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คำ�นำ�

	 ก�รศึกษ�เอกชนเป็นระบบก�รศึกษ�ท่ีมีบทบ�ทสำ�คัญอย่�งยิ่งต่อก�รศึกษ�ของประเทศ 

มีส่วนร่วมในก�รจัดก�รศึกษ�เพื่อพัฒน�ผู้เรียนให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีศักยภ�พ	 เป็นกำ�ลังสำ�คัญของ 

ก�รพัฒน�ประเทศม�อย่�งต่อเนื่องย�วน�น	 ก�รมีส่วนร่วมของก�รศึกษ�เอกชนได้ถูกกำ�หนดไว้ 

ในรฐัธรรมนญูแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	กฎหม�ยว่�ดว้ยก�รศกึษ�แหง่ช�ต	ิและกฎหม�ยว�่ดว้ยโรงเรยีนเอกชน	

ดังน้ัน	ในช่วงที่ก�รพัฒน�ก�รศึกษ�ของประเทศต้องขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับทิศท�งของก�รพัฒน�

ประเทศต�มกรอบยุทธศ�สตร์ช�ติระยะ	๒๐	 ปี	 (พ.ศ.	๒๕๖๐	 -	๒๕๗๙)	แผนพัฒน�เศรษฐกิจและ 

สังคมแหง่ช�ต	ิฉบบัที	่๑๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔	แผนก�รศกึษ�แหง่ช�ต	ิพ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๗๙	สำ�นกัง�น

คณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน	 จึงมีคว�มจำ�เป็นต้องจัดทำ�แผนพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชน 

พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔	ขึ้น	เพื่อรองรับก�รพัฒน�ก�รศึกษ�ของประเทศต�มกรอบทิศท�งดังกล่�ว 

	 ในก�รจัดทำ�แผนพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชน	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔		สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร 

สง่เสรมิก�รศกึษ�เอกชน	ได้กำ�หนดวสิยัทศัน์	เป�้หม�ย	ยทุธศ�สตร	์และแนวท�งก�รพัฒน�เพือ่ใหส้�ม�รถ

รองรบัคว�มท�้ท�ยจ�กสถ�นก�รณภ์�ยนอกและภ�ยในของก�รศึกษ�เอกชนบนบรบิทและหลกัก�รของ

ก�รศึกษ�เอกชน	โดยเชื่อมโยงกับเป้�หม�ยและทิศท�งก�รพัฒน�ประเทศต�มกรอบยุทธศ�สตร์ช�ต ิ

และแผนพัฒน�ประเทศ	รวมทั้งแผนพัฒน�ก�รศึกษ�ของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	และได้ให้คว�มสำ�คัญ 

กบัก�รมสีว่นรว่มของภ�คสว่นต�่งๆ	ทีเ่กีย่วขอ้งในก�รจดัทำ�แผน	โดยไดน้ำ�แผนพฒัน�ก�รศกึษ�เอกชนฯ	

เสนอคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชนพิจ�รณ�	ซึ่งได้มีมติให้คว�มเห็นชอบแผนพัฒน�ก�รศึกษ�

เอกชนฯ	ในคร�วประชุมเมื่อวันที่	๑๒	กันย�ยน	๒๕๕๙	

	 แผนพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนฯ	มุ่งบรรลุวิสัยทัศน์	“ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี	มีคว�มรู้และทักษะ 

ที่จำ�เป็น	เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต	ด้วยระบบก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พได้ม�ตรฐ�น”	และก�รบรรลุเป้�หม�ย 

ในด้�นคุณภ�พของผู้เรียน	 ด้�นโอก�สของผู้เรียน	 ด้�นประสิทธิภ�พก�รจัดก�รศึกษ�ของโรงเรียน 

ด้�นก�รมีส่วนร่วมในก�รจัดและสนับสนุนก�รศึกษ�เอกชน	และด้�นระบบก�รบริห�รจัดก�รส่งเสริม 

ก�รศึกษ�เอกชน	ซึ่งจะมีส่วนสำ�คัญอย่�งยิ่งในก�รสนับสนุนก�รบรรลุเป้�หม�ยของก�รพัฒน�ประเทศ		

	 สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รสง่เสรมิก�รศกึษ�เอกชน	ขอขอบคณุทกุฝ�่ยทีม่สีว่นชว่ยใหก้�รจดัทำ�

แผนพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนฯ	ในครั้งนี้ประสบคว�มสำ�เร็จ	และหวังเป็นอย่�งยิ่งว่�	ทุกภ�คส่วนจะได้นำ�

แผนพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนฯ	ไปใช้เป็นกรอบแนวท�งในก�รพัฒน�ก�รจัดก�รศึกษ�และขับเคลื่อนแผน

ไปสู่ก�รปฏิบัติเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และเป้�หม�ยที่กำ�หนดต่อไป

 

	 	 (น�ยพะโยม		ชิณวงศ์)

	 	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน
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บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร

ความจำาเป็นของการจัดทำาแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

	 ก�รศกึษ�เอกชนได้เข�้ม�มสีว่นรว่มในก�รจดัก�รศกึษ�ของประเทศม�เป็นระยะเวล�ย�วน�น

ซ่ึงนอกจ�กจะช่วยแบ่งเบ�ภ�ระในก�รจัดก�รศึกษ�ให้กับรัฐแล้ว	 ยังช่วยสร้�งโอก�สท�งก�รศึกษ� 

ชว่ยทำ�ใหร้ะบบก�รศกึษ�เกดิก�รแขง่ขนัด�้นคุณภ�พ	เปน็ท�งเลอืกใหก้บัผูป้กครองและผูเ้รยีน	รฐัใหค้ว�ม 

สำ�คัญกับก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชนม�อย่�งต่อเนื่อง	มีก�รกำ�หนดเก่ียวกับก�รส่งเสริมและสนับสนุน

ก�รศึกษ�เอกชนไว้ในรัฐธรรมนูญ	กฎหม�ยว่�ด้วยก�รศึกษ�แห่งช�ติ	กฎหม�ยว่�ด้วยโรงเรียนเอกชน	

แผนก�รศึกษ�แห่งช�ติ	มติคณะรัฐมนตรี	โดยปัจจุบันมีโรงเรียนเอกชนในคว�มรับผิดชอบของสำ�นักง�น

คณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน	จำ�นวน	๑๒,๖๔๑	แห่ง	นักเรียน	๓,๔๘๙,๐๙๑	คน	จำ�แนกเป็น

โรงเรียนในระบบ	ประเภทส�มัญศึกษ�	(ก่อนประถมศึกษ�	-	มัธยมศึกษ�ปีที่	๖)	จำ�นวน	๓,๘๙๔	แห่ง	

นักเรียน	๒,๑๘๐,๒๒๒	คน	ประเภทน�น�ช�ติ	๑๗๕	แห่ง	นักเรียน	๕๐,๙๕๘	คน	โรงเรียนนอกระบบ

หลักสูตรระยะสั้น	๕,๙๘๗	แห่ง	นักเรียน	๑,๐๐๙,๑๐๓	คน	สถ�บันศึกษ�ปอเน�ะและศูนย์ก�รศึกษ�

อิสล�มประจำ�มัสยิด	(ต�ดีก�)	ในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้	๒,๕๘๕	แห่ง	นักเรียน	๒๔๘,๘๐๘	คน	

	 ชว่งระยะเวล�ต้ังแต่ป	ีพ.ศ.	๒๕๖๐	เปน็ช่วงก�รเปลีย่นผ่�นประเทศไทยเข้�สูก่�รพฒัน�ประเทศ

ต�มกรอบยุทธศ�สตร์ช�ติ	ระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๗๙)	และเข้�สู่ช่วงระยะเวล�ของแผนพัฒน�

เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ช�ติ	ฉบบัที	่๑๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔	ซึง่ขับเคลือ่นก�รพฒัน�ประเทศต�มกรอบ

ยุทธศ�สตร์ช�ติ	 รวมทั้งได้เข้�สู่ช่วงระยะเวล�ของแผนก�รศึกษ�แห่งช�ติ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 -	 ๒๕๗๙ 

ตลอดจนช่วงเวล�ของก�รปฏิรูปก�รศึกษ�และก�รปฏิรูประบบร�ชก�รต�มบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 

แห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	พุทธศักร�ช	๒๕๖๐	ในขณะท่ีสถ�นก�รณ์ภ�ยในของระบบก�รศึกษ�เอกชน 

แม้ว่�จะมีพัฒน�ก�รและมีจุดแข็งหล�ยประก�ร	แต่ก็ยังต้องประสบกับปัญห�ในหล�ยด้�น	ไม่ว่�จะเป็น 

ในส่วนท่ีเกี่ยวกับคุณภ�พของผู้เรียน	 โอก�สของผู้เรียน	ประสิทธิภ�พก�รจัดก�รศึกษ�ของโรงเรียน 

ก�รมีส่วนร่วมในก�รจัดและสนับสนุนก�รศึกษ�	และระบบก�รบริห�รจัดก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน 

ที่ต้องเร่งแก้ไขและพัฒน�อย่�งเป็นระบบ	 เพื่อให้ระบบก�รศึกษ�เอกชนมีส่วนร่วมในก�รขับเคลื่อน 

ก�รพัฒน�ก�รศึกษ�ของประเทศไปสู่เป้�หม�ยและทิศท�งที่กำ�หนด	 ประกอบกับม�ตร�	 ๑๔	 (๒) 

ของพระร�ชบัญญัติโรงเรียนเอกชน	พ.ศ.	๒๕๕๐	ที่บัญญัติให้สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�

เอกชนมีอำ�น�จหน้�ท่ีในก�รเสนอแนะแผนพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนต่อคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�

เอกชน	สำ�นักง�นฯ	จึงได้จัดทำ�แผนพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชน	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔	เสนอคณะกรรมก�ร

ส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชนพิจ�รณ�	ซึ่งได้ให้คว�มเห็นชอบแผนพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนฯ	ในคร�วประชุม

เมื่อวันที่	๑๒	กันย�ยน	๒๕๕๙
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หลักการที่สำาคัญของแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

	 ในก�รจดัทำ�แผนพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนฯ	มหีลกัก�รท่ีสำ�คญั	ไดแ้ก่	(๑)	ยดึผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ล�ง

ของก�รพัฒน�	ครอบคลุมก�รพัฒน�คว�มรู้	สมรรถนะ	และทักษะที่จำ�เป็น	ก�รปลูกฝังทัศนคติ	ค่�นิยม	

และพฤตกิรรมทีพึ่งประสงค์	ก�รเสรมิสร�้งโอก�สและคว�มเสมอภ�คใหผู้เ้รียนไดร้บัก�รศกึษ�ท่ีมคีณุภ�พ

ได้ม�ตรฐ�น	และจัดก�รศึกษ�ที่ส�ม�รถสนองตอบต่อคว�มต้องก�รของผู้เรียน	(๒)	หลักก�รมีส่วนร่วม

ของเอกชนในก�รจัดก�รศึกษ�	ต�มแนวคิดหุ้นส่วนก�รศึกษ�ระหว่�งรัฐและเอกชน	(Public	-	Private	

Partnerships	in	Education)	ที่ช่วยให้รัฐส�ม�รถเลือกผู้จัดก�รศึกษ�และส�ม�รถกำ�หนดสิ่งที่ต้องก�ร	

โดยเฉพ�ะคุณภ�พก�รศึกษ�จ�กคู่สัญญ�คือโรงเรียนเอกชน	และยังช่วยให้รัฐได้ใช้ประโยชน์จ�กทักษะ

และคว�มชำ�น�ญเฉพ�ะของโรงเรียนเอกชน	(๓)	หลักคว�มรับผิดชอบ	(Accountability)	ซึ่งสอดคล้อง

กับเจตน�รมณข์องพระร�ชบญัญัติโรงเรยีนเอกชน	โรงเรยีนเปน็นติบิคุคลมอีสิระในก�รบรหิ�รจดัก�รศกึษ�

โดยรัฐทำ�หน้�ทีก่ำ�กบัและควบคุมคุณภ�พม�ตรฐ�น	(Regurator)	สง่เสรมิและสนับสนุนใหโ้รงเรยีนจดัก�ร

ศึกษ�ที่มีคุณภ�พได้ม�ตรฐ�น	(๔)	ก�รพัฒน�โดยคำ�นึงถึงคว�มแตกต่�งกันของผู้เรียนและโรงเรียน	โดย

ไม่ทอดทิ้งผู้เรียนและโรงเรียนที่มีข้อจำ�กัดในก�รพัฒน�	ในขณะเดียวกันต้องว�งแนวท�งเพื่อเพิ่มโอก�ส

