปถัมภ์) 

- - - - - - - - - - - - 

ในระบบประเภทสามัญศึกษา 
(อิสลามควบคู่สามัญ) 

- - - - - - - - - - - - 

รวม 104 96 29 4 129 53 24 233 266 47 0 881 

ที่มา  กลุ่มงานทะเบยีน ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563 
 

ตาราง 16  จ านวนโรงเรียน นักเรียน ครู ในโรงเรียนเอกชนในระบบในส่วนภมูิภาคที่รับเงินอุดหนนุรายบุคคล  

จ าแนกตามประเภทความพิการ ปีการศึกษา 2563 

ประเภทโรงเรียน 
จ านวน
โรงเรียน 

ประเภทความพิการ รวม
นักเรียน
พิการ
ท้ังสิ้น 

 

ความ
พกิาร

ซ้ าซ้อน 

ความ
พกิาร

ทางการ
ได้ยิน 

ความ
พกิาร

ทางการ
พูด,ภาษา 

ความ
พกิาร

ทางการ
มองเห็น 

ความพิการ
ทางการ
เรียนรู ้

ความ
พกิารทาง
พฤตกิรรม

และ
อารมณ ์

ความพิการ
ทาง

สติปญัญา 

ความพิการ
ทางออทิ

สติก 

ความพิการ
ร่างกาย
,สุขภาพ 

พกิาร 
อื่น ๆ 

ในระบบประเภทสามัญศึกษา  
(การกุศลของวัด) 

42 3 7 1 5 22 4 29 4 27 0 102 

ในระบบประเภทสามัญศึกษา 
(การศึกษาพิเศษ) 

17 119 37 0 467 4 4 206 66 286 0 1,189 

ในระบบประเภทสามัญศึกษา 
(การศึกษาสงเคราะห์) 

53 5 16 2 5 11 3 53 18 29 0 142 

ในระบบประเภทสามัญศึกษา 
(ทั่วไป) 

526 81 119 30 50 245 51 548 464 306 0 1,894 

ในระบบประเภทสามัญศึกษา  
(ในพระราชูปถัมภ์) 

- - - - - - - - - - - - 

ในระบบประเภทสามัญศึกษา 
(อิสลามควบคู่สามัญ) 

58 0 9 2 10 48 3 16 2 55 0 145 

รวม 697 208 188 35 537 330 65 852 554 703 0 3,472 

     ที่มา  กลุ่มงานทะเบยีน ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   ขอ้มูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563 
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ข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา 

รายงานประจ าปี 2563 OFFICE   OF  THE  PRIVATE   EDUCATION   COMMISSION 

ตาราง 17 อัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลนักเรียนโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา 
 

ระดับการศึกษา 
ค่าใช้จ่าย 
พื้นฐาน 

อุดหนุนสมทบ
เงินเดือนคร ู

อุดหนุนสมทบ
เงินเดือนครูเพิ่ม 

อุดหนุนเพิ่ม  
10% 

รวมอัตราเงิน
อุดหนุน 

ค่าธรรมเนียม 
การศึกษา 

ค่าใช้จ่าย
รายบุคคลฯ 

ก่อนประถมศึกษา 1,700 6,864.50 360 1,086 10,010.50 5,513.50 15,524.00 
ประถมศึกษา 1,900 6,864.50 360 1,056 10,180.50 5,343.50 15,524.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น 3,500 8,582.50 450 1,265 13,797.50 4,762.50 18,560.00 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 3,800 8,582.50 450 1,295 14,127.50 4,432.50 18,560.00 

 
 

ตาราง 18 อัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลของนกัเรียนในโรงเรียนเอกชนการกุศลและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามของมสัยิดหรือมูลนธิิ 

หน่วย : บาท/คน/ปี 

ระดับการศึกษา 
ค่าใช้จ่าย
พื้นฐาน 

อุดหนุนสมทบ
เงินเดือนครู 

อุดหนุนสมทบ
เงินเดือนครูเพิ่ม 

อุดหนุนเพิ่ม รวมอัตราอุดหนุน 

ก่อนประถมศึกษา 1,700 6,864.50 360 4,960 13,884.50 
ประถมศึกษา 1,900 6,864.50 360 4,460 13,584.50 
มัธยมศึกษาตอนต้น 3,500 8,582.50 450 3,900 16,432.50 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 3,800 8,582.50 450 3,900 16,732.50 

 
 

ตาราง 19  อัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลของนกัเรียนพิการ (สายสามัญ) ในโรงเรียนเฉพาะทางและโรงเรียนทั่วไป 

หน่วย : บาท/คน/ปี 

ระดับการศึกษา 
ค่าใช้จ่าย
พื้นฐาน 

  

อุดหนุน
สมทบ

เงินเดือนครู 

อุดหนุนสมทบ
เงินเดือนครูเพิ่ม 
  

สมทบค่าธรรมเนียม 
และค่าใช้จา่ย 

รวมอัตราเงินอุดหนุน 

ประจ า ไป-กลับ ประจ า ไป-กลับ 
โรงเรียนทั่วไป 

(กรณีเรียนร่วม) 
ก่อนประถมศึกษา 1,700 6,864.50 360 24,975 11,080 33,899.50 20,004.50 20,004.50 
ประถมศึกษา 1,900 6,864.50 360 24,415 10,580 33,539.50 19,704.50 19,704.50 
มัธยมศึกษาตอนต้น 3,500 8,582.50 450 23,550 9,800 35,082.50 22,332.50 22,332.50 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 3,800 8,582.50 450 23,100 9,800 35,932.50 22,632.50 22,632.50 
 
หมายเหต ุตาราง  17-19  เป็นอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลนักเรียนโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ตามตารางแนบท้ายระเบยีบกระทรวงศึกษาธกิาร วา่ด้วยการ
ก าหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 
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สว่นที ่ 3 

ผลการด าเนนิงานตามยทุธศาสตร ์



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                              
          
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยทุธศาสตรท์ี ่ 1 

การพฒันาการจดัการศกึษาเพือ่ความมัน่คง 

กลยุทธ์ 

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
สถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธปิไตยเป็นประมุข 

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันละ
แก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความม่ันคงในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น ยาเสพติด  

ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาของผู้เรียนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึง
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีเป็นอัตลักษณ์ทางสังคมและ
วัฒนธรรมในพื้นท่ี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  

รายงานประจ าป ี2563 OFFICE   OF  THE  PRIVATE   EDUCATION   COMMISSION 

ส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชด าริ 
สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารีให้
มีคุณภาพ 
 

 ด าเนินการในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา และจังหวัดตาก ตามกรอบแนวทางของ

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามแนวพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (กพด.) ฉบับที่ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2569 เพ่ือให้เด็กและเยาวชน

ได้รับโอกาสในการศึกษาและพัฒนาเท่าเทียมผู้อ่ืนทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ เป็นคนมีสุขภาพดี มีคุณธรรม

จริยธรรม ภาคภูมิใจในความเป็นไทย สามารถพัฒนาตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติได้ 

โดยด าเนินการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนเอกชนในโครงการตามพระราชด าริฯ 3 กิจกรรม                 

รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 2,932 คน ดังนี้ 

          1) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการให้กับนักเรียน โดยจัดค่ายฝึกอบรมทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและการฝึกทักษะอาชีพ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

 เพ่ิมทักษะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 จ านวน 150 คน 

จากโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี เพ่ือให้นักเรียน มีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพ่ิมขึ้น 

และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ  
 

ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  

 จัดกิจกรรมพัฒนาการใช้ภาษาทักษะการ

สื่อสาร การฟัง และการสนทนาภาษาอังกฤษภายใต้

หัวข้อ “NEW NORMAL WITH NEW GEN”        

ให้กับนักเรียนจ านวน 210 คน แบ่งเป็นนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษา จ านวน 81 คน และนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 129 คน  
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Annual Report 2563 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

          

  

    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแข่งขันทักษะวิชาการ  

 จัดการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยและการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ในหัวข้อ การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 15 

กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 920 คน จาก 14 โรงเรียน โดยใช้เกณฑ์การแข่งขันตามเกณฑ์การประกวด               

ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีการศึกษา 2562  

 
  
 
  
  

 
 
 
 
 
 

ค่ายดะวะห์และลูกเสือ  

 ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตส านึ กในการรักชาติ 
ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์  และเป็น
พลเมืองที่ดีมีจริยธรรมที่ดี  มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรม     
ทั้งสิ้น 300 คน  
 

ด าเนินการฝึกอาชีพ เช่น ช่างตัดเย็บผ้า

คลุมเก้าอ้ี การท าขนมหวาน ช่างไฟฟ้าเบื้องต้น          

ช่างก่อสร้าง  ช่างทาสี  ให้แก่นัก เรียนจ านวน            

600 คน  เพ่ือให้นักเรียนของโรงเรียนในโครงการ

พระราชด าริฯ มีทักษะอาชีพติดตัวและมีรายได้

ระหว่างเรียน   

สนับสนุนการฝึกอาชีพในโรงเรียนเพื่อเพิ่ม

ทักษะวิชาชีพให้กับนักเรียน  
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 2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ฝึกอบรมเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนท้ังวิชา
สามัญและวิชาศาสนา  
                   อบรมครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
โดยเน้นพัฒนาเทคนิคการสอนให้กับครูในทุกสาระวิชา เพ่ือให้ครูน าเทคนิคและสามารถประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาการเรียน มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 272 คน แบ่งเป็น ครูเข้ารับการอบรมวิชาฟิสิกส์ จ านวน 49 คน วิชาเคมี 
จ านวน 36 คน วิชาชีววิทยา จ านวน 42 คน วิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 42 คน วิชาภาษาไทย จ านวน 52 คน 
และวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 51 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อบรมครู ผู้ ส อน วิชาศาสนา อิสลาม          

เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาศาสนาอิสลามให้

สามารถออกแบบสื่อและใช้สื่อในการจัดการเรียน

ให้เหมาะสมกับทุกระดับชั้น มีผู้ เข้าร่วมทั้งสิ้น          

76 คน  
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3) กิจกรรมพัฒนาผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินการตามแผน กพด. ฉบับท่ี 5               
  จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ปี  พ.ศ. 2560 – 2569

ยะลา และสงขลา ผู้บริหารโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 404 คน 
ดังนี้ 1) ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
และพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล ตัวชี้วัดและเครื่องมือวัดที่เหมาะสม จ านวน 82 คน 2) ประชุมหารือ
แนวทางการด าเนินการและติดตามความคืบหน้า  ของการปฏิบัติงานตามโครงการ จ านวน 100 คน                  
3) ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชี้แจงรายละเอียดการของบลงทุน และการรายงานผลการด าเนินงาน            
จ านวน 144 คน และ 4) การประชุมเพ่ือประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการฯ ประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2563 และแนวทางการด าเนินงานของโครงการปีถัดไป จ านวน 78 คน เพ่ือให้โรงเรียนสามารถจัดท า
แผนปฏิบัติการของโรงเรียนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาเด็กและ เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร      
พร้อมทั้งพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล ตัวชี้วัด  และเครื่องมือวัดที่เหมาะสม เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
ด าเนินงานของโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริฯ   
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พฒันาและคัดเลอืกโรงเรียน ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชน          
สอนศาสนาอิสลามภาคใต ้เข้าเฝา้ฯ รับพระราชทานรางวัล พทุธศักราช  2563    
 จัดสรรเงินอุดหนุนให้เป็นรางวัลแก่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่พัฒนาตนเองจนถึงระดับได้รับการ

ยอมรับและศรัทธาของชุมชนและผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชนว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชน           

สอนศาสนาอิสลามภาคใต้ พ.ศ. 2553 และระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยรางวัล

พระราชทานแก่โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ฉบับที่ 2 

พ.ศ. 2562 และได้รับการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลประจ าปี มีโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู               

และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้  ได้รับการคัดเลือกเพ่ือเข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน 

ประจ าปี พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น 33 รางวัล แบ่งตามประเภทและขนาดโรงเรียน (เล็ก กลาง และใหญ่)             

ได้แก่ รางวัลประเภทโรงเรียน จ านวน 6 รางวัล ประเภทผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 6 รางวัล ประเภทครู           

จ านวน 12 รางวัล และประเภทนักเรียน จ านวน 9 รางวัล  ทั้งนี้ รางวัลพระราชทานยังเป็นการกระตุ้นให้เกิด       

การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ให้ดียิ่งขึ้น 
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การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในการพัฒนาสังคม การน าเสนอโครงการ/โครงงาน อภิปราย ซักถามปัญหา สรุปและประเมินผล 2) ค่ายทักษะ
ชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดหลักสูตร 4 วัน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา จ านวน 4 รุ่น รุ่น
ละ 300 คน จาก 47 โรง รวม 1,200 คน สาระส าคัญประกอบด้วยความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารเสพติด สถานการณ์
ของปัญหายาเสพติด โทษและผลกระทบที่เกิดจากยาเสพติด แผนที่ความเสี่ยง การเอาตัวรอด/การป้องกันตัว
เบื้องต้น การสังเกต จดจ า การแจ้งข่าวและการป้องกันอาชญากรรมเบื้องต้น กิจกรรมนันทนาการ บทบาทของ
นักเรียนต่อการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ทักษะชีวิตกับการป้องกันยาเสพติด 
พร้อมด้วยส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เช่น กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด กิจกรรมการแสดงละคร
ต้านยาเสพติด กิจกรรมจิตอาสา บ าเพ็ญประโยชน์ เดินรณรงค์ต้านยาเสพติดและอาชญากรรมในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนเอกชนด าเนินงานด้าน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับผู้เรียนในโรงเรียนเอกชน 
สนับสนุนให้สังคมปลอดภัย จัดกิจกรรมดังนี้ 1) ค่าย
ผู้น าเยาวชนวิถีใหม่ ห่างไกลยาเสพติด หลักสูตร 3 วัน  
ให้กับนักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษา 
จ านวน 20 รุ่น จาก 15 จังหวัด รุ่นละ 200 คน จาก 
206 โรง รวม 4,079 คน เป็นการให้องค์ความรู้เรื่อง
เยาวชนกับการเรียนรู้เรื่องยาเสพติด เสริมสร้างทักษะ
ส าคัญส าหรับชีวิตวิถีใหม่ในยุค 4.0 การสะท้อนปัญหา
สู่การสร้างค่านิยมเชิงบวกของเยาวชน บทบาทของ
นักเรียนแกนน าในสถานศึกษาสู่การจัดการปัญหาที่
ถูกต้อง การจัดท าโครงการ/โครงงานเพ่ือการมีส่วนร่วม 
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อุดหนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา 
คือ อ าเภอเทพา อ าเภอสะบ้าย้อย อ าเภอจะนะและอ าเภอนาทวี โดยสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ครูโรงเรียนเอกชนในระบบ ได้รับเงินเพ่ิมพิเศษค่าจ้างในการพัฒนาการศึกษาคน
ละ 2,500 บาท/เดือน จ านวน 8,456 คน 
 

 

 

 

 

            จัดสรรเงินอุดหนุนให้กับศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ใน 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้เป็นค่าบริหารจัดการเรียนการสอนของศูนย์ 
ศูนย์ละ 2,000 บาท/เดือน จ านวน 2,118 ศูนย์ และ 
ค่าตอบแทนครูสอนจริยธรรมศึกษาคนละ 3 ,000 
บาท/เดือน จ านวน 11,976 คน  

 

อุดหนุนศูนย์การศึกษาอิสลามประจ า
มัสยิด (ตาดีกา) 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
 

อุดหนุนสถาบันศึกษาปอเนาะ 
จัดสรรเงินอุดหนุนให้กับสถาบันศึกษาปอเนาะใน    
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี 
นราธิวาส) เป็นค่าบริหารจัดการเรียนการสอนของ
สถาบัน แห่งละ 1,000 บาท/เดือน  จ านวน 357 
แห่ง และค่าตอบแทนครูสอนจริยธรรมศึกษา (โต๊ะ
ครูและผู้ช่วยโต๊ะครู) คนละ 2,000 บาท/เดือน 
จ านวน 1,039 คน  

 

อุดหนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามควบ คู่ วิชาสา มัญส าห รับ
ครูผู้สอนศาสนา (ประเภทโรงเรียนใน
ระบบ) 
            จัดสรรเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามควบคู่ วิ ช าสามัญส าหรับ
ครูผู้สอนศาสนา (ประเภทโรงเรียนในระบบ) ใน 3 
จั งหวัดชายแดนใต้  (จั งหวัด  ยะลา ปัตตานี 
นราธิวาส)  เป็นค่าตอบแทนครูสอนศาสนาคนละ 
2,000 บาท/เดือน (แห่งละไม่เกิน 4 คน) จ านวน 
629 คน 165 แห่ง 
 

อุดหนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามท่ีสอนศาสนาอย่าง เดียว 
(ประเภทโรงเรียนนอกระบบ) 
           จัดสรรเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามที่ สอนศาสนาอย่ าง เดียว 
(ประเภทโรงเรียนนอกระบบ) ใน 3 จั งหวัด
ชายแดนภาคใต้  (ยะลา ปัตตานี  นราธิวาส )        
เป็นค่าตอบแทนครูสอนศาสนาคนละ 2,000 บาท/
เดือน (แห่งละไม่ เกิน 4 คน) จ านวน 38 คน          
10 แห่ง  
 

34 



 
 

 

การพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

Annual Report 2563 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  

 
 

 
 
 
 

 

เสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน 
   ระหว่างนักเรียนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดจัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรนานาชาติ
ชายแดนภาคใต้กับโรงเรียนเอกชนของประเทศมาเลเซีย สร้างความรัก ความสามัคคีให้กับเยาวชนต่างเชื้อชาติได้
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขใต้สังคมพหุวัฒนธรรม และจัดประชุมเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการการศึกษาเอกชนจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพ่ือใช้เป็นกรอบการด าเนินงานและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และเหมาะสมกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมในพื้นท่ี  
  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิด ระดับ

 ของศูนย์การศึกษาอิสลามอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) ปีพุทธศักราช 2559/ฮิจเราะฮฺศักราช 1437
ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 5 จังหวัด จ านวน 2,128 แห่ง โดยจัดท าสื่อการเรียนการสอนและแผนจัดการเรียนรู้
อิสลามศึกษาส าหรับผู้สอนใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน น าไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร จ านวน 9 สาระวิชา ประกอบด้วย 1. อัลกุรอาน 2. อัลฮะดีษ              
3. อัลอะกีดะฮฺ 4. อัลฟิกฮฺ 5. อัลอัคลาค 6. อัตตารีค 7. ภาษาอาหรับ 8. ภาษามลายู (อักษรยาวี) 9. ภาษามลายู 
(อักษรรูมี) รวมทั้ง ปลูกฝังเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่างๆ อันเป็นสมรรถนะส าคัญที่
ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียน พัฒนาผู้เรียนให้มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและมีจิตส านึกในความ
เป็นมุสลิมที่ดี สร้างพ้ืนฐานการศึกษาที่ว่า “ศาสนาน าวิถีชีวิต” สามารถน าไปพัฒนาตนเอง ครอบครัว                  
และสังคมได ้
 
