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ส่วนที่ 1 
บทวิเคราะห์ 

 
1. สภาพทั่วไปของการจัดการศึกษาเอกชน 
 การศึกษาเอกชนเป็นระบบการศึกษาที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาของประเทศมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพของคนไทยให้เป็นก าลังส าคัญของการพัฒนาประเทศมาเป็นระยะเวลายาวนาน บทบาทของ
การศึกษาเอกชนที่ส าคัญ ได้แก่ 
 1) ช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนเป็นระบบที่เอ้ือต่อ
การจัดการศึกษาบนหลักความรับผิดชอบ (Accountability) โดยโรงเรียนต้องรับผิดชอบด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่อผู้ปกครองและผู้เรียน การอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนในโรงเรียน
เอกชน มีลักษณะที่สนับสนุนต่อหลักการจัดสรรงบประมาณผ่านด้านอุปสงค์ (Demand - Side Financing) 
จ านวนงบประมาณจะผันแปรตามจ านวนนักเรียนที่เข้าเรียน ช่วยส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ โรงเรียนจ าเป็นต้องจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพอยู่ตลอดเวลา เพ่ือแข่งขันในการดึงดูดผู้เ รียน
 2) ช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างคุณภาพ  
ที่แตกต่างตามความต้องการของผู้เรียน ทั้งในส่วนของการศึกษาในระบบ ประเภทสามัญศึกษา (ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) นอกจากนี้ยังมีการจัดการศึกษาในประเภทโรงเรียนนานาชาติที่มีมาตรฐานเทียบเท่า
หลักสูตรในต่างประเทศ และโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่ช่วยสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในด้าน
วิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ 
 3) ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐ การจัดการศึกษาเอกชนช่วยประหยัดงบประมาณด้านการศึกษาของประเทศ 
โรงเรียนเอกชนเป็นผู้ลงทุนด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้างเอง ประกอบกับการบริหารจัดการที่มีความคล่องตัว และ
สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาจากผู้ปกครองและนักเรียนได้ส่วนหนึ่ง ท าให้สามารถจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพใกล้เคียงหรือสูงกว่าโรงเรียนของรัฐโดยใช้งบประมาณท่ีน้อยกว่า 
 
 ปัจจุบันมีโรงเรียนเอกชนในการก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน    
11,792 แห่ง ประกอบด้วย (1) โรงเรียนประเภทสามัญศึกษา 3,767 โรง (2) โรงเรียนประเภทนานาชาติ   
222 โรง (3) โรงเรียนนอกระบบ 7,803 โรง ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 จ านวนโรงเรียน นักเรียน ครู ในโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2564  
 

ระบบและประเภท โรงเรียน นักเรียน ครู 
การศึกษาในระบบโรงเรียน       3,989  2,142,090    106,235 
    1.1 ประเภทสามัญศึกษา        3,767  2,086,256  97,837 
          1.1.1 ก่อนประถมศึกษา 3,323 510,323 26,978 
          1.1.2 ประถมศึกษา 2,565 1,065,507 46,070 
          1.1.3 มัธยมศึกษาตอนต้น 1,434 334,408 16,039 
          1.1.4 มัธยมศึกษาตอนปลาย 801 176,018 8,750 
    1.2 ประเภทนานาชาติ           222  55,834 8,398 
2. โรงเรียนนอกระบบ 7,803 1,220,842 39,755 
    2.1 หลักสูตรระยะสั้น 5,135 1,015,095 22,806 
          2.1.1 สอนศาสนา 170 13,382 425 
          2.1.2 ศิลปะและกีฬา 589 56,140 4,661 
          2.1.3 วิชาชีพ 2,136 489,127 9,303 
          2.1.4 กวดวิชา 1,968 408,243 6,866 
          2.1.5 เสริมสร้างทักษะชีวิต 272 48,203 1,551 
    2.2 สถาบันการศึกษาปอเนาะ 530 32,174 1,448 
    2.3 ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 2,138 173,573 15,501 

รวม 11,792 3,362,932 145,990 
 ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 จากกลุ่มงานทะเบียน 

 
2. สภาวการณ์และบริบทที่มีผลต่อการพัฒนาการศึกษาเอกชน 
 2.1 สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจและสังคม 
  2.1.1 การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ การฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปอย่างล่าช้า   
และไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid–19) 
ท าให้เกิดภาวะชะงักงันในกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในภาคบริการซึ่งมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยที่ผ่านมามีการพ่ึงพาอุปสงค์จาก
ต่างประเทศในสัดส่วนที่สูงทั้งจากการส่งออกสินค้าและบริการ รวมถึงรายได้จากการท่องเที่ยว ท าให้ต้องเผชิญ
กับความผันผวนตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านความแตกต่างทางรายได้และหนี้
ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งภาวะเศรษฐกิจดังกล่าวส่งผลกระทบกับฐานะทางคลังของรัฐบาลในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายที่มีข้อจ ากัดมากขึ้น โดยงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาลดลงในปี 2565 และกระทบ
ถึงรายได้ของผู้ปกครองที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกรับบริการทางการศึกษาจากโรงเรียนเอกชน  
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  2.1.2 การปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแบบก้าว
กระโดด การเข้าสู่ยุคอินเตอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (Internet of Things) ส่งผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
เรียนรู้และวิถีการด าเนินชีวิตโดยฉับพลันสิ้นเชิง (Disruption) เกิดเป็นความท้าทายของกระแสโลกาภิวัฒน์
รอบใหม่ที่ทุกประเทศในโลกจะต้องเตรียมพร้อมรับมือให้ทัน และสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจิทัลและสารสนเทศที่มีอยู่อย่างมหาศาล เพ่ือความเป็นต่อทางด้านเศรษฐกิจภายใต้การแข่งขันอย่างเสรีและ
ไร้พรมแดน    
  2.1.3 การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างของประชากร ความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์และระบบ
สาธารณสุขท าให้ประชากรมีอายุขัยโดยเฉลี่ยมากขึ้น ประกอบกับอัตราการเกิดของประเทศไทยน้อยลงท าให้
ประชากรวัยเด็กหรือวัยเรียนลดลง ส่งผลให้โครงสร้างของประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ 
และมีจ านวนแรงงานลดลงเรื่อย ๆ ท าให้มีอัตราการพ่ึงพิงหรือการที่วัยแรงงานต้องแบกรับภาระการดูแล      
ผู้สูงวัยสูงขึ้น ส่งผลกระทบกับผลิตภาพของเศรษฐกิจของประเทศและฐานะการคลังของรัฐบาลที่ในอนาคต
งบประมาณการดูแลผู้สูงอายุจะสูงขึ้นมาก การพัฒนาการศึกษาเอกชนจึงจ าเป็นต้องวางแผนในการรองรับ
ผลกระทบจากประชากรวัยเรียนที่ลดลง การวางพ้ืนฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะและ
สมรรถนะสูง การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบเพ่ือให้พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง ลดอัตราการพ่ึงพิง และเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
  2.1.4  ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทย
ลดลง แต่เมื่อเปรียบเทียบโดยใช้เกณฑ์อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้าและต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศกลับพบว่าของไทยสูงกว่ากลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา 
ขณะที่การฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ยังไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายของประเทศการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมยังมีปัญหา ทั้งปัญหาขยะ ปัญหาน้ าเสีย และปัญหามลพิษทางอากาศ การจัดการศึกษาเอกชนจึง
ต้องค านึงการถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้ของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ความรู้และทักษะ รวมถึงการ
จัดการในการป้องกัน รับมือ และแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  
  2.1.5  การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid–19) นอกจากจะส่งผลกระทบต่อภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งส่งผลถึงรายได้ของผู้ปกครองที่อาจท าให้ตัดสินใจเลือกรับบริการทาง
การศึกษาจากโรงเรียนเอกชนน้อยลง การแพร่ระบาดยังได้ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน         
โดยสามารถจัดการเรียนการสอนในสถานที่ตั้งของสถานศึกษาได้น้อยลง และเรียนในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น
ตามสภาพการแพร่ระบาดของในแต่ละพ้ืนที่ สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เกิดปัญหาที่การเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์หรือในรูปแบบอื่น อาจมีคุณภาพไม่เทียบเท่ากับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ และ
เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาท่ีสูงมากขึ้น นอกจากนี้ยังเกิดข้อขัดแย้งระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง
ในเรื่องของการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน  
  2.1.6 คุณภาพของคนไทย คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้และความสามารถโดยรวมเพ่ิมขึ้น 
บรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 โดย เด็กปฐมวัย            
มีพัฒนาการเต็มศักยภาพทั้งทักษะด้านภาษา ด้านการเจริญเติบโตของร่างกาย และการปรับตัว เด็กวัยเรียนมี
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ไอคิวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตามล าดับ คนไทยสามารถเข้าถึงและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตามทักษะด้านการอ่านหรือการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมของคน
ไทยมีแนวโน้มลดลง รวมถึงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่อยู่ในระดับต่ า ผลิตภาพแรงงานเพ่ิมขึ้นช้าและมี
ข้อจ ากัดในการผลิตแรงงานให้มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาด ขณะที่สังคมไทยมีความเปราะบาง
ซึ่งเกิดจากปัญหาเรื้อรังเชิงโครงสร้างที่เป็นรากเหง้าของปัญหาทางสังคมอีกหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความเปราะบางที่มีจุดเริ่มต้นมาจากความยากจน และ ปัญหาครอบครัวที่ส่งผลต่อคุณภาพการเลี้ยงดูที่
สามารถเกิดได้กับครอบครัวทุกสถานะ โดยครัวเรือนที่มีฐานะยากจนมีข้อจ ากัดในการจัดหาทรัพยากรและ
การศึกษาที่มีคุณภาพให้บุตร ในขณะที่ครัวเรือนที่มีฐานะดีมีแนวโน้มที่จะให้การเลี้ยงดูแบบตามใจมากเกินไป 
และขาดการดูแลในการใช้เทคโนโลยีหรือสื่อสารสนเทศ นอกจากนี้ ภาพสะท้อนสังคมในมิติโลกออนไลน์ยัง
แสดงให้เห็นถึงภาวะของความตึงเครียดจากความแตกต่างทางความคิด และขาดการเปิดใจเรียนรู้และรับฟังกัน
อย่างแท้จริง ส่งผลให้พบการแสดงออกที่ก้าวร้าวรุนแรง เกิดการบ่มเพาะ ความเกลียดชังบ่อยครั้งขึ้น ยิ่งเป็น
การตอกย้ าให้เกิดรอยร้าวและความแตกแยกในสังคมมากยิ่งข้ึน  
 
 2.2 ทิศทางการพัฒนาประเทศ 
  2.2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีข้อก าหนดที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับ
การศึกษาเอกชน ดังนี ้
    มาตรา 54 ก าหนดให้รัฐต้อง (1) ด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย (2) ด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการ
ดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
ให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการด้วย (3) รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัด
การศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย
ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติและการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้
เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย (4) การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจ     
ในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ (5) ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสองหรือให้ประชาชนได้รั บ
การศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ตามความถนัดของตน (6) ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า
ในการศึกษาและเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู 
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    มาตรา 76 ก าหนดให้รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง         
ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดย
หน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท า
บริการสาธารณะและการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือประโยชน์สุ ขของประชาชน รวม
ตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็วไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 2.2.2 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
   นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 
2562 โดยได้ก าหนดนโยบายหลัก 12 ด้าน นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดังนี้    
     นโยบายหลัก  
   นโยบายหลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
     1.1 สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชาและโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักส าคัญในการบ าบัดทุกข์  และบ ารุงสุขให้ประชาชน และพัฒนา
ประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทรงงาน การน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการและการพัฒนาประเทศ เพ่ือประโยชน์ในวงกว้าง รวมทั้งเผยแพร่ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียงไปสู่เวทีโลกเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
      1.2 ต่อยอดการด าเนินการของหน่วยพระราชทานและประชาชน จิตอาสาพระราชทานตาม
แนวพระราชด าริให้เป็นแบบอย่างการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในพ้ืนที่ต่าง ๆ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน 
แก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน และพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคี 
ทั้งของหน่วยงานในพระองค์หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และชุมชน 
     1.3 สร้างความตระหนักรู้เผยแพร่และปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและ
เป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจ เพ่ือประชาชน ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เพ่ือก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในบริบทของไทย 
     นโยบายหลักที่ 2 การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุข
ของประเทศ 
   2.2 ปลูกจิตส านึก เกียรติภูมิและศักดิ์ศรีความเป็นชาติไทย การมีจิตสาธารณะและการมี   
ส่วนร่วมท าประโยชน์ให้ประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ ความสามัคคีปรองดองและความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
ระหว่างกันของประชาชน โดยสถาบันการศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังวินัยของคนในชาติหลักคิดที่ถูกต้อง 
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สร้างค่านิยม “ประเทศไทยส าคัญที่สุด” การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคม ปรับสภาพแวดล้อม        
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอื้อต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
      2.4 สร้างความสงบและความปลอดภัย ตั้งแต่ระดับชุมชน  โดยก าหนดให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง ดูแล และรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุขของ
ประชาชน และปัญหายาเสพติดในระดับชุมชนและหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมกับภาครัฐในการสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ 
      2.5 แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ ด้วยการบังคับใช้ กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง    
อย่างเด็ดขาด ป้องกันเส้นทางการน าเข้าส่งออกโดยร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน การลดจ านวนผู้ค้าและผู้เสพ
รายใหม่ และให้ความรู้เยาวชนถึงภัยยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งฟ้ืนฟูดูแลรักษาผู้เสพผ่านกระบวนการทาง
สาธารณสุข 
      นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  

   8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
         8.1.1 จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาสพัฒนา 

ตามศักยภาพ เพ่ือสร้างคนไทยที่มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบครอบครัว 
เพ่ือส่งต่อการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้ความช่ วยเหลือที่ค านึงถึง
ศักยภาพของครอบครัวและพ้ืนที่ เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู้เรื่องโภชนาการและสุขภาพ การอบรม
เลี้ยงดูการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะที่เกี่ยวข้อง  โดยเฉพาะการยกระดับ
คุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา
และผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  
           8.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยค านึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของเด็กแต่ละ
คนให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับ
ระบบโรงเรียนปกติท่ีเป็นระบบและมีทิศทางท่ีชัดเจน  
      8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
           8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ และอาชีพของคนทุกช่วงวัย
ส าหรับศตวรรษที่ 21 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการน าเทคโนโลยีและการเรียนรู้ 
ผ่านประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิตและ
พัฒนาครูที่น าไปสู่การมีครูสมรรถนะสูง เป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้    
สร้างวินัย กระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิงแสดง 
ความคิดเห็นให้มากขึ้น ควบคู่กับหลักการทางวิชาการ 
            8.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนทั้งใน
ส่วนฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความต้องการของประเทศในอนาคต 
และเป็นผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนเองได้  รวมถึงมีทักษะด้าน
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ภาษาอังกฤษและภาษาที่สามที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้ มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ทักษะอาชีพ 
และทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
     8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
              8.5.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ าและความยากจน 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพ้ืนที่  
ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า สร้างโอกาสส าหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย
ควบคู่ไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อมส าหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ตามความเหมาะสม 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยระยะแรกจะให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพของ
ประชาชนอย่างครบวงจร ทั้งระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
        8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย  
         8.6.1 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหาร 
จัดการศึกษาในทุกระดับบนพื้นฐานการสนับสนุนที่ค านึงถึงความจ าเป็นและศักยภาพของสถาบันการศึกษาแต่
ละแห่ง พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโรงเรียนและครู  
ที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม่จ าเป็น รวมถึง 
จัดให้มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียน
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
            8.6.2 พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลาย    
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และอุทยาน
การเรียนรู้ส าหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่
เข้าสู่สังคมสูงวัย  
           8.6.3 ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา โดยบูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วยจัด
การศึกษากับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กนอกระบบ
การศึกษา ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณ ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของ
สถานศึกษา จัดระบบโรงเรียนพ่ีเลี้ยง จับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียนขนาด
เล็ก เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ออกแบบการศึกษาในพ้ืนที่ สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไข
ปัญหา หนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และทบทวนรูปแบบ
การให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่เหมาะสม  
           8.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยก าหนดระบบที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะและ 
เพ่ิมประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพ่ือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน ส่งเสริม
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เยาวชนที่มีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ การก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดให้มี
ระบบที่สามารถรองรับความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนสาย
อาชีพ ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  
ในอนาคต  
           8.6.5 ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัย และอุดมการณ์ที่ถูกต้อง
ของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย และกติกาของ
สังคมเข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัวในทุกมิติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ให้เอ้ือต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 
ตลอดจนส่งเสริม ให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ  
    8.7 จัดท าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เน้นออกแบบหลักสูตร
ระยะสั้นตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน และทักษะอาชีพของคนทุกช่วงวัยในพ้ืนที่
และชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนา เป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต ซึ่งเป็นการเรียนเก็บ
หน่วยกิตของวิชาเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ เรียนข้ามสาขาวิชาและข้ามสถาบันการศึกษาหรือท างาน        
ไปพร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจ เพื่อสร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสามารถ
พัฒนาตนเองทั้งในด้านการศึกษาและการด ารงชีวิต การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
     นโยบายหลักที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
     9.4 สร้างหลักประกันทางสังคม ที่ครอบคลุมด้านการศึกษา สุขภาพ การมีงานท าที่เหมาะสม
กับประชากรทุกกลุ่ม มีการลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าหมาย เพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
โดยตรง จัดให้มีระบบบ าเหน็จบ านาญหลังพ้นวัยท างาน ปฏิรูประบบภาษีให้ส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม   
สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาผ่านกลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ผ่านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงคุ้มครองแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบให้ได้รับความปลอดภัย
และมีสุขอนามัยที่ดีในการท างาน ได้รับรายได้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่การด ารงชีพ 
      นโยบายหลักที่ 10 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการ
เติบโตอย่างย่ังยืน 
     10.5 แก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ    
โดยมุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สร้างสังคมคาร์บอนต่ าและปลอดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
ก าหนดมาตรการควบคุมการเผาพ้ืนที่เพ่ือท าการเพาะปลูก ปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้งระบบ และ
การสร้างความรู้ความเข้าใจของประชาชน ในการรับมือและปรับตัวเพ่ือลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติและ
ผลกระทบที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐ
และภาคเอกชนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศที่ไทยเข้าร่วมและให้สัตยาบันไว้ 
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      10.8 แก้ไขปัญหาการจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการส่งเสริมและให้
ความรู้ในการลดปริมาณขยะในภาคครัวเรือนและธุรกิจ การน ากลับมาใช้ซ้ า  การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง  
เพ่ือลดปริมาณและต้นทุนในการจัดการขยะของเมือง และสามารถน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย 
รวมทั้งพัฒนาโรงงานก าจัดขยะและของเสียอันตรายที่ได้มาตรฐาน 
    นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
      11.1 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ โดยพัฒนาให้ภาครัฐ 
มีขนาดที่เหมาะสม มีการจัดรูปแบบองค์กรใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัว และเหมาะสมกับบริบทของประเทศ 
รวมทั้งจัดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สอดคล้องกับโครงสร้างหน่วยงานและภารกิจงานที่เปลี่ยนแปลงไป 
พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่รัฐให้สามารถรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้อ งการ      
ของประชาชนได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนระบบการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดความเชื่อมโยง
สอดคล้องกัน ตั้งแต่ข้ันวางแผน การน าไปปฏิบัติ การติดตามประเมินผล การปรับปรุงการท างานให้มีมาตรฐาน
สูงขึ้น และปรับปรุงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและ  ส่วนท้องถิ่น 
      11.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติอนุญาตของทางราชการที่มีความส าคัญต่อการประกอบ
ธุรกิจและด าเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นระบบดิจิทัล และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนการ พร้อมทั้งพัฒนาโปรแกรมออนไลน์ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่าง
ทันทีและทุกเวลา  
      11.3 พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดินที่มีระบบการวิเคราะห์และ
แบ่งปันข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ในระบบบริการ
ประชาชนที่เป็นไปตามความต้องการเฉพาะตัวบุคคลมากข้ึน 
     11.4 เปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ โดยหน่วยงานของรัฐในทุกระดับต้องเปิดเผยและ
เชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกัน ทั้งในระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง และระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชน 
เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจถึงสถานการณ์ และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประเทศที่มีความซับซ้อน 
ปรับเปลี่ยนให้เป็นการท างานเชิงรุก เน้นการยกระดับไปสู่ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง 
แสวงหาความคิดริเริ่มและสร้างนวัตกรรม โดยมีการคาดการณ์สถานการณ์วิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบ
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้สามารถเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในด้าน
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
      11.5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ โดยสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา 
และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยน
กระบวนการทางความคิดให้ค านึงถึงผลประโยชน์ของชาติ และเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมกับยึดมั่นใน
หลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล มีสมรรถนะและความรู้ความสามารถพร้อมต่อการปฏิบัติงาน ด าเนินการ
ปรับปรุงสวัสดิภาพชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนสร้างขวัญก าลังใจและความผูกพันในการท างาน 
      11.7 ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพ่ือเอ้ือต่อการท าธุรกิจและการใช้ชีวิตประจ าวัน  
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        11.7.1 ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ การอ านวยความสะดวก ต้นทุน
ค่าใช้จ่าย กฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ของภาครัฐ ให้สามารถ สนับสนุนและเอ้ือต่อการประกอบธุรกิจทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงบริบทต่าง ๆ โดยครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่
จัดตั้งธุรกิจจนถึงการปิดกิจการ พร้อมทั้งก ากับและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามและบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด ยุติธรรม เสมอภาค เท่าเทียม ถูกต้องตามหลักนิติธรรม และเป็นไปตามปฏิญญาสากล 
ตลอดจนเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเชื่อมโยงกัน  
อย่างไร้รอยต่อ เพ่ือให้ประชาชนสามารถติดต่อราชการได้โดยสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
     นโยบายหลักที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
กระบวนการยุติธรรม  
     12.1 แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรม
ที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการ
แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเร่งสร้างจิตส านึกของคนในสังคมให้ยึดมั่นใน
ความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและ 
เฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 
   นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง  

   นโยบายเร่งด่วนที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ใน
ระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์ 
โปรแกรมเมอร์และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา การพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพในทุกต าบล ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  เพ่ือแบ่งปันองค์ความรู้ของ
สถาบันการศึกษาสู่สาธารณะ เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ สร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกร     
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์
และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทย  เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร์
และสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง การสร้างความสมานฉันท์ และความสามัคคี
ในสังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิต  
       นโยบายเร่งด่วนที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ายการเมือง      
และฝ่ายราชการประจ า โดยเร่งรัดการด าเนินมาตรการทางการเมืองควบคู่ไปกับมาตรการทางกฎหมายเมื่อพบผู้กระท าผิด   
อย่างเคร่งครัด น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเฝ้าระวัง การทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด และเร่งรัด
ด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย เมื่อพบผู้กระท าผิดอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้ภาครัฐปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งให้ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

    นโยบายเร่งด่วนที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดน
ภาคใต้ โดยเร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และ
การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงการร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศ ทุกภูมิภาค ปราบปราม
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แหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด ทั้งบริเวณชายแดนและพ้ืนที่ภายใน  ฟ้ืนฟูดูแลรักษาผู้เสพผ่าน
กระบวนการทางสาธารณสุข สร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ และการยอมรับของสังคมส าหรับผู้ที่ผ่านการ
ฟ้ืนฟูและเร่งสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ 
เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งในด้าน
การศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ เร่งรัดการให้ความ
ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ รวมทั้งจัดสวัสดิการที่เหมาะสมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ในพ้ืนที่ โดยให้เป็นการแก้ไขปัญหาภายในของประเทศด้วยกฎหมายไทยและหลักการสากล  