ให้ผู้เรียนและโรงเรียนที่มีศักยภ�พ	ส�ม�รถพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�ท่ีสูงกว่�ม�ตรฐ�นท่ัวไปได้	และใช้

หลักก�รจัดสรรงบประม�ณผ่�นด้�นอุปสงค์	(Demand	-	Side	Financing)	หรือด้�นผู้เรียน	เป็นกลไก

ช่วยสร้�งโอก�สและคว�มเสมอภ�คในก�รเข้�ถึงก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พให้กับผู้เรียน

ผลการพัฒนาการศึกษาเอกชน ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

	 ผลก�รพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนที่ผ่�นม�	ส่งผลเป็นสถ�นก�รณ์ปัจจุบันของก�รศึกษ�เอกชน 

ซึ่งจำ�เป็นต้องได้รับก�รแก้ไขและพัฒน�ต่อไป	ดังนี้	

 ด้านคุณภาพของผู้เรียน  

	 คุณภ�พของผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนระดับก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�นต้องเผชิญปัญห�เช่นเดียวกับ

ผู้เรียนในโรงเรียนของภ�ครัฐ	โดยผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนแม้ว่�ในภ�พรวมบ�งระดับชั้นและในบ�งวิช�

จะมคีะแนน	(O-NET)	เฉลีย่สงูกว่�คะแนนเฉลีย่ของประเทศ	แต่ยงัตำ�่กว่�ร้อยละ	๕๐	มคีว�มแตกต่�งของ

ผลคะแนนระหว่�งพืน้ทีค่่อนข้�งสงู	หลกัสตูร	ก�รเรยีนก�รสอน	ก�รวดัและประเมนิผลผูเ้รยีนของโรงเรยีน

เอกชนส่วนใหญ่ยงัคงเป็นรปูแบบเดมิทีเ่น้นก�รท่องจำ�	ซึง่ยงัไม่ส�ม�รถตอบโจทย์ก�รพฒัน�ศกัยภ�พคน

ที่สอดคล้องกับทิศท�งก�รพัฒน�ประเทศ	นอกจ�กนี้	ยังไม่ได้ส่งเสริมเพื่อนำ�เอ�ศักยภ�พของโรงเรียน

เอกชนนอกระบบ	ซึ่งมีจุดแข็งในก�รจัดก�รศึกษ�เพื่อสร้�งทักษะวิช�ก�ร	ทักษะวิช�ชีพ	และทักษะชีวิต	

ม�ใช้เป็นประโยชน์ในก�รเติมเต็มก�รศึกษ�ตลอดช่วงชีวิตของคนไทย	
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 ด้านโอกาสของผู้เรียน 

	 ทีผ่่�นม�รฐัได้ให้คว�มสำ�คัญกบัก�รอดุหนนุก�รศกึษ�เอกชนม�โดยตลอด	แต่ผูเ้รยีนในโรงเรยีน

เอกชนระดบัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นยงัไม่ส�ม�รถเข้�ถงึค่�ใช้จ่�ยทีเ่พยีงพอต่อก�รจดัก�รศกึษ�ทีม่คีณุภ�พ

ม�ตรฐ�น	เน่ืองจ�กอัตร�เงินอุดหนุนค่อนข้�งตำ่�	โดยมีอัตร�ไม่ถึงร้อยละ	๕๐	ของงบประม�ณต่อหัว

นักเรียนภ�ครัฐ	โรงเรียนส่วนหนึ่งที่รับเงินอุดหนุนไม่ส�ม�รถเก็บค่�ธรรมเนียมก�รศึกษ�ได้หรือเก็บได ้

ไม่เตม็อตัร�ทีก่ำ�หนดให้เกบ็ได้	ก�รอดุหนนุยงัไม่สะท้อนต�มคว�มต้องก�รจำ�เป็นทีแ่ตกต่�งกนัของผู้เรยีน

และโรงเรียนได้อย่�งแท้จริง	และยังไม่สะท้อนต่อคุณภ�พและประสิทธิภ�พก�รจัดก�รศึกษ�	นอกจ�กนี้	

ระบบก�รอุดหนุนค่�ใช้จ่�ยสำ�หรับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นยังไม่สนับสนุนโอก�สในก�รได้รับก�รศึกษ�ท่ีมี

คุณภ�พสูงกว่�ม�ตรฐ�นทั่วไป	โดยเปิดโอก�สให้ผู้เรียนร่วมระดมทรัพย�กร	ในส่วนของโรงเรียนเอกชน

นอกระบบท่ีช่วยสร้�งโอก�สในก�รเรียนรู้ตลอดชีวิตและโอก�สในก�รประกอบอ�ชีพ	ผู้เรียนยังไม่ได้รับ

ก�รสนับสนุนค่�ใช้จ่�ยจ�กรัฐต�มคว�มจำ�เป็นและเหม�ะสม

 ด้านประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  

	 เมื่อพิจ�รณ�ด้�นค่�ใช้จ่�ย	โรงเรียนเอกชนจัดก�รศึกษ�ประหยัดกว่�ท่ีรัฐจัด	ในขณะท่ีเมื่อ

พิจ�รณ�จ�กผลลัพธ์ของระบบในด้�นคุณภ�พก�รศึกษ�	(คะแนน	O-NET)	โรงเรียนท่ีได้คะแนนสูงกว่�

ร้อยละ	๕๐	มีจำ�นวนน้อยม�ก	มีโรงเรียนท่ีไม่ผ่�นก�รรับรองม�ตรฐ�นร้อยละ	๑๗	ในขณะท่ีก�รดำ�เนิน

ง�นเพือ่เสริมสร�้งประสทิธภิ�พก�รจดัก�รศกึษ�ของโรงเรยีนเอกชนโดยสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รสง่เสรมิ

ก�รศกึษ�เอกชน	ยงัไมส่อดคลอ้งต�มคว�มตอ้งก�รจำ�เปน็ทีแ่ตกต�่งกนัของโรงเรยีน	ข�ดระบบและกลไก

ก�รกำ�กบั	ตดิต�ม	และประเมนิผลทีม่ปีระสทิธภิ�พเพือ่ใหก้�รบรหิ�รจดัก�รศกึษ�ของโรงเรยีนมคุีณภ�พ

ได้ม�ตรฐ�น	และอยู่บนหลักคว�มรับผิดชอบ	ก�รส่งเสริมประสิทธิภ�พก�รจัดก�รศึกษ�ของโรงเรียน

เอกชนนอกระบบยงัไมท่ัว่ถงึ	เนือ่งจ�กมคีว�มแตกต�่งหล�กหล�ยในด้�นหลกัสตูร	และมกี�รเปล่ียนแปลง

ก�รดำ�เนินกิจก�รอย่�งรวดเร็ว

 ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน  

	 ก�รศึกษ�ของเอกชนส่งผลดีต่อรัฐหล�ยประก�ร	เช่น	ช่วยประหยัดงบประม�ณ	ช่วยให้เกิด

ก�รแขง่ขนัในเชงิคณุภ�พ	ชว่ยใหร้ฐัได้ใชป้ระโยชนจ์�กทกัษะและคว�มชำ�น�ญเฉพ�ะของโรงเรยีนเอกชน	

เมื่อพิจ�รณ�จ�กสัดส่วนนักเรียนโรงเรียนในระบบภ�ครัฐต่อเอกชนท่ีผ่�นม�	พบว่�มีสัดส่วนเพิ่มข้ึน 

ต�มลำ�ดับแต่มีอัตร�เพิ่มขึ้นไม่สูงม�ก	ปัจจุบันมีสัดส่วนอยู่ที่	๗๘.๕	:	๒๑.๕	อย่�งไรก็ต�ม	อุปสรรคต่อ 

ก�รขย�ยบทบ�ทก�รมีส่วนร่วมของเอกชนในก�รจัดก�รศึกษ�ที่สำ�คัญคือ	 ก�รที่หน่วยง�นภ�ครัฐ 

และสังคมยงัข�ดคว�มเข�้ใจถงึบทบ�ทคว�มสำ�คญัของก�รศกึษ�เอกชน	ทำ�ใหก้�รศกึษ�เอกชนถกูมองว�่ 

เป็นเพียงธุรกิจประเภทหนึ่ง	โดยไม่ได้ให้คว�มสำ�คัญท่ีโอก�สของผู้เรียน	กรอบแนวคิดดังกล่�วส่งผลให้

โรงเรียนเอกชนถูกกำ�หนดก�รปฏิบัติที่ไม่เป็นม�ตรฐ�นเดียวกันกับโรงเรียนของรัฐ	นอกจ�กนี้ยังข�ด 
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ก�รส่งเสริม	สนับสนุนก�รจัดก�รศึกษ�ของโรงเรียนเอกชนในรูปแบบแนวท�งใหม่ๆ	ข�ดก�รพัฒน�กฎ	

ระเบียบ	และแนวท�งก�รดำ�เนินง�นที่เหม�ะสมและทันสมัยเพื่อส่งเสริมก�รลงทุนจัดก�รศึกษ�เอกชน

 ด้านระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

	 ก�รบริห�รร�ชก�รเพื่อทำ�หน้�ที่กำ�กับ	ส่งเสริม	และสนับสนุนก�รศึกษ�เอกชนของสำ�นักง�น

คณะกรรมก�รส่งเสรมิก�รศกึษ�เอกชน	ยงัต้องเร่งพฒัน�ในหล�ยด�้น	ทัง้ในด�้นกลยทุธ	์โครงสร�้งองคก์ร	

ก�รบริห�รจัดก�ร	บุคล�กร	ทักษะ	ระบบง�น	และค่�นิยมขององค์กร	เพ่ือให้สอดรับกับบริบทก�รจัด 

ก�รศึกษ�เอกชนที่เปลี่ยนแปลงไป	และเพื่อให้ก�รทำ�หน้�ที่ของสำ�นักง�นฯ	ได้แก่	ก�รส่งเสริม	สนับสนุน

ด้�นวิช�ก�ร	ก�รประกันคุณภ�พ	ก�รวิจัยและพัฒน�เพื่อปรับปรุงคุณภ�พก�รศึกษ�เอกชน	ก�รจัดสรร

เงนิอดุหนุนก�รศกึษ�เอกชน	ก�รเปน็ศูนยส์ง่เสรมิสนบัสนนุข้อมลูและทะเบียนกล�งท�งก�รศกึษ�เอกชน	

ก�รติดต�มตรวจสอบและประเมินผลก�รจัดก�รศึกษ�เอกชน	ก�รกำ�กับดูแลโรงเรียนให้จัดก�รศึกษ� 

อย่�งมีคุณภ�พม�ตรฐ�นและเป็นไปต�มกฎหม�ย	ตลอดจนก�รบูรณ�ก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน 

ในภูมิภ�ค	ส�ม�รถบรรลุต�มเจตน�รมณ์ของพระร�ชบัญญัติโรงเรียนเอกชนได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 

และประสิทธิผล

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

	 เพื่อให้ก�รพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนส�ม�รถตอบโจทย์คว�มท้�ท�ยและแนวโน้มของ 

ก�รพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนในระยะต่อไป	และบรรลุเป้�หม�ยและทิศท�งก�รพัฒน�ประเทศ	จึงกำ�หนด

วิสัยทัศน์	พันธกิจ	วัตถุประสงค์	และเป้�หม�ยของแผนพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนฯ	ไว้ดังนี้

 วิสัยทัศน์

	 “ผูเ้รยีนเป็นพลเมืองด	ีมีความรู้และทักษะทีจ่ำาเปน็	เรยีนรูไ้ดต้ลอดชวีติ	ดว้ยระบบการศกึษา

ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน”

 พันธกิจ	กำ�หนดพันธกิจที่ต้องดำ�เนินก�ร	ดังนี้	 (๑)	พัฒน�คุณภ�พผู้เรียนให้เป็นพลเมือง 

ท่ีมีศักยภ�พต�มเป้�หม�ยก�รพัฒน�คนของประเทศ	 ด้วยกระบวนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่มีคุณภ�พ 

ได้ม�ตรฐ�น	(๒)	ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้�ถึงโอก�สในก�รศึกษ�อย่�งเสมอภ�คและเป็นธรรม	ด้วยระบบ

ก�รจดัสรรทรัพย�กรเพ่ือก�รศึกษ�ทีส่ะทอ้นคุณภ�พและประสทิธภิ�พก�รจดัก�รศกึษ�	และคว�มตอ้งก�ร

จำ�เป็นที่แตกต่�งกัน	(๓)	พัฒน�คุณภ�พของโรงเรียนเอกชนให้ได้ม�ตรฐ�นและมีศักยภ�พในก�รแข่งขัน	