 
 
 
 
 

            ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามควบคู่
วิชาสามัญในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลดภาระและช่วยเหลือผู้ปกครองในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่มีฐานะยากจนให้มีโอกาสส่งลูกหลานเข้าถึงสถานศึกษาที่มีคุณภาพ โดยจัดสรรเงินอุดหนุน
รายบุคคลให้แก่โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญในเขตจังหวัดปัตตานี 
ยะลา นราธิวาส สตูลและ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย) โดยให้อัตราการอุดหนุน
เพ่ิมจากท่ีได้รับการอุดหนุนเดิมในแต่ละระดับ ดังนี้ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15 
ระดับมัธยมศึกษาข้ึนไป เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายรายบุคคลนักเรียนภาครัฐ จ านวนนักเรียน 99,309 คน 
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ค่ายนักเรียนนักศึกษาสู่มัคคุเทศก์ Satun Geopark 
 อบรมเชิงทฤษฎีเรื่องการปฏิบัติตนเป็นมัคคุเทศก์ที่ดี          

และการอบรมภาคปฏิบัติเพ่ือท าหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ หลักสูตร
ที่ใช้ในการอบรมเป็นหลักสูตรมัคคุเทศก์ที่ได้รับความอนุเคราะห์
จากอุทยานธรณีสตูล อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา และชมรม
มัคคุเทศก์สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวม 4 ฐาน
กิ จ ก ร รม  จ า น ว น  2 รุ่ น ๆ  ล ะ  200 คน  ร วม  400 ค น             
หลักสูตร 3 วันต่อรุ่น นักเรียนที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

จรรยาบรรณมัคคุเทศก์ การปฏิบัติหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ความเป็นมาของจังหวัด
สตูล วิถีชีวิต ภาษา วัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงได้เรียนรู้ ในเรื่อง                
Satun Geopark องค์ความรู้ของสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอยู่ในจังหวัดสตูลทั้งทางบก และทางทะเล 
ประวัติศาสตร์ เช่น ถ้ าภูผาเพชร อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ถ้ าอุไรทอง รวมถึงได้รับการถ่ายทอด
ประสบการณ์เกี่ยวกับอาชีพมัคคุเทศก์โดยมัคคุเทศก์อาชีพจนนักเรียนสามารถเข้าใจเรื่องราวและสามารถ
ถ่ายทอดได ้
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ยทุธศาสตรท์ี ่ 2 

การพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพ 

กลยุทธ์ 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ มคี่านยิมและวฒันธรรมที่ดงีาม 
รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้ที่เหมาะสมในแตล่ะช่วงวัยและน าไปปฏบิัตไิด ้
โดยบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้ในหลกัสูตรสถานศกึษารวมท้ัง
ส่งเสริมการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกหอ้งเรียน 

ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศกึษาปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผลให้เอือ้ตอ่การพัฒนาทักษะส าหรับ
ศตวรรษที่ 21 

ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านกลไกต่าง ๆ อาทิ การจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน ์การพฒันาหลกัสตูรและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
นอกระบบให้เชือ่มโยงกบัหลักเกณฑข์องหน่วยงานด้านการสง่เสริม ก ากบัดูแล
คุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ 

 

 

 

1 

2 

3 

เสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน/
สถาบนัการศกึษา  ทั้งในและตา่งประเทศ  4 

ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้โรงเรียนเอกชนจัดการศึกษาท่ีมี
คุณภาพได้มาตรฐาน บริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของผู้เรียน  5 

ทรพัยากรมนษุยใ์หม้คีณุภาพ 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่  2 

รายงานประจ าป ี2563 OFFICE   OF  THE  PRIVATE   EDUCATION   COMMISSION 

- น าลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดของโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ท าความสะอาด

บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือสร้างจิตส านึกในพฤติกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (5 ธันวาคม 2562) จ านวน 200 คน 

- น าเนตรนารีของโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด         

ประจ าปี 2563 ณ สนามกีฬาศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร จ านวน 500 คน   
 

ส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนลูกเสือในสถานศึกษา       
จัดท า ร่างแนวทางการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส าหรับโรงเรียนเอกชนเพ่ือให้โรงเรียนน าไปใช้

จัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือทุกประเภท ได้แก่ ลูกเสือส ารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือ
วิสามัญ รวมไปถึงเนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ได้อย่างถูกต้องตามหลักสูตรของส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากส านักงานลูกเสือแห่งชาติ และผู้บริหารโรงเรียนเอกชนร่วม
พิจารณาแนวทาง ขั้นตอน กระบวนการและการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ  
    

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา 
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การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 

Annual Report 2563 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

พฒันาการจดัประสบการณก์ารเรยีนการสอนปฐมวยั 
  พัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยด้านการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัย

โดยทักษะการใช้ลูกคิด การบวก และ ลบ จ านวนตัวเลขต่างๆ การฝึกผู้เรียนโดยใช้จินตภาพสร้างสมาธิ หลักสูตร

จินตคณิตเป็นกระบวนการทางความคิดระดับสูงของสมองส่วนหน้าที่มีความเกี่ยวข้องกับความคิด ความรู้สึก 

และการกระท า  ฝึ กทักษะสมองพัฒนาสมาธิ เด็ ก  ให้คิ ด เป็น  ท า เป็น  เรี ยนรู้ เป็น  แก้ปัญหาเป็น                    

และปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข โดยมีครูระดับประถมศึกษาตอนต้น ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์                  

จากโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการพัฒนา จ านวน 17 โรงเรียน 

144 คน  

 

 

 

 

การเตรียมความพร้อมครูผู้สอนปฐมวัย “การพัฒนาทักษะสมอง

ส่วนหน้า (EF) ของเด็กปฐมวัยใน New Normal” มีครูผู้สอน 

ปฐมวัยโรงเรียนน าร่อง ในกรุง เทพมหานครและส่วนภูมิภาค                  

จ านวน 130 โรง จ านวน 131 คน และอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ

ครูผู้ สอนระดับปฐมวัย ณ โรงเรียนทับทอง กรุง เทพมหานคร 

(onground) และถ่ายทอดสัญญาณอบรมออนไลน์ไปโรงเรียนน าร่อง

ในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค (online) ผู้เข้ารับการพัฒนา                

2 รูปแบบ ดังนี้ 1) รูปแบบ onground จ านวน 20 โรง 60 คน                

2) รูปแบบ online จ านวน 120 โรง 819 คน รวมทั้งสิ้น 270 โรง 

1,010 คน 
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ยุทธศาสตร์ที่  2 

รายงานประจ าป ี2563 OFFICE   OF  THE  PRIVATE   EDUCATION   COMMISSION 

 

1 .  ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ส า ห รั บ ผู้ มี

ความสามารถพิ เศษระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  

           จั ดท าหลั กสู ตรห้ อง เ รี ยน พิ เ ศษ

วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเอกชนตามแนวทาง

ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (สสวท.) กลุ่มเป้าหมายคือ โรงเรียน

เอกชนที่ เข้าร่วมโครงการห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเอกชน 2 รุ่น จ านวน 

148 โรงเรียน มีผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ 

ZOOM จ านวน 128 คน  
 

2. การพัฒนารูปแบบการสอนในลักษณะบูรณา

การรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยี ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

การสร้างความเข้าใจในการพัฒนาแผนการจัดการ

เรียนรู้ตามแนวทางสมรรถนะ เพ่ือพัฒนานักเรียนที่

มีความสามารถพิ เศษทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ทางออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM โดยมี

โรงเรียนเอกชนที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนเอกชน จ านวน 42 

โรงเรียน มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จ านวน 181 คน 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ 
ในรูปแบบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาทักษะนักเรียนโรงเรียนเอกชนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                               
 จัดงานวันการศึกษาเอกชนปี พ.ศ. 2563 จ านวน 5 ภูมิภาค (จังหวัดกระบี่ อุดรธานี เพชรบูรณ์ 

สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา) เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนได้แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริม สนับสนุนให้

นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถในทุกด้าน และเป็นเวทีให้นักเรียนได้

แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ตามความถนัด ความสนใจ และสามารถพัฒนาต่อยอด

สู่อาชีพและความเป็นเลิศ รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของ

โรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสู่สังคม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 53,034 คน 
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การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 

Annual Report 2563 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

จัดสรรงบประมาณ ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด  
ด าเนินการในระดับจังหวัดเพ่ือส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย             

และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนเอกชนที่มี         

ผลการทดสอบรายสาระ/ตัวชี้วัดต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ โดยด าเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์

มาตรฐานตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ให้แก่ผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียน

เอกชน และสร้างความรู้ความเข้าใจเทคนิค กระบวนการสอนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย 

เพ่ือให้ครูสามารถออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือการ

วัดและประเมินผล ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งนี้ ได้มีการวิเคราะห์ตัวชี้วัด 

วิเคราะห์ข้อสอบ และวิเคราะห์ผลสอบ O-net เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อน าไปปรับปรุงคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอน จ านวน 3,230 โรงเรียน 

ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) 
พัฒนาครูโรงเรียนเอกชนให้มีความรู้ ความเข้าใจในเทคนิคการสอนมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ต ามแนวทาง            

สะเต็มศึกษา ตลอดจนสามารถออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบบูรณาการสาระวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยด าเนินการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาแฟลตฟอร์ม ดังนี้  

1) พัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

 เพ่ือให้ครูโรงเรียนเอกชนในระดับปฐมวัย มีความรู้ความเข้าใจ                ด้วยจินตคณิต (Unlocking Child’s Genius)

ในการสร้างเสริมทักษะทางสมอง กระตุ้นสมองให้เกิดการพัฒนา เพ่ิมพูนทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ        

มีรูปแบบ วิธีการที่ชัดเจน โดยส่งผลให้เด็กสมองของเด็กได้รับการกระตุ้นให้มีพัฒนาการด้วยการฝึกทักษะและ

การบวนการคิดเชิงคณิตศาสตร์ เพ่ือให้เด็กปฐมวัยสามารถ

พัฒนาความพร้อมเ พ่ือเข้ า เรียนในระดับที่ สู งขึ้นต่อไป                     

ซึ่งเป้าหมายเป็นครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชนโดยใน

ส่ วนกลางและภูมิ ภาค  จ านวน  7  รุ่ น  จาก  271  โ ร ง                             

รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 548 คน  
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2) พัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนระดับ

 ให้มีความรู้  ความเข้าใจเทคนิคการสอน ทักษะการจัดมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

กระบวนการเรียนรู้ ในรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) สามารถประยุกต์ทักษะที่ได้รับการพัฒนาไปจัด

กระบวนการเรียนรู้ สามารถออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนที่มีความรู้ ความสามารถ และ

สมรรถนะแตกต่างกัน ให้สามารถพัฒนาเต็มตามศักยภาพ โดยเน้นการผสมผสานการสอนแบบออนไลน์กับการ

สอนแบบในห้องเรียนปกติ เพ่ือให้นักเรียนค่อย ๆ ปรับตัว และผ่อนคลายตนเองเข้าสู่สมรรถนะในศตวรรษที่ 21 

ครู และนักเรียนสามารถสร้างและประยุกต์เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา หลักสูตร

ละ 18 ชั่วโมง ระยะเวลาอบรมออนไลน์ 5 รุ่น 5 ภูมิภาค จ านวนครูที่เข้าอบรม 492 โรง 1,095 คน ผ่านการ

อบรม 1,042 คน 
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การพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพือ่การสือ่สารในโรงเรยีนเอกชน 
  พัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในโรงเรียนเอกชน                 

โดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียน โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีที่สามารถน ามาประยุกต์ช่วยในการจัดการทั่วประเทศ 

เรียนรู้ การใช้สื่อและนวัตกรรมเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษ การฝึกปฏิบัติและสะท้อนบทเรียนฝึกทักษะผู้เรียน

ผ่านแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ เพ่ือตอบโจทย์ยุค New normal สามารถน าไปจัดการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning ส่งผลต่อการพัฒนาให้ผู้เรียนทุกระดับมีความรู้ความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ หลักสูตร 

3 วัน จ านวน 154 คน  

 

 

 

 

 

 

 

พัฒ น า บุ ค ล า ก ร ข อ งส า นั ก

 คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เพ่ิมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพ่ือช่วย

ให้ข้าราชการสามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานและใช้ในพัฒนาตนเองได้มาก
ยิ่งขึ้น หลักสูตร 3 วัน จ านวน 41 คน  
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การประเมนิคณุภาพผูเ้รยีนระดบัการศกึษาภาคบงัคบั 
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1               ประเมินการอ่าน (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2562

ของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร จ าแนกเป็น 2 สมรรถนะ คือ การอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื่อง             

ในปีการศึกษา 2562 มี โรงเรียนเข้าร่วมการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออก เสียงของผู้ เรียน                  

จ านวน 30,534 โรงเรียน นักเรียนเข้าสอบ จ านวน 783,014 คน เป็นโรงเรียนเอกชน จ านวน 2,150 โรง ผู้เรียน 

จ านวน 163,456 คน โดยผลการทดสอบการอ่านออกเสียง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 70.77 การอ่านรู้เรื่อง          

มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 73.33 รวม 2 สมรรถนะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 72.05 

 การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ปีการศึกษา 2562

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร โรงเรียนที่เข้าร่วมการสอบ วัด

ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ จ านวน 2,146 โรงเรียน นักเรียนเข้าสอบ จ านวน 147,019 คน  

   พบว่า โรงเรียนสังกัด สช. มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ โดยผลการประเมินผลการประเมินระดับสังกัด

ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 44.88 และความสามารถด้าน

ภาษาไทย (Thai Language) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 48.33 

 

 

 

 

 

 

 

ความสามารถ ประเทศ สพฐ. สช. อปท. กทม. สกอ. ตชด. พัทยา โฮมสคูล 
ด้านคณิตศาสตร์ 

(Mathematics) 
44.94 45.64 44.88 40.58 42.12 59.97 34.42 36.44 40.30 

ด้านภาษาไทย  
(Thai Language) 

46.46 46.00 48.33 44.15 47.54 59.41 36.35 41.06 42.99 

รวม 2 ด้าน 45.70 45.82 46.61 42.36 44.83 59.69 35.39 38.75 41.64 
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การสัมมนาเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน  

    

     

 

 

 

 

 

 
ส่งเสริมความร่วมมือการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน 

 จั ดประกวดสุ นทรพจน์ และความรู้

ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 13 เพ่ือยกระดับ

การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน

เอกชน ส่งเสริมศักยภาพและเปิดโอกาสให้ผู้เรียน   

ได้มีเวทีในการแสดงความสามารถด้านภาษาจีน 

ผ่านศูนย์จัดประกวดสุนทรพจน์ จ านวน 6 ศูนย์              

 

 
 
 
 
 

ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
เอกชนทุกระดับ ทุกประเภท  โดยคณะกรรมการประสานและ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนระดับจังหวัด สมาคมทางการศึกษา

เอกชน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเอกชน            

จ านวน 120 คน ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและก าหนด          

แนวทางการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา

เอกชนให้มีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนการศึกษาเอกชน

ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  

ทั่วประเทศ มีนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนเข้าร่วมการแข่งขัน จ านวน 239 คน ด าเนินการ ดังนี้  

      1) คัดเลือกนักเรียนที่เป็นตัวแทนระดับภูมิภาค  

      2) คัดเลือกตัวแทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน          

      3) เข้าค่ายติวตัวแทนประเทศไทย  

4) รอบชิงชนะเลิศประเทศไทย  

      5) รอบแข่งขันระดับนานาชาติ ผลการแข่งขันประเภทบุคคล ระดับมัธยมศึกษา จาก 84 ประเทศ 148 คน 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  คือ นายณัฐสิทธิ์ แซ่ชู นักเรียนโรงเรียนกวงหมิงหัวเฉียว จังหวัดเชียงราย
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พฒันาระบบการประเมนิมาตรฐานและการประกนัคณุภาพการศกึษา 

 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน

เอกชนให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา              

พ.ศ. 2561 ด าเนินการ ดังนี้  

 1) จัดท าแบบนิเทศติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและรูปแบบรายงานผลการ

ประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) แบบ Online   

 2) จัดท าเล่มแนวด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประเภทสามัญศึกษา และอบรม

ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจการด าเนินงานระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา จ านวน 3 รุ่น 478 คน 251 โรง เพ่ือให้โรงเรียนเอกชนสามารถน าไปใช้เป็นแนวทาง

ด าเนินงานประกันคุณภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

   3) จัดท าคู่มือการนิเทศติดตามเพ่ือส่งเสริมการประเมินมาตรฐานการศึกษาและการประกัน

คุณภาพการศึกษา และแบบสรุปผลการนิเทศติดตาม  

        4) จัดท าเกณฑ์ประเมินคุณภาพสู่มาตรฐานสากล และข้อสอบวิชาภาษาไทยเพ่ือใช้ประเมิน

ความสามารถในการสื่อสารสองภาษาของนักเรียน 
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 จัดสรรงบประมาณให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด

                  และส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดในส่วนภูมิภาค

  เพ่ือตรวจสอบ เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของ

โรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ ในการส่งเสริมการประกัน

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนด้านจัดสภาพแวดล้อม และสื่อ

เพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ จ านวน 8,447 โรงเรียน 

(ประเภทสามัญศึกษา 3,313 โรงเรียน/ นานาชาติ 108 โรงเรียน               

/ นอกระบบ 5,026 โรงเรียน) เพ่ือให้โรงเรียนเอกชนสามารถจัดการ

เรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน สืบเนื่อง

จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)        

ได้อย่างมีคุณภาพ 
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การส่งเสริมการประกันคุณภาพโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสร้างความรู้ความเข้าใจ        

ในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ โดยจัดท าคู่มือการ

ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนอกระบบส าหรับเป็น

แนวทางในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนอก

ระบบ 5 ประเภท ได้แก่ ประเภทสอนศาสนา ศิลปะและกีฬา วิชาชีพ กวดวิชา 

และเสริมสร้างทักษะชีวิต และได้ด าเนินการจัดท าสื่อในรูปแบบวีดีทัศน์ ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย  5 ส่วน           

ได้แก่ 1) นโยบายและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ 2) เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา            

3) การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานและประเด็นพิจารณา 4) การด าเนินงานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี  และ                   

5) การรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา สื่อวีดีทัศน์นี้จะท าให้บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ผู้บริหาร ครู/ผู้สอน บุคลากรของโรงเรียนนอกระบบรวมถึงผู้ที่มีความสนใจ

สามารถเรียนรู้การสร้างระบบประกันคุณภาพการศึกษาด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ก าหนดให้โรงเรียนด าเนินการ

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานผ่านระบบศูนย์กลางการบูรณาการข้อมูลทะเบียน