   นโยบายเร่งด่วนที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน โดยมุ่งสู่ความเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล ที่โปร่งใสตรวจสอบได้พัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ ปรับปรุงระบบการอนุมัติ  และ
อนุญาตของทางราชการที่ส าคัญให้เป็นระบบดิจิทัลทั้งบุคคลและนิติบุคคลเพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่รัฐ ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากเกินความจ าเป็น ลดข้อจ ากัดด้านกฎหมายที่
เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการท าธุรกิจและการด ารงชีวิตของประชาชน แก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ล้าสมัย และ
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ผ่านการทดลองใช้มาตรการด้านกฎระเบียบต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้
และขับเคลื่อนการให้บริการในทิศทางที่ตรงกับความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ  
 
  2.2.3 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 
     คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 และประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2561 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี           
โดยก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มัง่คั่ง ยั่งยืน” 
   มีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย  
   1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
   2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
   3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
   4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
   5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
   6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ   
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   การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง
การพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ 
“ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
   1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้  
ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน 
ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ ทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล
เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านอ่ืนๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตาม
ทิศทางและเปา้หมายที่ก าหนด 
   2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้น
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่  
    (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของ
ประเทศในด้านอ่ืนๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือให้สอดรับกับบริบทของ
เศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่ 
    (2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ   
ในมิติต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล    
และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 
    (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ 
รวมถึง ปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต 
บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทย
สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการ
ยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ใน
คราวเดียวกัน 
   3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย         
มีความพร้ อมทั้ งกาย  ใจ  สติปัญญา  มี พัฒนาการที่ ดี รอบด้ านและมี สุ ขภาวะที่ ดี ในทุกช่ ว งวั ย  
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้ อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อม อารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  
และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21 มีทักษะสื่อสาร  
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
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ตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมี
สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
   4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  มีเป้าหมาย       
การพัฒนาที่ส าคัญที่ให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน 
ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมท าเพ่ือส่วนรวม  
การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้าง ความ
เข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้งในมิติ สุขภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ  สามารถพ่ึงตนเอง และท าประโยชน์แก่ครอบครัว 
ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรม
และท่ัวถึง 
   5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้
เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโต
ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้าง สมดุล       
ทั้ง 3 ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
   6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ          
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน และ
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่
ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมา   
ภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัยและพร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูล
ขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่ เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับ
มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา มีส่วนร่วม  
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้อง
ร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็นมีความทันสมัย       
มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการ
ยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติ
ธรรม 
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  2.2.4 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้         
ในยุทธศาสตร์ชาติ มีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 23 ประเด็น 
62 แผนย่อย มีประเด็นหลักที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเอกชนในการพัฒนาและเสริมสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์อยู่ในประเด็นที่ 10 ,11 และ 12 ดังนี้ 
   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (10) ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
ประกอบด้วย แผนย่อย จ านวน 3 แผน เกี่ยวข้องกับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน 
1  แผน ดังนี้ 
    1) แผนย่อย 3.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ 
และการเป็นพลเมืองท่ีดี 
    แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 
    (1)  บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม  
ในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอนตามพระราชด าริ และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
    (2)  การส่ ง เสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่ วนรวม  
สร้างจิตสาธารณะและจิตอาสาโดยใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การสื่อสาร เพ่ือรับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้างเสริมผู้น าการเปลี่ยนแปลง และต้นแบบที่ดีทั้งระดับบุคคล 
และองค์กร โดยการยกย่องผู้น าที่มีจิตสาธารณะและจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกลไกการด าเนินงานในการสร้างเสริมการพัฒนาจิตสาธารณะและจิตอาสา  
เพ่ือสังคมและส่วนรวม โดยส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสาธารณะที่ไม่หวังผลประโยชน์ 
   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (11) ประเด็น ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ประกอบด้วย แผนย่อย 
จ านวน 5 แผน เกี่ยวข้องกับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน 4  แผน ดังนี้ 
    1) แผนย่อย 3.1 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
มนุษย์ 
     แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 
    (1)  ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน สร้างกระบวนการ
เรียนรู้และพัฒนาทักษะของประชากรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต สร้างความ
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ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม รวมทั้ง
สนับสนุนด้านวิชาการและสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือให้องค์กร
เครือข่ายชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีกลไกการพัฒนาระดับพ้ืนที่ที่ประชาชน ชุมชน องค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา เฝ้าระวัง และติดตามการด าเนินงานส่งผลให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน โดยเน้นให้พ่อ
แม่มีวัฒนธรรมที่ปลูกฝังให้ลูกเพ่ิมพูนทักษะการเรียนรู้ชีวิต ดนตรี กีฬา ศิลปะ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเปิดพ้ืนที่
แห่งการเรียนรู้ และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม เอ้ือแก่ครอบครัวทุกลักษณะ 
   (2)  พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชื่อมโยงและบูรณาการ
ข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างภาคีการพัฒนาต่าง ๆ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวกับ
การศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพ และการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เพ่ือเสริมและสร้างศักยภาพ    
ของการด าเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงานให้มีความเข้มแข็งและ      
ตอบโจทย์ประเทศ เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็งและศักยภาพบุคคลของประเทศ น าไปสู่การตัดสินใจระดับ
นโยบายและปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาคนไทยอย่างมีทิศทางและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต 
รวมถึงข้อมูลที่สนับสนุนการผลิตก าลังแรงงานที่มีทักษะตรงต่อความต้องการของตลาดงานในอนาคต และใช้
ประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อ มีธนาคารคลังสมองเพ่ือรวบรวมผู้สูงอายุที่มีความรู้ ประสบการณ์ และ
ทักษะเพ่ือถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และทักษะให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ 
    2) แผนย่อย 3.2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
     แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 
    จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีที่สมวัยทุกด้าน 
โดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เน้น 
การพัฒนาทักษะส าคัญด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ 
ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จั กประเมินตนเอง ควบคู่กับการยกระดับบุคลากร 
ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ ตลอดจน ผลักดัน
ให้มีกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมทั้ งการพัฒนาทักษะ การเรียนรู้ เน้นการเตรียม 
ความพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษา การพัฒนาสุขภาพอนามัยให้มีพัฒนาการที่สมวัยและการเตรียมทักษะการอยู่
ในสังคมให้มีพัฒนาการอย่างรอบด้าน 
    3) แผนย่อย 3.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
     แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 
    (1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้าน
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การท างานร่วมกับ
ผู้อื่น 
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    (2) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี        
ที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 
    (3) จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะ        
ที่เชื่อมต่อกับโลกการท างาน  
    (4)  จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะ
การเป็นนักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ ร่วมและท างาน
ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
   4) แผนย่อย 3.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
     แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 
    (1) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยท างานให้มีคุณภาพ
มาตรฐานสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดงาน รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพ่ิมขึ้นให้กับประเทศ 
      (2) เสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานที่พึงประสงค์ และความรู้ความเข้าใจและทักษะ
ทางการเงิน เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว รวมทั้งสร้างเสริ มคุณภาพ
ชีวิตที่ดีให้กับวัยท างานผ่านระบบการคุ้มครองทางสังคมและการส่งเสริมการออม 
    (3) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือให้เป็นผู้ประกอบการใหม่ และ
สามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ และมีโอกาสและทางเลือกท างานและสร้างงาน 
     5) แผนย่อย 3.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 
     (1) ส่งเสริมการมีงานท าของผู้สูงอายุให้พ่ึงพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ และร่วมเป็นพลัง
ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ รวมทั้งสนับสนุนมาตรการจูงใจทางการเงินและการคลังให้
ผู้ประกอบการมีการจ้างงานที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ ตลอดจนจัดท าหลักสูตรพัฒนาทักษะในการประกอบ
อาชีพที่เหมาะสมกับวัย สมรรถนะทางกาย ลักษณะงาน และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในการท างานร่วมกัน
ระหว่างกลุ่มวัย 
     (2) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ พร้อมทั้งจัดสภาพแวดล้อม     
ให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ อาทิ สิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวันที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุเมืองที่เป็น
มิตรกับผู้สูงอายุทั้งระบบขนส่งสาธารณะ อาคารสถานที่ พ้ืนที่สาธารณะ และที่อยู่อาศัยให้เอ้ือต่อการใช้ชีวิต
ของผู้สูงอายุและทุกกลุ่มในสังคม 
 
   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ ประกอบด้วย แผนย่อย                
จ านวน 2 แผน เกี่ยวข้องกับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน 2 แผน 
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   1) แผนย่อย 3.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ  
ที่ 21 
    แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 
    (1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 แนวทางย่อย 
ได้แก่  
      (1.1) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาที่ใช้
ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะให้ได้มาตรฐานกับหลักสูตรในระบบการศึกษาชั้นน าที่ ได้รับการยอมรับในระดับ
นานาชาติอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับการนิเทศ การติดตาม
ประเมินผล  และการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปฏิรูปหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการศึกษาอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี และการฝึกงานในสถานประกอบการ ปฏิรูปการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเน้นการ
เรียนรู้ที่ผูกกับงานเพ่ือวางรากฐานให้มีสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศได้ใน
หลากหลายมิติ ทั้งในด้านการผลิตก าลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะในสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาด         
การพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีศักยภาพในการสร้างธุรกิจใหม่ที่มีใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และสามารถ
ไปสู่ตลาดต่างประเทศได้ รวมถึงมีนักวิจัยและนวัตกรที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มี
คุณภาพ สามารถส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างดี  
      (1.2) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรม
เสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน 
โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม  
      (1.3) พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการ  ที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อน
ความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง โดยเน้นการเรียนการสอนที่เสริมสร้างทักษะชีวิต และสามารถน ามาใช้ต่อยอดใน
การประกอบอาชีพได้จริง  
      (1.4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนได้ เพ่ือให้
สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต โดยใช้สื่อผสมอย่าง
หลากหลาย ปรับเปลี่ยนตามความสามารถและระดับของผู้เรียน มีเนื้อหาที่ไม่ยึดติดกับตัวสื่อ เลือกประกอบ
เนื้อหาได้เอง ค้นหา แก้ไข จดบันทึกได้ เก็บประวัติการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีระบบการประเมินผลการ
เรียนรู้ที่รวดเร็วและต่อเนื่อง โดยผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
    (2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ ประกอบด้วย 3 แนวทางย่อย ได้แก่  
      (2.1) วางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท “ครู คณาจารย์ยุคใหม่” ให้เป็น 
“ผู้อ านวยการการเรียนรู้” มีหลักสูตรผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและ
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มาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการใน
สาขาที่ตนเองสอน  
      (2.2) ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูง
ให้เข้ามาเป็นครู ปฏิรูประบบการผลิตครูยุคใหม่ โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครูที่สามารถสร้าง
ทักษะในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และ
มีครูที่ช านาญในด้านการสอนภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ ในจ านวนที่
เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน อีกทั้งยังมีระบบการอบรมและเสริมสมรรถนะครูที่ผ่านการศึกษาใน
ระบบเดิม หรือครูภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 ที่ยังไม่ผ่านการประเมินมาตรฐานในระดับนานาชาติ  
      (2.3) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง 
ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอ่ืน ๆ ปฏิรูประบบการผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ โดยผู้ที่มี   
ใบประกอบวิชาชีพจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการใน
สาขาที่ตนเองสอน มีความรู้ ทักษะ และสามารถสร้างสมรรถนะที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
และมาตรฐานอาชีพให้แก่ผู้เรียน และมีอัตราก าลังเพียงพอต่อความต้องการของสถานศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานอัตราก าลังของส านักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา 
     (3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท ประกอบด้วย          
6 แนวทางย่อย ได้แก่  
      (3.1) ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการสร้าง
ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ตั้งแต่ระดับบนสุดลงไปจนถึงระดับโรงเรียน รวมถึงมีโครงสร้างแรงจูงใจและความ
รับผิดชอบของหน่วยงานและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบที่เหมาะสม  
      (3.2) จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึ้น มีการก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ ในด้านความ
พร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปกรณ์การเรียนการสอน การบริหารจัดการโรงเรียน จ านวนครูที่ครบชั้น ครบ
วิชา จ านวนพนักงานสนับสนุนงานบริหารจัดการโรงเรียน  
      (3.3) ปรับปรุงโครงสร้างการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเพ่ิมคุณภาพ
การศึกษา มีการปรับปรุงโครงสร้างการศึกษาที่เน้นสายอาชีพมากขึ้น มีการเรียนการสอนและการเรียนรู้ที่ใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกิดทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะภาษาที่ 3 ทักษะและความรู้ในการ
ประกอบอาชีพใหม่ ๆ อย่างคล่องตัว เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม  
      (3.4) เพ่ิมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ส่งเสริมภาคประชา
สังคมปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพ้ืนที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต รวมถึงการเรียนรู้และทบทวน
ทักษะพ้ืนฐาน ได้แก่ การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชา
สังคม  
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      (3.5) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษา
ออกจากการประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพและการก ากับดูแลคุณภาพการศึกษา และปฏิรูประบบ
การสอบท่ีน าไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 มากกว่าการวัดระดับความรู้  
      (3.6) ส่งเสริมการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ การเรียนการ
สอน และการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงการบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และภาครัฐ เพ่ือเสริมสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม
ที่เข้มแข็ง 
    (4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย 5 แนวทางย่อย ได้แก่  
      (4.1) จัดให้มีระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูง
และยืดหยุ่น  
      (4.2) มีมาตรการจูงใจและส่งเสริมสนับสนุนให้คนเข้าสู่ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง 
รวมถึงการยกระดับทักษะวิชาชีพ  
      (4.3) พัฒนาระบบการเรียนรู้ชุมชนให้เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา โดยความร่วมมือจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม  
      (4.4) พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแฟลตฟอร์ม สื่อดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษาในทุกระดับทุกประเภทการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และ (5) พัฒนาโปรแกรมประยุกต์
หรือสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพที่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ได ้
     (5) สร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ ประกอบด้วย 5 
แนวทางย่อย  ได้แก่  
      (5.1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความ   
โดดเด่นเฉพาะสาขาสู่ระดับนานาชาติ มีกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพที่ก าหนดสมรรถนะ
และทักษะพ้ืนฐานส าหรับสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะใน 10  
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-curve และ New S-curve เพ่ือเป็นเครื่องมือในการยืนยัน และพัฒนา
สมรรถนะของแรงงาน และมีกรอบแนวคิดในการคาดการณ์อุปสงค์แรงงานในอนาคตในสาขาอาชีพต่าง ๆ และ
มีแนวทางทบทวนและปรับปรุงให้แม่นย ามากข้ึนเป็นระยะ  
      (5.2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษาและ
บุคลากรในระดับนานาชาติ รวมถึงการพัฒนาศูนย์วิจัย ศูนย์ฝึกอบรม และทดสอบในระดับภูมิภาค  
      (5.3) จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  
      (5.4) จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการ
ของประเทศเพ่ือนบ้านในสถานศึกษา และส าหรับประชาชน  
      (5.5) ส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และนักเรียนกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ 
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    2) แผนย่อย 3.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
    แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 

    พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกการคัดกรองและการส่งต่อ
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุนครอบครัว ในการเสริมสร้าง
ความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพทั้งด้านกีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์  ส่งเสริม
สนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ
บนฐานพหุปัญญา และส่งเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจแก่ภาคเอกชน และสื่อในการมีส่วนร่วมและผลักดัน     
ให้ผู้มีความสามารถพิเศษ มีบทบาทเด่นในระดับนานาชาติ 
    และมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในมิติอ่ืน อย่างเช่น ประเด็นความมั่นคง ประเด็น
การต่างประเทศ ประเด็นการเกษตร ประเด็นการท่องเที่ยว ประเด็นพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ประเด็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน ประเด็นการ
บริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็นกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
   
  2.2.5 แผนการปฏิรูปประเทศ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 13 ด้าน พร้อมกับ
แนวทางการขับเคลื่อนแผนฯ (ฉบับปรับปรุง) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบ ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 13 ด้าน ตามที่คณะกรรมการ 
ยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ได้แก่ 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการ
บริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้าน
สังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 12) ด้านการศึกษา 
และ 13) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  2. เห็นชอบแนวทางการขับคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศฯ (ฉบับปรับปรุง)  และกิจกรรมปฏิรูป
ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) สาระส าคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   2.1 การด าเนินกิจกรรมของแผนการปฏิรูปประเทศเดิม ให้ด าเนินการคู่ขนานกับกิจกรรม 
Big Rock โดยหน่วยงานรับผิดชอบหลักรับไปด าเนินการในลักษณะภารกิจปกติของหน่วยงาน 
       2.2  ส านักงบประมาณให้ความส าคัญในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการด าเนินโครงการ
ภายใต้กิจกรรม Big Rock เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแผนการปฏิรูปประเทศไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  
   2.3 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 2 คณะ และหน่วยงานหลัก 36 แห่ง รับผิดชอบ 62 
กิจกรรม Big Rock ที่มีเป้าหมายสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติและแผน
แม่บทฯร่วมกันขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้แล้วเสร็จภายในปี 2565 โดยมีกฎหมายที่ต้อง
จัดท าหรือปรับปรุง รวมทั้งสิ้น 45 ฉบับ 
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   แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 มีเป้าประสงค์ เพ่ือยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ าทางการ ศึกษา 
มุ่ งความเป็นเลิ ศและสร้ างขีดความสามารถในการแข่ งขันของประเทศ ปรับปรุ งระบบการศึกษา 
ให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลาย ของการจัดการ ศึกษาและ
สร้างเสริมธรรมภิบาล ซึ่งครอบคลุมการปฏิรูปการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 กิจกรรม Big Rock ที่เกี่ยวข้องการศึกษาเอกชน คือ การสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพมาตรฐาน  
     กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย  
  ขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูป 
   1. การพัฒนาเครื่องมือและระบบบูรณาการท างานเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการปฏิรูป 
   2. การสนับสนุนนวัตกรรมการป้องกัน (Prevention) และการแก้ไข (Correction) 
ปัญหาเด็กและเยาวชนออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   3. การสนับสนุนกลไกการด าเนินงานในระดับพ้ืนที่และต้นสังกัด 
   4. การติดตามความคืบหน้าและการระดมการมีส่วนร่วมของสังคม 
   กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
  ขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูป 
     1. ปรับแนวทางการจัดการเรียนรู้ทุกระดับ 
     2. พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการออกแบบการเรียนรู้ 
     3. ปรับปรุงระบบการวัดผลและประเมินผล 
     4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้กับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน 
    5. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประชุมหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ติดตาม
ความคืบหน้าในการด าเนินการ 
   กิจกรรมปฏิรูปท่ี 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน  
  ขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูป 
   ด้านกลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและสาย
อาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ 
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    ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์และก าหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและ
ตัวชี้วัดสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาวิเคราะห์และก าหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและ
ตัวชี้วัดสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความ
ต้องการจ าเป็น 
    ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาและพัฒนาระบบ/รูปแบบการนิเทศ การติดตามช่วยเหลือ ครู 
และการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ตามความต้องการจ าเป็น 
       ขั้นตอนที่ 4 การส่งเสริม สนับสนุนระบบกลไกให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการ
พั ฒนาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง  โ ดย เฉพาะการติ ดตามช่ วย เหลื อครู ใ หม่  ครู ที่ ไ ม่ มี วุ ฒิ ท า งการศึ กษา  
ครูที่มีความรู้ ความสามารถและมีคุณลักษณะไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ครูและสถานศึกษาในท้องถิ่น
ยากจน ห่างไกลและทุรกันดาร อาทิ การร่วมมือกับชุมชน (PLC&CPD: (Professional Learning Community & 
Continuous Professional Development) การศึกษาอบรม และแพลตฟอร์มกระบวนการจัดการเรียนรู้การ
บริหารการศึกษาและการนิเทศการศึกษา  
      ขั้นตอนที่ 5 การปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพครู 
    ขั้นตอนที่ 6 การพัฒนาระบบกลไกในการเลื่อนวิทยฐานะที่ได้รับการปรับปรุงใหม่และ
การคงวิทยฐานะของครู โดยน าผลการประเมินวิทยฐานะไปเป็นส่วนส าคัญในการประเมินและการปรับปรุง
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
   
   แผนการปฏิรูปประเทศด้านอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
    มีประเด็นที่เกี่ยวกับการศึกษาเอกชนที่ส าคัญ ดังนี้ 
  ด้านการเมือง มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง คือ การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองการปกครอง         
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของ
คนในชาติ  
  ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง คือ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
บริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล การจัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความ
ยืดหยุ่น คล่องตัวและเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบ
เปิด เพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดี และมีความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม การสร้างความ
เข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นท่ี โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน การขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่าโปร่งใส ปราศจากการทุจริต 
     ด้านกฎหมาย มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง คือ การยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้าง
ภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม การจัดให้มีกลไกก าหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม 
ก ากับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย น าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
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การบังคับใช้กฎหมาย การจัดท าประมวลกฎหมายเพ่ือรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกันเพ่ือความ
สะดวกในการใช้งาน 
    ด้านเศรษฐกิจ มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง คือ การพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นพลังในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
     ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง คือ การมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ  
   ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง คือ การพัฒนา
ระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการจัดการ การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ 
     ด้านสังคม มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง คือ การแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ า
ในสังคม การคุ้มครองกลุ่มเปราะบางในสังคม ตลอดจนการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและ
แหล่งทุนของประชาชน  
    ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง คือ  
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต พัฒนาระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการ
ทุจริตที่มีประสิทธิภาพ พัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติในการด าเนินคดีทุจริตทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ และการพัฒนามาตรการสกัด
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 
 
  2.2.6 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
   ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี เพ่ือเตรียมความพร้อมและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 มีเป้าหมายรวมของแผนฯ ประกอบด้วย 
  1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี 
ของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิต
ที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
  2) ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ     
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  
  3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
เล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบการ
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ผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้
ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือ
ลดความเหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 

4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า  

5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิม
ความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย  

6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย  
อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  ให้ความส าคัญกับการ
วางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ
สังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุข
ภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้และความสามารถเพ่ิมขึ้น รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็ง
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  มุ่งเน้นลดปัญหา       
ความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน 
เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มี
ความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เน้นให้
เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไก
ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพ่ิมขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชน      
มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกันมากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษี
มากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจ
รายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น     
มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การท่องเที่ยวสามารถท ารายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากข้ึน ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการ
รักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างความมั่นคงด้านน้ า และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าให้มี
ประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี ลดมลพิษและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบ
นิเวศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความ
สูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคั่ง
และยั่งยืน เน้นในเรื่องการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ สังคมมี
ความสมานฉันท์ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้      
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น 
ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคาม       
ในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ  มีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคาม ทั้งภัย
คุกคามทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ และแผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย เร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นในเรื่อง
การลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ 
รวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น และการลดจ านวนการ
ด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิด 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้นในเรื่องการลด
ความเข้มของการใช้พลังงานและลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาระบบขนส่งทางรางและทางน้ า 
เพ่ิมปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณ
ผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค การเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันด้านโลจิสติกส์และการอ านวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด้านพลังงานเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้
พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า      
การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ าประปา) 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เน้นการเพ่ิม
ความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และการเพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ มุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่าง
รายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น การเพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัด เป็น
เมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและการเพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  มุ่งเน้นในเรื่องการมี
เครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ การเพ่ิม
ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน      
ที่ส าคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจ   
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ในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ และประเทศไทยเป็นหุ้นส่วน    
การพัฒนาที่ส าคัญท้ังในทุกระดับ 