(๔)	พัฒน�ก�รบริห�รร�ชก�รของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชนให้เป็นหน่วยง�น 

ที่มีศักยภ�พสูงในก�รทำ�หน้�ที่กำ�กับ	ส่งเสริม	และสนับสนุนก�รศึกษ�เอกชนให้บรรลุเป้�หม�ยของ 

ก�รพัฒน�
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 วตัถปุระสงค	์	แผนพฒัน�ก�รศกึษ�เอกชนฯ	มวีตัถปุระสงค	์ดงันี	้(๑)	เพือ่พฒัน�ผูเ้รยีนใหเ้ปน็

คนดี	มีวินัย	 ภูมิใจในช�ติ	ส�ม�รถเชี่ยวช�ญได้ต�มคว�มถนัดของตน	มีคว�มรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

และประเทศช�ติ	มีคว�มรู้และทักษะที่จำ�เป็นในศตวรรษท่ี	๒๑	(๒)	 เพื่อเสริมสร้�งโอก�สและคว�ม 

เสมอภ�คของผู้เรียน	ให้ส�ม�รถเข้�ถึงบริก�รด้�นก�รศึกษ�ท่ีรัฐส่งเสริมและสนับสนุนให้ภ�คเอกชน 

ร่วมจัดอย่�งมีคุณภ�พได้ม�ตรฐ�น	 (๓)	 เพื่อเสริมสร้�งประสิทธิภ�พก�รจัดก�รศึกษ�ของโรงเรียน 

ให้ส�ม�รถจัดก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พได้ม�ตรฐ�น	 มีคว�มเข้มแข็งแข่งขันได้	 จัดก�รศึกษ�ที่แตกต่�ง 

ไดต้�มคว�มตอ้งก�รของผูเ้รยีน	(๔)	เพือ่สง่เสรมิก�รมสี่วนรว่มของเอกชนในก�รจดัก�รศกึษ�และพฒัน�

เครือข่�ยก�รศึกษ�เอกชน	(๕)	เพื่อพัฒน�ระบบก�รบริห�รร�ชก�รของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริม

ก�รศึกษ�เอกชน	 ให้เป็นไปต�มหลักก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองที่ดี	 และมีระบบก�รกำ�กับ	ส่งเสริม 

และสนับสนุนก�รจัดก�รศึกษ�เอกชนที่มีประสิทธิภ�พ

 เป้าหมาย	แผนพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนฯ	กำ�หนดเป้�หม�ย	๕	ด้�น	ดังนี้

 (๑) ด้านคุณภาพของผู้เรียน :	ผู้เรียนมีคุณธรรม	จริยธรรม	มีวินัย	มีจิตส�ธ�รณะ	มีทัศนคติ

และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต�มบรรทัดฐ�นที่ดีของสังคม	มีคว�มรักในสถ�บันหลักของช�ติ	มีผลสัมฤทธิ์

ท�งก�รเรียนสูงข้ึน	มีทักษะที่จำ�เป็นในศตวรรษท่ี	๒๑	เรียนรู้ได้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒน�ทักษะ	คว�มรู้และ

คุณภ�พชีวิต	มีตัวชี้วัดที่สำ�คัญ	เช่น	นักเรียนมีคะแนนผลก�รทดสอบท�งก�รศึกษ�ระดับช�ติ	ขั้นพื้นฐ�น	

(O-NET)	แต่ละวิช�ผ่�นเกณฑ์คะแนนร้อยละ	๕๐	ขึ้นไปเพิ่มขึ้น	คะแนนเฉลี่ยผลก�รทดสอบโครงก�ร

ประเมินผลนักเรียนร่วมกับน�น�ช�ติ	(Programme	for	International	Student	Assessment	หรือ	

PISA)	ของนักเรียนอ�ยุ	๑๕	ปีสูงขึ้น		ผู้เรียนโรงเรียนในระบบทุกระดับก�รศึกษ�มีพฤติกรรมที่แสดงออก

ถึงคว�มตระหนักในคว�มสำ�คัญของก�รดำ�รงชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	คว�มมีคุณธรรม	จริยธรรม	

และก�รประยุกต์ใช้หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงในก�รดำ�เนินชีวิตเพิ่มขึ้น	เป็นต้น

 (๒) ด้านโอกาสของผู้เรียน :	ผู้เรียนได้รับโอก�สและคว�มเสมอภ�คท�งก�รศึกษ�ภ�ยใต้

ระบบก�รจัดสรรทรัพย�กรที่เป็นธรรมและเหม�ะสมสำ�หรับก�รเรียนในระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นที่มี

คุณภ�พม�ตรฐ�น	สะท้อนต�มคว�มต้องก�รจำ�เป็นที่แตกต่�งกันของผู้เรียนและโรงเรียน	รวมทั้งได้รับ

ก�รส่งเสรมิโอก�สในก�รเรยีนรูต้ลอดชวีติ	มตีวัชีว้ดัทีส่ำ�คญั	เชน่	ผูเ้รยีนระดบัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นทุกคน

ได้รับก�รสนับสนุนค่�ใช้จ่�ยสำ�หรับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	๑๕	ปี	ที่มีคุณภ�พม�ตรฐ�น		มีรูปแบบ	วิธีก�ร

จัดสรรเงินอุดหนุนก�รศึกษ�เอกชนที่สะท้อนคุณภ�พและประสิทธิภ�พก�รจัดก�รศึกษ�	เป็นต้น

 (๓) ด้านประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน	:	โรงเรียนเอกชนมีก�รบริห�รจัดก�ร

ศกึษ�ทีม่ปีระสทิธภิ�พ	อยูบ่นหลกัคว�มรบัผดิชอบ	ส�ม�รถปรบัตวัเพือ่แขง่ขนัได	้จดัก�รศกึษ�ทีแ่ตกต่�ง

เพือ่ตอบโจทยค์ว�มตอ้งก�รของผูเ้รยีนและก�รพฒัน�ประเทศ	มตีวัชีว้ดัทีส่ำ�คญั	เชน่	มรีะบบก�รประกนั

คณุภ�พก�รศกึษ�ทีเ่หม�ะสม	สอดคลอ้งกบับรบิทและคว�มตอ้งก�รจำ�เป็นของโรงเรียนในระบบ		โรงเรยีน
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ในระบบผ่�นเกณฑ์ก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกเพิ่มข้ึน	โรงเรียนในระบบเผยแพร่ข้อมูลด้�นคุณภ�พ 

และประสิทธิภ�พต่อส�ธ�รณะเพิ่มขึ้น	เป็นต้น

 (๔) ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน	 :	 ก�รศึกษ�เอกชน 

มบีทบ�ทเพิม่ขึน้	มศีกัยภ�พในก�รให้บรกิ�รด�้นก�รศกึษ�ในระดบัน�น�ช�ต	ิและมเีครอืข�่ยคว�มรว่มมอื 

ในประเทศและต�่งประเทศเพือ่สง่เสริมและพฒัน�คุณภ�พก�รศกึษ�เอกชน	มตีวัช้ีวัดท่ีสำ�คญั	เช่น	สดัสว่น

ผู้เรยีนเอกชนในระบบสงูขึน้เมือ่เทยีบกบัรฐั	มแีผนง�นแกไ้ข	ปรับปรงุกฎ	ระเบยีบ	แนวปฏบิตัเิพือ่สง่เสรมิ

และอำ�นวยคว�มสะดวกต่อก�รจัดก�รศึกษ�เอกชนและมีก�รดำ�เนินง�นต�มแผน	เป็นต้น

 (๕) ด้านระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน :	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร 

สง่เสรมิก�รศกึษ�เอกชนมกี�รบรหิ�รร�ชก�รทีม่ปีระสทิธภิ�พ	โปรง่ใส	ทนัสมยั	และอำ�นวยคว�มสะดวก 

มีก�รบูรณ�ก�รร่วมกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	ทำ�หน้�ท่ีกำ�กับ	ส่งเสริม	และสนับสนุนก�รจัดก�รศึกษ�

เอกชนได้สอดคล้องต�มเจตน�รมณ์ของพระร�ชบัญญัติโรงเรียนเอกชน	มีตัวชี้วัดที่สำ�คัญ	เช่น	มีก�ร

ปรบัปรงุโครงสร�้งก�รบรหิ�รง�นของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รสง่เสรมิก�รศกึษ�เอกชน	มรีะบบฐ�นข้อมลู

ด�้นก�รศึกษ�เอกชนเพ่ือใช้ประโยชนใ์นก�รว�งแผน	ก�รบรหิ�รจดัก�รศกึษ�	ก�รตดิต�มและประเมนิผล 

มีกระบวนง�นที่นำ�ระบบเทคโนโลยีม�ใช้ในก�รปฏิบัติง�นเพิ่มขึ้น	เป็นต้น
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	 เพื่อให้บรรลุต�มวิสัยทัศน์และเป้�หม�ยของก�รพัฒน�จึงได้กำ�หนดยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ไว้	

๗	ยุทธศ�สตร์	ได้แก่

 ยุทธศาสตรท่ี์ ๑ การพฒันาหลกัสตูร การเรยีนการสอน การวดัและประเมนิผล มเีป�้หม�ยดงันี้

 ๑.๑ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีจิตสาธารณะ มีทัศนคติและพฤติกรรม 

ที่พึงประสงค์ มีจิตสำานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม	มีตัวชี้วัดที่สำ�คัญ	 เช่น	ผู้เรียนโรงเรียนในระบบทุกระดับ 

ก�รศึกษ�มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงคว�มตระหนักในคว�มสำ�คัญของก�รดำ�รงชีวิตที่เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม	 คว�มมีคุณธรรม	 จริยธรรม	 และก�รประยุกต์ใช้หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ในก�รดำ�เนนิชวีติเพิม่ขึน้	โรงเรยีนในระบบจัดกจิกรรมสะท้อนก�รสร้�งวนิยั	จติส�ธ�รณะ	และคุณลกัษณะ

ที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น	มีโรงเรียนในระบบในโครงก�รโรงเรียนคุณธรรมเพิ่มขึ้น	เป็นต้น

 ๑.๒ ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความเป็นพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย	มีตัวชี้วัดที่สำ�คัญ	เช่น	โรงเรียนในระบบมีก�รจัดกิจกรรมส่งเสริมก�รเรียนรู้ที่สะท้อน 

คว�มจงรกัภกัด	ีก�รธำ�รงรกัษ�สถ�บนัหลกัของช�ต	ิและก�รยดึมัน่ในก�รปกครองระบอบประช�ธปิไตย

อันมีพระมห�กษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพิ่มขึ้น	นักเรียนผ่�นก�รอบรมลูกเสือ	เนตรน�รีเพิ่มขึ้น	เป็นต้น		
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 ๑.๓ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน มีทักษะท่ีจำาเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑	มีตัวชี้วัด 

ที่สำ�คัญ	เช่น	ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษ�มีพัฒน�ก�รสมวัยเพิ่มขึ้น	นักเรียนมีคะแนนผลก�รทดสอบ

ท�งก�รศึกษ�ระดับช�ติข้ันพ้ืนฐ�น	(O-NET)	แต่ละวชิ�ผ�่นเกณฑค์ะแนนร้อยละ	๕๐	ข้ึนไปเพิม่ข้ึน	ระดบั

คว�มส�ม�รถด้�นก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษเฉลี่ยของผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้นและ

มธัยมศกึษ�ตอนปล�ย	เมือ่ทดสอบต�มม�ตรฐ�นคว�มส�ม�รถท�งภ�ษ�องักฤษ	(CEFR)	สงูขึน้	โรงเรยีน

ในระบบจัดกระบวนก�รเรียนรู้เพื่อพัฒน�ทักษะที่จำ�เป็นในศตวรรษที่	๒๑	เพิ่มขึ้น	เป็นต้น

 มีแนวทางการพัฒนา	ดังนี้	

 (๑) ปรับเปลี่ยนค่านิยมของผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีจิตสาธารณะ 

และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เช่น	ส่งเสริมก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนท้ังในและนอกห้องเรียน 

และกิจกรรมก�รเรียนรู้ร่วมกันของครอบครัว	กลุ่มสนใจ	และชุมชน	ที่สอดแทรกคุณธรรม	จริยธรรม 

คว�มมีวินัย	จิตส�ธ�รณะ	รวมทั้งบูรณ�ก�รศ�สน�	ศิลปวัฒนธรรม	ดนตรี	กีฬ�เข้�กับกระบวนก�รเรียนรู ้