โรงเรียนและประวัติผู้เรียน ครู บุคลากรโรงเรียนเอกชน (Private Education Data Center : PEDC) และน าผล

การประเมินมาวิเคราะห์ สรุป พร้อมจัดท าเป็นรายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนนอกระบบ                

(Self Assessment Report: SAR) พ.ศ. 2563 รายงานดังกล่าวแสดงถึงข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน ผลการ

ประเมินตนเองรายมาตรฐาน จุดเด่น จุดควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา และความต้องการความช่วยเหลือ ซึ่ง

เป็นข้อมูลสารสนเทศที่จะน าไปก าหนดแนวทาง มาตรการ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนอก

ระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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https://drive.google.com/file/d/1dYCzcoS5G5-ONgAZJGLrfkZA_ImA4bPf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16lM61pncxOPOlRtgRQ5tE7PbACvrz_4g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VhFa6VWDJKN0dTh5wL8Gd_99t12uZHBw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VhFa6VWDJKN0dTh5wL8Gd_99t12uZHBw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19F_8zMwjUrlq1ZiNXiliNispd89c13kc/view?usp=sharing


 

 

         
                  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

ยทุธศาสตรท์ี ่ 3 

การเสรมิสรา้งโอกาสทางการศกึษาของผูเ้รยีน 

กลยุทธ์ 

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศกึษาของโรงเรียนเอกชนเพือ่ให้ผู้เรียนเข้าถงึ
โอกาสในการรับบริการทางการศึกษาที่มคีุณภาพมาตรฐาน   

ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา รวมท้ังสร้างความรับผิดชอบ
ต่อผลลัพธ์และให้เอื้อต่อการเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอ
ภาค ทั่วถึง และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ   

 

 

1 

2 

จัดท าขอ้เสนอวา่ด้วยการเพิ่มบทบาทและการมสี่วนร่วมของเอกชนในการจดั
การศึกษารูปแบบต่าง ๆ และการก ากบัดูแลที่เหมาะสม  3 

และบทบาทของเอกชนในการจดัการศกึษา 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่  3 

รายงานประจ าป ี2563 
OFFICE   OF  THE  PRIVATE   EDUCATION   COMMISSION 

 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชน
  ให้การอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชน          
ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งสิ้น 2,015,473 คน 3,564 โรงเรียน เป็นการลด
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้กับผู้ปกครองส าหรับค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเอกชน 

นักเรียนปกติ จ านวน  1,600,118  คน 
ก่อนประถมศึกษา จ านวน 430,111 คน 
ประถมศึกษา จ านวน 865,843 คน 
มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 210,053 คน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 94,111 คน 

นักเรียนการกุศล จ านวน  411,002  คน 
ก่อนประถมศึกษา จ านวน 72,221 คน 
ประถมศึกษา จ านวน 159,999 คน 
มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 113,605 คน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 65,177 คน 

นักเรียนพิการ จ านวน  4,353 คน 
ก่อนประถมศึกษา จ านวน 806 คน 
ประถมศึกษา จ านวน 2,599 คน 
มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 730 คน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 218 คน 
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การเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียนและบทบาทของเอกชนในการจัดการศึกษา 

Annual Report 2563 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน  
 จัดสรรเงินอุดหนุนเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้กับครูโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา            

ที่มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีใบประกอบวิชาชีพครู และน าส่งเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ (3%) ตั้งแต่            

เดือนพฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายปรับเงินเดือนวุฒิปริญญาตรี (15,000 บาท)              

จ านวน 1,416 คน 358 โรงเรียน เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานก่อให้เกิดการจัดการเรียนการสอน            

ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 การพัฒนาคนตลอดช่วงวัย
    เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม)

 

 

  

 

 

 

 

         

             เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน

  

 

 

  

 

 

ให้นักเรียนโรงเรียนเอกชนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล    

ปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน (อัตราวันละ 

7 บาท ปีละ 260 วัน หรือคนละ 1,820 บาท/ปี) 

จ านวน 1,531,579 คน 3,305 โรงเรียน  

        ปฐมวัย         = 503,138 คน   

        ประถมศึกษา  = 1,028,441 คน 
 

ให้นักเรียนโรงเรียนการกุศลและโรงเรียนเอกชนสามัญทั่วไป         

ที่ประสบภาวะทุพโภชนาการและขาดแคลน ตั้งแต่ระดับชั้น

อนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (คนละ 20 บาท/วัน         

ปีละ 200 วัน หรือคนละ 4,000 บาท/ปี) จ านวน 464,162 คน  

 ปฐมวัย        =  169,375 คน  

 ประถมศึกษา   =  294,787 คน 
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ยุทธศาสตร์ที่  3 

รายงานประจ าป ี2563 
OFFICE   OF  THE  PRIVATE   EDUCATION   COMMISSION 

เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างและปรับปรุงโรงเรียนเอกชนการกุศล 

 จัดสรรเงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนการกุศล ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 จ านวน 3 โรงเรียน ดังนี้  1) โรงเรียนฤทัยทิพย์ จ.เพชรบูรณ์ ปรับปรุงอาคารอนุบาล 2                   

จ านวน 1 หลัง 2) โรงเรียนวัดโชติทายการามสงเคราะห์ จ.ราชบุรี สร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์                         

3) โรงเรียนฆังคะทวีศิลป์ในพระราชูปถัมภ์ฯ จ.นครศรีธรรมราช ก่อสร้างอาคารเรียน สปช. 1 หลัง  

เงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน 

  จัดสรรเงินเพ่ิมพิเศษให้กับครูที่ปฏิบัติหน้าที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะคนพิการ                

หรือโรงเรียนที่มีคนพิการเรียนร่วมกับคนปกติ คนละ 2,500 บาท/เดือน จ านวน 169 คน 34 โรงเรียน (เงินเพ่ิม

ส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ. 2556 และให้ได้รับในอัตราเดือนละสองพันห้าร้อย

บาท : พ.ค.ก.)   

เงินอุดหนุนสิ่งอ านวยความสะดวกและสื่อบริการของนักเรียนพิการ 
 จัดสรรเงินอุดหนุนทางการศึกษาให้กับนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน และนักเรียนที่ผ่านการคัด

กรอง (LD) และมีความต้องการจ าเป็นพิเศษเป็นค่าสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใด 

ทางการศึกษาเหมาะสมตามความต้องการจ าเป็นของแต่ละบุคคล ในอัตราเดียวกับนักเรียนพิการภาครัฐคนละ  

2,000 บาท/ปี จ านวน 4,426 คน 95 โรงเรียน   

 

เงินอุดหนุนโรงเรียนวังไกลกังวล           

 

 

  

 

    ให้ การ อุดหนุน โรง เรี ยนวั ง ไกลกั งวล               

ด้านค่าใช้จ่ายเงินเดือนครูทุกคนที่บรรจุเป็นครู

รวมทั้ งบุคลากร อ่ืนในโรง เรี ยน จ านวน 

1,500,000 บาท/ปี เป็นกรณีพิเศษ ตามมติ

คณะรัฐมนตรี 

เงินอุดหนุนโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย     

    ให้การอุดหนุนโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษา จ านวน 1,500,000 บาท/ปี            

เป็นกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี 
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การเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียนและบทบาทของเอกชนในการจัดการศึกษา 

Annual Report 2563 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
 จัดท าข้อก าหนด แนวปฏิบัติ และคู่มือเกี่ยวกับการจัดอบรมครูโรงเรียนเอกชน “หลักสูตรฝึกอบรมครู

ด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561” เพ่ือให้ครูโรงเรียนเอกชนสามารถน าวุฒิบัตรที่ผ่านการฝึกอบรมมา

เป็นคุณสมบัติในการขอรับเงินค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน ตามระเบียบ

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอน

นักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2561 

 

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมาย
โรงเรียนเอกชน มาตรา 60 วรรค 2  
 เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน ดังนี้ (1) ค่าดูแล

ระบบ Sever (2) ค่าดูแลระบบโปรแกรมการน าส่งเงินสะสมเงินสมทบ   (3) โครงการ cleansing และระบบเงิน

สะสมเงินสมทบ (4) ค่าเช่าสถานที่เก็บเอกสาร (5) โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ และ (6) ค่าตรวจสอบบัญชีจาก

ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  

เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน ตามมาตรา 73 (3) 
 กองทุนสงเคราะห์บริหารเงินสะสมและเงินสมทบของกองทุนสงเคราะห์ให้ได้รับดอกเบี้ยหรือ

ผลตอบแทนจากการลงทุนให้เพียงพอต่อการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกกองทุนสงเคราะห์ 

ให้กับผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 1) การจ่ายเงินเป็นทุนเลี้ยงชีพให้แก่ผู้อ านวยการ ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาลาออกจากงานหรือเกษียณอายุงาน 2) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้แก่

ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 3) การส่งเสริมการออมทรัพย์ของผู้อ านวยการ ครู และบุคลากร

ทางการศึกษา และ 4) การจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ และกองทุนสงเคราะห์ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์

ส าหรับผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 113,789 คน ทั้งนี้ กองทุนสงเคราะห์ได้ปรับสวัสดิการ

ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มข้ึน จากเดิม 100,000 บาท เป็นจ านวน 150,000 บาท ต่อคน ต่อปี มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม                     