 
  2.2.7 แผนการศึกษาแห่งชาติ 
     แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 เป็นแผนที่วางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัด
การศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค           
ในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มีสมรรถนะ      
ในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์  คือ    
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 
   ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
    เป้าหมาย 
     1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
     3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง
พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 
กลุ่มชน-ชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
     4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่  
ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
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    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้าง      
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
     เป้าหมาย 
      1. ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและ
เป็นเลิศเฉพาะด้าน 
      3. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   
     แนวทางการพัฒนา 
      1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
      3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
     เป้าหมาย 
      1. ผู้ เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและ
คุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
      2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
      3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
      4. แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
      5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
      6. ระบบการผลิตคร ูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
      7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
      แนวทางการพัฒนา 
      1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
     2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ให้มี
คุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
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     3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค ์
     4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
     5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
     6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
     7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
     เป้าหมาย 
      1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
      2. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกชว่งวยั 
      3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
     แนวทางการพัฒนา 
      1. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
      2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
      3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     เป้าหมาย 
      1. คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
      2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
      3. การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต   
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     แนวทางการพัฒนา 
      1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ
น าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
      2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่ อการ
เรียนรู้ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต     
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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    ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
     เป้าหมาย 
     1. โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได้ 
     2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
     3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพ้ืนที่ 
     4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ    
ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
     5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้าง
ขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
     แนวทางการพัฒนา 
     1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
     2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
     3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
     4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
     5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 
  2.2.8 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
    เป้าหมายส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเอกชน คือ เป้าหมายที่ 4 ซึ่งเป็นการสร้าง
หลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ส าหรับทุกคน โดยมี 5 เป้าประสงค์ ที่เก่ียวขอ้ง ดังนี้ 
  เป้าประสงค์ที่ 4.1 (SDG 4.1) : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนส าเร็จ
การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย น าไปสู่ผลลัพธ์ทางการ
เรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573  
  เป้าประสงค์ที่ 4.2 (SDG 4.2) :  สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการ
พัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในปี 2573 
เพ่ือให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมส าหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา  
      เป้าประสงค์ที่ 4.7 (SDG 4.7) :  สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่
จ าเป็น ส าหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาส าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถี
ชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุข และไม่ใช้
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ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วม
ของวัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573  
  เป้าประสงค์ที่ 4.A (SDG 4.A) :  สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษา 
ที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความ
รุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผลส าหรับทุกคน  
    เป้าประสงค์ที่ 4.C (SDG 4.C) : เพ่ิมจ านวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการด าเนินการผ่าน       
ทางความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุด และรัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573  
  2.2.9 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2563 – 2565 
    กระทรวงศึกษาธิการจัดท าแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2563 – 2565 ส าหรับ
ใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับทิศทางการปฏิบัติงานในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ 
“กระทรวงศึกษาธิการวางระบบเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ – ทักษะ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิต
ที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานท า มีอาชีพ และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง” มีเป้าหมายหลักของแผน ประกอบด้วย 
   1) คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น 
   2) ครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
   3) สถานศึกษาในภูมิภาค มีทรัพยากรพ้ืนฐานที่เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน 
   4) ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   5) ระบบและวิธีการคัดเลือกเพ่ือการศึกษาต่อ ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข 
   6) ผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา ได้รับการเพ่ิมเติมความรู้ทักษะในการประกอบอาชีพที่
ตรงกับสภาพตลาดแรงงานในพื้นที่ชุมชน สังคม จังหวัด และภาค 
   7) ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาตรมกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
   8) มีการเตรียมความพร้อมผู้เรียนปฐมวัย ในด้านสุขภาพ และโภชนาการ ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
   9) มีองค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สนับสนุนการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่
จังหวัดและภาค 
          10) ระบบบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับการปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาร่วมกับทุกภาคส่วน 
    และได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับวามต้องการของ
ประเทศ 
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    ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
 
   2.2.10 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 
2565  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ได้ประกาศนโยบายการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 
25 มิถุนายน 2564) ดังนี้  
   1) หลักการตามนโยบาย  
    (1) สร้าง “TRUST” หรือ “ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ” ให้กับสังคม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเด็กและผู้ปกครอง โดยทุกหน่วยงานสามารถที่จะเป็นหลัก หรือเป็นที่พ่ึงได้ T (Transparency) 
หมายถึง ความโปร่งใส R (Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบ U (Unity) หมายถึง ความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียว S (Student-Centricity) หมายถึง ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา และ T (Technology) 
หมายถึง เทคโนโลยี 
    (2) ให้ทุกหน่วยงานน ารูปแบบการท างาน “MOE ONE TEAM” หรือ “การท างาน
ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวของกระทรวงศึกษาธิการ” และน า “TRUST” ซึ่งเป็นรูปแบบในการท างานที่จะท าให้ครู 
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชาชน กลับมาให้ความไว้วางใจในการท างานของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเป็นส่วนเสริมในเรื่องความโปร่งใส ทั้งในเชิงกระบวนการท างาน และกระบวนการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ 
    (3) สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนด าเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบ 
ต่อตนเอง องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ ให้ความส าคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
โดยผ่านกลไกการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการด าเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
   2) นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 12 ข้อ ประกอบด้วย 
    (1) การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย  และทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะ ที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย  
    (2) การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ ในระดับการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มี
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สมรรถนะทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อ
ทันสมัย และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีเกิดกับผู้เรียน  
    (3) การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล
แห่งชาติ (NDLP) และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนา
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย และเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการน าฐานข้อมูลกลางทางการศึกษา มาใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา  
    (4) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริม
สนับสนุนสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา
โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือก าหนด ให้มี
ระบบบริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบ
การบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
    (5) การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัด
ทดสอบวัดความรู้ และทักษะที่จ าเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพ่ือให้
ระบบการประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย 
ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
    (6) การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการ
ระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา มีความ
เป็นธรรมและสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจาย
ทรัพยากร        ทั้งบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 
    (7) การน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ National Qualifications Framework 
(NQF)  และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ASEAN Qualification Reference Framework (AQRF) สู่การ
ปฏิบัติ เป็นการผลิตและการพัฒนาก าลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยง
ระบบการศึกษาและการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต และการจัดท า
มาตรฐานอาชีพ  ในสาขาท่ีสามารถอ้างอิงอาเซียนได้ 
    (8) การพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา
เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการ 
การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตาม
ความก้าวหน้าเป็นระยะ 
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    (9) การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้
ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี
มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 
    (10) การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยี        
ที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 
    (11) การเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส   
ทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ    
ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
    (12) การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ     
ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
   2) นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) 7 ข้อ ประกอบด้วย 
    (1) ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการ          
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้อง
คุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแล
ตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 
    (2) หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึด
ความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 
    (3) ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและ             
ไม่ซ้ าซ้อน เพ่ือให้ได้ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และ
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
    (4) ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุน
การด าเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
ตลอดจน    มีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 
    (5) พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพ    
ของผู้เรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน    
ของประเทศ 
    (6) การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย 
ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน 
เหมาะสมและเต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 
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    (7) การจัดการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้ผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถด ารงชีวิตในสังคม
อย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
   3) การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
    (1) ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ข้างต้น เพ่ือเป็นกรอบแนวทาง             
ในการจัดการศึกษา โดยด าเนินการจัดท าแผนและจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.        
2564 - 2565 
    (2) ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการให้
ค าแนะน า แก้ไขในระดับพ้ืนที่ โดยบูรณาการการท างานร่วมกันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการ 
    (3) ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบาย
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติระดับพ้ืนที่ ท าหน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผล
ในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 
    (4) กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด ด าเนินการบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาและข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะ
กรรมการฯ ตามข้อ (2) 
    (5) ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงาน      
ในเชิงหน้าที่ (Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่
ก่อนแล้ว หากมีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 - 2565 ข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด ก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จ และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 
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 2.3 ผลการพัฒนาการศึกษาเอกชนที่ผ่านมา  
  2.3.1 ด้านคุณภาพการศึกษา  

1) ผลการประเมิน PISA (Programme for International Student Assessment)  
  การประเมิน PISA เป็นการประเมินที่เริ่มโดยองค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนา (OECD) จัดการประเมินในทุก ๆ 3 ปี มีประเทศที่เข้าร่วม จ านวน 79 ประเทศ โดยประเมินนักเรียนที่
อายุ 15 ปี เน้นการประเมินสมรรถนะของนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ความรู้และทักษะในชีวิตจริง การประเมิน
ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ด้านการอ่าน (Reading Literacy) และด้าน
คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)  
 การประเมิน PISA ปีการศึกษา 2543 - 2561 พบว่า การประเมินทั้ง 7 ครั้ง คะแนนเฉลี่ยของ
ผู้เรียนไทยต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ทุกครั้ง เมื่อ
พิจารณารายด้านคะแนนเฉลี่ยด้านการอ่านมีการเพิม่ข้ึนและลดลงอยู่ระหว่างคะแนน 441 – 393 ซึ่งถือว่ามีช่วง
คะแนนกว้างที่สุด และคะแนนด้านการอ่านเป็นด้านเดียวที่เคยมีคะแนนน้อยกว่า 400 คะแนน ส าหรับคะแนน
เฉลี่ยคณิตศาสตร์มีการเพ่ิมขึ้นและลดลงอยู่ระหว่างคะแนน 432 – 415 และคะแนนเฉลี่ยวิทยาศาสตร์มีการ
เพ่ิมขึ้นและลดลงอยู่ระหว่างคะแนน 444 – 421 
 ในปี 2561 ประเทศไทยมีจ านวนโรงเรียนเข้ารับการประเมิน PISA จ านวน 290 โรง รวมเป็น
ผู้เรียน 696,833 คน จ าแนกโรงเรียนเป็น 7 กลุ่ม คือ สพฐ. สอศ. สช. อปท. สาธิต กทม. และโรงเรียนเน้นวิทย์ 
ผลการประเมินพบว่า คะแนนเฉลี่ยการประเมินทั้ง 3 ด้าน ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยประเทศ แต่ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนเน้นวิทย์ โรงเรียนสาธิต และองค์การ
เพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) 
 

 2) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เป็นการทดสอบเพ่ือวัดความรู้และ

ความคิดของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
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ตาราง 2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของผู้เรียนโรงเรียนเอกชน
เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของประเทศปีการศึกษา 2559-2563 

 

ระดับ /วิชา 
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ประเทศ สช.  ประเทศ สช.  ประเทศ สช.  ประเทศ สช.  

ประถมศึกษาปีที่6               

ภาษาไทย 46.58 50.30* 55.90 59.59* 49.07 52.13* 56.20 59.62* 

ภาษาอังกฤษ 36.34 46.65* 39.24 49.29* 34.42 43.78* 43.55 55.83* 

คณิตศาสตร์ 37.12 42.06* 37.50 43.10* 32.90 36.71* 29.99 33.98* 

วิทยาศาสตร์ 39.12 42.18* 39.93 43.24* 35.55 38.96* 38.78 41.99* 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 

      
  

ภาษาไทย 48.29 47.89 54.42 53.81 55.14 53.81 54.29 52.94 

ภาษาอังกฤษ 30.45 32.92* 29.45 31.91* 33.25 36.02* 34.38 37.01* 

คณิตศาสตร์ 26.30 26.88* 30.04 30.40* 26.73 27.14* 25.46 25.48* 

วิทยาศาสตร์ 32.28 32.33* 36.10 35.82 30.07 29.98 29.89 29.63 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 

      
  

ภาษาไทย 49.25 46.9 47.31 45.23 42.21 39.59 44.36 41.84 

สังคมศึกษาฯ 34.70 34.22 35.16 34.27 35.70 34.43 35.93 34.57 

ภาษาอังกฤษ 28.31 31.42* 31.41 34.38* 29.20 31.21* 29.94 32.03* 

คณิตศาสตร์ 24.53 24.68* 30.72 30.82* 25.41 25.06 26.04 25.42 

วิทยาศาสตร์ 29.37 29.30 30.51 29.99 29.20 28.55 32.68 31.62 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน                        
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี การศึกษา 2560-2563 มีคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 มีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยประเทศ ส่วนปีการศึกษา 2561  2562 และ 2563                 
มีคะแนนเฉลี่ยเพียงกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ที่สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยประเทศ                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2560 และ 2561 มีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และ
คณิตศาสตร์ ที่สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยประเทศ ปีการศึกษา 2562  และ 2563 มีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ที่สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยประเทศ 

 
แผนภาพ 1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                            

ปีการศึกษา 2560 – 2563 
 

 
 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี
การศึกษา 2560 - 2563 ของแต่ละกลุ่มสาระวิชา พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด             
ซึ่งมากกว่า 50 คะแนน ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มีคะแนนน้อยกว่า 
50 คะแนน ยกเว้น ในปีการศึกษา 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีคะแนนมากกว่า 50 คะแนน
และเมื่อพิจารณาถึงพัฒนาการของคะแนนเฉลี ่ยในแต่ละปี พบว่า กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2560 - 2561 ลดลงในปีการศึกษา 
2561 - 2562 และเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2562 - 2563 ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีคะแนน
เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นในปีการศึกษา 2560 - 2561 และลดลงในปีการศึกษา 2561 - 2563 
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คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 
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แผนภาพ 2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3                
ปีการศึกษา 2560 – 2563 

 

 
 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของผู้ เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3              
ปีการศึกษา  2560 - 2563 ของแต่ละกลุ่มสาระวิชา พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 
ซึ่งในปีการศึกษา 2561 - 2563 ที่มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 50 คะแนน ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  ในทุกปีการศึกษา มีคะแนนน้อยกว่า 50 คะแนน และเมื่อพิจารณาถึง พัฒนาการ
ของคะแนนเฉลี่ยในแต่ละปี พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คะแนนเพ่ิมขึ้นในปีการศึกษา 2560 - 2561                
และลดลงในปีการศึกษา 2562 - 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีคะแนนลดลงในปีการศึกษา 
1560 – 2561 และเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2561 - 2563 ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนในปีการศึกษา 2560 - 2561 และลดลงในปีการศึกษา 2561 - 2563 
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คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 
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แผนภาพ 3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                   
ปีการศึกษา 2559 - 2563 

 

 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของผู้ เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                   
ปีการศึกษา 2560 - 2563 ของแต่ละกลุ่มสาระวิชา พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 
โดยคะแนนเฉลี่ยของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกปีการศึกษา มีคะแนนน้อยกว่า 50 คะแนน และเมื่อพิจารณา
ถึงพัฒนาการของคะแนนเฉลี่ยในแต่ละปี พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนลดลงในปีการศึกษา 
2560 - 2562 และเพ่ิมขึ้นในปีการศึกษา 2562 - 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เพ่ิมขึ้นในปี
การศึกษา 2560 – 2563 ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมขึ้นในปีการศึกษา 2560 - 2561 ลดลงในปีการศึกษา 2561 - 2562 และเพ่ิมขึ้นในปีการศึกษา 2562 – 
2563 

 
 3) ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
 การทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน เป็นการประเมินผลการอ่าน     

ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ าแนกเป็น 2 สมรรถนะ คือ การอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื่อง         
ในปีการศึกษา 2563 มีโรงเรียนเข้าร่วมการทดสอบ จ านวน 30,211 โรง รวมผู้เรียน จ านวน 726,007 คน 
เป็นโรงเรียนเอกชน จ านวน 2,051 โรง ผู้เรียน จ านวน 140,831 คน  
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คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ภาษาไทย 

สังคมศึกษาฯ 

ภาษาอังกฤษ 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 
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แผนภาพ 4 ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
 
 
 

 
 
การอ่านออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากการทดสอบทั้งหมด 8 สังกัด 

พบว่า คะแนนเฉลี่ยของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยประเทศ และสูง
เป็นอันดับ 4 รองจากสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร  และ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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สพฐ. สช. อปท. กทม. สกอ. ตชด. พทัยา โฮมสคลู กศน. 

ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน 

คะแนนเฉล่ีย  คะแนนเฉล่ียประเทศ(68.69) 

ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน 
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แผนภาพ 5 ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 รายสมรรถนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การอ่านออกของผู ้เรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 1 ปีการศึกษา 2563 รายสมรรถนะ พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการอ่านออกเสียงสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยประเทศ ส่วนคะแนนเฉลี่ยการอ่านรู้เรื่องของ      
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยประเทศ โดยมีคะแนนเฉลี่ยในสมรรถนะ
การอ่านรู้เรื่องสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการอ่านออกเสียง  
 
  

 

ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน รายสมรรถนะ 
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แผนภาพ 6 ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 – 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การอ่านออกของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อพิจารณาปีการศึกษา 2562 - 2563 พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยรวม เพ่ิมขึ้นในปีการศึกษา 2562 – 2563  
  
 4) ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 

 การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) เป็นการประเมิน
ความสามารถ 2 ด้าน คือ ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) และด้านภาษาไทย (Thai Language) ของผู้เรียน           
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2563 มีโรงเรียนเข้าร่วมการทดสอบ จ านวน 30,253 โรง รวมผู้เรียน 
จ านวน 741,556 คน เป็นโรงเรียนเอกชน จ านวน 1,971 โรง ผู้เรียน จ านวน 139,940 คน 
 
  

 

ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน  
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แผนภาพ 7 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) รวม 2 ด้าน
ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติของผู้เรียน รวม 2 ด้าน ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษา  
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 จากการทดสอบทั้งหมด 8 สังกัด พบว่าคะแนนเฉลี่ยของส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยประเทศ และสูงเป็นอันดับ 4 รองจากสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  โฮมสคูล  และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 

แผนภาพ 8  ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
   ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 รายด้าน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ รวม 2 ด้าน 

 
 

ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ รายด้าน 
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 ความสามารถพ้ืนฐานของผู้ เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563             
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า คะแนนเฉลี่ยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยประเทศในด้านภาษาไทย ส่วนด้านคณิตศาสตร์คะแนนเฉลี่ยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยประเทศ 
 
แผนภาพ 9   ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)              

ของผูเ้รียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560 – 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เมื่อพิจารณาปีการศึกษา 
2560 - 2563 พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวม เพ่ิมขึ้นในปีการศึกษา 2560 – 2561 ลดลงในปีการศึกษา 2561 – 2563 
  
  2.3.2 ด้านประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
 1) ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้รวบรวมผลการประเมินคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ทั้งในส่วนกรุงเทพมหานคร และภูมิภาค ปีการศึกษา  2562 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้น าผลการประเมินคุณภาพภายในมาวิเคราะห์ทั้งสิ้น  
3,373 โรง ปีการศึกษา 2563 จ านวน 3,572 โรง  
  

ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
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 (1)  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 - 2563 
พบว่า ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับระดับดีเยี่ยม ปี พ.ศ. 2563 เพ่ิมขึ้นจาก  ปี พ.ศ. 2562 เมื่อ
พิจารณารายปี พบว่า ปี พ.ศ. 2562 และ ปี พ.ศ. 2563  มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภาพรวมเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน คือ ผลการประเมินส่วนใหญ่อยู่ในระดับยอดเยี่ยม รองลงมาคือ ระดับดีเลิศ ระดับดี ระดับ
ปานกลาง และก าลังพัฒนา 

 โดยที่การประเมินคุณภาพภายในรายมาตรฐาน ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 
พบว่า ผลการประเมินทั้ง 3 มาตรฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ ผลการประเมินส่วนใหญ่อยู่ในระดับ              
ยอดเยี่ยม รองลงมาคือ ระดับดีเลิศ ระดับดี ระดับปานกลาง และก าลังพัฒนา โรงเรียนที่มีผลการประเมินยอด
เยี่ยม ส่วนใหญ่มีผลการประเมินระดับยอดเยี่ยมในมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
รองลงมา คือ มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ และมาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก 
ตามล าดับ 

 
แผนภาพ 10 ร้อยละของผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  
 ปีการศึกษา 2562 – 2563  
 

 
 
 
 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ด ี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 

ปี 2562 62.28 28.69 8.09 0.82 0.12

ปี 2563 78.92 16.77 3.77 0.41 0.13
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ร้อยละของผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
ปีการศึกษา 2562 – 2563 
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แผนภาพ 11 ร้อยละของผลการประเมินคุณภาพภายในรายมาตรฐาน ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 
 

 
  
 (2) ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 -
2563 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับระดับดีเยี่ยม ปี พ.ศ. 2563 เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2562 เมื่อ
พิจารณารายปี พบว่า ปี พ.ศ. 2562 และ ปี พ.ศ. 2563  มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภาพรวมเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน คือ ผลการประเมินส่วนใหญ่อยู่ในระดับยอดเยี่ยม รองลงมาคือ ระดับดีเลิศ ระดับดี ระดับ
ปานกลาง และก าลังพัฒนา 
 โดยที่การประเมินคุณภาพภายในรายมาตรฐาน ระดับขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563 
พบว่า ผลการประเมินทั้ง 3 มาตรฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ ผลการประเมินส่วนใหญ่อยู่ในระดับ              
ยอดเยี่ยม รองลงมาคือ ระดับดีเลิศ ระดับดี ระดับปานกลาง และก าลังพัฒนา โรงเรียนที่มีผลการประเมินยอด
เยี่ยม ส่วนใหญ่มีผลการประเมินระดับยอดเยี่ยมในมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
รองลงมา คือ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมาตรฐานที่ 1 
คุณภาพผู้เรียน ตามล าดับ 
 

 

 

 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 71.14 25.44 2.97 0.32 0.13

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 86.39 10.07 3.26 0.25 0.03

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 79.31 14.81 5.06 0.63 0.19

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

ร้อยละของผลการประเมินคุณภาพภายในรายมาตรฐาน ระดับปฐมวัย 
ปีการศึกษา 2563 
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แผนภาพ 12 ร้อยละของผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับข้ันพื้นฐาน                                           
ปีการศึกษา 2562-2563  

 
แผนภาพ 13 ร้อยละของผลการประเมินคุณภาพภายในรายมาตรฐาน ระดับขั้นพื้นฐาน  
 ปีการศึกษา 2563  

 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ด ี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 

ปี 2562 51.59 33.9 12.71 1.57 0.23

ปี 2563 70.33 22.04 6.20 1.03 0.40
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ร้อยละของผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา 2562-2563 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง ก าลังพัฒนา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 58.75 31.46 7.7 1.25 0.84

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 85.15 8.62 5.17 0.99 0.07

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

67.14 26 5.65 0.88 0.33
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ร้อยละของผลการประเมินคุณภาพภายในรายมาตรฐาน ระดับขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา 2563 
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  (3)  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนนอกระบบ 
   ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนนอกระบบ ปี พ.ศ. 2563                
ใน 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการจัดการเรียนการสอน มีผลการประเมิน จ านวน 2,402 โรง 
 
แผนภาพ 14 ร้อยละของผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนนอกระบบ  ปี พ.ศ. 2563  
 

 
 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนนอกระบบ จ าแนกตามมาตรฐาน            
ปี พ.ศ. 2563 พบว่า ผลการประเมินทั้ง 3 มาตรฐานเป็นไปไปในทิศทางเดียวกัน คือ ผลการประเมินส่วนใหญ่
อยู่ในระดับดีเยี่ยม รองลงมาคือ ระดับระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช้ และระดับปรับปรุง ทั้งนี้ โรงเรียนที่มี
ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม ส่วนใหญ่มีผลการประเมินระดับดีเยี่ยมในมาตรฐานที่ 2 คุณภาพการบริหาร
จัดการ รองลงมา คือ มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการจัดการเรียนการสอน และมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ตามล าดับ 
 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 42.21 40.38 16.28 0.92 0.21

มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการบริหารจัดการ 57.54 26.19 12.86 1.25 2.16

มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการจัดการเรียนการสอน 48.46 34.1 13.66 0.83 2.96
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รายมาตรฐาน ปี พ.ศ. 2563 
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แผนภาพ 15 ร้อยละของผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนนอกระบบ ปี 2562-2563

 

 

 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนนอกระบบ ปี พ.ศ. 2562 – 2563 พบว่า 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาในระดับดีเยี่ยม ปี พ.ศ. 2563 เพ่ิมขึ้นจาก              
ปี พ.ศ. 2562 เมื่อพิจารณารายปี พบว่า ปี พ.ศ. 2562 และ ปี พ.ศ. 2563  มีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภาพรวมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ ผลการประเมินส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเยี่ยม รองลงมาคือ 
ระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช้ และระดับปรับปรุง 
 
 2) ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา  
 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้รวบรวมผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ ของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ทั้งในส่วนกรุงเทพมหานคร และภูมิภาค ปีการศึกษา 
2564 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้น าผลการประเมินคุณภาพภายในมาวิเคราะห์ทั้งสิ้น  
จ านวน 716 โรง  
 (1)  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา 
ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 ใน 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ  มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ มีผลการประเมิน 
จ านวน 657 โรง 
 
 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ปี 62 42.77 40.53 14.78 1.85 0.08

ปี 63 47.38 34.97 14.61 1.83 1.21
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ร้อยละของผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนนอกระบบ 
ปี พ.ศ. 2562 -2563 
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แผนภาพ 16 ร้อยละของผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบส่ีรายมาตรฐาน ระดับปฐมวัย 
 

 
 
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบสี่  รายมาตรฐาน ระดับปฐมวัย                  
ปีการศึกษา 2564 พบว่า ผลการประเมินทั้ง 3 มาตรฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ ผลการประเมินส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับดี รองลงมา คือ ระดับมาก และระดับดีเยี่ยม ทั้งนี้โรงเรียนที่มีผลการประเมินดี ส่วนใหญ่           
มีผลการประเมินระดับดีในมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ รองลงมา คือ มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพเด็ก และมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 
 (2)  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน 
   ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา 
ระดับขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 ใน 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ  มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลการ
ประเมิน จ านวน 620 โรง 
 
 
 
 
 
 

ดีเยี่ยม ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

มฐ.1 8.22 11.11 78.08 2.44 0.15

มฐ.2 8.83 10.20 78.39 2.28 0.30

มฐ.3 8.22 11.11 77.63 2.59 0.46
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ร้อยละของผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบสี่  
ระดับปฐมวัย 
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แผนภาพ 17 ร้อยละของผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบส่ีรายมาตรฐาน                
ระดับขั้นพื้นฐาน 

 

 
  
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบสี่  รายมาตรฐาน ระดับปฐมวัย                  
ปีการศึกษา 2564 พบว่า ผลการประเมินทั้ง 3 มาตรฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ ผลการประเมินส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับดี รองลงมา คือ ระดับมาก และระดับดีเยี่ยม ทั้งนี้โรงเรียนที่มีผลการประเมินดี ส่วนใหญ่           
มีผลการประเมินระดับดีในมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ รองลงมา คือ มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพผู้เรียน และมาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามล าดับ 
  
  

ดีเยี่ยม ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

มฐ.1 9.84 10.32 77.26 2.26 0.32

มฐ.2 10.97 9.19 77.42 1.94 0.48

มฐ.3 10.00 10.16 76.61 2.58 0.65
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  2.3.3 ด้านโอกาสและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
    เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนนักเรียนโรงเรียนในระบบภาครัฐต่อเอกชนที่ผ่านมา พบว่ามีสัดส่วน
เพ่ิมข้ึนตามล าดับ แต่มีอัตราการเพ่ิมข้ึนไม่สูงมากและยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดย อุปสรรคต่อ
การขยายบทบาทการมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษาท่ีส าคัญคือ การที่หน่วยงานภาครัฐและสังคมยัง
ขาดความเข้าใจถึงบทบาทและความส าคัญของการศึกษาเอกชน ท าให้การศึกษาเอกชนถูกมองว่าเป็นเพียง
ธุรกิจที่แสวงหาก าไรประเภทหนึ่ง กรอบแนวคิดดังกล่าวส่งผลให้นักเรียน ครู และโรงเรียนเอกชน ได้รับการ
ปฏิบัติที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับโรงเรียนของรัฐ 
    การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชนในช่วงที่ผ่านมา  
     1) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  รัฐให้การอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน 
ประเภทสามัญศึกษา (ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6) ในรูปของเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคล
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  8 ตุลาคม 2545 และให้การอุดหนุนอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 
โดยเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักการการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานนักเรียนโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา โดยให้ปรับเพ่ิมอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคล 
ในส่วนเงินสมทบเป็นเงินเดือนครู เพ่ือเป็นการประกันรายได้ครูโรงเรียนเอกชนให้ได้รับเงินเดือนเท่ากับฐาน
เงินเดือนขั้นต่ าของรัฐ (เดือนละ 15,050 บาท) โดยจัดสรรงบประมาณในปี 2561 เพ่ิมข้ึน 781,887,900 บาท 
(ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา เพ่ิมขึ้น 360 บาทต่อคนต่อปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอน
ปลาย เพ่ิมขึ้น 450 บาทต่อคนต่อปี)  ซึ่งเป็นแนวทางการปรับเพ่ิมเงินอุดหนุนเพ่ือสมทบเป็นเงินเดือนครูตามมติ
คณะรัฐมนตรีเดิม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2550 ซึ่งได้อนุมัติหลักการให้กระทรวงศึกษาธิการปรับเพ่ิมเงินเดือน
ครูโรงเรียนเอกชนในอัตราเดียวกันทุกครั้งที่มีการปรับเพิ่มเงินเดือนข้าราชการ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย
การจัดการศึกษาของภาครัฐแล้ว การอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคลให้แก่นักเรียนโรงเรียนเอกชนยังเป็นอัตราที่
ต่ า และยังไม่สะท้อนต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง ทั้งยังไม่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนในโรงเรียนที่ไม่รับเงินอุดหนุนรายบุคคล ที่มีความพร้อมร่วมระดมทรัพยากรเพ่ิมเติมเพ่ือการศึกษาที่มี
คุณภาพสูงกว่ามาตรฐานขั้นต้นได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคล 
  2) การอุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชน 
   ปัจจุบันมีนักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาที่ได้รับ
การอุดหนุนอาหารกลางวันโดยรัฐจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอาหารกลางวันให้เฉพาะนักเรียนเอกชนใน
โรงเรียนการกุศลทุกคน นักเรียนที่ประสบภาวะทุพโภชนาการและนักเรียนยากจน ซึ่งหลักการดังกล่าวมีความ
เหลื่อมล้ ากับการอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียนของรัฐและท้องถิ่นซึ่งได้รับการอุดหนุนอาหารกลางวัน
ทุกคน  โดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้จัดท าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความ
เห็นชอบหลักการการอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชนที่รับเงินอุดหนุน
รายบุคคลทุกคนตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ซึ่งภาครัฐมีความเห็นว่า สถานศึกษาเอกชนเป็น
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ทางเลือกที่มีศักยภาพและมีรายได้เพียงพอที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าว จึงขอให้กระทรวงศึกษาธิการทบทวน
แนวทางการด าเนินโครงการอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชนอีกครั้ง 
   ส าหรับอัตราค่าอาหารกลางวันได้มีการปรับเพ่ิมขึ้นจากเดิม โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เห็นชอบการปรับค่าอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจ ค่าใช้จ่าย และค่าวัตถุดิบอาหารที่มีราคาสูงขึ้น โดยให้ปรับอัตราค่าอาหารกลางวันของนักเรียนทุกคน 
ตั้งแต่เด็กเล็ก – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากเดิม 20 บาท เป็นอัตรา 21 บาท/คน/วัน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ปรับเพ่ิมการเสนอขอจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้โรงเรียนบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนโดยค านึงถึง
ปริมาณและคุณค่าทางโภชนาการในการประกอบอาหารกลางวันให้มีคุณภาพความคุ้มค่า และเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
   3) การสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนพิการ   
    ปัจจุบันการสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนพิการในโรงเรียนให้การอุดหนุน
ในส่วนของเงินตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการ สิ่งอ านวยความสะดวกและสื่อบริการของนักเรียนพิการ 
และค่าจัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนพิการในโรงเรียนการศึกษาพิเศษและโรงเรียนเรียนรวม อย่างไรก็
ตามการให้เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอนยังไม่เพียงพอ โดยยังมีอัตราต่ ากว่าที่นักเรียนภาครัฐได้รับ 
โดยการอุดหนุนในส่วนของเงินสมทบเป็นเงินเดือนครู ยังค านวณโดยใช้สัดส่วนครูต่อนักเรียนเท่ากับใน
โรงเรียนทั่วไปคือ 1 : 25 และ 1 : 20 ในขณะที่ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังข้าราชการครูในโรงเรียนสอน
คนพิการ ก าหนดสัดส่วนครูต่อนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน ทางร่างกาย เท่ากับ 1 : 5  
บกพร่องทางสติปัญญา เท่ากับ 1 : 4 ออทิสติก เท่ากับ 1 : 3 ส่งผลให้โรงเรียนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายด้าน
เงินเดือนครูค่อนข้างสูง และโรงเรียนยังขาดแคลนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน และ
สิ่งอ านวยความสะดวกภายในโรงเรียนเพ่ือสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับผู้เรียน  นอกจากนี้การ
พัฒนาระบบกลไกการคัดกรองนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชนยังมีผู้คัดกรองไม่ครอบคลุมโรงเรียนทั้งหมด 
   เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของ
นักเรียนพิการ ให้สามารถพ่ึงตนเองได้และด ารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  รวมทั้งเพ่ือให้การจัด
การศึกษาส าหรับนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน มีคุณภาพ ไม่เป็นภาระแก่ผู้เรียน ผู้ปกครองและสถานศึกษาที่
ดูแลนักเรียนพิการจนเกินไป ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้จัดท าข้อเสนอแนวทางการปรับ
เพ่ิมอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลที่เหมาะสมส าหรับนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
   4) การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านอ่ืน ๆ 
    ได้ให้การอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะแก่นักเรียน อุดหนุน
ค่าก่อสร้างและปรับปรุงโรงเรียนเอกชนการกุศล โรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริฯ เพ่ือเสริมสร้างโอกาส
ทางการศึกษาแก่ผู้เรียน การอุดหนุนเป็นกรณีพิเศษแก่โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยและโรงเรียนวังไกลกังวล 
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รวมทั้งส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมส าหรับโรงเรียนพ้ืนที่ห่างไกลและโรงเรียนที่มีความ
จ าเป็น 
   5) การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
    ให้การอุดหนุนการจัดการศึกษาที่เป็นอัตลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมในพ้ืนที่แก ่
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) สถาบันศึกษาปอเนาะ โรงงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่
วิชาสามัญในระบบส าหรับครูผู้สอนศาสนา และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนอกระบบที่สอนศาสนา
อย่างเดียว นอกจากนี้ส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพและโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนโดย
อุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนโรงเรียนประเภทสามัญศึกษาทั่วไป จากประมาณ ร้อยละ 70 เป็น
ประมาณร้อยละ 85 เมื่อเทียบกับการอุดหนุนนักเรียนภาครัฐ และให้การอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แก่ครูโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในลักษณะของเงินเสี่ยงภัยเพ่ือแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพ้ืนที่ 
 
  2.3.4 ด้านระบบการบริหารจัดการในการก ากับดูแลและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
    บทบาทในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่ผ่านมา   
ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในโครงการที่เป็นลักษณะของการอบรมเพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนเป็นหลัก จนกลายเป็นกรอบแนวคิดและกระบวนทัศน์ในการท างานของบุคลากรใน
หน่วยงานเป็นส่วนใหญ่ และส่งผลให้บทบาทของการก ากับดูแลทั้งในด้านนโยบายและด้านการส่งเสริม
สนับสนุน เพ่ือสร้างและก ากับระบบของการจัดการศึกษาเอกชนให้มีประสิทธิภาพและเกิดการแข่งขันในเชิง
คุณภาพ ไม่ได้รับการผลักดันให้เกิดขึ้นเท่าที่ควรจะเป็น อย่างไรก็ตามในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา ส านักงานเริ่มให้
ความส าคัญกับบทบาทการก ากับดูแลส่งเสริม (Regulator) มากขึ้น โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) การก ากับดูแลส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส     
โคโรนา 2019 (Covid – 19) 

 (1) จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือโรงเรียนเอกชน “ฝ่าวิกฤตโควิด 19” 
  (2) พิจารณาสถานการณ์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือจัดท าแนวทางการจัด

การศึกษา 
  (3) ร่วมหารือกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

ในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในโรงเรียนเอกชนตามนโยนบายกระทรวงศึกษาธิการ 
  (4) จัดท าแนวทางการบริหารจัดการส าหรับโรงเรียนเอกชนเพ่ือป้องกันและควบคุมการ

แพร่ระบาด 
  (5) ร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในรูปแบบ “ศูนย์การ

เรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช.” ให้บริการรูปแบบ เนื้อหาการจัดการเรียนการสอนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
  (6) บริการสายด่วน 1693 รองรับข้อซักถาม และให้ข้อมูลต่าง ๆ ในช่วงสถานการณ์การ

แพร่ระบาด 
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  (7) ก าชับโรงเรียนให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และ ศบค. 
อย่างใกล้ชิด และการเปิด-ปิดสถานศึกษาในกรณีที่จ าเป็น รวมถึงปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 
และปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดแต่ละจังหวัด โดยค านึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรเป็น
ส าคัญ กรณีมีปัญหาให้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดโดยด่วน 

 (8) จัดท ามาตรการเสริมสภาพคล่องทางการเงินในการบริหารจัดการโรงเรียนจาก
กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ  

   - ให้โรงเรียนเอกชนในระบบที่รับเงินอุดหนุน กู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียน
ในระบบ เพื่อเสริมสภาพคล่องในการทางการเงินในการบริหารกิจการโรงเรียน โรงละไม่เกิน 1,000,000 บาท 
ระยะเวลาการช าระหนี้ 2 ปี และปรับปรุงประกาศฯ หลักเกณฑ์การกู้ยืม/ยืมเงิน เพ่ือให้โรงเรียนเอกชน
สามารถกู้ยืม/ยืมเงินเพ่ือเสริมสภาพคล่องในการทางการเงินในการบริหารกิจการโรงเรียน โรงละไม่เกิน 
3,000,000 บาท ระยะเวลาการช าระหนี้ 3 ปี 

   - ผ่อนผันการช าระหนี้เงินกู้ยืมและเงินยืมจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ 
ให้แก่โรงเรียนที่กู้ยืมและยืมไว้ที่ประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน  

 (9) การปรับหลักเกณฑ์ของเงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สามารถ    
ใช้จ่ายที่เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้ 

 (10) ด า เนินการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่า ใช้จ่ ายด้ านการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง จ านวน 2,000 บาท/นักเรียน 1 คน 

 
2) การปรับเพิ่มสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้ครูโรงเรียนเอกชน 
 เพ่ิมเพดานการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ของผู้อ านวยการ ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน จากไม่เกินคนละ 100,000 บาทต่อคนต่อปี เป็น 150,000 บาทต่อคนต่อปี เพ่ือ
แก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของครูโรงเรียนเอกชน จากการที่สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลไม่
เพียงพอ โดยเริ่มเบิกจ่ายตามเพดานค่ารักษาพยาบาลใหม่ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563  

 
3)  การก ากับดูแลส่งเสริมการด าเนินกิจการของโรงเรียนเอกชนและการจัดการข้อมูล

สารสนเทศทางการศึกษาเอกชน 
 (1) ได้ด าเนินการแก้ปัญหาโรงเรียนเอกชนมีสาขาโดยออกระเบียบว่าด้วยการขออนุญาต

และการอนุญาตจัดตั้งสาขาของโรงเรียนในระบบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  
 (2) การให้โรงเรียนมีอ านาจอนุญาตพาเด็กไปนอกสถานศึกษาได้เองโดยออกระเบียบว่า

ด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  
 (3) ออกระเบียบว่าด้วยการการเปิดสถานศึกษาบังคับใช้กับโรงเรียนเอกชนเป็นการ

เฉพาะเพ่ือความคล่องตัวในการบริหารจัดการ  
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 (4) ออกระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการแต่งตั้งผู้จัดการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เพ่ือป้องกันมิให้คนที่เคยถูกลงโทษไล่ออกมาเป็นผู้จัดการใน
โรงเรียนเอกชน 

 (5) จัดการ Big Data โดยด าเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาเอกชนที่ไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่มีข้อมูล ทั้งในส่วนของตราสาร/รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของ
โรงเรียน เอกสาร ปพ.3/รนช. SAR การแก้ไขปัญหาความไม่ชัดเจนของการส่งมอบเอกสารโรงเรียนเลิกกิจการ 
การออกระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
ของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2563 และด าเนินการเกี่ยวกับโรงเรียนในกรณีไม่ประกอบกิจการ  

 (6) พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส าคัญ เช่น ระบบงานทะเบียน
ส าหรับโรงเรียนเอกชน (REGIS) ระบบบริหารเงินอุดหนุน (PSIS) ระบบจัดการข้อมูลปอเนาะ ตาดีกา และสอน
ศาสนาอิสลาม (PLS) ระบบบริหารงานบุคคล (HROPEC) ระบบบริการโรงเรียนเอกชนออนไลน์ (PSS) ระบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDMS) โดยมีระบบศูนย์กลางบูรณาการฐานข้อมูล สช. (PDC) ท าหน้าที่ประมวลใน
ภาพรวมของข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ โดยระบบหลักในการจัดการข้อมูลส าหรับโรงเรียนเอกชน โดยมีระบบ
ย่อยที่เกี่ยวข้องได้แก่ ระบบบริหารจัดการหลักสูตร ระบบระเบียนนักเรียน ระบบตารางเรียน ตารางสอน 
ระบบลงทะเบียน ระบบบริหารจัดการครู ระบบวัดผลการเรียน ระบบรายงานผู้ส า เร็จการศึกษา (ปพ. และ 
รนช.) ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียน ระบบก าหนดสิทธิผู้ใช้งาน ระบบให้บริการข้อมูลนักเรียนและ
ผู้ปกครองแบบออนไลน์ ระบบบริหารครูผู้สอนและครูประจ าชั้นแบบออนไลน์  

 (7) งานสารสนเทศและงานบริการออนไลน์ในปัจจุบันส านักงานได้อ านวยความสะดวก
แก่ผู้รับบริการโดยให้ความส าคัญกับการให้บริการแบบออนไลน์มากขึ้น โดยงานบริการที่ ส าคัญ ได้แก่
ศูนย์บริการการศึกษาเอกชนออนไลน์ (มี 37 งานบริการ เช่น แต่งตั้ง ถอดถอน เป็นต้น) ระบบศูนย์กลาง
การบูรณาการข้อมูลทะเบียนโรงเรียนเอกชน และประวัติผู้เรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนเอกชน ระบบรับ – 
ส่ง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Application สช. On Mobile 

 
4) พัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาเอกชน 
 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนเอกชนนอกระบบ 

ระดับจังหวัด เพ่ือให้การจัดการศึกษานอกระบบได้รับการแก้ไขปัญหาและมีพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมมากข้ึน 



ส่วนที่ 2 
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 จากการประเมินสภาวการณ์และบริบทแวดล้อมที่มีผลต่อการจัดการศึกษาเอกชน ทั้งจากสถานการณ์
และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจและสังคม ทิศทางการพัฒนาประเทศที่ก าหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและ
ด้านที่เกี่ยวข้อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ       
ผลการพัฒนาการศึกษาเอกชนที่ผ่านมา จึงจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565         
ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนขึ้นโดยให้ความส าคัญกับ การสร้างระบบการศึกษา
เอกชนที่มีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาผู้เรียนให้ตอบสนองการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที่ 21  โดยมีสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ 
  “ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ด้วยระบบการศึกษาที่มี
คุณภาพได้มาตรฐาน”  

 พันธกิจ 
  1. ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาบนความหลากหลายของรูปแบบ ประเภท 
แนวคิด อัตลักษณ์ และปรัชญาในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน  
  2. สร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา การได้รับทางเลือกในการศึกษา และการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของผู้เรียนทั้งในและนอกระบบให้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  
  3. เพ่ิมบทบาทและการมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษา 
  4. ปรับบทบาทของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในการเป็นผู้ก ากับดูแลส่งเสริม
การจัดการศึกษาเอกชนให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

 เป้าหมายการพัฒนา  
  1. โรงเรียนเอกชนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล โดยมีการ
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมกับบริบทเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาตามแนวคิด อัตลักษณ์ หรือปรัชญาของโรงเรียน และมีระบบความรับผิดชอบทางการศึกษา
บนพื้นฐานที่ให้ผู้เรียนได้รับบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 
  2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงบริการทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่รัฐสนับสนุนและสามารถเรียนรู้ได้
ตลอดชีวิตได้ตามความต้องการผ่านการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ผ่านรูปแบบและช่องทางต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนเพ่ือให้เป็นคนไทยที่มีศักยภาพ 
ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความถนัดของแต่ละบุคคล 
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  3. โรงเรียนเอกชนมีบทบาทในการจัดการศึกษามากขึ้น ผ่านการปฏิรูประบบการจัดสรรทรัพยากร
ทางการศึกษา และก าหนดกลไกให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษาและการแข่งขันในเชิงคุณภาพ 
  4. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย 
สามารถก ากับดูแลส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชนให้มีคุณภาพมาตรฐาน  

ตัวช้ีวัดหลัก 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ด้านคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา 
1 คุณภาพนักเรียนดีขึ้น 

1.1 ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 
1.2 คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ดีขึ้น 
     1.2.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีมคีะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน    
             (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ข้ึนไปเพิ่มขึ้น   
             (1) ระดับประถมศึกษา 
                  - ภาษาไทย 
                  - ภาษาอังกฤษ 
                  - คณิตศาสตร ์
                  - วิทยาศาสตร ์
                  - รวมระดับประถมศึกษา 
             (2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
                  - ภาษาไทย 
                  - ภาษาอังกฤษ 
                  - คณิตศาสตร ์
                  - วิทยาศาสตร ์
                  - รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
             (3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
                  - ภาษาไทย 
                  - ภาษาอังกฤษ 
                  - คณิตศาสตร ์
                  - วิทยาศาสตร ์
                  - สังคมศึกษา 
                  - รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
             (4) รวมวิชาภาษาไทย ทั้ง 3 ระดับ 
             (5) รวมวิชาภาษาอังกฤษ ท้ัง 3 ระดับ 
             (6) รวมวิชาคณิตศาสตร์ ทั้ง 3 ระดับ 
             (7) รวมวิชาวิทยาศาสตร์ ทั้ง 3 ระดับ 

 
ร้อยละ 85 

 
 
 
 

เพิ่มเป็นร้อยละ 73 
เพิ่มเป็นร้อยละ 55 
เพิ่มเป็นร้อยละ 19 
เพิ่มเป็นร้อยละ 29 
เพิ่มเป็นร้อยละ 44 

 
เพิ่มเป็นร้อยละ 59 
เพิ่มเป็นร้อยละ 21 
เพิ่มเป็นร้อยละ 9 
เพิ่มเป็นร้อยละ 5 
เพิ่มเป็นร้อยละ 24 