และวิถีชีวิต	เป็นต้น

 (๒) ปลกูฝงัอดุมการณร์กัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์และเสรมิสรา้งความเป็นพลเมอืง

ในระบอบประชาธิปไตย	เช่น	สร้�งจิตสำ�นึกให้มีคว�มจงรักภักดี	และธำ�รงรักษ�สถ�บันหลักของช�ติ	

ไดแ้ก	่ช�ต	ิศ�สน�	พระมห�กษัตรย์ิ		สง่เสรมิและพฒัน�กจิกรรมลกูเสอื	เนตรน�ร	ีในโรงเรยีนใหมี้คณุภ�พ

และม�ตรฐ�น	เป็นต้น

 (๓) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนให้ได้

มาตรฐาน และเสริมสร้างผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑	เช่น	พัฒน�หลักสูตรสถ�นศึกษ�ระดับ

ปฐมวัยให้มีคุณภ�พได้ม�ตรฐ�น	และพัฒน�สมรรถนะเด็กปฐมวัยด้�นร่�งก�ย	จิตใจ	วินัย	อ�รมณ์	สังคม	

และสติปัญญ�ให้สมกับวัย	พัฒน�รูปแบบก�รจัดก�รเรียนรู้ที่จำ�เป็นสำ�หรับผู้เรียนในศตวรรษที่	 ๒๑ 

ปรับกระบวนก�รเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีก�รเรียนรู้จ�กก�รปฏิบัติจริง	 สอดคล้องกับพัฒน�ก�ร 

ของสมองแต่ละช่วงวัย	 เน้นพัฒน�ทักษะพื้นฐ�นด้�นวิทย�ศ�สตร์	 เทคโนโลยี	ด้�นวิศวกรรมศ�สตร์ 

ด้�นคณิตศ�สตร์	ด้�นศิลปะ	และด้�นภ�ษ�ต่�งประเทศ	เป็นต้น

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน 	มีเป้�หม�ยดังนี้

 ๒.๑ ผู้เรียนทุกคนได้รับการอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี ที่มี

คุณภาพได้มาตรฐาน มีตัวชี้วัดที่สำ�คัญ	เช่น	ผู้เรียนระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นทุกคนได้รับก�รสนับสนุน

ค�่ใชจ้�่ยสำ�หรับก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น	๑๕	ป	ีทีม่คีณุภ�พม�ตรฐ�น		มแีนวท�งใหโ้รงเรยีนทีร่บัเงนิอดุหนนุ

ค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นเก็บค่�ธรรมเนียมก�รศึกษ�เพื่อจัดก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พสูงกว่�

ม�ตรฐ�นทัว่ไป		มรีปูแบบ	วธิกี�รจดัสรรเงนิอดุหนุนก�รศกึษ�เอกชนทีส่ะทอ้นคณุภ�พและประสทิธภิ�พ

ก�รจัดก�รศึกษ�	เป็นต้น
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 ๒.๒ ผู้เรียนที่ด้อยโอกาสหรือมีความต้องการจำาเป็นพิเศษและโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาให้

กับผู้เรียน ได้รับการอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับผู้เรียน 

มีตัวช้ีวัดที่สำ�คัญ	 เช่น	ผู้เรียนเข้�รับก�รศึกษ�ผ่�นก�รจัดสรรงบประม�ณในรูปแบบที่เหม�ะสมต�ม

คณุลักษณะทีแ่ตกต�่งกนัของผูเ้รยีนเพิม่ขึน้	อตัร�ก�รออกกล�งคนัของผูเ้รยีนระดบัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น

ลดลง	 โรงเรียนในระบบได้รับก�รจัดสรรงบประม�ณสนับสนุนเหม�ะสมต�มคว�มต้องก�รจำ�เป็นท่ี 

แตกต่�งกันเพิ่มขึ้น	เป็นต้น

 มีแนวทางการพัฒนา	ดังนี้		

 (๑) พัฒนาระบบการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสำาหรับ 

ผู้เรียนทุกคน	เช่น	อุดหนุนค่�ใช้จ่�ยสำ�หรับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	๑๕	ปี	ที่มีคุณภ�พไม่ตำ่�กว่�ม�ตรฐ�น 

ขัน้ตำ�่ทีก่ำ�หนดให้กบัผูเ้รียนทกุคน	กำ�หนดม�ตรก�รท�งก�รเงนิเพือ่กระตุน้คณุภ�พก�รศกึษ�	และนำ�ผล

ก�รประเมนิสถ�นศกึษ�ม�ใช้ประกอบก�รจดัสรรงบประม�ณ	เพือ่สนบัสนนุก�รปฏริปูระบบคว�มรบัผดิชอบ 

และกำ�หนดแนวท�งเพ่ือเพิม่สดัส่วนงบประม�ณด้�นอปุสงค์	(Demand	-	Side	Financing)	คอืเงนิอดุหนนุ

ร�ยหัว	ซึ่งขึ้นอยู่กับจำ�นวนนักเรียนที่เลือกเข้�เรียน	เป็นต้น

 (๒) พัฒนาระบบการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี 

เหมาะสมตามความต้องการจำาเป็นที่แตกต่างกันของผู้เรียน	เช่น	กำ�หนดม�ตรก�รอุดหนุนค่�ใช้จ่�ย 

เพ่ือขย�ยโอก�สก�รเข้�ถึงก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พให้แก่ผู้เรียนที่ด้อยโอก�สท�งก�รศึกษ�และผู้เรียนที่มี

คว�มต้องก�รจำ�เป็นพิเศษ	 โดยไม่ถูกจำ�กัดศักยภ�พจ�กสภ�พครอบครัว	 พื้นที่	 และสภ�พร่�งก�ย 

ว�งระบบก�รคดักรองและจัดทำ�ฐ�นขอ้มลูนักเรยีนทีด่อ้ยโอก�สและนกัเรยีนทีม่คีว�มตอ้งก�รจำ�เปน็พเิศษ	

และโรงเรยีนทีจั่ดก�รศึกษ�สำ�หรบันักเรียนดังกล�่ว	เพือ่ใชว้�งแผนใหค้ว�มชว่ยเหลอืทีเ่หม�ะสมต�มสภ�พ

คว�มแตกต่�ง	เป็นต้น

 ยุทธศาสตร์ที ่๓  การเสริมสร้างประสทิธิภาพการจดัการศกึษาของโรงเรยีนเอกชน มเีป้�หม�ย

ดังนี้

 ๓.๑ โรงเรียนเอกชนทุกแห่งจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน บริหารจัดการอย่าง 

มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดชอบต่อผู้เรียน ดำาเนินการตามระเบียบ กฎหมาย และแนวนโยบาย 

แห่งรัฐ	มีตัวชี้วัดที่สำ�คัญ	เช่น	มีระบบก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ที่เหม�ะสม	สอดคล้องกับบริบท 

และคว�มต้องก�รจำ�เป็นของโรงเรียน	โรงเรียนในระบบผ่�นเกณฑ์ก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกเพ่ิมขึ้น	

ครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ได้รับก�รพัฒน�ต�มม�ตรฐ�นวิช�ชีพและส�ม�รถปฏิบัติง�นได้อย่�ง 

มีประสิทธิภ�พเพิ่มขึ้น	เป็นต้น	

 ๓.๒ โรงเรยีนเอกชนท่ีมีศกัยภาพมีการจดัการศกึษาทีม่คีวามเปน็อตัลกัษณ ์สามารถแขง่ขนั

ดา้นคณุภาพได ้มตัีวชีวั้ดทีส่ำ�คญั	เชน่	โรงเรยีนในระบบจดัก�รศกึษ�มคีณุภ�พไดม้�ตรฐ�นส�กลในระดบั

แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ญ



น�น�ช�ตเิพิม่ขึน้	โรงเรยีนในระบบท่ีมคุีณภ�พม�ตรฐ�นมีรปูแบบก�รจดัก�รศกึษ�ทีม่คีว�มเปน็อตัลกัษณ์

เพ่ิมข้ึน	มแีนวท�งก�รดำ�เนนิง�นทีม่คีว�มเปน็ม�ตรฐ�นส�กลในก�รกำ�กับ	สง่เสรมิ	และสนบัสนนุโรงเรยีน

น�น�ช�ติ	และโรงเรียนที่มีคุณภ�พม�ตรฐ�นส�กล	เป็นต้น

 มีแนวทางการพัฒนา	ดังนี้	

 (๑) กำากับ สง่เสรมิ และสนบัสนนุใหโ้รงเรยีนจดัการศกึษาท่ีมคีณุภาพไดม้าตรฐาน บรหิาร

จดัการอยา่งมปีระสิทธภิาพ มคีวามรบัผิดชอบตอ่ผูเ้รยีน	เชน่	สง่เสรมิก�รนำ�ผลก�รประกนัคุณภ�พก�ร

ศกึษ�ม�ใชใ้นก�รว�งแผน	ก�รปฏิบติั	ก�รตรวจสอบติดต�ม	เพือ่ก�รปรบัปรุง	พฒัน�โรงเรยีนใหม้คีณุภ�พ

และเปน็ไปต�มม�ตรฐ�นก�รศกึษ�	จดักลุม่โรงเรยีนในระบบดว้ยระบบภมิูส�รสนเทศ	(GIS)	เพือ่ว�งแผน

ก�รบรหิ�รจดัก�รใหเ้หม�ะสมกบัสภ�พปญัห�	บรบิทของพืน้ทีแ่ละสอดคลอ้งกบัคว�มตอ้งก�รของชมุชน

และสังคม	เป็นต้น

 (๒) ส่งเสริมโรงเรียนที่มีศักยภาพให้จัดการศึกษาที่มีความเป็นอัตลักษณ์ สนองตอบต่อ

ความตอ้งการของผู้เรยีน	เชน่	สง่เสรมิก�รพฒัน�โรงเรยีนในระบบเป็นโรงเรยีนท่ีมคีณุภ�พม�ตรฐ�นส�กล	

โดยมีแนวท�งก�รประเมนิทีส่อดคลอ้งกบับรบิทก�รจดัก�รศกึษ�ของโรงเรยีน	สง่เสรมิก�รจดัทำ�หลกัสตูร	

และพัฒน�รูปแบบก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	ก�รวัดและประเมินผลที่มีคว�มยืดหยุ่น	เพื่อเป็นโรงเรียน 

ท�งเลือกที่มีคุณภ�พสูง	ส�ม�รถสนองตอบต่อคว�มต้องก�รของผู้เรียน	(โรงเรียนที่มีคว�มโดดเด่นด้�น

กฬี�	ดนตร	ีภ�ษ�ต�่งประเทศ	หอ้งเรยีนพเิศษด�้นต�่งๆ	โรงเรยีนวถิพีทุธ	ก�รจดัก�รศกึษ�แบบเรยีนรวม	

ก�รจัดก�รศึกษ�ที่เน้นเตรียมคว�มพร้อมศึกษ�ต่อเฉพ�ะส�ข�	ก�รสอนในระบบทวิศึกษ�	ฯลฯ)	เป็นต้น

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน 

มีเป้�หม�ยดังนี้

 ๔.๑ กฎ ระเบียบ และมาตรการส่งเสริมจากภาครัฐที่ช่วยสนับสนุนการจัดตั้งและดำาเนิน

กจิการโรงเรยีนเอกชน และภาคเีครอืข่ายการศึกษาเอกชนมีความเขม้แขง็ มตีวัช้ีวดัท่ีสำ�คญั	เช่น	สดัสว่น

ผู้เรียนเอกชนในระบบสูงขึ้นเมื่อเทียบกับรัฐ	 	 มีรูปแบบหรือแนวท�งในก�รให้เอกชนจัดหรือร่วมจัด 

ก�รศึกษ�เพิ่มขึ้น	มีแผนง�นแก้ไข	ปรับปรุงกฎ	ระเบียบ	แนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมและอำ�นวยคว�มสะดวก

ต่อก�รจัดก�รศึกษ�เอกชนและมีก�รดำ�เนินง�นต�มแผน	เป็นต้น

 ๔.๒ การดำาเนินงานด้านต่างประเทศเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชน 

สู่สากล มีตัวชี้วัดที่สำ�คัญ	เช่น	มีฐ�นข้อมูลก�รศึกษ�เอกชนด้�นต่�งประเทศเพื่อให้บริก�ร	มีบันทึก 

ขอ้ตกลงคว�มรว่มมอืกบัต่�งประเทศเพือ่ก�รสง่เสรมิและพฒัน�ก�รศกึษ�เอกชนเพิม่ขึน้	โรงเรยีนเอกชน