พ.ศ. 2563 
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ยทุธศาสตรท์ี ่ 4 

การพฒันาระบบการก ากบัดแูล  สง่เสรมิ  

กลยุทธ์ 

ปรับบทบาทและโครงสร้างในการบริหารงานของส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้เป็นผู้ก ากับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษา
เอกชนให้มีคุณภาพมาตรฐาน (Regulator) รวมทั้งปรับกระบวนทัศน์และกรอบ
แนวคิดของบุคลากรให้รองรับการปรับบทบาทของส านักงานฯ และพัฒนาให้
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  มีความซื่อสัตย์สุจริต                  
มีทัศนคต ิ เป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลอืกปฏบัิต ิ
และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ         

พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และยกเลิกกฎระเบยีบ แนวปฏบิัติเพื่อให้สามารถ
อ านวยความสะดวกตอ่การจัดตั้งและด าเนนิกิจการของโรงเรียนเอกชน 

 

 

1 

2 

จัดท ากฎหมายการบริหารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา และพัฒนาระบบ
ข้อมูลและสารสนเทศเพือ่การศึกษา (Big Data In Education) ที่ครอบคลุมข้อมูลการ
จัดการศึกษาในแต่ละประเภท ข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ 
ข้อมูลค่าเล่าเรียน (ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น) ของแต่ละ
โรงเรียน พร้อมทั้งน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการแก่
สถานศึกษาและประชาชน 

 3 

และสนบัสนนุการศกึษาเอกชน 
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OFFICE   OF  THE  PRIVATE   EDUCATION   COMMISSION 
 

 พัฒนา ทบทวนและปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย โรงเรียนเอกชน
 จัดประชุมร่วมกับผู้แทนเครือข่ายโรงเรียนเอกชนเพ่ือพัฒนา ทบทวน และปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย 
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนให้สอดคล้องกับสภาวการณ์และ
บริบทที่มีผลต่อการพัฒนาการศึกษาในปัจจุบัน และสรุปน าเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนฝ่ายกฎหมาย เพ่ือพิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะด้านกฎหมาย ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อ (ร่าง) แล้วจึงจัดท าร่างฉบับสมบูรณ์เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนาม และน าส่ง
ประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
 สรุปประกาศและระเบียบที่ประกาศใช้ มีดังนี้ 
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ 
วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562  
 2. ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
กิจการระหว่างการควบคุมโรงเรียนในระบบ และเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุม
โรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 3. ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2563 
 4. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน
จากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
 5. ประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ ส าหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
 6. ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 7. ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตจัดตั้งสาขา
ของโรงเรียนในระบบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563 
 8. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 
 9. ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการเก็บรักษาเอกสารหลักฐาน ของโรงเรียน
ในระบบ พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563  
 10. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน
จากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  
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 11. ประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ ส าหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  
 12. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน
จากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในส่วนของการบริหารกิจการโรงเรียน 
พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
   

 
    
 
 
 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมคณะกรรมการติดตามและก ากับการให้เงินอุดหนุน
โรงเรียนเอกชน ประกอบด้วย เจ้ าหน้าที่ ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 
ผู้บริหารและเจ้ าหน้าที่ ผู้ ปฏิบัติ งานโรงเรียนเอกชน             
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน        
การติดตาม และก ากับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน
ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
และประชุมจัดท าคู่มือ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับเงินอุดหนุน มีสาระส าคัญเกี่ยวกับ นโยบาย และ
ความ ความส าคัญในการบริหารจัดการเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนรายบุคคล เงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การ

เรียน เครื่องแบบนักเรียน  และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุนเป็น
ค่าอาหารกลางวัน การด าเนินงานงบประมาณเงินอุดหนุน และจัดส่งให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และ
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามและก ากับการ
ให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ได้ด าเนินการตรวจติดตามโรงเรียนเอกชน จ านวน 70 โรง เป็นโรงเรียนในส่วนกลาง  
57 โรง และส่วนภูมิภาค 13 โรง  
 

โครงการตรวจนิเทศและติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน 
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 พัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศของ
บุคลากรส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และอ าเภอ 
จ านวน 84 คน เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเอกชนที่รับผิดชอบงาน
ด้านทะเบียนนักเรียน จ านวน 259 โรงเรียน 502 คน เพ่ือให้
บุคลากรและเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถสืบค้นตรวจสอบข้อมูล
ประวัตินักเรียน ได้อย่างรวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน ข้อมูล
ประกอบด้วย 7 ฐานข้อมูล ได้แก่ 1) ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 
2) ข้อมูลครู 3) ข้อมูลบุคลากรอ่ืน 4) ข้อมูลรายสถานศึกษา    
5) ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 6) ข้อมูลหลักสูตร 7) ข้อมูลผล
การ การเรียน และผลิตสื ่อแนะน าการใช้งานระบบทะเบียนนักเรียนส าหรับโรงเรียนเอกชน ให้ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นศูนย์กลางในการให้บริการการจัดท าทะเบียนวัดผลการศึกษาให้
ถูกต้องตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการที่ก าหนด  

ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ว่าด้วยการวางระบบและจัดท าบัญชีการเงิน
และบัญชีอ่ืนของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2557 
ก าหนดให้โรงเรียนต้องจัดท าบัญชีการเงินและบัญชี
อ่ืนของโรงเรียนให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็น
ปั จ จุ บั น  พ ร้ อม ให้ ต ร วจสอบ ได้  ส า นั ก ง าน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจึงได้พัฒนา
ระบบบัญชีโรงเรียนเอกชน (System Account 
Management : SAM) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ
เจ้า เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเอกชนในระบบในการจัดท าบัญชีการเงินด้วยโปรแกรมบัญชีส าเร็จรูป ซึ่งเปิดใช้ระบบตั้งแต่วันที่ 

22 พฤศจิกายน 2562 และจัดท าคู่มือควบคู่กับสื่อมัลติมีเดีย แบบ offline และ online ผ่านช่อง YouTube                
ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้กับเจ้าหน้าที่โรงเรียนที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศเข้าไปศึกษา
ด้วยตนเอง สามารถจัดท าบัญชีและงบการเงินของโรงเรียนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ถูกต้องตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองท่ัวไป 
 

 พัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศ 
 
 

 ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน    
 
 

 พฒันาผูใ้ชร้ะบบบญัชโีรงเรยีนเอกชนในระบบ 
  ดว้ยระบบอเิลก็ทรอนกิส ์
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 ด าเนินการจ้างเหมาถ่ายเอกสารหลักฐานการศึกษาต้นฉบับในรูปแบบกระดาษ เป็นเอกสารของโรงเรียน
เลิกกิจการ เช่น ใบสุทธิ, ปพ.1 : 1, ปพ.1 : 2, ปพ.1 : 3, ปพ.1 : 4, ปพ.3 : 1, ปพ.3 : 2, ปพ.3 : 3, ปพ.3 : 4 
จ านวน 20,000 หน้า และด าเนินการน าเอกสารต้นฉบับอิเล็กทรอนิกส์ที่เก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ภายนอกเข้าสู่ระบบ
บริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Document Management : EDMS) จ านวน  6,018 ภาพ  
เช่น ปพ.1 : ป, ปพ.1 : บ, ปพ.1 : พ, ปพ.3 : บ, ปพ.3 : ป, ปพ.3 : พ, ทะเบียนนักเรียน, ต2 ก, ป.02/1,                
ป.02/2, ป.02/3, ป.02/4, ป.02/5, ป.02/6, ป.04, ป.05, ประกาศนียบัตรฉบับจริง, ทะเบียนประกาศนียบัตร             
/แบบรายงานการออกประกาศนียบัตร ซึ่งเป็นเอกสารที่ไม่สามารถท าลายได้ เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการอ้างอิง
การตรวจสอบวุฒิ การออกหนังสือรับรองความรู้ การออกใบแทนประกาศนียบัตร และสามารถใช้ระบบ EDMS 
ในการสืบค้นได้ เป็นการป้องกันเอกสารหลักฐานต้นฉบับช ารุด สูญหาย เสียหาย อีกทั้งผู้ใช้ระบบสามารถ
ปฏิบัติงานสืบค้นเอกสารหลักฐานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องมากขึ้น ท าให้การปฏิบัติงานด้านการบริการประชาชน
เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเกิดความเชื่อม่ัน ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร 

 
 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์บริการการศึกษาเอกชน
ออนไลน์ : PESO (https://peso.opec.go.th/) โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ให้เป็นส่วนหนึ่ง           
ของระบบการท างานและปรับเปลี่ยนระบบองค์กรให้มีความคล่องตัวและตรวจสอบได้รวดเร็วยิ่งขึ้น                    
เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการให้บริการเอกสารหลักฐานการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
หรือผู้รับบริการ   ประกอบด้วย 4 ระบบ ดังนี้ 1) PSS ระบบบริการโรงเรียนเอกชน 2) PFS ระบบบริการ
ชาวต่างชาติในโรงเรียนเอกชน 3) EDMS ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 4) PLS ระบบจัดการข้อมูล
ปอเนาะ ตาดีกา และสอนศาสนาอิสลาม รายละเอียดส าคัญ เช่น การขออนุญาต ขอความเห็น ชอบ                
แจ้งเพ่ือทราบ และรายงานต่างๆ สามารถตรวจสอบสถานะแบบออนไลน์ได้ทันที  มีการฝึกอบรมบุคลากร
เกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศฯ โดยมีส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนใต้                   
เป็นหน่วยงานน าร่องให้บุคลากรสามารถใช้งานระบบสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง              
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จ านวน 25 คน  
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 การจดัเกบ็เอกสารหลกัฐานการศกึษาต้นฉบบั 
 
 

 เปน็เอกสารอเิลก็ทรอนกิส ์
 

ศูนย์บริการการศึกษาเอกชนออนไลน์ : PESO  
 

https://peso.opec.go.th/)