 
เพิ่มเป็นร้อยละ 35 
เพิ่มเป็นร้อยละ 8 
เพิ่มเป็นร้อยละ 16 
เพิ่มเป็นร้อยละ 11 
เพิ่มเป็นร้อยละ 11 
เพิ่มเป็นร้อยละ 16 
เพิ่มเป็นร้อยละ 62 
เพิ่มเป็นร้อยละ 51 
เพิ่มเป็นร้อยละ 14 
เพิ่มเป็นร้อยละ 19 
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ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

             (8) รวมทุกวิชา ทั้ง 3 ระดับ 
1.3 ร้อยละของคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
     (O-NET) เฉลี่ยแตล่ะวิชาเพิม่ขึ้น  
1.4 คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เฉลีย่แตล่ะวิชา 
     ของโรงเรียนเอกชนดีกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ (ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6) 
1.5 ร้อยละของคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตดิ้านอิสลามศึกษา (I-NET)  
     เฉลี่ยแต่ละวิชาเพิม่ขึ้น 
1.6 ร้อยละของนักเรียนทีผ่่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสตูรแกนกลาง 
     การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ระดับดีขึ้นไป 
 

เพิม่เป็นร้อยละ 32 
ร้อยละ 1.5 

 
2 จาก 5 วิชา 

 
ร้อยละ 1.5 

 
ร้อยละ 80 

2 ประสิทธิภาพของสถานศึกษา 
2.1 ร้อยละของสถานศึกษาเอกชนที่มีผลการประเมินคณุภาพภายนอกของ สมศ.  
     ระดับดีขึ้นไป 
     2.1.1 ระดับปฐมวัย 
     2.1.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     2.1.3 โรงเรียนนานาชาต ิ
2.2 ร้อยละของสถานศึกษาเอกชนที่มีผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา 
     ระดับดีขึ้นไป 
     2.2.1 ระดับปฐมวัย 
     2.2.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     2.2.3 โรงเรียนนอกระบบ 
 

 
 
 

ร้อยละ 96.5 
ร้อยละ 90 
ร้อยละ 100 

 
 

ร้อยละ 97 
ร้อยละ 92 
ร้อยละ 85 

 
ด้านโอกาสทางการศึกษา 
3 ร้อยละของผูเ้รียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่รัฐสนับสนุน 

 
ร้อยละ 100 

4 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบและกลไกการคัดกรองนักเรียนพิการในโรงเรยีนเอกชน มีเครือข่าย 
การคัดกรอง  

ครบ 77 จังหวัด 
 

5 จ านวนนักเรียนท่ีเป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา 
และการพัฒนาสมรรถภาพหรือบรกิารทางการศึกษาท่ีเหมาะสมตามความจ าเป็น 
 

270,000 คน 

ด้านการมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษา 
6 สัดส่วนผู้เรียนเอกชนเมื่อเทียบกับรัฐ 

 
23 : 77 
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ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ด้านประสิทธิภาพในการก ากับดูแลส่งเสริม 
7 คะแนนผลการประเมินการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการของส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน 
4.10 คะแนน 

8 ร้อยละของผูร้ับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทีม่ีความพึงพอใจต่อส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนระดบัดีขึน้ไป 
 

ร้อยละ 85 

9 มีการปรับปรุงกฎหมายหรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจดัการศึกษาของโรงเรียนเอกชน  
ให้สอดคล้องกับบรบิทในปัจจุบัน มีความยืดหยุ่น และสะดวกต่อการจัดการศึกษา 
 

9 ฉบับ 

  
 ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาระบบการเรียนรู้ 
 เป้าหมาย 
     1. คุณภาพของการศึกษาเอกชนดีขึ้น ผู้เรียนได้รับการพัฒนาขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ
ที่มี มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทักษะชีวิต มีความรู้ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
     2. โรงเรียนเอกชนบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้เรียน 
โดยประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการให้บริการทางการศึกษา 
 แนวทางการพัฒนา 
     1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม รวมถึงการวาง
พ้ืนฐานการเรียนรู้ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้ โดยบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้ใน
หลักสูตรสถานศึกษารวมทั้งส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน  
     2. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษาปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลให้เอ้ือ
ต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 
     3. ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านกลไกต่าง ๆ อาทิ การจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ การพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบให้เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์ของ
หน่วยงานด้านการส่งเสริม ก ากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ 
     4. เสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา ทั้งในและ
ต่างประเทศ 
     5. ก ากับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้โรงเรียนเอกชนจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
บริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของผู้เรียน   
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา 
 เป้าหมาย 
     1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ภายใต้
ระบบจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม สะท้อนความต้องการจ าเป็นที่แตกต่างกันของผู้เรียนและโรงเรียน 
     2. โรงเรียนเอกชนมีบทบาทในการจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
 แนวทางการพัฒนา 
     1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าถึงโอกาสในการรับ
บริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 
     2. ปฏิรูประบบทรัพยากรในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา รวมทั้งสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และให้เอ้ือต่อการเข้าถึงการศึกษาอย่าง
เสมอภาค ทั่วถึง และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
     3. ก าหนดมาตรการทางด้านภาษีและสิทธิประโยชน์อ่ืนเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเอกชน 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 เป้าหมาย 
     1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและปลูกจิตส านึกที่เหมาะสมด้านความมั่นคง  
     2. การจัดการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีคุณภาพมาตรฐานและเหมาะสมกับสภาพ
ทางสังคมและวัฒนธรรมในพื้นท่ี 
 แนวทางการพัฒนา 
     1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันหลักของชาติ    
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคง
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ยาเสพติด 
     3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของผู้เรียน
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาที่เป็นอัตลักษณ์ทางสังคมและ
วัฒนธรรมในพื้นท่ี 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบการก ากับดูแลส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 เป้าหมาย 
     1. ระบบการบริหารจัดการในการก ากับดูแลส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีประสิทธิภาพ ทันสมัย   
มีความเป็นพลวัตร ก้าวทันบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
 แนวทางการพัฒนา 
     1. ปรับบทบาทและโครงสร้างในการบริหารงานของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนให้เป็นผู้ก ากับดูแลส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้มีคุณภาพมาตรฐาน (Regulator) รวมทั้งปรับ    
กระบวนทัศน์และกรอบแนวคิดของบุคลากรให้รองรับการปรับบทบาทของส านักงานฯ และพัฒนาให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
     2. พัฒนาระบบและกลไกในการคุ้มครองผู้บริโภค และระบบการช่วยเหลือและดูแลผู้เรียน ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
     3. พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และยกเลิกกฎระเบียบ แนวปฏิบัติเพ่ือให้สามารถอ านวยความสะดวก
ต่อการจัดตั้งและด าเนินกิจการของโรงเรียนเอกชน 
       4. พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (Big Data In Education) ที่ครอบคลุม
ข้อมูลการจัดการศึกษาในแต่ละประเภท ข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ ข้อมูลค่าเล่าเรียน 
(ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน) ของแต่ละโรงเรียน พร้อมทั้งน าเทคโนโลยีดิจิทั ลมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้บริการแก่สถานศึกษาและประชาชน  

 



 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

ตารางแสดงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 



ตวัชีว้ัด/ หน่วยงาน

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่บัผิดชอบ

1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาเดก็ปฐมวัย 1. เพือ่ส่งเสริมให้ 400 โรง 600 คน 1. ร้อยละของโรงเรียน           2.2983           0.4928                 -                   -                2.7911 กส.

   1.1 ประชุมจดัท ำหลักสูตรกำรพฒันำกำรจดั    โรงเรียนเอกชน 1 คร้ัง    เอกชนที่ได้รับกำร            0.1222                  -                    -                    -                 0.1222

         ประสบกำรณ์เรียนรู้ส ำหรับเด็กปฐมวยั    ที่เปดิสอนระดับปฐมวยั    ส่งเสริมและพฒันำ

   1.2 พฒันำสมรรถนะครูด้ำนกำรจดัประสบกำรณ์    สำมำรถจดักำรศึกษำ 200 โรง 300 คน    สำมำรถจดักำรศึกษำ            1.6198                  -                    -                    -                 1.6198

        เรียนรู้ส ำหรับเด็กปฐมวยั    ได้อยำ่งมีคุณภำพ    ปฐมวยัได้อยำ่งมีคุณภำพ

   1.3 พฒันำบคุลำกรที่ดูแลเด็กปฐมวยั    และสอดคล้องกบั 200 โรง 300 คน    (ร้อยละ 85)            0.5563            0.4928                  -                    -                 1.0491

   1.4 สรุป ติดตำม และประเมินผล    มำตรฐำนสถำนพฒันำ รำยงำน 1 ฉบบั 2. ร้อยละของครูและ                  -                    -                    -                    -                       -   

   เด็กปฐมวยัแหง่ชำติ    บคุลำกรที่ดูแลเด็ก

2. เพือ่พฒันำครูและ    ปฐมวยัในโรงเรียน

   บคุลำกรที่ดูแลเด็ก    เอกชนที่ได้รับกำร

   ปฐมวยัใหม้ีทักษะ    พฒันำสำมำรถน ำ

   ควำมเชี่ยวชำญ    ควำมรู้ที่ได้ไปใช้จดักำร

   ในศำสตร์กำรดูแล    เรียนรู้ได้และมีทักษะ

   เด็กปฐมวยัและ    และควำมเชี่ยวชำญเพิม่

   สำมำรถจดักำรเรียน    มำกขึน้ (ร้อยละ 80)

   กำรสอนได้อยำ่งมี

   ประสิทธภิำพ

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง

ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาระบบการเรียนรู้

เปา้หมาย
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ตวัชีว้ัด/ หน่วยงาน

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่บัผิดชอบ

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง

ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาระบบการเรียนรู้

เปา้หมาย

2. โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการ 1. เพือ่พฒันำควำมรู้ 2,862 โรง 1. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน

   

          0.3472           2.1504           8.5962           0.2664            11.3602 กส.

   เรียนรู้ การวัดและประเมนิผล    ควำมเขำ้ใจเกีย่วกบั    เอกชนในระบบประเภท

   2.1 ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำร    หลักสูตรฐำนสมรรถนะ 32 คน 1 คร้ัง    สำมัญศึกษำที่เปดิสอน            0.3472                  -                    -                    -                 0.3472

   2.2 อบรมเพือ่พฒันำควำมรู้ควำมเขำ้ใจเกีย่วกบั    กำรจดักำรเรียนรู้เพือ่ 2,862 โรง    ระดับประถมศึกษำและ                  -              2.1504            8.5962                  -               10.7466

        หลักสูตรฐำนสมรรถนะ กำรจดักำรเรียนรู้    พฒันำสมรรถนะ    มัธยมศึกษำในปกีำร

        เพือ่พฒันำสมรรถนะ และกำรประเมิน    และกำรประเมิน    ศึกษำ 2564

        สมรรถนะของผู้เรียน    สมรรถนะของผู้เรียน    (2,290 โรง) ที่มีผู้บริหำร

        2.3.1 อบรมแกนน ำระดับจงัหวดั 2. เพือ่ขบัเคล่ือนกำรปรับ 164 คน    และครูได้รับกำรพฒันำ

        2.3.2 อบรมผู้บริหำร ครู และบคุลำกร    หลักสูตรสถำนศึกษำ 2,862 โรง    ใหม้ีควำมรู้ควำมเขำ้ใจ

                โรงเรียนเอกชน และบคุลำกรทำง    กำรจดักำรเรียนรู้ 5,724 คน    เกีย่วกบักำรศึกษำฐำน

                กำรศึกษำที่เกีย่วขอ้ง    กำรวดัและประเมินผล    สมรรถนะ

   2.3 ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ    ของโรงเรียนเอกชน 2,862 โรง 2. ร้อยละ 50 ของโรงเรียน                  -                    -                    -              0.2664               0.2664

        โรงเรียน    ใหเ้ปน็ไปตำมแนวทำง    เอกชนฯ (1,431 โรง)

   กำรพฒันำสมรรถนะ    มีกำรปรับหลักสูตร

   ของผู้เรียน    สถำนศึกษำ กำรจดักำร

   เรียนรู้ กำรวดัและ

   ประเมินผลของโรงเรียน

   โดยยดึสมรรถนะมำเปน็

   หลักในกำรจดักำรศึกษำ
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ตวัชีว้ัด/ หน่วยงาน

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่บัผิดชอบ

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง

ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาระบบการเรียนรู้

เปา้หมาย

3. โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียน 1. เพือ่พฒันำทักษะด้ำน 300 โรง 600 คน 1. จ ำนวนโรงเรียนเอกชน                 -             1.5192           1.9669           0.3734              3.8595 กส., กร.

   การสอนส าหรับศตวรรษที ่21    กำรจดักำรเรียนรู้    ที่ได้รับกำรส่งเสริมกำร

   3.1 พฒันำสมรรถนะครูด้ำนกำรจดักำรเรียน    เชิงรุก โดยเน้นทักษะ 250 โรง 500 คน    พฒันำด้ำนสมรรถนะ                  -              1.5018            1.5017                  -                 3.0035 กส.

        สู่หอ้งเรียนส ำหรับศตวรรษที่ 21    ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21    กำรจดักำรเรียนใน

        ส ำหรับโรงเรียนเอกชนประเภทสำมัญศึกษำ 2. เพือ่พฒันำควำมรู้    ศตวรรษที่ 21

   3.2 พฒันำกระบวนกำรจดักำรเรียนกำรสอน    ควำมสำมำรถในกำร 50 โรง 100 คน    (300 โรง)                  -              0.0174            0.4652            0.0174               0.5000 กร.

        เพือ่รองรับกำรเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21    ออกแบบรำยวชิำ 2. ร้อยละของครูโรงเรียน

        ส ำหรับโรงเรียนเอกชนนอกระบบ    เพิม่เติม/กจิกรรม    เอกชนที่ได้รับกำร

   3.3 สรุป ติดตำม และประเมินผล    พฒันำผู้เรียนส ำหรับ รำยงำน 1 ฉบบั    พฒันำด้ำนสมรรถนะ                  -                    -                    -              0.3560               0.3560 กส.

   ศตวรรษที่ 21    กำรจดักำรเรียน

3. เพือ่พฒันำควำมรู้    กำรสอนในศตวรรษ

   ควำมเขำ้ใจ และ    ที่ 21 สำมำรถน ำ

   สมรรถนะด้ำนกำรใช้    ควำมรู้ที่ได้ไปใช้ในกำร

   ส่ือเทคโนโลยสี ำหรับ    จดักำรเรียนรู้ได้อยำ่งมี

   ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21    ประสิทธภิำพ

   (ร้อยละ 80)
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ตวัชีว้ัด/ หน่วยงาน

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่บัผิดชอบ

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง

ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาระบบการเรียนรู้

เปา้หมาย

4. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพือ่ส่งเสริมใหโ้รงเรียน 376 โรง 1. จ ำนวนโรงเรียนที่ได้รับ           2.6328           0.5265                 -                   -                3.1593 กส.

   คณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เอกชนพฒันำรูปแบบ 752 คน    กำรพฒันำ (376 โรง)

   4.1 พฒันำทักษะกำรออกแบบกจิกรรมกำรจดั กำรจดักำรเรียนรู้ด้ำน 376 โรง 2. ร้อยละของครูที่ได้รับ            2.6328            0.5265                  -                    -                 3.1593

        กำรเรียนรู้ด้ำนคณิตศำสตร์ วทิยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ วทิยำศำสตร์ 752 คน    กำรพฒันำมีกำรน ำ

        และเทคโนโลยใีนกำรพฒันำผู้เรียนใหม้ีทักษะ และเทคโนโลยใีนกำร    ควำมรู้ที่ได้ไปใช้

        ในศตวรรษที่ 21 พฒันำผู้เรียนใหม้ีทักษะ    ออกแบบกำรจดั

   4.2 สรุป ติดตำม และประเมินผล ในศตวรรษที่ 21 รำยงำน 1 ฉบบั    กำรเรียนรู้ (ร้อยละ 80)                  -                    -                    -                    -                       -   
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ตวัชีว้ัด/ หน่วยงาน

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่บัผิดชอบ

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง

ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาระบบการเรียนรู้

เปา้หมาย

5. โครงการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ เพือ่พฒันำครูผู้สอน 3,000 คน 1. จ ำนวนครูที่ได้รับกำร           0.1461           4.8658                 -                   -                5.0119 กส.

    (coding) ใหม้ีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ    พฒันำ (3,000 คน)

    5.1 ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำน ในแนวทำงกำรจดั 2. ร้อยละของครูโรงเรียน            0.1461                  -                    -                    -                 0.1461

    5.2 พฒันำทักษะกำรจดักำรเรียนรู้วทิยำกำร กจิกรรมกำรเรียนรู้ 3,000 คน    เอกชนที่ได้รับกำรพฒันำ                  -              4.8658                  -                    -                 4.8658

          ค ำนวณและภำษำคอมพวิเตอร์ (Coding) วทิยำกำรค ำนวณ    สำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้

         5.2.1 ระดับประถมศึกษำ และภำษำคอมพวิเตอร์    ในกำรจดักำรเรียน                  -              2.7655                  -                    -                 2.7655

         5.2.2 ระดับมัธยมศึกษำ (Coding) และสำมำรถ    กำรสอนได้ (ร้อยละ 80)                  -              2.1003                  -                    -                 2.1003

   5.3 สรุป ติดตำม และประเมินผล น ำควำมรู้ไปประยกุต์ใช้ รำยงำน 1 ฉบบั                  -                    -                    -                    -                       -   

ในกำรจดักำรเรียน

กำรสอนได้
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ตวัชีว้ัด/ หน่วยงาน

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่บัผิดชอบ

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง

ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาระบบการเรียนรู้

เปา้หมาย

6. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน เพือ่เสริมสร้ำงควำมรู้ 400 คน 1. จ ำนวนครูโรงเรียน                 -             1.6592           0.1311                 -                1.7903 กส., กน.

    ภาษาตา่งประเทศ ควำมสำมำรถ และเพิม่     เอกชนที่ได้รับกำร

    6.1 พฒันำเทคนิคกำรจดักำรเรียนกำรสอน ทักษะด้ำนกำรจดักำร 250 คน     พฒันำ (400 คน)                  -              1.0415                  -                    -                 1.0415 กส.

          ภำษำองักฤษ เรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 2. ร้อยละของครูโรงเรียน

    6.2 ติดตำมผลกำรพฒันำเทคนิคกำรจดักำรเรียน ใหก้บัครูโรงเรียนเอกชน 20 โรง    เอกชนที่ได้รับกำรพฒันำ                  -                    -              0.0776                  -                 0.0776 กส.

         กำรสอนภำษำองักฤษ    สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้

    6.3 พฒันำเทคนิคกำรจดักำรเรียนกำรสอน 150 คน    ไปใช้จดักำรเรียน                  -              0.6177                  -                    -                 0.6177 กน.

          ภำษำจนีและกำรประยกุต์ใช้ส่ือออนไลน์    กำรสอนได้ (ร้อยละ 80)

          ในกำรจดักำรเรียนกำรสอน

    6.4 ติดตำมผลกำรพฒันำกำรใช้เทคนิคกำรสอน 20 โรง                  -                    -              0.0535                  -                 0.0535 กน.

          ภำษำจนีและกำรประยกุต์ใช้ส่ือออนไลน์

          ในกำรจดักำรเรียนกำรสอน
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ตวัชีว้ัด/ หน่วยงาน

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่บัผิดชอบ

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง

ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาระบบการเรียนรู้

เปา้หมาย

7. โครงการประเมนิคุณภาพผู้เรียนระดบั เพือ่ประเมินควำม ป.1 2,536 โรง 1. ร้อยละของนักเรียนชั้น         13.9201           0.3183                 -                   -              14.2384 กส.

   การศึกษาภาคบงัคับ สำมำรถด้ำนกำรอำ่น ป.3 2,496 โรง    ป.1 ของโรงเรียนเอกชน

(Reading Test : RT)    ที่สมัครใจเขำ้รับ

ของนักเรียนชั้น    กำรประเมินได้รับกำร

ประถมศึกษำปทีี่ 1    ประเมินกำรอำ่น

และประเมิน    (ร้อยละ 95)

ควำมสำมำรถพืน้ฐำน 2. ร้อยละของนักเรียนชั้น

ของผู้เรียนระดับชำติ    ป.3  ของโรงเรียนเอกชน

(National Test : NT)    ที่สมัครใจเขำ้รับ

ของนักเรียนชั้น    กำรประเมินได้รับกำร

ประถมศึกษำปทีี่ 3    ประเมินควำมสำมำรถ

   ด้ำนภำษำไทย และ

   ด้ำนคณิตศำสตร์

   (ร้อยละ 95)
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ตวัชีว้ัด/ หน่วยงาน

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่บัผิดชอบ

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง

ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาระบบการเรียนรู้

เปา้หมาย

8. โครงการพัฒนาหลักสูตรทีม่ทีกัษะอาชพีสูง เพือ่จดัท ำหลักสูตรทักษะ 20 หลักสูตร 1. จ ำนวนหลักสูตรทักษะ           0.3441           0.8380           0.4800           0.0119              1.6740 กร.

    ตามความตอ้งการของตลาดงาน อำชีพที่ตอบสนองควำม    อำชีพที่ได้รับกำรพฒันำ

   8.1 ประชุมระดมควำมคิดเหน็ควำมต้องกำร ต้องกำรของตลำดงำน 77 คน    (20 หลักสูตร)            0.2556                  -                    -                    -                 0.2556

        ในกำรพฒันำหลักสูตร ใหเ้ปน็หลักสูตรต้นแบบ 2. ร้อยละของหลักสูตร

   8.2 ประชุมก ำหนดกรอบพฒันำหลักสูตร ของส ำนักงำน 77 คน    ทักษะอำชีพที่พฒันำ            0.0885                  -                    -                    -                 0.0885

   8.3 ประชุมเชิงปฏบิติักำรจดัท ำหลักสูตร คณะกรรมกำรส่งเสริม 20 หลักสูตร    มีควำมสอดคล้องกบั                  -              0.8380            0.4190                  -                 1.2570

   8.4 จดัท ำส่ือประชำสัมพนัธห์ลักสูตรต้นแบบ กำรศึกษำเอกชน 1 รำยกำร    ควำมต้องกำรของ                  -                    -              0.0610                  -                 0.0610

   8.5 สรุปและประเมินผลกำรด ำเนินงำน รำยงำน 1 ฉบบั    ตลำดงำนและมำตรฐำน                  -                    -                    -              0.0119               0.0119

   อำชีพ (ร้อยละ 100)
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ตวัชีว้ัด/ หน่วยงาน

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่บัผิดชอบ

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง

ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาระบบการเรียนรู้

เปา้หมาย

9. โครงการส่งเสริมความร่วมมอืการพัฒนา 1. เพือ่แกไ้ขปญัหำ 620 คน 1. จ ำนวนโรงเรียนเอกชน                 -             0.1364           0.3194           0.4006              0.8564 กน.