มีนักเรียนช�วต่�งช�ติเข้�เรียนเพิ่มขึ้น	เป็นต้น

แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ฎ



 มีแนวทางการพัฒนา	ดังนี้

 (๑) ปรบัปรงุกฎ ระเบยีบ และกำาหนดมาตรการเพือ่ส่งเสริมการลงทนุจดัการศกึษาเอกชน 

และพฒันาภาคเีครือข่ายการศกึษาเอกชน เชน่	พฒัน�	ปรับปรงุแกไ้ข	และยกเลกิกฎ	ระเบียบ	แนวปฏบัิติ

เพื่อให้ส�ม�รถอำ�นวยคว�มสะดวกต่อก�รลงทุนจัดตั้งและดำ�เนินกิจก�รโรงเรียนเอกชนในระบบและ 

นอกระบบ	และให้มีคว�มทันสมัยรองรับก�รจัดก�รศึกษ�ในรูปแบบใหม่ๆ	 (ก�รศึกษ�ข้�มพรมแดน 

ก�รส่งเสริมก�รจัดก�รศึกษ�ในส�ข�ที่จำ�เป็นหรือข�ดแคลนเพื่อรองรับไทยแลนด์	๔.๐	ฯลฯ)	รวมถึง 

ก�รศกึษ�ม�ตรก�รสง่เสรมิก�รลงทนุจดัก�รศกึษ�ทีไ่มใ่ชเ่งนิอดุหนนุเสนอคณะรฐัมนตรีให้ก�รสนบัสนนุ	

เป็นต้น

 (๒) พัฒนาการดำาเนินงานด้านต่างประเทศเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เอกชนสู่สากล เช่น	จัดทำ�ฐ�นข้อมูลคว�มร่วมมือด้�นก�รศึกษ�กับต่�งประเทศสำ�หรับว�งแผนพัฒน� 

ก�รศึกษ�ของโรงเรียน	ส่งเสริมคว�มร่วมมือกับต่�งประเทศทั้งในระดับหน่วยง�นและสถ�บันก�รศึกษ�

เพ่ือก�รส่งเสริมและพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�เอกชนท้ังในระบบและนอกระบบ	ได้แก่	คว�มร่วมมือใน 

ก�รแลกเปลี่ยนนักเรียน	ครู	หลักสูตรก�รเรียนก�รสอน	ก�รพัฒน�คุณภ�พ	ก�รพัฒน�ครู	และก�รจัด 

ก�รศึกษ�	เป็นต้น

 ยทุธศาสตรท่ี์ ๕ การสง่เสรมิการศกึษานอกระบบเพือ่สรา้งสงัคมแหง่การเรยีนรู ้มเีป�้หม�ย

ดังนี้

 ๕.๑ การจัดการศกึษาของโรงเรยีนเอกชนนอกระบบมีคุณภาพได้มาตรฐาน	มตีวัชีว้ดัทีส่ำ�คญั	

เชน่	โรงเรยีนเอกชนนอกระบบทีด่ำ�เนินก�รประกนัคุณภ�พก�รศึกษ�เพิม่ข้ึน	มหีลกัสตูรของโรงเรียนเอกชน

นอกระบบที่ส�ม�รถรองรับก�รพัฒน�ประเทศ	 (ก�รพัฒน�ศักยภ�พผู้สูงวัย	ก�รศึกษ�เชิงท่องเท่ียว 

ก�รศึกษ�เพื่อก�รมีง�นทำ�	ก�รศึกษ�รองรับไทยแลนด์	๔.๐	หรือพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ	ฯลฯ)	เป็นต้น

 ๕.๒ โรงเรียนเอกชนนอกระบบมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน	มีตัวช้ีวัดท่ีสำ�คัญ 

เชน่	มรีะบบฐ�นขอ้มลูก�รจัดก�รศกึษ�ของโรงเรยีนเอกชนนอกระบบในร�ยส�ข�	มรีปูแบบหรอืชอ่งท�ง

ก�รจัดก�รศึกษ�ของโรงเรียนเอกชนนอกระบบเพิ่มข้ึน	(ก�รจัดก�รสอนแบบออนไลน์	ก�รจัดก�รสอน

เปน็ภ�ษ�ต�่งประเทศ	ฯลฯ)		ผูเ้รยีนในประเภทวชิ�ชพีหรอืผูเ้รยีนทีด่อ้ยโอก�สหรอืพกิ�รในโรงเรยีนเอกชน

นอกระบบได้รับก�รสนับสนุนค่�ใช้จ่�ย	เป็นต้น

 มีแนวทางการพัฒนา	ดังนี้

 (๑) พฒันาคณุภาพมาตรฐานการจัดการศกึษาของโรงเรยีนเอกชนนอกระบบ เชน่	สง่เสริม

ก�รประกนัคณุภ�พก�รศกึษ�ของโรงเรยีนเอกชนนอกระบบ	สง่เสรมิก�รพฒัน�หลกัสตูรของโรงเรยีนและ

หลักสูตรแกนกล�งในส�ข�ที่รองรับก�รพัฒน�ประเทศ	(ก�รพัฒน�ศักยภ�พผู้สูงวัย	ก�รดูแลเด็กเล็ก 

ก�รศกึษ�เชงิทอ่งเทีย่ว	ก�รศกึษ�เพือ่ก�รมงี�นทำ�	ก�รศกึษ�รองรบัไทยแลนด	์๔.๐	หรอืพืน้ทีเ่ศรษฐกจิพเิศษ	
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ก�รประกอบก�รที่มีคว�มคิดสร้�งสรรค์	หรือก�รประกอบก�รธุรกิจขน�ดย่อม	ฯลฯ)	ส่งเสริมระบบ 

ก�รวัดและประเมนิผลก�รเรยีนรูข้องโรงเรยีนเอกชนนอกระบบเพือ่ก�รเทียบโอนคว�มรู	้โดยประส�นง�น

กับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องในก�รกำ�หนดแนวท�งและหลักเกณฑ์ก�รสะสมหน่วยกิต	 (Credit	 Bank) 

ก�รเทียบโอนคว�มรู้กับก�รศึกษ�ในระบบและนอกระบบ	เป็นต้น

 (๒)  ส่งเสรมิและสนบัสนนุการจัดการศกึษาของโรงเรยีนเอกชนนอกระบบ	เช่น	พฒัน�ระบบ

ฐ�นข้อมูลส�รสนเทศโรงเรียนเอกชนนอกระบบโดยจัดทำ�คลัสเตอร์	(Cluster)	ก�รศึกษ�นอกระบบต�ม

ประเภท	ส�ข�	พืน้ที	่และระดับคุณภ�พม�ตรฐ�น	เพือ่เป็นช่องท�งใหผู้เ้รยีนหรอืโรงเรยีนในระบบส�ม�รถ

เลือกรับบริก�รก�รศึกษ�ต�มคว�มต้องก�ร	และเพ่ือใช้ว�งแผนส่งเสริมและพัฒน�ก�รจัดก�รศึกษ� 

นอกระบบ	รวมทัง้ศกึษ�ขอ้มลูด�้นคว�มตอ้งก�รของผูเ้รยีนในแตล่ะพืน้ที	่	กำ�หนดหลกัเกณฑก์�รสง่เสรมิ

ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนของโรงเรียนให้ทันต่อคว�มต้องก�รและก�รเปลี่ยนแปลง	(ก�รสอนเป็นภ�ษ� 

ต่�งประเทศ	ก�รสอนผ่�นท�งออนไลน์	ฯลฯ)	ศึกษ�แนวท�งอุดหนุนค่�ใช้จ่�ยในก�รศึกษ�เพื่อช่วยเหลือ

ผู้เรียนที่ข�ดแคลน	ด้อยโอก�ส	หรือพิก�รที่ต้องก�รประกอบอ�ชีพ	หรือในส�ข�ที่เป็นคว�มต้องก�ร 

ของก�รพัฒน�ประเทศ	เป็นต้น	

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเป้�หม�ยดังนี้

 ๖.๑ ผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีตัวชี้วัด

ที่สำ�คัญ	 เช่น	 นักเรียนในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้มีคะแนนผลก�รทดสอบท�งก�รศึกษ�ระดับช�ติ 

ขั้นพื้นฐ�น	 (O-NET)	แต่ละวิช�ผ่�นเกณฑ์คะแนนร้อยละ	๕๐	 ข้ึนไปเพิ่มข้ึน	ผู้เรียนเข้�ร่วมกิจกรรม 

ก�รปรับพื้นฐ�นคว�มรู้	ก�รสอนเสริม	(ติวเตอร์)	ส่งเสริมทักษะวิช�ก�ร	ทักษะอ�ชีพ	ทักษะชีวิตและ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น	เป็นต้น

 ๖.๒ ผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

สอดคล้องกับอัตลักษณ์และความต้องการของชุมชนและพ้ืนท่ี อยู่ร่วมกันอย่�งสันติสุขภ�ยใต้สังคม 

พหุวัฒนธรรมมีตัวชี้วัดที่สำ�คัญ	 เช่น	 โรงเรียนเอกชนได้รับก�รส่งเสริมและสนับสนุน	 โรงเรียนมีก�ร 

จัดกิจกรรมโดยร่วมกับชุมชนเพิ่มขึ้น	โรงเรียนในระบบใช้หลักสูตรแบบบูรณ�ก�รเพิ่มขึ้น	เป็นต้น

 ๖.๓ การบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

มีประสิทธิภาพ มีตัวชี้วัดที่สำ�คัญ	เช่น	มีกลไกก�รบริห�รจัดก�รเพื่อรองรับสถ�นก�รณ์ในพื้นที่	มีระบบ

ฐ�นข้อมูลส�รสนเทศท�งก�รศึกษ�เอกชนของแต่ละจังหวัดที่เป็นม�ตรฐ�นเดียวกัน	เป็นต้น

 มีแนวทางการพัฒนา	ดังนี้

 (๑) ยกระดบัคณุภาพและเสรมิสรา้งโอกาสในการเขา้ถงึการศกึษาในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดน

ภาคใต ้เชน่	พฒัน�ผูบ้รหิ�รให้เป็นผูน้ำ�ก�รเปลีย่นแปลง	เพือ่ยกระดบัคณุภ�พก�รจดัก�รศกึษ�ให้รองรบั
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ก�รเปลีย่นแปลงของบรบิทในก�รจดัก�รศกึษ�	พฒัน�ใหค้รมีูคว�มเป็นครมูอือ�ชพีเพ่ือปรบักระบวนก�ร

สอนใหผู้เ้รียนเกิดกระบวนก�รเรยีนรูด้้วยตัวเอง	มทีกัษะทีจ่ำ�เปน็ในศตวรรษที	่๒๑	และพฒัน�ใหค้รทูีส่อน

ในวิช�หลักมีสมรรถนะก�รสอนที่สูงขึ้น	ยกระดับคุณภ�พก�รเรียนก�รสอนภ�ษ�ไทยให้ผู้เรียนอ่�นออก

เขียนได้	อ่�นเข้�ใจ	ใช้ภ�ษ�ไทยในก�รสื่อส�รและเรียนรู้ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	เป็นต้น

 (๒) สง่เสรมิและสนบัสนนุการศกึษาท่ีเป็นอตัลกัษณ์และความตอ้งการของชุมชนในพืน้ที ่

เช่น	ส่งเสริมก�รใช้หลักสูตรก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นและหลักสูตรอิสล�มศึกษ�แบบบูรณ�ก�ร		ส่งเสริมและ

พัฒน�ก�รจัดก�รศึกษ�ที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนในพื้นท่ีให้มีคุณภ�พม�ตรฐ�น	ได้แก่	สถ�บันศึกษ�

ปอเน�ะ	ศูนย์ก�รศึกษ�อิสล�มประจำ�มัสยิด	(ต�ดีก�)	โรงเรียนเอกชนสอนศ�สน�อิสล�ม	รวมทั้งพัฒน�

โรงเรียนประเภทส�มัญศึกษ�ทั่วไปเพื่อจัดก�รศึกษ�ร่วมกันในพื้นที่ได้อย่�งมีคุณภ�พ	เป็นต้น	

 (๓) เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจัดการสง่เสรมิการศกึษาเอกชนในพืน้ที ่เชน่	พฒัน�ด�้น

บคุล�กร	จดัห�ครภัุณฑ	์อ�ค�รสถ�นทีใ่ห้เพยีงพอต่อก�รปฏบิตังิ�นของสำ�นกัง�นก�รศกึษ�เอกชนจังหวดั

และสำ�นักง�นก�รศึกษ�เอกชนอำ�เภอ	พัฒน�ประสิทธิภ�พของกลไกก�รบริห�รจัดก�รเพื่อรองรับ