 

 

ยุทธศาสตร์ที่  4 

รายงานประจ าป ี2563 
OFFICE   OF  THE  PRIVATE   EDUCATION   COMMISSION 
 

การจดัการเรยีนการสอนในชว่งสถานการณแ์พรร่ะบาดของไวรสัโควดิ 19 
  จากสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส               
โ ค โ ร น า 2019 (COVID-19) ท า ใ ห้ โ ร ง เ รี ย น ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ 
ไม่สามารถจัดการ เรี ยนการสอนตามปกติ ได้  ส านั กงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจึงพัฒนาการเรียนรู้ผ่าน
ดิจิทัลแพลตฟอร์มอย่างเต็มรูปแบบโดยจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้
ด้วยระบบดิจิทัลส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เ อ ก ช น " ( OPEC Digital Learning Center : ODLC)”  ค ว บ คู่            
ไปกับการพัฒนาแอพพลิเคชั่น “สช. On Mobile” สามารถ
ลงทะเบียนเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา (Anywhere Anytime) 
 "ศู น ย์ ก า ร เ รี ยน รู้ ด้ วย ระบบดิ จิ ทั ล ส า นั ก งาน

  คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน" OPEC Digital Learning Center : ODLC

 เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาโดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นศูนย์กลางในการ
เชื่อมโยงระบบการเรียนการสอน Online ระหว่างนักเรียน ผู้เรียน โรงเรียนในระบบและนอกระบบโรงเรียน
เอกชน ให้เลือกใช้อย่างหลากหลายตามความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียน ครูผู้สอนโรงเรียนเอกชน
สามารถเปลี่ยนวิธีการสอนในรูปแบบเดิม (Face to Face) ให้เป็นการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ผ่านเครือข่าย Internet เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ (Online Learning)                      
โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรเครือข่ายการจัดการศึกษา Online จ านวน 24 ราย เนื้อหาประกอบด้วย         
1) การศึกษาข้ันพื้นฐาน คลังสื่อบทเรียนออนไลน์คอนเทนต์ (Content) จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครบทุก
ระดับชั้นของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีโปรแกรมส าหรับจัดท าห้องเรียนเสมือนจริงให้ใช้งาน  True VROOM                
2) กวดวิชา TUTORIAL LEARNING INNOVATION 3) สื่อส าหรับเรียนภาษาและอาชีพ สาขาวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่า 10 สาขา และภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 36 ภาษา รวมทั้งครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนจ านวน 2,400 คน 
ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยฝึกอบรมผ่าน Video Conference                            
ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพส าหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และ ON-SITE  
 
 
 
 
 

 

 
 
 

www.odlc.opec.go.th 

60 

http://www.odlc.opec.go.th/


 
 

 

การพัฒนาระบบการก ากับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษา
เอกชน 

Annual Report 2563 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
สามารถ Download ได้ทั้งระบบ Android และ IOS เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูล         
ของ สช. กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ 1) บุคลากร สังกัด สช. ส่วนกลางและภูมิภาค 2) กลุ่มโรงเรียนเอกชนทั้งใน
ระบบและนอกระบบ ประกอบด้วยครูและนักเรียน 3) ประชาชนทั่วไป โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล           
ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกได้จากการแสดงปฏิทินกิจกรรม ตารางการอบรมของ สช. การเชื่อมโยงข้อมูล             
กับกองทุนสงเคราะห์ ครูเอกชนสามารถตรวจสอบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ พิเศษต่างๆ ได้ทันที            
รวมไปถึงหัวข้อท่ีส าคัญต่างๆ เช่น กดดูรู้ที่เรียน เบอร์ติดต่อ เป็นต้น 
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“สช. On Mobile” ในรูปแบบ Mobile Application  
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รายงานประจ าป ี2563 
OFFICE   OF  THE  PRIVATE   EDUCATION   COMMISSION 
 

จัดต้ังศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนฝ่าวิกฤติโควิด-19    

 เพ่ือเป็นศูนย์กลางข้อมูลของโรงเรียนเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด -19 วางแผน ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลในการให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนเอกชนให้สามารถด าเนินกิจการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) พร้อมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ และให้สถานศึกษาเอกชนในสังกัดปฏิบัติตาม ดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    1. คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ
รองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา  
 

    2 .  แนวทางการบริหารจัดการส าหรับ
โรงเรียนเอกชน เพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019               
ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ 
     3. เฝ้าระวัง ติดตาม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019          
(COVID - 19) ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)          
/กระทรวงสาธารณสุข /กระทรวงศึกษาธิการ/จังหวัด และสถานการณ์ที่ส่วนราชการในพ้ืนที่นั้นๆ ก าหนด
อย่างเคร่งครัด 
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สัมมนาและฝึกอบรม 
พัฒนาสมรรถนะข้าราชการสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
1) การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 1 ประจ าปี 2563”       

จ านวน 8 คน เพ่ือให้ข้าราชการสามารถปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและได้รับการปลูกฝัง
ปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานราชการ ส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม การท างานเป็นทีม และพัฒนาเครือข่ายในการท างาน รวมถึงเป็นการสร้างสายสัมพันธ ์           
ที่ด ีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณและการลงมือปฏิบัติจริง 

2) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 1/2563 มีผู้เข้ารับการพัฒนา จ านวน 2 คน และ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการส านักงาน
การศึกษาเอกชนอ าเภอช านาญการพิเศษ มีผู้เข้ารับการพัฒนา จ านวน 4 คน  
 3) การพัฒนาบุคลากรกลุ่มสมรรถนะเฉพาะด้าน/หลักสูตรตามแผนพัฒนารายบุคคล จ านวน 6 คน 
ได้รับการพัฒนาความรู้ สมรรถนะ และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการมากขึ้น 

4) การพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 10 เพ่ือสร้างนักบริหาร
ระดับสูงให้เป็นผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีสมรรถนะด้านการบริหารและเตรียมความพร้อมที่
จะเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขี้น มีผู้เข้ารับการพัฒนา จ านวน 1 คน  

5) การพัฒนาเทคนิคการเขียนผลงาน เพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตาม
หลักเกณฑ์การประเมินผลงานที่ส านักงาน ก.พ. ซึ่งก าหนดให้น าเสนอผลงานที่เกิดจากงานในหน้าที่ความ
รับผิดชอบเป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และข้อเสนอแนวคิด/วิธีการพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ข้าราชการได้รับความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ และสามารถเขียนผลงานได้อย่างถูกต้อง
น าไปปฏิบัติได้จริง มีประโยชน์ต่อส่วนราชการ ผู้เข้ารับการพัฒนา จ านวน 110 คน  
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ยุทธศาสตร์ที่  4 

รายงานประจ าป ี2563 
OFFICE   OF  THE  PRIVATE   EDUCATION   COMMISSION 
 

การจัดท าแผน งบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติราชการ 
 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 2)          
พ.ศ. 2562 มาตรา 16 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดท าเป็นแผนห้า
ปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 16 วรรค 5 ระบุไว้ว่า “เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท ารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี” ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ด าเนินการ ดังนี้ 

1) จัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้าราชการ สช.  
กลางและส่วนภูมิภาค ที่รับผิดชอบด้านแผนงาน/โครงการ จ านวน 91 คน  เพ่ือวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน              
ที่ผ่านมาและทิศทางการพัฒนาการศึกษาเอกชนตามกรอบนโยบายรัฐบาล ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศ และภารกิจของหน่วยงาน ก าหนดกรอบแผนงาน/โครงการ และจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                
ที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ส านักงบประมาณ
ประกอบการจัดท าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 2) จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณ       

 ข้าราชการ สช. กลางและส่วนภูมิภาค ที่รับผิดชอบด้านแผนงาน/โครงการ จ านวน 89 คน เสนอกรอบที่ได้รับจัดสรร)
วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ในภาพรวมที่ส านักงานฯได้รับการจัดสรร ที่ประชุมร่วมพิจารณา
ประเด็น การวิเคราะห์สภาวการณ์ที่มีผลต่อการจัดการศึกษาเอกชน ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และก าหนดกรอบวงเงินงบประมาณแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของแต่ละยุทธศาสตร์ 
  ข้าราชการส่วนกลางและ3) จัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
บุคลากรของส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด จ านวน 39 คน ร่วมประชุมเพ่ือน าข้อมูลผลการด าเนินงาน              
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2563 มาใช้ในการจัดท า (ร่าง) รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563              
ให้ส านักงานมีข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายและการวางแผนการปฏิบัติงาน                             
ในปีงบประมาณถัดไป 
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สว่นที ่ 4 

รายงานการเงนิ 



 

 

รายงานการเงิน 

รายงานประจ าป ี2563 
OFFICE   OF  THE  PRIVATE   EDUCATION   COMMISSION 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 
 
      (หน่วย:บาท) 
   หมายเหตุ 2563  2562 
สินทรัพย ์      
 สินทรัพย์หมุนเวียน     
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5      80,059,092.08        75,793,935.78  
  ลูกหนี้ระยะสั้น 6     406,746,051.16   97,928,031.10  
  วัสดุคงเหลือ 7 894,836.28           517,996.05  
  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 8    7,370.02             36,394.68  
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน    487,707,349.54   174,276,357.61  
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์ 9 78,114,864.66        61,536,622.06  
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 10     12,184,296.93        14,117,188.32  
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   90,299,161.59       75,653,810.38  
รวมสินทรัพย ์   578,006,511.13   249,930,167.99  
หนี้สิน      
 หนี้สินหมุนเวียน     
  เจ้าหนี้ระยะสั้น 11 406,824,710.14      69,339,342.69  
  เงินรับฝากระยะสั้น 12     64,490,536.17     62,568,577.58  