     การเรียนการสอนภาษาจีน    ขำดแคลนครูภำษำจนี    ที่มีครูอำสำสมัครจนี

    9.1 ประชุมสร้ำงสำยสัมพนัธค์รูอำสำสมัครจนี    ในโรงเรียนเอกชน 60 คน    ร่วมพฒันำกำรเรียน                  -              0.1364                  -                    -                 0.1364

         กอ่นกลับมำตุภมูิ รุ่นที่ 19 2. เพือ่เพิม่ศักยภำพ    กำรสอน (150 โรง)

    9.2 ประชุมสัมมนำผู้บริหำรโรงเรียนและ    กำรจดักำรเรียน 400 คน  2. ร้อยละของผู้บริหำร                  -                    -              0.3194                  -                 0.3194

         ปฐมนิเทศครูอำสำสมัครจนี รุ่นที่ 20    ภำษำจนีในโรงเรียน    โรงเรียนเอกชน

   9.3 ติดตำมผลกำรสอนภำษำจนี    เอกชน 40 โรง    ที่เขำ้ร่วมประชุมมี                  -                    -                    -              0.0600               0.0600

        ของครูอำสำสมัครจนี 3. เพือ่พฒันำศักยภำพ    ควำมรู้ควำมเขำ้ใจใน

   9.4 พฒันำคุณภำพผู้เรียนภำษำจนี    ด้ำนภำษำจนีของ 120 คน    กำรด ำเนินกำรรับครูอำ                  -                    -                    -              0.3406               0.3406

   นักเรียนโรงเรียน    สมัครจนี (ร้อยละ 80)

   เอกชน 3. ร้อยละของนักเรียน

   ที่เปน็ตัวแทนเขำ้แขง่ขนั

   ประกวดสุนทรพจน์

   ภำษำจนีระดับนำนำชำติ

   (ร้อยละ 80)
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ตวัชีว้ัด/ หน่วยงาน

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่บัผิดชอบ

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง

ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาระบบการเรียนรู้

เปา้หมาย

10. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกัน 1. เพือ่ส่งเสริม ติดตำม 4,306 โรง 1. จ ำนวนโรงเรียนเอกชน           0.6793           4.1473                 -                   -                4.8266 กส., กน.

     คุณภาพการศึกษา    และพฒันำกำรจดั     ที่ได้รับกำรส่งเสริมและ กร.

     10.1 ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำร    กำรศึกษำและกำร 12 คร้ัง     พฒันำด้ำนกำรประกนั            0.1866            0.1866                  -                    -                 0.3732 กส.

            และจดัท ำคู่มือกำรเขยีนรำยงำนผล    ด ำเนินงำนระบบกำร     คุณภำพกำรศึกษำ

            กำรประเมินตนเอง (SAR) ของโรงเรียน    ประกนัคุณภำพ     (4,306 โรง)

            เอกชนประเภทสำมัญศึกษำ    กำรศึกษำของโรงเรียน 2. ร้อยละของโรงเรียน

    10.2 อบรมสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจด้ำนกำร    เอกชนใหม้ี 580 โรง    เอกชนที่ได้รับกำรพฒันำ                  -              0.2910                  -                    -                 0.2910 กส.

           สร้ำงนวตักรรม    ประสิทธภิำพ    สำมำรถด ำเนินงำนด้ำน

    10.3 อบรมสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจกำรจดัท ำ 2. เพือ่ส่งเสริมและพฒันำ 3,756 โรง    กำรประกนัคุณภำพ                  -              1.1356                  -                    -                 1.1356 กส.

           รำยงำนประเมินผลตนเอง (SAR)    กำรจดักำรศึกษำของ    กำรศึกษำได้อยำ่งมี

           10.3.1 เจำ้หน้ำที่ ศธจ./สช.จงัหวดั    โรงเรียนเอกชนใหม้ี 228 คน    ประสิทธภิำพ                  -              0.0912                  -                    -                 0.0912

           10.3.2 โรงเรียนเอกชนประเภทสำมัญ    คุณภำพมำตรฐำน 580 โรง    (ร้อยละ 80)                  -              0.2857                  -                    -                 0.2857

                     ศึกษำในพืน้ที่ กทม .

           10.3.2 โรงเรียนเอกชนประเภทสำมัญ 3,176 โรง                  -              0.7587                  -                    -                 0.7587

                     ศึกษำในส่วนภมูิภำค

   10.4 ติดตำมกำรด ำเนินงำนกำรประกนัคุณภำพ 3,206 โรง            0.0391            0.3128                  -                    -                 0.3519 กส.

          กำรศึกษำของโรงเรียนเอกชนประภท

          สำมัญศึกษำ

          10.4.1 โรงเรียนในพืน้ที่ กทม . 30 โรง            0.0391            0.0587                  -                    -                 0.0978
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ตวัชีว้ัด/ หน่วยงาน

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่บัผิดชอบ

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง

ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาระบบการเรียนรู้

เปา้หมาย

          10.4.2 โรงเรียนในส่วนภมูิภำค 3,176 โรง                  -              0.2541                  -                    -                 0.2541

   10.5 ประชุมสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำร 500 โรง                  -              0.0801                  -                    -                 0.0801 กส.

          ประเมินคุณภำพภำยนอก

   10.6 ติดตำมกำรน ำผลกำรประกนัคุณภำพ 10 โรง            0.0514            0.0772                  -                    -                 0.1286 กส.

          ภำยนอกไปใช้ในกำรพฒันำคุณภำพกำรจดั

          กำรศึกษำ

   10.7 สร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรประเมิน 120 โรง                  -              0.2368                  -                    -                 0.2368 กส.

          รำงวลัพระรำชทำน

   10.8 ประชุมวเิครำะหแ์ละสังเครำะหร์ำยงำนผล 2 คร้ัง            0.0640            0.0647                  -                    -                 0.1287 กส.

          กำรประเมินตนเอง (SAR) ของโรงเรียน

          เอกชนประเภทสำมัญศึกษำ

   10.9 ประชุมสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำร 76 คน                  -              0.0522                  -                    -                 0.0522 กร.

          ขบัเคล่ือนระบบกำรประกนัคุณภำพศึกษำ

          โรงเรียนนอกระบบ

   10.10 ติดตำมและส่งเสริมระบบกำรประกนั 400 โรง                  -              0.8200                  -                    -                 0.8200 กร.

            คุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนนอกระบบ

   10.11 ประชุมเพือ่พฒันำคู่มือกำรประกนัคุณภำพ 3 คร้ัง            0.2570            0.1285                  -                    -                 0.3855 กร.

            กำรศึกษำของโรงเรียนนอกระบบ
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ตวัชีว้ัด/ หน่วยงาน

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่บัผิดชอบ

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง

ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาระบบการเรียนรู้

เปา้หมาย

   10.12 ประชุมเพือ่พฒันำระบบกำรประกนั 3 คร้ัง                  -              0.2430                  -                    -                 0.2430 กร.

            คุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนนอกระบบ

            และสรุปรำยงำนกำรด ำเนินงำน

   10.13 ประชุมขบัเคล่ือนกำรบรูณำกำรสร้ำง 150 โรง                  -              0.3970                  -                    -                 0.3970 กน.

            ควำมรู้ควำมเขำ้ใจเกีย่วกบักำรประกนั

            คุณภำพกำรศึกษำและกำรส่งเสริม

            กำรศึกษำนำนำชำติ

   10.14 ประชุมคณะกรรมกำรพจิำรณำองค์กร 10 คร้ัง            0.0812            0.1218                  -                    -                 0.2030 กน.

            รับรองมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียน

            นำนำชำติ
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ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

OFFICE OF THE PRIVATE EDUCATION COMMISSION 



ตวัชีว้ัด/ หน่วยงาน

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่บัผิดชอบ

1. โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจัด เพือ่ใหน้ักเรียนโรงเรียน 1,949,302 คน 1. จ ำนวนนักเรียนใน     6,399.4983     5,786.9270     7,442.4774     7,442.4773       27,071.3800 กก.

   การศึกษาตัง้แตร่ะดบัอนุบาลจนจบการศึกษา เอกชนมีโอกำสได้รับ     โรงเรียนเอกชนได้รับ

   ขัน้พ้ืนฐาน กำรศึกษำขัน้พืน้ฐำนโดย     กำรสนับสนุนกำรจดั

     1.1 ค่ำจดักำรเรียนกำรสอน ไม่เสียค่ำใช้จำ่ย 1,949,302 คน     กำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน      5,786.9271      5,786.9270      5,786.9270      5,786.9270       23,147.7081

     1.2 ค่ำหนังสือเรียน 1,949,302 คน     (1,949,302 คน)                  -                    -           677.7329         677.7328         1,355.4657

     1.3 ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน 1,949,302 คน 2. ร้อยละของผู้ปกครอง                  -                    -           365.2464         365.2464            730.4928

     1.4 ค่ำอปุกรณ์กำรเรียน 1,949,302 คน    ของนักเรียนสำมำรถลด         234.6767                  -           234.6767         234.6767            704.0301

     1.5 ค่ำกจิกรรมพฒันำคุณภำพผู้เรียน 1,949,302 คน    ค่ำใช้จำ่ยด้ำนกำรศึกษำ         377.8945                  -           377.8944         377.8944         1,133.6833

   ตำมรำยกำรที่ได้รับกำร

   สนับสนุน (ร้อยละ 100)

2. เงนิอุดหนุนเพ่ิมการครองชพีชัว่คราว เพือ่ช่วยเหลือส่งเสริมและ 1,226 คน ร้อยละของครูโรงเรียน           2.4723           2.4722           2.4722           2.4722              9.8889 กก.

   ครูโรงเรียนเอกชน สนับสนุนโรงเรียนเอกชน เอกชนที่มีสิทธไิด้รับกำร

ในกำรปรับเงินเดือนครู ช่วยเหลือส่งเสริมและ

ใหส้อดคล้องกบันโยบำย สนับสนุนได้รับเงินเพิม่

ของรัฐ กำรครองชีพ (ร้อยละ 100)

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน

ยทุธศาสตร์ที ่2 การเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง
เปา้หมาย
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ตวัชีว้ัด/ หน่วยงาน

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่บัผิดชอบ

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน

ยทุธศาสตร์ที ่2 การเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง
เปา้หมาย

3. โครงการพัฒนาคนตลอดชว่งวัย เพือ่ส่งเสริมและพฒันำ 1,444,074 คน จ ำนวนนักเรียนระดับ     1,843.1972                 -       1,843.1972        876.0717        4,562.4661 กก.

    3.1 เงินอดุหนุนโครงกำรอำหำรเสริม (นม) นักเรียนระดับปฐมวยั 1,444,074 คน ปฐมวยัและระดับ         876.0716                  -           876.0716         876.0717         2,628.2149

    3.2 เงินอดุหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวนั และประถมศึกษำใหม้ี 460,536 คน ประถมศึกษำที่ได้รับกำร         967.1256                  -           967.1256                  -           1,934.2512

สุขภำพอนำมัย ส่งเสริมและพฒันำคุณภำพ

ที่สมบรูณ์แขง็แรงมี ชีวติ  (1,444,074 คน)

น้ ำหนักส่วนสูงเปน็ไป

ตำมเกณฑ์มำตรฐำน

4. เงนิอุดหนุนค่าก่อสร้างและปรับปรุงโรงเรียน เพือ่ส่งเสริมสนับสนุน 4 โรง จ ำนวนโรงเรียนเอกชน         12.8714         12.8713         12.8713         12.8713            51.4853 กก.

   เอกชนการกุศล โรงเรียนเอกชนกำร กำรกศุลที่ได้รับกำรสนับ

กศุลด้ำนค่ำใช้จำ่ย สนุนค่ำกอ่สร้ำงและ

ในกำรกอ่สร้ำงและ ปรับปรุงอำคำรเรียน/

ปรับปรุงอำคำรเรียน/ อำคำรประกอบ (4 โรง)

อำคำรประกอบ

ใหเ้พยีงพอและเหมำะสม

กบักำรรองรับนักเรียน
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ตวัชีว้ัด/ หน่วยงาน

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่บัผิดชอบ

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน

ยทุธศาสตร์ที ่2 การเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง
เปา้หมาย

5. เงนิอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษครูทีส่อน เพือ่ใหค้รูที่สอนนักเรียน 250 คน ร้อยละของครูที่สอน           1.8750           1.8750           1.8750           1.8750              7.5000 กส., กก.

   นักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน พกิำรในโรงรียนเอกชน นักเรียนพกิำรในโรงเรียน

ได้รับค่ำตอบแทน เอกชนที่ได้รับค่ำตอบแทน

เปน็เงินเพิม่พเิศษ พเิศษ (ร้อยละ 100)

เช่นเดียวกบัครูที่สอน

นักเรียนพกิำรในโรงเรียน

ของรัฐ

6. เงนิอุดหนุนสิ่งอ านวยความสะดวกและสื่อ เพือ่ใหน้ักเรียนพกิำร 4,228 คน ร้อยละของนักเรียนพกิำร           2.1140           2.1140           2.1140           2.1140              8.4560 กส., กก.

   บริการของนักเรียนพิการ ในโรงเรียนเอกชนได้รับ ในโรงเรียนเอกชนที่ได้รับ

กำรอดุหนุนส่ิงอ ำนวย กำรสนับสนุนส่ิงอ ำนวย

ควำมสะดวก ส่ือ บริกำร ควำมสะดวก ส่ือ บริกำร

และควำมช่วยเหลืออืน่ใด และควำมช่วยเหลืออืน่ใด

ทำงกำรศึกษำเช่นเดียว ทำงกำรศึกษำเหมำะสม

กบันักเรียนพกิำรใน ตำมควำมต้องกำรจ ำเปน็

โรงเรียนของรัฐ ของแต่ละบคุคล

(ร้อยละ 100)
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ตวัชีว้ัด/ หน่วยงาน

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่บัผิดชอบ

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน

ยทุธศาสตร์ที ่2 การเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง
เปา้หมาย

7. เงนิอุดหนุนโรงเรียนวังไกลกังวล เพือ่อดุหนุนเปน็กรณี 1 โรง โรงเรียนได้รับกำรอดุหนุน 1.5000          -               -               -               1.5000             กข.

   (อดุหนุนด้ำนค่ำใช้จำ่ยเงินเดือนครู พเิศษตำมมติคณะ ค่ำใช้จำ่ยตำมมติคณะ

   และบคุลำกรอืน่ในโรงเรียน ) รัฐมนตรีส ำหรับช่วยเหลือ รัฐมนตรี

ค่ำใช้จำ่ยด้ำนเงินเดือน

ของครูและบคุลำกรอืน่

ในโรงเรียน

8. เงนิอุดหนุนโรงเรียนวชริาวุธวิทยาลัย เพือ่อดุหนุนเปน็กรณี 1 โรง โรงเรียนได้รับกำรอดุหนุน 1.5000          -               -               -               1.5000             กข.

   (อดุหนุนค่ำใช้จำ่ยด้ำนอำคำรเรียนและอำคำร พเิศษตำมมติคณะ ค่ำใช้จำ่ยตำมมติคณะ

   ประกอบ และค่ำใช้จำ่ยส ำหรับกำรพฒันำ รัฐมนตรีเพือ่เปน็ รัฐมนตรี

   คุณภำพกำรจดักจิกรรมกำรเรียนกำรสอน ) ใช้จำ่ยด้ำนอำคำรเรียน

และอำคำรประกอบ

และกำรพฒันำคุณภำพ

กำรจดักจิกรรมกำรเรียน

กำรสอน
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ตวัชีว้ัด/ หน่วยงาน

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่บัผิดชอบ

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน

ยทุธศาสตร์ที ่2 การเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง
เปา้หมาย

9. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 1. เพือ่ส่งเสริมกำรจดักำร 58 โรง 1. จ ำนวนโรงเรียนที่ได้รับ                 -             1.0818           1.3348                 -                2.4166 กน.

   ผ่านดาวเทยีม    เรียนกำรสอนของ 1,193 คน    กำรส่งเสริมกำรจดั

   9.1 ส ำรวจเกบ็ขอ้มูลควำมพร้อมของโรงเรียน    โรงเรียนเอกชนใน 41 โรง    กำรศึกษำทำงไกลผ่ำน                  -              0.5000                  -                    -                 0.5000

        เอกชน (กำรกศุลของวดั) ในกำรติดต้ังระบบ    พืน้ที่หำ่งไกลและ    ดำวเทียม (58 โรง)

        อปุกรณ์กำรจดักำรศึกษำทำงไกลผ่ำน    โรงเรียนที่มีควำม 2. ร้อยละของโรงเรียน

        ดำวเทียมร่วมกบัมูลนิธกิำรศึกษำทำงไกล    จ ำเปน็พเิศษโดยใช้    ที่ได้รับกำรส่งเสริมและ

        ผ่ำนดำวเทียม ในพระบรมรำชูปถมัป์    กำรศึกษำทำงไกลผ่ำน    พฒันำสำมำรถใช้

   9.2 ส ำรวจเกบ็ขอ้มูลประเมินผลระหวำ่ง    ดำวเทียม 15 โรง    เทคโนโลยทีำงไกลผ่ำน                  -              0.1178            0.2357                  -                 0.3535

        กำรด ำเนินงำน และติดตำมกำรด ำเนินงำน 2. เพือ่ใหผู้้บริหำร ครู    ดำวเทียมในกำรจดั

        ของโรงเรียนเอกชนปลำยทำง (จชต.) ร่วมกบั    ผู้สอน และเจำ้หน้ำที่    กำรเรียนกำรสอน

        มูลนิธกิำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม    มีควำมรู้ในกำรใช้    ได้อยำ่งมีประสิทธภิำพ

        ในพระบรมรำชูปถมัป์    เทคโนโลยกีำรศึกษำ    (ร้อยละ 80)

   9.3 จดัสรรงบประมำณใหห้น่วยงำนระดับจงัหวดั    ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ผู้บริหำร                  -              0.4640                  -                    -                 0.4640

       จดักจิกรรมศึกษำแลกเปล่ียนเรียนรู้ ดูงำน    เปน็เคร่ืองมือในกำร ครูผู้สอน

       กำรจดักำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม    เพิม่ประสิทธภิำพ 542 คน

       ระดับดีเยีย่มระดับจงัหวดัของโรงเรียน สพฐ .    กำรจดักำรเรียน

   9.4 อบรมเทคนิคกำรใช้ DLTV ในกำรจดั    กำรสอน 651 คน                  -                    -              1.0991                  -                 1.0991

       กำรเรียนกำรสอนและแลกเปล่ียน

       ประสบกำรณ์กำรด ำเนินงำนระหวำ่งโรงเรียน
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ตวัชีว้ัด/ หน่วยงาน

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่บัผิดชอบ

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน

ยทุธศาสตร์ที ่2 การเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง
เปา้หมาย

10. โครงการยกระดบัคุณภาพการจัดการศึกษา เพือ่ส่งเสริมใหโ้รงเรียน 1,530 โรง 1. ร้อยละของโรงเรียนที่           2.4272           0.6475           1.7880                 -                4.8627 กส.

     ส าหรับเดก็พิการ เดก็ทีม่คีวามสามารถพิเศษ เอกชนที่จดักำรศึกษำ 3,060 คน     ได้รับกำรพฒันำมีระบบ

     และเดก็ดอ้ยโอกาส ส ำหรับเด็กที่มีควำม     คัดกรองเด็กที่มีควำม

     10.1 พฒันำระบบคัดกรองนักเรียนในโรงเรียน ต้องกำรจ ำเปน็พเิศษ 1,530 โรง     ต้องกำรจ ำเปน็พเิศษ            0.8360                  -                    -                    -                 0.8360

            เอกชน เด็กที่มีควำมสำมำรถ     เด็กที่มีควำมสำมำรถ

            10.1.1 ประชุมสัมมนำออนไลน์แนวทำง พเิศษ และเด็กด้อย 1,530 โรง     พเิศษ (ร้อยละ 100)            0.3050                  -                    -                    -                 0.3050

                     กำรจดักำรศึกษำส ำหรับเด็กที่มี โอกำส จดักำรเรียนรู้ 1,530 คน  2. ร้อยละของครูที่จดั

                     ควำมต้องกำรจ ำเปน็พเิศษและ ในรูปแบบที่เหมำะสม     กำรศึกษำส ำหรับด็กที่มี

                     เด็กที่มีควำมสำมำรถพเิศษ และผู้เรียนได้รับกำร     ควำมต้องกำรจ ำเปน็

                     ในโรงเรียนเอกชน เรียนรู้อยำ่งเต็มศักยภำพ     พเิศษ เด็กที่มี

            10.1.2 อบรมเชิงปฏบิติักำรออนไลน์ 1,530 โรง     ควำมสำมำรถพเิศษ            0.5310                  -                    -                    -                 0.5310

                     หลักสูตรออนไลน์ผู้ด ำเนินกำร 3,060 คน     และเด็กด้อยโอกำส

                     คัดกรองคนพกิำรทำงกำรศึกษำ     ที่ได้รับกำรพฒันำน ำ

                     ของกระทรวงศึกษำธกิำร     ควำมรู้ที่ได้ไปใช้จดั

     10.2 พฒันำศักยภำพครูที่สอนนักเรียนพกิำร     กำรเรียนกำรสอนได้            0.8487                  -              0.9760                  -                 1.8247

            ในโรงเรียนเอกชน     (ร้อยละ 80)

            10.2.1 ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 3 คร้ัง            0.5387                  -                    -                    -                 0.5387

            10.2.2 ติดตำมกำรจดักำรเรียนกำรสอน 14 โรง            0.3100                  -                    -                    -                 0.3100

                     นักเรียนพกิำรในโรงเรียนเอกชน
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ตวัชีว้ัด/ หน่วยงาน

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่บัผิดชอบ

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน

ยทุธศาสตร์ที ่2 การเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง
เปา้หมาย

            10.2.3 สัมมนำแลกเปล่ียนเรียนรู้ 120 โรง 240 คน                  -                    -              0.9760                  -                 0.9760

                      กำรพฒันำคุณภำพกำรจดั

                      กำรเรียนกำรสอนนักเรียนพกิำร

                      ในโรงเรียนเอกชน

     10.3 พฒันำและส่งเสริมศักยภำพเด็กที่มี 20 โรง            0.6475            0.6475            0.8120                  -                 2.1070

            ควำมต้องกำรจ ำเปน็พเิศษ

            10.3.1 อบรมเชิงปฏบิติักำร เร่ืองกำร 20 โรง 80 คน            0.6475            0.6475                  -                    -                 1.2950

                     ส่งเสริมศักยภำพและกำรเรียนรู้ จนท.ศธจ. และ

                     ของเด็กที่มีควำมต้องกำรจ ำเปน็ เครือขำ่ยฯ

                     พเิศษตำมหลักสูตรอำชีพระยะส้ัน 52 คน

           10.3.2 ติดตำมกำรจดักำรเรียนกำรสอน 20 โรง                  -                    -              0.3120                  -                 0.3120

                     ตำมหลักสูตรระยะส้ันของโรงเรียน

           10.3.3 แขง่ขนัทักษะอำชีพนักเรียนพกิำร 20 โรง 120 คน                  -                    -              0.5000                  -                 0.5000

     10.4 พฒันำศักยภำพครูในโรงเรียนเอกชน 357 โรง 714 คน            0.0950                  -                    -                    -                 0.0950

            กำรกศุลของวดัในพระพทุธศำสนำ

            และกำรศึกษำสงเครำะห์
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ตวัชีว้ัด/ หน่วยงาน

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่บัผิดชอบ

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน

ยทุธศาสตร์ที ่2 การเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง
เปา้หมาย

11. กองทนุสงเคราะห์ 1. เพือ่จำ่ยเงินสมทบ 116,080 คน จ ำนวนผู้อ ำนวยกำร ครู        380.2483        379.1163        220.9923                 -             980.3569 กองทนุ

     11.1 เงินสมทบกองทุนสงเครำะหต์ำม     กองทุนสงเครำะห์ 116,080 คน และบคุลำกรทำงกำรศึกษำ         379.1163         379.1163         220.9923                  -              979.2249 สงเคราะห์

            กฎหมำยโรงเรียนเอกชน มำตรำ 73 (3)     ส ำหรับผู้อ ำนวยกำร ที่ส่งเงินสะสมเขำ้กองทุน

     11.2 เงินอดุหนุนค่ำใช้จำ่ยในกำรด ำเนินงำน     ครู และบคุลำกร 5 รำยกำร (116,080 คน)            1.1320                  -                    -                    -                 1.1320

            ของกองทุนสงเครำะหต์ำมกฎหมำย    ทำงกำรศึกษำของ

            โรงเรียนเอกชน มำตรำ 60 วรรค 2    โรงเรียนเอกชน

2. เพือ่เปน็ค่ำใช้จำ่ยใน

   กำรด ำเนินงำนของ

   กองทุนสงเครำะห์
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ตวัชีว้ัด/ หน่วยงาน

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่บัผิดชอบ

1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชน เพือ่ส่งเสริมสนับสนุน 20 โรง 1. จ ำนวนโรงเรียนเอกชน           4.2861           0.2800           0.2395           0.8927              5.6983 กน.