สถ�นก�รณใ์นพ้ืนท่ีในด้�นต่�งๆ	(ก�รช่วยเหลือและดแูลผูเ้รยีน	ครู	และโรงเรยีน	ก�รแนะแนว	ก�รตดิต�ม

นักเรียนออกกล�งคัน	ก�รนิเทศก�รศึกษ�	บูรณ�ก�รก�รบริห�รจัดก�รในพื้นที่	๕	จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ 

ให้เป็นเอกภ�พ	ฯลฯ)	เป็นต้น

 ยุทธศาสตร์ที ่๗  การพัฒนาระบบการบริหารจดัการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน	มเีป�้หม�ยดงันี้

 ๗.๑ สำานกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชนมกีารบรหิารราชการท่ีมปีระสิทธิภาพ 

โปร่งใส ทันสมัย และอำานวยความสะดวก มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มีตัวชี้วัด 

ที่สำ�คัญ	เช่น	โครงสร้�งก�รบริห�รง�นของสำ�นักง�นฯ	ได้รับก�รปรับปรุง	ระบบก�รบริห�รง�นบุคคล 

ของสำ�นักง�นฯ	 ได้รับก�รพัฒน�ให้มีประสิทธิภ�พและเป็นไปต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�น	 มีกระบวนง�น 

ที่นำ�ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลม�ใช้ในก�รปฏิบัติง�นเพิ่มขึ้น	เป็นต้น

 ๗.๒ ระบบและกลไกการกำากับ ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาเอกชนมีประสิทธิภาพ

สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน มีตัวชี้วัดที่สำ�คัญ	เช่น	ระบบฐ�นข้อมูล

ร�ยบคุคลทีอ่�้งอิงจ�กเลขทีบ่ตัรประจำ�ตัวประช�ชน	๑๓	หลัก	ส�ม�รถเช่ือมโยงและแลกเปลีย่นฐ�นข้อมลู	

รวมทัง้ใชป้ระโยชนร์ว่มกนักับหนว่ยง�นอืน่		ระบบทะเบยีนกล�งท�งก�รศกึษ�เอกชนทีค่รบถว้น	ถกูตอ้ง	

และเปน็ปจัจบุนั	สืบคน้ได	้ระบบเครือข�่ยเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่ก�รศกึษ�มคีว�มทนัสมยั	สนองตอบคว�ม

ต้องก�รของผู้ใช้บริก�รอย่�งมีประสิทธิภ�พ	เป็นต้น
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 มีแนวทางการพัฒนา	ดังนี้

 (๑) พฒันาระบบการบรหิารราชการของสำานกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศึกษาเอกชน 

เช่น	ปรับปรุงโครงสร้�งและว�งแผนอัตร�กำ�ลังของสำ�นักง�นฯ	โดยเน้นก�รดำ�เนินภ�รกิจเก่ียวกับก�ร

กำ�หนดนโยบ�ย	ว�งแผนระดับประเทศ	กำ�หนดหลกัเกณฑ	์ม�ตรฐ�น	ก�รอนมุตั	ิก�รอนญุ�ต	ก�รสง่เสรมิ

สนับสนุน	ก�รวิจัยและพัฒน�	ก�รบริก�รวิช�ก�ร	ก�รกำ�กับก�รดำ�เนินง�น	ก�รบูรณ�ก�รกับหน่วยง�น

ในระดับพื้นที่	 โดยกำ�หนดขอบเขตง�นที่ชัดเจนระหว่�งง�นในระดับส่วนกล�งและง�นในระดับพื้นที่ 

นำ�เทคโนโลยีที่เหม�ะสมม�ประยุกต์ใช้ในก�รบริห�รร�ชก�รและให้บริก�รประช�ชน	เป็นต้น

 (๒) พฒันาระบบและกลไกการกำากับ ส่งเสรมิ และสนบัสนนุการศกึษาเอกชนตามพระราช

บัญญตัโิรงเรยีนเอกชน	เชน่	พฒัน�ก�รเปน็ศนูยท์ะเบยีนกล�งท�งก�รศึกษ�เอกชน	โดยพฒัน�ด�้นระบบ

เทคโนโลยดีจิทิลั	และระเบยีบว�่ดว้ยก�รทะเบยีนก�รศกึษ�เอกชน	เพือ่ใหม้ฐี�นขอ้มลูทีค่รบถว้น	ถกูตอ้ง	

เป็นปัจจุบัน	ส�ม�รถร�ยง�นและสืบค้นได้อย่�งสะดวกรวดเร็ว	ครอบคลุมระบบฐ�นข้อมูลร�ยบุคคล 

ที่อ้�งอิงจ�กเลขที่บัตรประจำ�ตัวประช�ชน	๑๓	หลัก	ที่ส�ม�รถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนฐ�นข้อมูลและ

ใชป้ระโยชนร์ว่มกันในกระทรวงศึกษ�ธกิ�รและกบัหนว่ยง�นอืน่	รวมทัง้เพือ่กำ�หนดหน�้ทีค่ว�มรบัผดิชอบ

ในก�รจัดทำ�และก�รร�ยง�นท�งทะเบียนของโรงเรียน	พัฒน�ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือก�รจัดสรร 

เงินอุดหนุนให้สะดวก	รวดเร็ว	และถูกต้อง	และเชื่อมโยงกับข้อมูลร�ยบุคคล	เป็นต้น

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ สู่การปฏิบัติ

 การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ	 โดยมีบทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสีย	 ได้แก่	 (๑) สำานักงาน 

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	สร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจกับทุกภ�คส่วนที่เกี่ยวข้อง	สนับสนุน 

ให้มีก�รจัดทำ�แผนพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนในระดับภ�คและในระดับจังหวัด	นำ�แผนไปใช้เป็นกรอบใน 

ก�รจดัทำ�งบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปี	และแผนปฏบัิตริ�ชก�รประจำ�ปี	จดัทำ�นโยบ�ย	ยกร�่งกฎ	ระเบียบ	

ประก�ศเสนอต่อคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน	 	 ส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนนำ�เป้�หม�ย 

และแนวท�งก�รพัฒน�ไปพิจ�รณ�ประกอบก�รกำ�หนดนโยบ�ยหรือแผนพัฒน�ของโรงเรียน	เร่งรัด	

ตดิต�มและประเมนิผลก�รดำ�เนนิก�รต�มแผน	ปรับปรงุโครงสร�้ง	บทบ�ทหน้�ท่ี	ปรบัเปล่ียนกระบวนทัศน์ 

และกรอบแนวคิดให้สอดคล้องกับบริบทของก�รส่งเสริมก�รจัดก�รศึกษ�เอกชน	บูรณ�ก�รก�รปฏิบัติ

ง�นในระดับพื้นที่ให้เป็นไปในทิศท�งเดียวกัน	 ดำ�เนินง�นด้�นเครือข่�ยพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชน 

เพือ่ผลกัดนัภ�พลกัษณ์และจุดแขง็ของก�รศึกษ�เอกชน	(๒) โรงเรยีนเอกชน กำ�หนดนโยบ�ยและว�งแผน

พัฒน�คณุภ�พก�รศกึษ�ของโรงเรยีน	โดยเชือ่มโยงแผนพฒัน�ก�รศกึษ�เอกชนฯ	ดำ�เนนิก�รต�มแนวท�ง

ก�รพัฒน�ของแผนในส่วนที่เก่ียวข้องกับคว�มรับผิดชอบของโรงเรียน	 บริห�รจัดก�รศึกษ�บน 

หลักคว�มรบัผิดชอบ	สง่เสรมิ	สนบัสนนุใหค้รไูด้รบัก�รพฒัน�สมรรถนะตนเองอย�่งตอ่เนือ่ง	เพือ่สง่เสรมิ
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แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ณ

กระบวนก�รเรียนก�รสอนที่สร้�งผู้เรียนให้มีคว�มรู้และทักษะในศตวรรษที่	 ๒๑	 ส่งเสริมให้ผู้เรียน 

มคีว�มเข�้ใจในเป�้หม�ยของก�รเรยีนรู	้สง่เสรมิก�รมสีว่นรว่มของผูป้กครองและชมุชนในก�รตรวจสอบ

คุณภ�พม�ตรฐ�นและร่วมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน	(๓) คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ใหค้ว�มเหน็ชอบและสนบัสนนุข้อเสนอนโยบ�ยสง่เสรมิก�รศกึษ�เอกชนตอ่คณะรฐัมนตร	ีเพือ่ขบัเคลือ่น

ก�รพัฒน�ต�มยุทธศ�สตร์ของแผนพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนฯ	กำ�หนดกฎ	ระเบียบ	ม�ตรก�ร	และวินิจฉัย

ขอ้กฎหม�ยเพือ่ก�รควบคุมคณุภ�พม�ตรฐ�นและก�รดำ�เนนิก�รต�มกฎหม�ย	โดยมุง่ใหเ้กดิก�รสง่เสริม

ก�รจดัก�รศกึษ�ของโรงเรยีน	(๔) รฐับาลและกระทรวงศกึษาธกิาร สนบัสนนุนโยบ�ยอดุหนนุค�่ใชจ้�่ย

ท่ีเพียงพอต่อก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นที่มีคุณภ�พได้ม�ตรฐ�น	 กำ�หนดม�ตรก�รส่งเสริมโอก�ส 

ก�รเรยีนรูต้ลอดชวิีตของผูเ้รียนในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ	สง่เสรมิใหห้นว่ยง�นภ�ครฐักำ�หนดก�รปฏบัิติ

ต่อโรงเรียนเอกชนที่เป็นม�ตรฐ�นเดียวกับโรงเรียนของรัฐ	 รวมท้ังสนับสนุนงบประม�ณเพื่อส่งเสริม 

ด้�นก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�ให้กับโรงเรียนเอกชน	 สนับสนุนก�รปรับปรุงโครงสร้�งและกลไก 

ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน	เพ่ือรองรับก�รทำ�หน้�ที่ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	

สำ�นักง�นศกึษ�ธิก�รภ�คและสำ�นกัง�นศกึษ�ธกิ�รจังหวดั	กำ�กับ	สง่เสรมิ	และสนบัสนนุก�รจดัก�รศกึษ�

ของโรงเรียนเอกชนในภูมิภ�คให้มีคุณภ�พได้ม�ตรฐ�น	และส่งเสริมให้มีก�รจัดทำ�แผนพัฒน�ก�รศึกษ�

เอกชนระดับภ�คและจังหวัด	(๕) เครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน	ประส�นง�นระหว่�งสำ�นักง�น 

คณะกรรมก�รสง่เสรมิก�รศึกษ�เอกชน	หนว่ยง�นสง่เสรมิก�รศกึษ�เอกชนในภมูภิ�ค	และโรงเรียนเอกชน	

เสนอแนะนโยบ�ยพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชน	 เสนอแนะแนวท�งแก้ไขปัญห�ที่เกิดขึ้น	 และสนับสนุน 

ก�รขับเคล่ือนก�รพัฒน�ต�มยุทธศ�สตร์ของแผนพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนฯ	เสริมสร้�งภ�พลักษณ์และ 

จุดแข็งของก�รศึกษ�เอกชนให้เป็นท่ียอมรับ	แสวงห�คว�มร่วมมือกับหน่วยง�นภ�ครัฐและภ�คเอกชน 

ในก�รส่งเสริมและสนับสนุนก�รจัดก�รศึกษ�เอกชน		
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๑.	 สภาพทั่วไปของการศึกษาเอกชน

	 ก�รศึกษ�เอกชนเป็นระบบก�รศึกษ�ที่มีคว�มสำ�คัญอย่�งยิ่งต่อก�รศึกษ�ของประเทศ 

มีส่วนร่วมในก�รพัฒน�คุณภ�พของคนไทยให้เป็นกำ�ลังสำ�คัญของก�รพัฒน�ประเทศม�เป็นระยะเวล�

ย�วน�น	บทบ�ทของก�รศึกษ�เอกชนที่สำ�คัญ	ได้แก่	

	 (๑)	 ช่วยยกระดับคุณภ�พก�รศึกษ�ของประเทศ	ก�รจัดก�รศึกษ�ของโรงเรียนเอกชนเป็นระบบ

ที่เอื้อต่อก�รจัดก�รศึกษ�บนหลักคว�มรับผิดชอบ	 (Accountability)	 โดยโรงเรียนต้องรับผิดชอบ 

ด้�นผลสัมฤทฺธิ์ท�งก�รเรียนต่อผู้ปกครองและผู้เรียน	ก�รอุดหนุนค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดก�รศึกษ�สำ�หรับ

นักเรียนในโรงเรียนเอกชน	 มีลักษณะที่สนับสนุนต่อหลักก�รจัดสรรงบประม�ณผ่�นด้�นอุปสงค์ 