  รวมหนี้สินหมนุเวียน  471,315,246.31    131,907,920.27  
 หนี้สินไม่หมนุเวียน     
  เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว  2,950,000.00   2,950,000.00  
  หนี้สินไม่หมุนเวยีนอื่น 13               64,002.21               100,025.61  
  รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน  3,014,002.21          3,050,025.61  
รวมหนี้สิน     474,329,248.52   134,957,945.88  
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทนุ        103,677,262.61         114,972,222.11  
       
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทนุ     
  ทุน       1,215,640,730.24        1,215,640,730.24  
  รายได้สูง(ต่่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 14 (1,111,963,467.63)   (1,100,668,508.13) 

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน        103,677,262.61         114,972,222.11  
       
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้   

67 



 
 

 

รายงานการเงิน 

Annual Report 2563 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 
ส าหรับปีสิ้นสดุวันท่ี 30 กันยายน 2563 

       (หน่วย:บาท)  

   หมายเหตุ 2563  2562 

รายได้      
  รายได้จากงบประมาณ 15       34,644,814,224.60         35,284,287,806.64  
  รายได้จากการขายสินคา้และบริการ 16                361,850.00                  306,240.00  

  รายได้อื่น 17                235,399.44                    16,932.39  
รวมรายได้        34,645,411,474.04        35,284,610,979.03  
       
ค่าใช้จ่าย      
  ค่าใช้จ่ายบุคลากร 18           207,344,521.36             203,788,781.60  
  ค่าบ่าเหน็จบ่านาญ 19                659,369.81                  492,753.65  
  ค่าตอบแทน 20              1,670,290.17                1,896,793.33  
  ค่าใช้สอย 21           117,932,160.59             135,573,349.05  
  ค่าวัสด ุ 22              5,329,352.49                8,571,710.59  
  ค่าสาธารณูปโภค 23              5,909,563.16                5,717,480.56  
  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ่าหน่าย 24            19,452,746.70              11,205,520.12  
  ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค 25       34,300,125,755.99         34,878,148,404.76  
  ค่าใช้จ่ายอื่น 26                169,697.50                  792,247.25  
รวมค่าใช้จ่าย       34,658,593,457.77        35,246,187,040.91  
รายได้สูง/(ต่่า)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน          (13,181,983.73)             38,423,938.12  

  ต้นทุนทางการเงิน                            -                               -    
รายได้สูง/(ต่่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ           (13,181,983.73)             38,423,938.12  
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รายงานการเงิน 

รายงานประจ าป ี2563 
OFFICE   OF  THE  PRIVATE   EDUCATION   COMMISSION 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
รายงานรายได้แผ่นดนิ 

ส าหรับปีสิ้นสดุวันท่ี 30 กันยายน 2563 
       (หน่วย:บาท)  

   หมายเหตุ 2563  2562 
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ     
  รายได้แผ่นดิน-ภาษ ี           47,300.00             96,900.00  
  รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษ ี    124,115,155.39        88,243,093.15  
รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ        124,162,455.39      88,339,993.15  
หัก  รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง                         -                           -    
  รายได้แผ่นดินจัดสรรตามกฎหมาย                         -                           -    
รายได้แผ่นดินจัดเก็บสุทธ ิ  124,162,455.39      88,339,993.15  
  รายได้แผ่นดินน่าส่งคลัง  124,162,455.39       88,339,993.15  
รายได้แผ่นดินรอน่าส่งคลัง                         -                           -    
ปรับ  รายได้แผ่นดินรอน่าส่งคลัง                         -                           -    
รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ                         -                           -    
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สว่นที ่ 5 

ภาคผนวก 



 จากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ที่ระบาดในประเทศไทย          
ทั่วทุกภูมิภาค รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 
เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติ                 
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID 19) ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทุกแห่งเร่งด าเนินการตามมาตรการดังกล่าว             
เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จึงท าให้ ไม่สามารถด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการที่ก าหนด เนื่องจากโครงการต่างๆ เป็นกิจกรรมที่ต้องเชิญผู้ เข้าร่วมประชุมจ านวนมาก              
ส่วนราชการจึงปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 1. น าเข้าพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ปรับลดการใช้จ่ายตาม
มาตรการด้านงบประมาณ น าไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน
หรือจ าเป็น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือเยียวยา และบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และปัญหาภัยพิบัติ ภัยแล้ง อุทกภัยที่อาจ
เกิดข้ึนในช่วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจ าเป็นอ่ืนตามพระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณจ่าย พ.ศ. 2563 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จ านวน 5 โครงการ ดังนี้ 
 1) โครงการส่งเสริมความร่วมมือการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน  
 2) โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน  
 3) โครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน  
 4) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
 5) โครงการต้นกล้าเยาวชนโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้   
 2. โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ส่วนราชการขอปรับแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต้องมีการปรับแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ประกอบกับงบประมาณที่ใช้พัฒนาศักยภาพ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาเอกชน จึงได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ านวน 5 โครงการ 
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย เป็น “โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” ดังนี้ 
 1) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา 

 2) โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนลูกเสือในสถานศึกษา 

 3) โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษและเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ 

 4) โครงการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 5) โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 

  
 ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ประเมินคุณภาพผู้เรียน 
2 ด้าน ได้แก่ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) และความสามารถด้านภาษาไทย (Thai Language)  
โดยมีโรงเรียนเข้าท าการทดสอบทั้งสิ้น 8 สังกัด ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)            
ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กองบัญชาการต ารวจ
ตระเวนชายแดน (ตชด.) ส านักการศึกษาเมืองพัทยา และโฮมสคูล มีจ านวนโรงเรียนทั้งสิ้น 30,639 แห่ง  
จ านวนนักเรียนที่เข้าสอบ 739,146 คน 
  
 ผลการประเมินระดับประเทศ (รวมทุกสังกัด) พบว่า มีคุณภาพอยู่ ในระดับพอใช้ทั้ง 2 ด้าน            
โดยผลการประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 44.94 และ
ความสามารถด้านภาษาไทย (Thai Language) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 46.46 
  
 ผลการประเมินระดับสังกัด พบว่า โรงเรียนสังกัด สช. มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ โดยผลการประเมิน
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 44.88 และความสามารถ             
ด้านภาษาไทย (Thai Language) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 48.33  
 
ความสามารถ ประเทศ สพฐ. สช. อปท. กทม. สกอ. ตชด. พัทยา โฮมสคูล 

ด้านคณติศาสตร์ 
(Mathematics) 

44.94 45.64 44.88 40.58 42.12 59.97 34.42 36.44 40.30 

ด้านภาษาไทย 
(Thai Language) 

46.46 46.00 48.33 44.15 47.54 59.41 36.35 41.06 42.99 

รวม 2 ด้าน 45.70 45.82 46.61 42.36 44.83 59.69 35.39 38.75 41.64 
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กราฟเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2562 
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ทั้ง 2 ด้าน ปีการศึกษา 2562 

 
 

ผลการทดสอบจ าแนกตามสังกัด 
 โรงเรียนสังกัด สช. เข้าร่วมสอบทั้งสิ้น 2,146 แห่ง มีนักเรียนเข้าสอบทั้งสิ้น จ านวน 147,019 คน 
เป็นนักเรียนปกติ 144,016 คน เด็กพิเศษ 2,756 คน  และนักเรียนเข้าสอบกรณีพิเศษ 247 คน มีผลการประเมิน   
จ าแนกตามความสามารถ ดังนี้ 
 

ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) พบกว่า สกอ. มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงที่สุด (59.97) 
รองลงมา คือ สพฐ. (45.64) สช. (44.88) กทม. (42.12) อปท. (40.58) โฮมสคูล (40.30) พัทยา (36.44) ตชด. 
(34.42) ตามล าดับ 
ความสามารถ ประเทศ สพฐ. สช. อปท. กทม. สกอ. ตชด. พัทยา โฮมสคูล 

ด้านคณิตศาสตร์ 
(Mathematics) 

44.94 45.64 44.88 40.58 42.12 59.97 34.42 36.44 40.30 
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กราฟเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562  
ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) 

 

 
 

 

ความสามารถด้านภาษาไทย (Thai Language) พบกว่า สกอ. มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงที่สุด (59.41)  
รองลงมา คือ สช. (48.33) กทม. (47.54) สพฐ. (46.00)  อปท. (44.15) โฮมสคูล (42.99) พัทยา (41.06)  
ตชด. (36.35) ตามล าดับ 
 
ความสามารถ ประเทศ สพฐ. สช. อปท. กทม. สกอ. ตชด. พัทยา โฮมสคูล 

ด้านภาษาไทย 
(Thai Language) 

46.46 46.00 48.33 44.15 47.54 59.41 36.35 41.06 42.99 
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กราฟเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศกึษา 2562  

ด้านภาษาไทย (Thai Language) 

 
 

 

รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน  พบกว่า สกอ. มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงที่สุด (59.69) รองลงมา คือ สช. (46.61) 
โฮมสคูล (49.46)  สพฐ. (45.82) กทม. (49.32) พัทยา (47.03) อปท. (45.89) ตชด. (38.38) 
ความสามารถ ประเทศ สพฐ. สช. อปท. กทม. สกอ. ตชด. พัทยา โฮมสคูล 
รวม 2 ด้าน 45.70 45.82 46.61 42.36 44.83 59.69 35.39 38.75 41.64 
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กราฟเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศกึษา 2562  
รวมทั้ง 2 ด้าน 
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