    ในโครงการตามพระราชด าริสมเดจ็ กำรจดักำรศึกษำด้ำน    ที่ได้รับกำรส่งเสริม

    พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตน กำรพฒันำคุณภำพ    สนับสนุนกำรจดัและ

    ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีใหม้คุีณภาพ กำรจดักำรเรียนรู้    พฒันำคุณภำพกำรศึกษำ

   1.1 พฒันำศักยภำพด้ำนวชิำกำร แกโ่รงเรียนเอกชน นักเรียน 1,100 คน    ตำมแนวพระรำชด ำริฯ            1.8350                  -                    -                    -                 1.8350

   1.2 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจเกีย่วกบั ในโครงกำรตำม 95 คน    (20 โรง)            0.4351                  -                    -                    -                 0.4351

        แนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมพระรำชด ำริ พระรำชด ำริสมเด็จพระ 2. ร้อยละควำมส ำเร็จของ

        ในกำรพฒันำเด็กและเยำวชนในถิน่ กนิษฐำธริำชเจำ้    กำรพฒันำคุณภำพ

        ทุรกนัดำรฯ กรมสมเด็จพระเทพ    กำรจดักำรเรียนรู้เปน็ไป

   1.3 แขง่ขนักฬีำระหวำ่งโรงเรียนเอกชน รัตนรำชสุดำฯสยำมบรม ครูและนักเรียน    ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด                  -                    -                    -              0.5500               0.5500

        สอนศำสนำอสิลำมในโครงกำรพระรำชด ำริฯ รำชกมุำรี 1,380 คน    และอยูใ่นระดับดีขึน้ไป

        ชิงรำงวลัพระรำชทำน    (ร้อยละ 80)

   1.4 จดัมหกรรมวชิำกำร ครูและนักเรียน                  -              0.2800                  -                    -                 0.2800

770 คน

   1.5 สนับสนุนกำรฝึกอำชีพในโรงเรียน นักเรียน 990 คน            1.5060                  -                    -                    -                 1.5060

   1.6 ประชุมวชิำกำร "กำรพฒันำเด็กและเยำวชน 80 คน            0.5100                  -                    -                    -                 0.5100

        ในถิน่ทุรกนัดำรตำมพระรำชด ำริสมเด็จ

        พระกนิษฐำธริำชเจำ้ กรมสมเด็จพระเทพ

        รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกมุำรี "

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน

ยทุธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการจดัการศึกษาเพ่ือความมัน่คง

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง
เปา้หมาย
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ตวัชีว้ัด/ หน่วยงาน

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่บัผิดชอบ

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน

ยทุธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการจดัการศึกษาเพ่ือความมัน่คง

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง
เปา้หมาย

   1.7 จดันิทรรศกำรเพือ่ถวำยผลกำรด ำเนินงำน 1 คร้ัง                  -                    -              0.0945                  -                 0.0945

        ตำมพระรำชด ำริและรับเสด็จสมเด็จ

        พระกนิษฐำธริำชเจำ้ กรมสมเด็จพระเทพ

        รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกมุำรี "

   1.8 นิเทศติดตำมกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน 20 โรง                  -                    -              0.1450                  -                 0.1450

        และใหข้อ้เสนอแนะ

   1.9 จดัประชุมเพือ่สรุปผลกำรด ำเนินงำน 80 คน                  -                    -                    -              0.3427               0.3427

        โครงกำร
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ตวัชีว้ัด/ หน่วยงาน

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่บัผิดชอบ

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน

ยทุธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการจดัการศึกษาเพ่ือความมัน่คง

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง
เปา้หมาย

2. พัฒนาและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหาร ครู 1. เพือ่สร้ำงแรงจงูใจให้ 30 รางวัล จ ำนวนรำงวลัที่โรงเรียน                 -             0.3427           1.1674           0.7129              2.2230 กน.

   นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม    โรงเรียน ผู้บริหำร ครู เอกชนสอนศำสนำอสิลำม

   ภาคใตเ้ขา้เฝ้ารับพระราชทานรางวัล    นักเรียนโรงเรียน ได้รับพระรำชทำน

   2.1 ค่ำใช้จำ่ยในกำรคัดเลือกและน ำเขำ้เฝ้ำ    เอกชนสอนศำสนำ 30 รำงวัล (30 รำงวลั)                  -              0.3427            0.7674            0.7129               1.8230

        รับรำงวลัพระรำชทำนโรงเรียนเอกชน    อสิลำมภำคใต้พฒันำ

        สอนศำสนำอสิลำม    ตนเองอยำ่งต่อเนื่อง

   2.2 เงินอดุหนุนรำงวลัพระรำชทำน 2. เพือ่ส่งเสริมใหผู้้บริหำร 30 รำงวลั                  -                    -              0.4000                  -                 0.4000

        โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอสิลำม    ครู และนักเรียน

   มีควำมต้ังใจและมุ่งมั่น

   ที่จะกระท ำควำมดี

   และรักษำไวใ้หเ้ปน็

   แบบอยำ่งที่ดี
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ตวัชีว้ัด/ หน่วยงาน

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่บัผิดชอบ

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน

ยทุธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการจดัการศึกษาเพ่ือความมัน่คง

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง
เปา้หมาย

3. โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ 1. เพือ่สร้ำงภมูิคุ้มกนั 77 โรง 1. จ ำนวนโรงเรียนเอกชน           4.6319           4.6319           0.9590                 -              10.2228 กส.

    3.1 ประชุมสร้ำงเครือขำ่ยโรงเรียนต้นแบบ    ยำเสพติดและทักษะ 700 คน    ที่ได้รับกำรเสริมสร้ำง            0.4917            0.4917            0.1639                  -                 1.1473

         ด้ำนกำรปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหำยำเสพติด    ชีวติใหก้บันักเรียน    ภมูิคุ้มกนัและปอ้งกนั

    3.2 จดัค่ำยแกนน ำด้ำนกำรปอ้งกนัและแกไ้ข    โรงเรียนเอกชน 1,080 คน    ยำเสพติด (77 โรง)            0.9252            0.9252                  -                    -                 1.8504

         ปญัหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 2. เพือ่สร้ำงเครือขำ่ย 2. จ ำนวนนักเรียนโรงเรียน

    3.3 จดัค่ำยทักษะชีวติสร้ำงภมูิคุ้มกนัยำเสพติด    โรงเรียนต้นแบบด้ำน 2,750 คน    เอกชนที่ได้รับกำร            3.2150            3.2150            0.6430                  -                 7.0730

    3.4 ก ำกบั ติดตำม สรุปและประเมินผล    กำรปอ้งกนัและแกไ้ข รำยงำน 1 ฉบบั    เสริมสร้ำงภมูิคุ้มกนั                  -                    -              0.1521                  -                 0.1521

   ปญัหำยำเสพติดใน    ยำเสพติด (3,830 คน)

   สถำนศึกษำอยำ่งมี 3. ร้อยละของโรงเรียน

   ประสิทธภิำพ    เอกชนกลุ่มเปำ้หมำย

   สำมำรถด ำเนินกำร

   ในกำรปอ้งกนัและแกไ้ข

   ปญัหำยำเสพติดได้อยำ่ง

   มีประสิทธภิำพ

   (ร้อยละ 80)
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ตวัชีว้ัด/ หน่วยงาน

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่บัผิดชอบ

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน

ยทุธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการจดัการศึกษาเพ่ือความมัน่คง

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง
เปา้หมาย

4. เงนิอุดหนุนโครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียน เพือ่ส่งเสริมสนับสนุน 6 โรง 1. จ ำนวนโรงเรียนเอกชน           3.0676                 -                   -                   -                3.0676 กน.

    เอกชนในโครงการตามพระราชด าริสมเดจ็ กำรจดักำรศึกษำด้ำน    ที่ได้รับกำรส่งเสริม

    พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตน โครงสร้ำงพืน้ฐำน    สนับสนุนกำรจดั

    ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีใหม้คุีณภาพ แกโ่รงเรียนเอกชน    กำรศึกษำด้ำนโครงสร้ำง

    4.1 ค่ำครุภณัฑ์ ในโครงกำรตำม 4 โรง    พืน้ฐำน (6 โรง)            1.5996                  -                    -                    -                 1.5996

    4.2 ค่ำที่ดินและส่ิงกอ่สร้ำง พระรำชด ำริสมเด็จพระ 2 โรง            1.4680                  -                    -                    -                 1.4680

กนิษฐำธริำชเจำ้

กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนรำชสุดำฯสยำมบรม

รำชกมุำรี
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ตวัชีว้ัด/ หน่วยงาน

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่บัผิดชอบ

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน

ยทุธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการจดัการศึกษาเพ่ือความมัน่คง

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง
เปา้หมาย

5. เงนิอุดหนุนศูนยก์ารศึกษาอิสลามประจ า เพือ่เปน็ค่ำตอบแทน 2,126 แหง่ จ ำนวนศูนยก์ำรศึกษำ        238.9290                 -          238.9290                 -             477.8580 กก.

    มสัยดิ (ตาดกีา) 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครูสอนจริยศึกษำ อสิลำมประจ ำมัสยดิ

    5.1 ค่ำตอบแทนครูสอนจริยศึกษำ ค่ำบริหำรจดักำร (ตำดีกำ) ในพืน้ที่จงัหวดั

    5.2 ค่ำบริหำรจดักำร ค่ำนิเทศติดตำม ชำยแดนภำคใต้ที่ได้รับ

    5.3 ค่ำนิเทศติดตำมประเมินผล ประเมินผล กำรสนับสนุน (2,126 แหง่)

    5.4 ค่ำใช้จำ่ยในกำรสัมมนำฝึกอบรม และค่ำใช้จำ่ยในกำร

สัมมนำฝึกอบรมของ

ศูนยก์ำรศึกษำอสิลำม

ประจ ำมัสยดิ (ตำดีกำ)

  ใน 5 จงัหวดัชำยแดน

ภำคใต้

6. เงนิอุดหนุนสถาบนัศึกษาปอเนาะ เพือ่เปน็ค่ำตอบแทน 355 แหง่ จ ำนวนสถำบนัศึกษำ         14.2980                 -           14.2980                 -              28.5960 กก.

   6.1 ค่ำตอบแทนครูสอนจริยศึกษำ ครูสอนจริยศึกษำและ ปอเนำะในพืน้ที่จงัหวดั

   6.2 ค่ำบริหำรจดักำร ค่ำบริหำรจดักำร ชำยแดนภำคใต้ที่ได้รับ

ของสถำบนัศึกษำปอเนำะ กำรสนับสนุน (355 แหง่)

ใน 3 จงัหวดัชำยแดน

ภำคใต้
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ตวัชีว้ัด/ หน่วยงาน

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่บัผิดชอบ

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน

ยทุธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการจดัการศึกษาเพ่ือความมัน่คง

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง
เปา้หมาย

7. เงนิอุดหนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา เพือ่เปน็ค่ำตอบแทนครู 160 โรง จ ำนวนโรงเรียนเอกชน           7.5240                 -             7.5240                 -              15.0480 กก.

    อิสลามควบคู่วิชาสามญัในระบบส าหรับ สอนศำสนำอสิลำม สอนศำสนำอสิลำมควบคู่

    ครูผู้สอนศาสนา โรงเรียนเอกชนสอน วชิำสำมัญในพืน้ที่จงัหวดั

    - ค่ำตอบแทนครูสอนศำสนำอสิลำม ศำสนำอสิลำมควบคู่วชิำ ชำยแดนภำคใต้ที่ได้รับ

สำมัญ ใน 3 จงัหวดั กำรสนับสนุน (160 โรง)

ชำยแดนภำคใต้

8. เงนิอุดหนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา เพือ่เปน็ค่ำตอบแทนครู 9 โรง จ ำนวนโรงเรียนเอกชน           0.3660                 -             0.3660                 -                0.7320 กก.

     อิสลามนอกระบบทีส่อนศาสนาอยา่งเดยีว สอนศำสนำอสิลำม สอนศำสนำอสิลำม

     7.1 ค่ำตอบแทนครูผู้สอน และค่ำบริหำรจดักำร นอกระบบที่สอนศำสนำ

     7.2 ค่ำบริหำรจดักำร ของโรงเรียนเอกชนสอน อยำ่งเดียวในพืน้ที่จงัหวดั

ศำสนำอสิลำมนอกระบบ ชำยแดนภำคใต้ที่ได้รับ

ที่สอนศำสนำอยำ่งเดียว กำรสนับสนุน (9 โรง)

ใน 3 จงัหวดัชำยแดน

ภำคใต้
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ตวัชีว้ัด/ หน่วยงาน

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่บัผิดชอบ

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน

ยทุธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการจดัการศึกษาเพ่ือความมัน่คง

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง
เปา้หมาย

9. เงนิอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่ เพือ่สนับสนุนเงินเพิม่ 8,460 คน จ ำนวนผู้บริหำร ครู และ         63.4500         63.4500         63.4500         63.4500           253.8000 กก.

    จังหวัดชายแดนภาคใต้ พเิศษค่ำจำ้งในกำร บคุลำกรทำงกำรศึกษำ

พฒันำกำรศึกษำแกค่รู เอกชนในจงัหวดัชำยแดน

โรงเรียนเอกชนในระบบ ภำคใต้ได้รับกำรอดุหนุน

ในพืน้ที่จงัหวดัปตัตำนี เพือ่พฒันำคุณภำพกำร

ยะลำ นรำธวิำส และ ศึกษำ (8,460 คน)

4 อ ำเภอของจงัหวดั

สงขลำ
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ตวัชีว้ัด/ หน่วยงาน

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่บัผิดชอบ

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน

ยทุธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการจดัการศึกษาเพ่ือความมัน่คง

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง
เปา้หมาย

10. เงนิอุดหนุนพัฒนาประสิทธภิาพการจัดการ 1. เพือ่ลดภำระและ  98,917 คน จ ำนวนนักเรียนโรงเรียน         27.4571         27.4571         27.4570         27.4570           109.8282 กก.

     ศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพ้ืนทีจ่ังหวัด     ช่วยเหลือผู้ปกครอง เอกชนที่ได้รับกำรสนับสนุน

     ชายแดนภาคใต้     ในพืน้ที่จงัหวดั ค่ำใช้จำ่ยเพือ่เพิม่

     (อดุหนุนค่ำใช้จำ่ยในกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน     ชำยแดนภำคใต้ที่มี ประสิทธภิำพกำรจดั

     เพิม่เติมแกโ่รงเรียนเอกชนในพืน้ที่จงัหวดั     ฐำนะยำกจนใหม้ี กำรศึกษำของโรงเรียน

     ชำยแดนภำคใต้)     โอกำสส่งลูกหลำน เอกชนในพืน้ที่จงัหวดั

    เขำ้ถงึสถำนศึกษำ ชำยแดนภำคใต้

   ที่มีคุณภำพ (98,917 คน)

2. เพือ่ยกระดับคุณภำพ

   กำรศึกษำโรงเรียน

   เอกชนประเภทสำมัญ

   ศึกษำและศำสนำ

   ควบคู่วชิำสำมัญ

   ในเขตพฒันำพเิศษ

   เฉพำะกจิจงัหวดั

   ชำยแดนภำคใต้
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ตวัชีว้ัด/ หน่วยงาน

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่บัผิดชอบ

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน

ยทุธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการจดัการศึกษาเพ่ือความมัน่คง

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง
เปา้หมาย

11. โครงการพัฒนาทกัษะการอ่านและการเขยีน 1. เพือ่พฒันำนักเรียน 1,261 คน 1. จ ำนวนครูผู้สอนที่ได้รับ                 -             5.0148                 -                   -                5.0148 สช.จังหวัด

     ภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใตอ้ยา่งยัง่ยนื    ในพืน้ที่จงัหวดั    กำรพฒันำฯ (1,261 คน)

     11.1 อบรมกำรสร้ำงประสบกำรณ์กำรสอน    ชำยแดนภำคใต้ 550 คน 2. ร้อยละของครูที่ได้รับ                  -              2.0894                  -                    -                 2.0894

           ฟงั พดู อำ่น เขยีน ผ่ำนประสบกำรณ์ตรง /    ใหส้ำมำรถอำ่น    กำรพฒันำสำมำรถ

           สถำนกำรณ์จริง    ภำษำไทยออกและ    พฒันำกำรจดักำรเรียนรู้

    11.2 ส่งเสริมพฒันำทักษะภำษำไทยเพือ่กำร    เขยีนได้คล่อง 711 คน    ด้ำนกำรอำ่น กำรคิด                  -              2.8649                  -                    -                 2.8649

          เรียนรู้และกำรส่ือสำรในศูนยก์ำรศึกษำ 2. เพือ่พฒันำรูปแบบกำร    กำรเขยีนภำษำไทยเพือ่

          อสิลำมประจ ำมัสยดิ (ตำดีกำ)    จดักำรเรียนกำรสอน    แกไ้ขปญัหำกำรอำ่น

   11.3 ประชุมสรุปผลกำรด ำเนินงำน    ภำษำไทยในพืน้ที่ 50 คน    ไม่ออกเขยีนไม่ได้                  -              0.0605                  -                    -                 0.0605

   จงัหวดัชำยแดนภำคใต้    (ร้อยละ 80)

   ด้วยกำรอำ่น 3. ร้อยละของนักเรียนใน

   กำรคิดวเิครำะห์    พืน้ที่ผ่ำนเกณฑ์กำร

  และกำรเขยีนส่ือควำม    ประเมินทักษะกำรอำ่น

  ด้วยกำรปฏบิติั  สู่กำร    และกำรเขยีน

  คิดของนักเรียน    (ร้อยละ 80)
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ตวัชีว้ัด/ หน่วยงาน

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่บัผิดชอบ

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน

ยทุธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการจดัการศึกษาเพ่ือความมัน่คง

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง
เปา้หมาย

12. โครงการเสริมสร้างความเขม้แขง็ 1. เพือ่ใหผู้้บริหำรและครู 1,800 คน 1. จ ำนวนผู้บริหำร ครู           5.3565                 -                   -                   -                5.3565 สช.จังหวัด

      และความจงรักภกัดตีอ่สถาบนัชาต ิศาสนา    มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจ    และนักเรียนโรงเรียน

      และพระมหากษัตริยข์องสถานศึกษา    ในกำรน ำศำสตร์    เอกชนในพืน้ที่จงัหวดั

      เอกชนในพ้ืนทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้    พระรำชำมำประยกุต์    ชำยแดนภำคใต้ที่ได้รับ

     12.1 ประชุมคณะท ำงำนเพือ่เตรียมควำมพร้อม    ใช้ในกำรจดักำรเรียน 50 คน    กำรพฒันำ (1,800 คน)            0.1825                  -                    -                    -                 0.1825

           กำรจดักจิกรรม    กำรสอน 2. ร้อยละของผู้บริหำร ครู

     12.2 จดักจิกรรมศำสตร์พระรำชำสู่กำรจดั 2. เพือ่ปลูกฝังค่ำนิยม 600 คน    และนักเรียนโรงเรียน            1.6608                  -                    -                    -                 1.6608

           กำรศึกษำเอกชนที่ยัง่ยนื    รักชำติ ศำสนำ    เอกชนในพืน้ที่จงัหวดั

     12.3 จดัค่ำยเสริมสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง    พระมหำกษตัริย์ 600 คน    ชำยแดนภำคใต้ที่ได้รับ            1.6607                  -                    -                    -                 1.6607

           สมำนฉนัท์ของคนในชำติ โดยกระบวนกำร    แกน่ักเรียนในพืน้ที่    กำรพฒันำมีเจตคติที่ดี

           ลูกเสือ    จงัหวดัชำยแดนภำคใต้    ต่อสถำบนัหลักของชำติ

    12.4 จดัอบรมเยำวชนแกนน ำจติอำสำ 600 คน    (ร้อยละ 100)            1.6700                  -                    -                    -                 1.6700

           ท ำควำมดีด้วยหวัใจ

    12.5 ประชุมสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 50 คน            0.1825                  -                    -                    -                 0.1825

รำยงำน 1 ฉบบั
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ตวัชีว้ัด/ หน่วยงาน

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่บัผิดชอบ

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน

ยทุธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการจดัการศึกษาเพ่ือความมัน่คง

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง
เปา้หมาย

13. โครงการพัฒนาตน้กล้าเยาวชนโรงเรียน 1. เพือ่ใหน้ักเรียน 640 คน 1. จ ำนวนนักเรียนโรงเรียน           2.3004                 -                   -                   -                2.3004 สช.จังหวัด

      เอกชนในพ้ืนทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้    โรงเรียนเอกชนจงัหวดั     เอกชนในพืน้ที่จงัหวดั

     - จดัค่ำยต้นกล้ำเยำวชนโรงเรียนเอกชน    ชำยแดนภำคใต้ได้รับ     ชำยแดนภำคใต้ที่ได้รับ

       ในพืน้ที่จงัหวดัชำยแดนภำคใต้    กำรเพิม่พนูควำมรู้     กำรพฒันำ (640 คน)

   ทักษะ ประสบกำรณ์ 2. ร้อยละของนักเรียน

   และเรียนรู้กำรอยู่    โรงเรียนเอกชนที่ได้รับ

   ในสังคมพหวุฒันธรรม    กำรพฒันำมีควำมเขำ้ใจ

2. เพือ่สร้ำงเครือขำ่ย    กำรใช้ชีวติอยูร่่วมกนั

   เยำวชนในพืน้ที่จงัหวดั    ในสังคมพหวุฒันธรรม

   ชำยแดนภำคใต้ในกำร    (ร้อยละ 90)

   ช่วยเหลือสังคม
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ตวัชีว้ัด/ หน่วยงาน

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่บัผิดชอบ

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน

ยทุธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการจดัการศึกษาเพ่ือความมัน่คง

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง
เปา้หมาย

14. โครงการพัฒนาทกัษะชวีิตเยาวชนรุ่นใหม่ 1. เพือ่ใหน้ักเรียน 400 คน 1. จ ำนวนนักเรียนโรงเรียน           1.5667                 -                   -                   -                1.5667 สช.จังหวัด

     ในโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้    โรงเรียนเอกชนจงัหวดั     เอกชนในพืน้ที่จงัหวดั

     - จดัค่ำยพฒันำทักษะชีวติเยำวชนรุ่นใหม่    ชำยแดนภำคใต้ 400 คน     ชำยแดนภำคใต้ที่ได้รับ

       ในโรงเรียนเอกชนจงัหวดัชำยแดนภำคใต้    มีทักษะชีวติ รู้จกั     กำรพฒันำด้ำนกำร

   ปอ้งกนัตนเอง     เสริมสร้ำงทักษะกำรใช้

   สำมำรถแกไ้ขปญัหำ     ชีวติ (400 คน)

   และเอำตัวรอดจำก 2. ร้อยละของนักเรียน

   ภยัสังคมและภยั    โรงเรียนเอกชนในพืน้ที่

   ในรูปแบบอืน่    จงัหวดัชำยแดนภำคใต้

2. เพือ่สร้ำงทัศนคติที่ดิ    ที่ได้รับกำรพฒันำ

   และถกูต้องทำง    มีภมูิคุ้มกนัในกำรใช้ชีวติ

   กำรเมืองและสังคม    สำมำรถอยูร่่วมกบัผู้อืน่

   ในสังคมได้อยำ่งมี

   ควำมสุข รู้จกัปรับตัว

   ตำมสถำนกำรณ์ และ

   สำมำรถแนะน ำเพือ่นที่มี

   พฤติกรรมไม่เหมำะสม

   ได้ (ร้อยละ 85)
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ตวัชีว้ัด/ หน่วยงาน