(Demand	-	Side	Financing)	จำ�นวนงบประม�ณจะผนัแปรต�มจำ�นวนนกัเรยีนทีเ่ข้�เรยีน	ช่วยส่งเสรมิ

ให้เกิดก�รบริห�รจัดก�รศึกษ�ที่มีประสิทธิภ�พ	 โรงเรียนจำ�เป็นต้องจัดก�รศึกษ�อย่�งมีคุณภ�พ 

อยู่ตลอดเวล�เพื่อแข่งขันในก�รดึงดูดผู้เรียน	 จะเห็นได้จ�กคะแนนทดสอบท�งก�รศึกษ�ระดับช�ต ิ

ขั้นพื้นฐ�น	(O-NET)	ที่ผ่�นม�	คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนโรงเรียนเอกชนช้ันประถมศึกษ�ปีท่ี	๖	สูงกว่�

คะแนนเฉลี่ยของประเทศทุกวิช�	 (ภ�ษ�ไทย	 สังคมศึกษ�	ภ�ษ�อังกฤษ	คณิตศ�สตร์	 วิทย�ศ�สตร์) 

ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	๓	และชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	๖	มีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ	

	 (๒)	 ช่วยสร้�งโอก�สท�งก�รศึกษ�ให้กับผู้เรียนในก�รเข้�ถึงก�รศึกษ�ท่ีมีคุณภ�พม�ตรฐ�น	

สร้�งคุณภ�พที่แตกต่�งต�มคว�มต้องก�รของผู้เรียน	ทั้งในส่วนของก�รศึกษ�ในระบบ	ประเภทส�มัญศึกษ� 

(ระดับก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�น)	ซึ่งมีสัดส่วนนักเรียนโรงเรียนเอกชนร้อยละ	๒๑.๕	ของนักเรียนท้ังประเทศ	

นอกจ�กนี้ยังมีก�รจัดก�รศึกษ�ในประเภทโรงเรียนน�น�ช�ติที่มีม�ตรฐ�นเทียบเท่�หลักสูตรในต่�งประเทศ 

และโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่ช่วยสร้�งโอก�สในก�รเรียนรู้ตลอดชีวิตท้ังในด้�นวิช�ก�ร	 ทักษะชีวิต 

และทักษะอ�ชีพ	

	 (๓)	 ช่วยแบ่งเบ�ภ�ระของรฐั	ก�รจัดก�รศกึษ�เอกชนช่วยประหยดังบประม�ณด้�นก�รศกึษ�

ของประเทศ	 โรงเรียนเอกชนเป็นผู้ลงทุนด้�นท่ีดินและส่ิงก่อสร้�งเอง	ประกอบกับก�รบริห�รจัดก�ร 

ที่มีคว�มคล่องตัว	 และส�ม�รถระดมทรัพย�กรเพื่อก�รศึกษ�จ�กผู้ปกครองและนักเรียนได้ส่วนหนึ่ง 

ทำ�ให้ส�ม�รถจัดก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พใกล้เคียงหรือสูงกว่�โรงเรียนของรัฐโดยใช้งบประม�ณที่น้อยกว่�

	 (๔)	 ก�รมีส่วนร่วมของเอกชนในก�รจัดก�รศึกษ�	 ต�มหลักหุ้นส่วนก�รศึกษ�ระหว่�งรัฐ 

และเอกชน	(Public	-	Private	Partnerships	in	Education)	นอกจ�กจะช่วยสร้�งโอก�สท�งก�รศกึษ�

และแบ่งเบ�ภ�ระภ�ครฐัแล้ว	ก�รจดัก�รศกึษ�เอกชนยงัช่วยให้เกดิก�รแข่งขนัด้�นคณุภ�พภ�ยในระบบ

ก�รศึกษ�ของประเทศ	ช่วยให้รัฐส�ม�รถเลือกผู้จัดก�รศึกษ�โดยกำ�หนดคุณภ�พก�รศึกษ�ท่ีต้องก�ร 

รวมทั้งได้ใช้ประโยชน์จ�กทักษะและคว�มชำ�น�ญเฉพ�ะของโรงเรียนเอกชน	

ส่วนที่ ๑

บทนำ�
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	 นับตั้งแต่เริ่มก�รปฏิรูปก�รศึกษ�ในปี	๒๕๔๒	จนถึงปัจจุบัน	ได้มีก�รดำ�เนินนโยบ�ยท่ีสำ�คัญ	 

ซึ่งส่งผลต่อพัฒน�ก�รของระบบก�รศึกษ�เอกชนหล�ยประก�ร	ดังนี้	

 ปี ๒๕๔๒	มกี�รประก�ศใช้พระร�ชบญัญัตกิ�รศกึษ�แห่งช�ต	ิพ.ศ.	๒๕๔๒	(ร�ชกจิจ�นเุบกษ�,	

๒๕๔๒)	 ซึ่งมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชนในหล�ยม�ตร�	 เช่น	 ม�ตร�	๔๕	

กำ�หนดให้สถ�นศึกษ�เอกชนจัดก�รศึกษ�ได้ทุกระดับและทุกประเภทก�รศึกษ�ต�มท่ีกฎหม�ยกำ�หนด	

โดยรัฐต้องกำ�หนดนโยบ�ยและม�ตรก�รที่ชัดเจนเกี่ยวกับก�รมีส่วนร่วมของเอกชนในด้�นก�รศึกษ�	

ม�ตร�	๔๖	กำ�หนดให้รัฐต้องให้ก�รสนับสนุนด้�นเงินอุดหนุน	ก�รลดหย่อนหรือก�รยกเว้นภ�ษี	และ 

สิทธิประโยชน์อย่�งอื่นที่เป็นประโยชน์ในท�งก�รศึกษ�แก่สถ�นศึกษ�เอกชนต�มคว�มเหม�ะสม 

ม�ตร�	 ๖๐	 กำ�หนดให้รัฐจัดสรรงบประม�ณแผ่นดินให้กับก�รศึกษ�ในฐ�นะท่ีมีคว�มสำ�คัญสูงสุด 

ต่อก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนของประเทศ	 โดยจัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไปเป็นค่�ใช้จ่�ยร�ยบุคคลท่ีเหม�ะสม 

แก่ผู้เรียนก�รศึกษ�ภ�คบังคับ	และก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นที่จัดโดยรัฐและเอกชนให้เท่�เทียมกัน	

 ปี ๒๕๔๖	 มีก�รประก�ศใช้พระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร 

พ.ศ.	๒๕๔๖	(ร�ชกิจจ�นุเบกษ�,	๒๕๔๖)	โดยลดสถ�นะของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�เอกชน	

จ�กส่วนร�ชก�รระดับกรมเป็นระดับสำ�นัก	 (สำ�นักบริห�รง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน)	

สงักัดสำ�นกัง�นปลดักระทรวงศึกษ�ธกิ�ร	โดยโอนข้�ร�ชก�รคร	ูบคุล�กรท�งก�รศกึษ�	และอำ�น�จหน้�ที่

เกี่ยวกับโรงเรียนเอกชนในส่วนภูมิภ�คไปเป็นของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	

 ปี ๒๕๔๗	รฐับ�ลกำ�หนดยทุธศ�สตร์เพือ่สร้�งสงัคมสนัตสิขุและยกระดบัพ้ืนฐ�นคว�มเป็นอยู่

ของประช�ชนในจังหวัดปัตต�นี	จังหวัดยะล�	จังหวัดนร�ธิว�ส	กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	ได้ออกระเบียบ 

ว่�ด้วยสถ�บันศึกษ�ปอเน�ะ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๗	 (ร�ชกิจจ�นุเบกษ�,	 ๒๕๔๗)	 ให้สถ�บันศึกษ�ปอเน�ะ 

อยู่ในก�รส่งเสริม	สนับสนุนของสำ�นักบริห�รง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน	ต่อม�ในปี	๒๕๔๘	 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติในคร�วประชุม	เมื่อวันที่	๒๕	ตุล�คม	๒๕๔๘	รับโอนง�นส่งเสริม	สนับสนุนต�ดีก� 

ในจังหวัดปัตต�นี	ยะล�	และนร�ธิว�ส	จ�กกรมก�รปกครอง	ม�เป็นศูนย์ก�รศึกษ�อิสล�มประจำ�มัสยิด	

(ต�ดีก�)	 ในก�รส่งเสริม	 สนับสนุนของสำ�นักบริห�รง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน 

และได้มีมติในคร�วประชุมเมื่อวันท่ี	๒๘	สิงห�คม	๒๕๕๐	 ให้รับโอนต�ดีก�เพ่ิมเติมจ�กจังหวัดสตูล 

และอำ�เภอจะนะ	เทพ�	น�ทวี	และสะบ้�ย้อย	ของจังหวัดสงขล�	

 ปี ๒๕๕๑	มีก�รประก�ศใช้พระร�ชบัญญัติโรงเรียนเอกชน	พ.ศ.	๒๕๕๐	(ร�ชกิจจ�นุเบกษ�,	

๒๕๕๑)	 เพื่อให้ก�รดำ�เนินก�รเกี่ยวกับโรงเรียนเอกชน	เป็นไปต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รศึกษ�แห่งช�ต ิ

ซ่ึงได้กำ�หนดหลักก�รบริห�รและก�รจัดก�รศึกษ�ของโรงเรียนเอกชนให้มีฐ�นะเป็นนิติบุคคล 

และมีคณะกรรมก�รบริห�ร	เพื่อทำ�หน้�ที่บริห�รและจัดก�รศึกษ�โรงเรียนเอกชนให้มีคว�มเป็นอิสระ 
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โดยมีก�รกำ�กับ	ติดต�ม	ก�รประเมินคุณภ�พและม�ตรฐ�นก�รศึกษ�เช่นเดียวกับสถ�นศึกษ�ของรัฐ	

นอกจ�กน้ี	 เพ่ือให้เอกชนมีส่วนร่วมในก�รจัดก�รศึกษ�	โดยรัฐพร้อมให้ก�รสนับสนุนด้�นเงินอุดหนุน 

และสิทธิประโยชน์อย่�งอื่น	 รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนด้�นวิช�ก�รให้แก่สถ�นศึกษ�ของเอกชน 

และกำ�หนดให้มีคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน	 และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริม 

ก�รศึกษ�เอกชนทำ�หน้�ที่ต�มกฎหม�ย

 ปี ๒๕๕๒	 คณะรัฐมนตรีได้มีมติในคร�วประชุมเมื่อวันที่	 ๒๑	 เมษ�ยน	๒๕๕๒	 เห็นชอบ 

ข้อเสนอนโยบ�ยเร่งด่วนก�รพัฒน�ก�รศึกษ�ในเขตพัฒน�พิเศษเฉพ�ะกิจจังหวัดช�ยแดนภ�คใต ้

โดยจัดตั้งสำ�นักง�นก�รศึกษ�เอกชนจังหวัดใน	 ๕	 จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้	 ได้แก่	 จังหวัดปัตต�น ี

ยะล�	 นร�ธิว�ส	 สงขล�	 และสตูล	 รวมทั้งจัดตั้งสำ�นักง�นก�รศึกษ�เอกชนอำ�เภอทุกอำ�เภอ 

ในจังหวัดปัตต�นี	 ยะล�	 นร�ธิว�ส	 และอำ�เภอจะนะ	 เทพ�	 น�ทวี	 และสะบ้�ย้อย	 จังหวัดสงขล� 

รวม	๓๗	อำ�เภอ	

 ปี ๒๕๕๔	 มีก�รประก�ศใช้พระร�ชบัญญัติโรงเรียนเอกชน	 (ฉบับที่	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔ 

(ร�ชกิจจ�นุเบกษ�,	๒๕๕๔)	 เพื่อแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติท่ีเป็นปัญห�ในท�งปฏิบัติและไม่สอดคล้อง 

กบัก�รดำ�เนนิก�รของโรงเรยีนเอกชน	และกำ�หนดให้โรงเรยีนนอกระบบ	หม�ยคว�มรวมถงึศนูย์ก�รศกึษ�

อิสล�มประจำ�มัสยิด	 (ต�ดีก�)	 และสถ�บันศึกษ�ปอเน�ะ	 และกำ�หนดให้เลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร 

ส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชนมีฐ�นะเป็นอธิบดี	 และอ�จมอบอำ�น�จให้ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดเป็นผู้อนุญ�ต 

ต�มพระร�ชบัญญัติโรงเรียนเอกชน

 ปี ๒๕๕๙	คำ�สั่งหัวหน้�คณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ	ที่	๘/๒๕๕๙	เรื่อง	ก�รบริห�รจัดก�ร