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่บัผิดชอบ

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน

ยทุธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการจดัการศึกษาเพ่ือความมัน่คง

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง
เปา้หมาย

15. โครงการปรับกระบวนทศัน์ผู้บริหารโรงเรียน 1. เพือ่เสริมสร้ำงภมูิ 972 คน 1. จ ำนวนผู้บริหำร ครู           4.1290                 -                   -                   -                4.1290 สช.จังหวัด

     เอกชนมุง่สันตสิุขจังหวัดชายแดนภาคใต้    คุ้มกนัและทัศนคติ    และบคุลำกรโรงเรียน

     อยา่งยัง่ยนื    เชิงบวกใหแ้ก ่ผู้บริหำร    เอกชนจงัหวดัชำยแดน

    15.1 ประชุมเตรียมกำรด ำเนินโครงกำร    ครู และบคุลำกร 52 คน    ภำคใต้ที่ได้รับกำรปรับ            0.1653                  -                    -                    -                0.1653

    15.2 อบรมเชิงปฏบิติักำรปรับกระบวนทัศน์    โรงเรียนเอกชนจงัหวดั 972 คน    กระบวนทัศน์กำรบริหำร            3.7983                  -                    -                    -                3.7983

          ผู้บริหำรโรงเรียนเอกชนมุ่งสันติสุข    ชำยแดนภำคใต้ ตำมวถิี    จดักำรศึกษำ (972 คน)

          จงัหวดัชำยแดนภำคใต้อยำ่งยัง่ยนื    อตัลักษณ์และบริบท 2. ร้อยละของผู้บริหำร ครู

   15.3 ประชุมสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร    พืน้ที่ 52 คน    และบคุลำกรโรงเรียน            0.1654                  -                    -                    -                0.1654

2. เพือ่สร้ำงเครือขำ่ย รำยงำน 1 ฉบบั    เอกชนจงัหวดัชำยแดน

   และแนวร่วมในกำร    ภำคใต้มีภมูิคุ้มกนัและ

   แกไ้ขและพฒันำ    ทัศนคติเชิงบวกต่อ

   กำรศึกษำเอกชน    หน่วยงำนภำครัฐ

   จงัหวดัชำยแดนภำคใต้    (ร้อยละ 80)

   อยำ่งยัง่ยนื
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ตวัชีว้ัด/ หน่วยงาน

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่บัผิดชอบ

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน

ยทุธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการจดัการศึกษาเพ่ือความมัน่คง

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง
เปา้หมาย

16. โครงการเสริมสร้างความมัน่คงและการมี เพือ่เสริมสร้ำงควำม 450 คน 1. จ ำนวนนักเรียนโรงเรียน           2.1698                 -                   -                   -                2.1698 สช.จังหวัด

     รายไดข้องนักเรียนในสถานศึกษาเอกชน มั่นคงและส่งเสริมอำชีพ    เอกชนในพืน้ที่จงัหวดั

     จังหวัดชายแดนภาคใตโ้ดยกระบวนการลูกเสือ และรำยได้ใหก้บัผู้เรียนใน    ชำยแดนภำคใต้ที่ได้รับ

    16.1 ประชุมชี้แจงรำยละเอยีดโครงกำร โรงเรียนเอกชนจงัหวดั 25 คน    กำรพฒันำ (450 คน)            0.0235                  -                    -                    -                0.0235

    16.2 อบรมใหค้วำมรู้กำรเปน็มัคคุเทศก์ ชำยแดนภำคใต้ 450 คน 2. ร้อยละของนักเรียน            2.0183                  -                    -                    -                2.0183

    16.3 ประชุมสรุปผลกำรด ำเนินงำน 25 คน    ที่ได้รับกำรพฒันำ            0.1280                  -                    -                    -                0.1280

รำยงำน 1 ฉบบั    มีพืน้ฐำนควำมสำมำรถ

   ในกำรเปน็มัคคุเทศก์

   (ร้อยละ 70)
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ตวัชีว้ัด/ หน่วยงาน

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่บัผิดชอบ

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน

ยทุธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการจดัการศึกษาเพ่ือความมัน่คง

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง
เปา้หมาย

17. โครงการมหกรรมการแขง่ขนักีฬานักเรียน 1. เพือ่พฒันำทักษะด้ำน 2,500 คน จ ำนวนนักเรียนโรงเรียน           1.0000                 -                   -                   -                1.0000 สช.จังหวัด

      จังหวัดชายแดนภาคใต้    กฬีำ ส่งเสริมกำรออก เอกชนในพืน้ที่จงัหวดั

     17.1 ประชุมเพือ่วำงแผนกำรด ำเนินโครงกำร    ก ำลังกำย  ใหน้ักเรียน 30 คน ชำยแดนภำคใต้ที่เขำ้ร่วม            0.0120                  -                    -                    -                0.0120

     17.2 จดัมหกรรมกำรแขง่ขนักฬีำนักเรียน    รู้จกัแพช้นะ อดทน 2,500 คน กจิกรรม (2,500 คน)            0.8990                  -                    -                    -                0.8990

            จงัหวดัชำยแดนภำคใต้    มุ่งมั่นรับผิดชอบ

    17.3 ประชุมสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร    และมีสุขภำพร่ำงกำย 40 คน            0.0890                  -                    -                    -                0.0890

   ที่แขง็แรง รำยงำน 1 ฉบบั

2. เพือ่น ำกำรกฬีำมำใช้

   เปน็เคร่ืองมือในกำร

   แกไ้ขปญัหำควำม

   มั่นคงของประเทศ

  ปญัหำควำมขดัแยง้

  และลดปญัหำส่ิงเสพติด

  ในพืน้ที่จงัหวดัชำยแดน

  ภำคใต้
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ตวัชีว้ัด/ หน่วยงาน

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่บัผิดชอบ

1. แผนงานบคุลากรภาครัฐ         92.5304         92.5304         92.5304         92.5303           370.1215 กข.

   1.1 งบบคุลากร          84.8092          84.8092          84.8092          84.8092            339.2368

   1.2 งบด าเนินงาน            7.7212            7.7212            7.7212            7.7211             30.8847

2. งบบริหารจัดการส านักงาน         17.0949           5.6075         14.8564           4.2965            41.8553 ทกุกลุ่มงาน

   2.1 ค่าใช้จา่ยในการบริหารจดัการส านักงาน            2.0500            2.5400            2.9050            1.0994               8.5944

        2.1.1 กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา            0.0800            0.0700            0.0550            0.0550               0.2600 กส.

        2.1.2 กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพเิศษ            0.1000            0.1000            0.1000            0.0900               0.3900 กน.

        2.1.3 กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ            0.0800            0.0800            0.0700            0.0600               0.2900 กร.

        2.1.4 กลุ่มงานกองทุนและสวสัดิการ            0.0300            0.0300            0.0200            0.0200               0.1000 กก.

        2.1.5 กลุ่มงานทะเบยีน            0.0700            0.0800            0.0700            0.0600               0.2800 กท.

        2.1.6 กลุ่มงานเลขานุการกรม            0.6000            0.6000            0.5000            0.5000               2.2000 กข.

        2.1.7 กลุ่มงานนโยบายและแผน            0.0900            0.0900            0.0900            0.0600               0.3300 กผ.

        2.1.8 ค่าใช้จา่ยในการบริหารงาน            1.0000            1.4900            2.0000            0.2544               4.7444 กผ.

   2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง /ครุภณัฑ์            0.1800            0.1900            0.1800            0.1800               0.7300 กข.

   2.3 ค่าวสัดุ            0.1000            0.5000            0.5000            0.1896               1.2896 กข.

   2.4 ค่าสาธารณูปโภค            0.7500            0.8000            0.8000            0.7500               3.1000 กข.

   2.5 ค่าจา้งเหมาบริการ (รปภ./แม่บา้น/            0.9775            0.9775            0.9775            0.9775               3.9100 กข.

        ถา่ยเอกสาร/จา้งพนักงาน)

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน

ยทุธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาระบบการก ากับดแูลสง่เสริมการศึกษาเอกชน

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง
เปา้หมาย
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ตวัชีว้ัด/ หน่วยงาน

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่บัผิดชอบ

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน

ยทุธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาระบบการก ากับดแูลสง่เสริมการศึกษาเอกชน

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง
เปา้หมาย

   2.6 ค่าใช้จา่ยในการบริหารจดัการการส่งเสริม            3.5434                  -                    -                    -                 3.5434 กผ.

        และก ากบัดูแลการศึกษาเอกชนของ ศธจ .

   2.7 ค่าใช้จา่ยในการประชุม กช .            0.6000            0.6000            0.6000            0.6000               2.4000 กผ.

   2.8 ค่าบริหารจดัการส านักงานของ สช .จงัหวดั/            8.8940                  -              8.8939            0.5000             18.2879

        สช.อ าเภอ

        2.8.1 จงัหวดัปตัตานี            2.3943                  -              2.3942                  -                 4.7885 สช.ปัตตานี

        2.8.2 จงัหวดัยะลา            1.7031                  -              1.7031                  -                 3.4062 สช.ยะลา

        2.8.3 จงัหวดันราธวิาส            2.4707                  -              2.4707                  -                 4.9414 สช.นราธวิาส

        2.8.4 จงัหวดัสตูล            0.6885                  -              0.6885                  -                 1.3770 สช.สตูล

        2.8.5 จงัหวดัสงขลา            1.6374                  -              1.6374                  -                 3.2748 สช.สงขลา

        2.8.6 ค่าใช้จา่ยในการบริหารงานในพืน้ที่                  -                    -                    -              0.5000               0.5000 กผ.

               เส่ียงภยั

3. งบลงทนุ         22.4691                 -                   -                   -              22.4691

   3.1 งบลงทนุส่วนกลาง           3.2840                 -                   -                   -                3.2840 กข./กท.

        3.1.1 ค่าครุภณัฑ์            3.2840                  -                    -                    -                 3.2840 กข./กท.

   3.2 งบลงทนุ สช.จังหวัด/อ าเภอ         19.1851                 -                   -                   -              19.1851 สช.จังหวัด

        3.2.1 ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง 11 แหง่          14.7669                  -                    -                    -               14.7669

        3.2.2 ค่าครุภณัฑ์            4.4182                  -                    -                    -                 4.4182
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ตวัชีว้ัด/ หน่วยงาน

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่บัผิดชอบ

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน

ยทุธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาระบบการก ากับดแูลสง่เสริมการศึกษาเอกชน

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง
เปา้หมาย

4. โครงการจัดท าแผน งบประมาณ เพือ่ใช้เปน็กรอบแนวทาง 5 ฉบบั จ านวนเอกสารแผน                 -                   -             0.7000           0.8000              1.5000 กผ.

   และรายงานผลการปฏบิตัริาชการ ในการด าเนินงานและ งบประมาณ รายงานผล

   การบริหารงานส่งเสริม การด าเนินงาน

และก ากบัดูแลการศึกษา และรายงานการ

เอกชน ประเมินผลแผนการปฏบิติั

ราชการ (5 ฉบบั)

5. โครงการพัฒนาประสิทธภิาพการด าเนินงาน เพือ่พฒันาประสิทธภิาพ รายงาน 2 ฉบบั จ านวนรายงานผล                 -             0.0500                 -             0.0500              0.1000 กผ.

   ตามค ารับรองการปฏบิตัริาชการ การด าเนินงานใหเ้ปน็ไป การด าเนินงานตาม

   และการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ตามค ารับรองการปฏบิติั ค ารับรองการปฏบิติั

ราชการและเกณฑ์การ ราชการและการบริหาร

พฒันาการบริหารจดัการ จดัการภาครัฐแนวใหม่

คุณภาพภาครัฐ (2 ฉบบั)
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ตวัชีว้ัด/ หน่วยงาน

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่บัผิดชอบ

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน

ยทุธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาระบบการก ากับดแูลสง่เสริมการศึกษาเอกชน

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง
เปา้หมาย

6. โครงการสรรหาขา้ราชการครูและบคุลากร เพือ่จดัสอบและคัดเลือก 2 ต าแหน่ง มีการสรรหาและพฒันา                 -             0.7900                 -                   -                0.7900 กข.

     ทางการศึกษา ขา้ราชการครูและ ขา้ราชการและบคุลากร

     - สรรหา ผอ.สช.จงัหวดั และ รอง ผอ.สช. บคุลากรทางการศึกษา 2 ต าแหน่ง ทางการศึกษาในต าแหน่ง

       จงัหวดั ของหน่วยงาน 8 อตัรา ที่วา่ง (2 ต าแหน่ง)

ในส านักงานการศึกษา

เอกชนจงัหวดั/อ าเภอ

ส าหรับทดแทน

ในต าแหน่งที่วา่ง
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ตวัชีว้ัด/ หน่วยงาน

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่บัผิดชอบ

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน

ยทุธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาระบบการก ากับดแูลสง่เสริมการศึกษาเอกชน

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง
เปา้หมาย

7. โครงการเสริมสร้างประสิทธภิาพในการ 1. เพือ่พฒันาขา้ราชการ 133 คน ร้อยละของบคุลากร           0.3573           1.7037                 -             0.1500              2.2110 กข.

    ปฏบิตังิานของขา้ราชการและบคุลากร    บรรจใุหม่ใหม้ีความรู้ ที่ได้รับการพฒันา

    ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา    ความเขา้ใจในภารกจิ ผ่านการประเมิน

    เอกชน    บทบาทหน้าที่ของ ตามเกณฑ์ที่ก าหนด

   7.1 พฒันาขา้ราชการบรรจใุหม่    หน่วยงาน 30 คน ของแต่ละหลักสูตร                  -              0.1500                  -              0.1500               0.3000

   7.2 พฒันาสมรรถนะการปฏบิติัราชการ 2. เพือ่พฒันาบคุลากร 50 คน และสามารถน าองค์ความรู้                  -              0.3375                  -                    -                 0.3375

        ของบคุลากรระดับปฏบิติังาน    ของหน่วยงานใหม้ี ที่ได้มาใช้ในการปฏบิติังาน

   7.3 พฒันาสมรรถนะการปฏบิติัราชการ    ทักษะ ความรู้ 10 คน (ร้อยละ 85)                  -              0.1000                  -                    -                 0.1000

        บคุลากรกลุ่มสมรรถนะเฉพาะ /หลักสูตร    ความสามารถที่จ าเปน็

        ตามแผนพฒันารายบคุคล    ต่อการปฏบิติัหน้าที่

   7.4 พฒันาวทิยะฐานะขา้ราชการครูและบคุลากร    ราชการ 30 คน            0.2435                  -                    -                    -                 0.2435

        ทางการศึกษา 3. เพือ่เสริมสร้างความรู้

   7.5 ค่าใช้จา่ยในการลงทะเบยีนหลักสูตร    ความสามารถ ทักษะ 3 คน            0.1138            0.0562                  -                    -                 0.1700

       นักบริหารระดับสูง/กลาง    และสมรรถนะ

   7.6 พฒันาขา้ราชการครูและบคุลากร    ที่พงึประสงค์ตาม 10 คน                  -              1.0600                  -                    -                 1.0600

        ทางการศึกษากอ่นแต่งต้ังใหด้ ารงต าแหน่ง    หลักเณฑ์ที่ส านักงาน

   ก.พ./ก.ค.ศ. ก าหนด
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ตวัชีว้ัด/ หน่วยงาน

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่บัผิดชอบ

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน

ยทุธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาระบบการก ากับดแูลสง่เสริมการศึกษาเอกชน

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง
เปา้หมาย

8. โครงการประชมุเครือขา่ยพัฒนา 1. เพือ่ขบัเคล่ือนนโยบาย 1,231 คน 1. ร้อยละของผู้เขา้ร่วม           0.3000           1.3221                 -                   -                1.6221 กผ.

   การศึกษาเอกชน    และสร้างการมี    การประชุมมีความรู้

   8.1 ประชุมขบัเคล่ือนนโยบายการจดั    ส่วนร่วมของเอกชน    ความเขา้ใจในนโยบาย

        การศึกษาเอกชน    ในการจดัการศึกษา    การจดัการศึกษาเอกชน

   8.2 ประชุมขบัเคล่ือนการด าเนินงาน    ของรัฐบาลและ    (ร้อยละ 80)

        ส่งเสริมการศึกษาเอกชน    จดุเน้นของรัฐมนตรี 2. ร้อยละของผู้เขา้ร่วม

        ของคณะกรรมการประสานและส่งเสริม 2. เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ย    ประชุมสามารถ

        การศึกษาเอกชนระดับจงัหวดั    ในการจดัประชุม    ขบัเคล่ือนนโยบายการ

   ขบัเคล่ือนการ    จดัการศึกษาเอกชน                  -   

   ด าเนินงานของ    ในระดับจงัหวดั

   คณะกรรมการ ปสกช .    ได้อยา่งเปน็รูปธรรม

   ตาม พ.ร.บ. โรงเรียน    (ร้อยละ 80)

   เอกชน
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ตวัชีว้ัด/ หน่วยงาน

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่บัผิดชอบ

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน

ยทุธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาระบบการก ากับดแูลสง่เสริมการศึกษาเอกชน

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง
เปา้หมาย

9. โครงการตรวจ นิเทศ และตดิตามการให้ 1. เพือ่ใหผู้้บริหาร 140 โรง 340 คน 1. จ านวนโรงเรียนเอกชน           0.4943           0.5300           0.0020           0.0787              1.1050 กก.

    เงนิอุดหนุนโรงเรียนเอกชน    เจา้หน้าที่/ผู้ปฏบิติังาน     ที่ได้รับติดตาม

   9.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจ ติดตาม    โรงเรียนเอกชน 40 คน     และก ากบัการใช้เงิน            0.0176                  -                    -                    -                 0.0176

        และก ากบัการใช้จา่ยเงินอดุหนุน    มีความรู้ ความเขา้ใจ     อดุหนุน (140 โรง)

        ของโรงเรียนเอกชน    เกีย่วกบัการบริหาร 2. ร้อยละของโรงเรียน

   9.2 ประชุมปฏบิติัการผู้บริหาร/เจา้หน้าที่    จดัการเงินอดุหนุน 300 คน    เอกชนที่ได้รับการติดตาม            0.4767            0.4766                  -                    -                 0.9533

        ผู้ปฏบิติังานโรงเรียนเอกชนเพือ่เสริมสร้าง    ที่ถกูต้องตามระเบยีบ    และก ากบัมีการเบกิจา่ย

        ความเขา้ใจในการใช้จา่ยเงินอดุหนุน    ที่เกีย่วขอ้ง    เงินอดุหนุนถกูต้องและ

   9.3 ตรวจ ติดตาม และก ากบัการใช้จา่ยเงิน 2. เพือ่ตรวจ ติดตาม ส่วนกลาง 125 โรง    เปน็ไปตามระเบยีบ                  -              0.0534            0.0020                  -                 0.0554

       อดุหนุนของโรงเรียนเอกชน    และก ากบัการ ส่วนภูมิภาค 15 โรง    ที่เกีย่วขอ้ง (ร้อยละ 80)

   9.4 สรุปผลการด าเนินงาน    ใช้จา่ยเงินอดุหนุน รายงาน 1 ฉบบั 3. ระดับความส าเร็จในการ                  -                    -                    -              0.0787               0.0787

   โรงเรียนเอกชนให้    ติดตามและก ากบัการใช้

   สอดคล้องกบักฎหมาย    เงินอดุหนุนของโรงเรียน

   นโยบายและระเบยีบ    เอกชนกลุ่มเปา้หมาย

   ที่เกีย่วขอ้ง    (ระดับ 5)
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ตวัชีว้ัด/ หน่วยงาน

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่บัผิดชอบ

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน

ยทุธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาระบบการก ากับดแูลสง่เสริมการศึกษาเอกชน

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง
เปา้หมาย

10. โครงการตรวจสอบการเบกิจ่ายภาครัฐ เพือ่ติดตาม ตรวจสอบ 6 หน่วย จ านวนหน่วยงานภายใน           0.0384           0.0308           0.0308                 -                0.1000 ตสน.

     และตดิตามการด าเนินงานการแก้ไข และใหค้ าชี้แนะในการ และหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง

     ขอ้ผิดพลาดของหน่วยตรวจสอบภายใน ปฏบิติังานและการ ที่ได้รับการติดตาม

     10.1 ติดตาม ตรวจสอบ และใหค้ าชี้แนะ ใช้จา่ยงบประมาณของ 6 หนว่ย ตรวจสอบ และใหค้ าชี้แนะ            0.0384            0.0308            0.0308                  -                 0.1000

           ในการปฏบิติังานและการใช้จา่ย หน่วยงานใหเ้ปน็ไป ในการปฏบิติังานและการ

           งบประมาณ ตามระเบยีบ กฎหมาย เบกิจา่ยงบประมาณ

           10.1.1 กลุ่มงานภายในของ สช . แนวปฏบิติั และมติ 3 กลุ่มงาน ด้านส่งเสริมการศึกษา                  -                    -                    -                    -                       -   

           10.1.2 สช. จงัหวดั คณะรัฐมนตรี 1 จงัหวดั เอกชนใหถ้กูต้อง            0.0384                  -                    -                    -                 0.0384

           10.1.3 ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดั 2 จงัหวดั (6 หน่วย)                  -              0.0308            0.0308                  -                 0.0616

    10.2 สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน รายงาน 1 ฉบบั                  -                    -                    -                    -                       -   
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ตวัชีว้ัด/ หน่วยงาน

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่บัผิดชอบ

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน

ยทุธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาระบบการก ากับดแูลสง่เสริมการศึกษาเอกชน

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง
เปา้หมาย

11. โครงการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุง เพือ่พฒันา ทบทวน 9 ฉบบั 1. จ านวนกฎหมายวา่ด้วย           0.1698           0.1698           0.1123                 -                0.4519 กข.

     กฎหมายว่าดว้ยโรงเรียนเอกชน และปรับปรุงกฎหมาย     โรงเรียนเอกชนที่ได้รับ

วา่ด้วยโรงเรียนเอกชน     การพฒันา ทบทวน

ใหส้ามารถส่งเสริม     และปรับปรุงแกไ้ข

และก ากบัดูแลการจดั     (9 ฉบบั)

การศึกษาเอกชน 2. ระดับความส าเร็จของ

ใหส้อดคล้องกบั     การแกไ้ขและปรับปรุง

กฎหมายด้านการศึกษา     กฎหมายวา่ด้วย

ของประเทศและพลวตัร     โรงเรียนเอกชน

ของการจดัการศึกษา     (ระดับ 5)

เอกชน
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ตวัชีว้ัด/ หน่วยงาน

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  รวม ทีร่บัผิดชอบ

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน

ยทุธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาระบบการก ากับดแูลสง่เสริมการศึกษาเอกชน

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

ของโครงการ

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง
เปา้หมาย

12. ค่าใชจ้่ายในการบริหารจัดการขอ้มลู           0.5556           0.7902           1.1572           3.0970              5.6000 กท.

     สารสนเทศทางการศึกษาเอกชน

     12.1 ค่าจา้งเหมาถา่ยเอกสารอเิล็คทรอนิกส์ 150,000 ภาพ            0.0200            0.0200            0.0400            0.2200               0.3000

            หลักฐานทางการศึกษา

     12.2 ค่าใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาระบบ อปุกรณ์ 8 กจิกรรม            0.5356            0.7702            1.1172            2.6580               5.0810

            ฮาร์ดแวร์คอมพวิเตอร์เครือขา่ย

            และระบบปฏบิติัการ

     12.3 จดัซ้ือโปรแกรมปอ้งกนัไวรัสคอมพวิเตอร์ 350 สิทธิ                  -                    -                    -              0.2190               0.2190
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