รวมสถ�นศกึษ�อ�ชีวศึกษ�ภ�ครัฐและภ�คเอกชน	สัง่	ณ	วันท่ี	๑๒	กมุภ�พนัธ์	๒๕๕๙	(ร�ชกจิจ�นเุบกษ�,	

๒๕๕๙)	 ให้โอนก�รดำ�เนินง�นในส่วนที่เกี่ยวกับโรงเรียนในระบบ	ประเภทอ�ชีวศึกษ�	ต�มท่ีบัญญัต ิ

ไว้ในกฎหม�ยว่�ด้วยโรงเรียนเอกชน	ไปเป็นอำ�น�จหน้�ที่ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�	

 ปี ๒๕๖๐	คำ�สัง่หวัหน้�คณะรกัษ�คว�มสงบแห่งช�ต	ิที	่๑๙/๒๕๖๐	เรือ่ง	ก�รปฏริปูก�รศกึษ�

ในภมูภิ�คของกระทรวงศกึษ�ธกิ�ร	สัง่	ณ	วนัที	่๓	เมษ�ยน	๒๕๖๐	(ร�ชกิจจ�นเุบกษ�,	๒๕๖๐)	กำ�หนด

ให้มสีำ�นกัง�นศกึษ�ธกิ�รจังหวดั	สงักดัสำ�นกัง�นปลดักระทรวง	กระทรวงศกึษ�ธกิ�ร	มศีกึษ�ธกิ�รจงัหวดั	

เป็นผู้บังคับบัญช�	โดยกำ�หนดให้ก�รส่งเสริม	สนับสนุน	และดำ�เนินก�รเกี่ยวกับก�รจัดก�รศึกษ�เอกชน

เป็นอำ�น�จหน้�ทีข่องสำ�นกัง�นศกึษ�ธกิ�รจงัหวดั	โดยเลข�ธกิ�รคณะกรรมก�รส่งเสรมิก�รศกึษ�เอกชน

มอบอำ�น�จก�รอนุญ�ตต�มกฎหม�ยว่�ด้วยโรงเรียนเอกชนให้ศึกษ�ธิก�รจังหวัดเป็นผู้อนุญ�ตแทน 

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�	 (ยกเว้นจังหวัดปัตต�นี	ยะล�	นร�ธิว�ส	สงขล�	

และสตูล	ยังคงมอบอำ�น�จให้ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดเป็นผู้อนุญ�ต	และในกรุงเทพมห�นคร	มีเลข�ธิก�ร 

คณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชนเป็นผู้อนุญ�ต)
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	 ปัจจบัุนมโีรงเรียนเอกชนในก�รกำ�กบัดูแลของสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รส่งเสรมิก�รศกึษ�เอกชน	

จำ�นวน	๑๒,๖๔๑	แห่ง	ประกอบด้วย	(๑)	โรงเรยีนประเภทส�มญัศึกษ�	๓,๘๙๔	แห่ง	(๒)	โรงเรยีนประเภท

น�น�ช�ติ	 ๑๗๕	 แห่ง	 (๓)	 โรงเรียนนอกระบบ	 ๘,๕๗๒	 แห่ง	 ท้ังนี้	 ไม่รวมโรงเรียนเอกชนประเภท

อ�ชีวศึกษ�	ซึ่งแยกไปสังกัดสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�	ดังต�ร�ง	๑

ตาราง ๑ จำานวนโรงเรียน นักเรียน ครู ในโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประเภท โรงเรียน นักเรียน ครู

๑.  โรงเรียนในระบบ ๔,๐๖๙ ๒,๒๓๑,๑๘๐ ๑๐๕,๖๙๑

     ๑.๑  ประเภทสามัญศึกษา ๓,๘๙๔ ๒,๑๘๐,๒๒๒ ๙๘,๒๙๗ 

												๑.๑.๑	ก่อนประถมศึกษ� ๓,๔๒๕ ๖๓๐,๖๖๕  

												๑.๑.๒	ประถมศึกษ� ๒,๔๖๕ ๑,๐๖๗,๑๘๔  

												๑.๑.๓	มัธยมศึกษ�ตอนต้น ๑,๓๖๙ ๓๒๐,๙๑๘  

												๑.๑.๔	มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย ๗๓๔ ๑๖๑,๔๕๕  

     ๑.๒  ประเภทนานาชาติ ๑๗๕ ๕๐,๙๕๘ ๗,๓๙๔

๒.  โรงเรียนนอกระบบ ๘,๕๗๒ ๑,๒๕๗,๙๑๑ ๓๘,๒๑๓

     ๒.๑  หลักสูตรระยะสั้น ๕,๙๘๗ ๑,๐๐๙,๑๐๓ ๒๒,๒๓๙

													๒.๑.๑	สอนศ�สน� ๑๘๘ ๑๒,๑๑๐ ๔๑๐

													๒.๑.๒	ศิลปและกีฬ� ๖๑๖ ๔๑,๐๐๖ ๕,๒๐๒

													๒.๑.๓	วิช�ชีพ ๒,๖๕๙ ๔๓๕,๗๗๔ ๖,๔๑๕

													๒.๑.๔	กวดวิช� ๒,๔๒๒ ๔๙๑,๕๓๘ ๙,๘๙๙

													๒.๑.๕	สร้�งเสริมทักษะชีวิต ๑๐๒ ๒๘,๖๗๕ ๓๑๓

     ๒.๒  สถาบันศึกษาปอเนาะ ๔๗๙ ๔๔,๒๓๕ ๑,๖๕๙

     ๒.๓  ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำามัสยิด(ตาดีกา) ๒,๑๐๖ ๒๐๔,๕๗๓ ๑๔,๓๑๕

รวม ๑๒,๖๔๑ ๓,๔๘๙,๐๙๑ ๑๔๓,๙๐๔

ที่มา :	กลุ่มง�นทะเบียน	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน
	 	 จำ�นวนโรงเรียนประเภทส�มัญศึกษ�มีก�รนับซำ้�	เนื่องจ�กโรงเรียนมีก�รเปิดสอนม�กกว่�	๑	ระดับ
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๒.	ความจำาเป็นในการจัดทำาแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔

	 ๒.๑	 ขับเคลื่อนบทบ�ทหน�้ทีต่�มกฎหม�ยของสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รสง่เสรมิก�รศึกษ�เอกชน  
ก�รพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนมีคว�มสำ�คัญอย่�งยิ่งต่อคว�มสำ�เร็จของก�รพัฒน�ก�รศึกษ�ของประเทศ	
เน่ืองจ�กโรงเรียนเอกชนรับผิดชอบจัดก�รศึกษ�ให้กับคนไทยอยู่ถึง	๓.๕	ล้�นคน	จำ�แนกเป็นโรงเรียน 
ในระบบ	 จำ�นวน	 ๒.๒	 ล้�นคน	 หรือคิดเป็นร้อยละ	 ๒๒	 ของนักเรียนระดับเดียวกันของทั้งประเทศ	 
และโรงเรียนเอกชนนอกระบบ	จำ�นวน	๑.๓	ล้�นคน	จ�กคว�มสำ�คัญของก�รมีส่วนร่วมในก�รจัดก�รศึกษ� 
ของโรงเรียนเอกชน	รัฐได้กำ�หนดให้มีกลไกก�รกำ�กับ	ส่งเสริม	และสนับสนุนก�รจัดก�รศึกษ�เอกชน 
ภ�ยใต้บทบญัญัติของพระร�ชบญัญัติโรงเรยีนเอกชน	พ.ศ.	๒๕๕๐	โดยให้สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รส่งเสรมิ
ก�รศึกษ�เอกชน	มีอำ�น�จหน้�ที่ในก�รเสนอแนะนโยบ�ย	ยุทธศ�สตร์	แผนพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชน 
ต่อคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศกึษ�เอกชน	ส่งเสรมิ	สนบัสนนุด้�นวชิ�ก�ร	ก�รประกนัคณุภ�พ	ก�รวจิยัและพฒัน�
เพือ่ประกนัคณุภ�พก�รศกึษ�เอกชน	รบัผดิชอบก�รดำ�เนนิก�รเกีย่วกบักองทนุ	ดำ�เนนิก�รจดัสรรเงนิอดุหนนุ
ก�รศกึษ�เอกชน	เป็นศูนย์ส่งเสรมิสนบัสนนุข้อมลู	และทะเบยีนกล�งท�งก�รศกึษ�เอกชน	ตดิต�มตรวจสอบ	
และประเมินผลก�รจัดก�รศึกษ�เอกชน	ตลอดจนก�รกำ�กับดูแลก�รจัดก�รศึกษ�ของโรงเรียนเอกชน 
ให้มีคณุภ�พม�ตรฐ�นและเป็นไปต�มกฎหม�ย	ดงันัน้	สำ�นกัง�นฯ	จงึจำ�เป็นต้องว�งเป้�หม�ยและแนวท�ง
ก�รดำ�เนินง�นที่ชัดเจน	เพื่อให้ก�รปฏิบัติหน้�ที่ของสำ�นักง�นฯ	บรรลุต�มเจตน�รมณข์องกฎหม�ย

	 ๒.๒	 รองรบัคว�มท้�ท�ยจ�กภ�ยนอกและภ�ยในของระบบก�รศกึษ�เอกชน	สถ�นก�รณ์ปัจจบัุน
ของก�รศึกษ�เอกชนได้รับคว�มท้�ท�ยจ�กสภ�พแวดล้อมและแนวโน้มเศรษฐกิจและสังคมโลก 
และของประเทศ	ซึง่เป็นทัง้โอก�สและอปุสรรคต่อก�รจดัก�รศกึษ�	ทีส่ำ�คญัได้แก่	ก�รเปิดเสรที�งก�รค้�
และบรกิ�รและก�รปฏวิัติดจิิทลัทีส่ง่ผลให้ประเทศต่�งๆ	ต้องเผชญิกับระบบเศรษฐกจิโลกทีม่ีก�รแข่งขัน
อย่�งเสรีและไร้พรมแดน	ก�รพัฒน�ด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีที่เป็นปัจจัยสำ�คัญต่อก�รพัฒน�ประเทศ 
ก�รเข้�สู่สังคมสูงวัยที่ส่งผลให้จำ�นวนประช�กรวัยเรียนลดลง	 คุณภ�พของคนไทยที่ต้องเร่งพัฒน� 
ทั้งด้�นทักษะ	 คว�มรู ้	 ทัศนคติและพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับบรรทัดฐ�นท่ีดีง�มของสังคมไทย 
ประกอบกับต้ังแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 เป็นต้นไป	 เป็นช่วงเปล่ียนผ่�นประเทศเข้�สู่ก�รพัฒน�ประเทศ 
ต�มกรอบยทุธศ�สตร์ช�ติ	ระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๗๙)	แผนพฒัน�เศรษฐกิจและสงัคมแห่งช�ติ	
ฉบับที่	๑๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔	และแผนก�รศึกษ�แห่งช�ติ	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๗๙	ซึ่งขับเคลื่อน 
ก�รพัฒน�ประเทศภ�ยใต้กรอบยุทธศ�สตร์ช�ติ	ระยะ	๒๐	ปี	

	 ในขณะที่สถ�นก�รณ์ภ�ยในของระบบก�รศึกษ�เอกชน	ยังประสบกับปัญห�ในหล�ยด้�น 
ที่ต้องเร่งแก้ไขและพัฒน�อย่�งเป็นระบบ	 ทั้งในด้�นคุณภ�พของผู้เรียน	 ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียน 
ของนักเรียน	 (คะแนน	O-NET)	แม้ว่�ในบ�งระดับชั้นและบ�งวิช�จะมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่�คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ	 แต่คะแนนเกือบทุกวิช�ยังตำ่�กว่�ร้อยละ	๕๐	 	 ด้�นโอก�สของผู้เรียน	 แม้ว่�รัฐจะให ้
ก�รอุดหนุนค่�ใช้จ่�ยสำ�หรับก�รศึกษ�ขั้นพ้ืนฐ�นแก่นักเรียน	 แต่เงินอุดหนุนยังมีอัตร�ท่ีค่อนข้�งตำ่� 
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และไม่สะท้อนต่อคุณภ�พและประสิทธิภ�พก�รจัดก�รศึกษ�	 ไม่สอดคล้องกับคว�มต้องก�รและจำ�เป็น

ต�มสภ�พที่แตกต่�งกันของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม	 ด้�นประสิทธิภ�พก�รจัดก�รศึกษ�	มีโรงเรียนเอกชน 

คุณภ�พระดบัม�ตรฐ�นส�กลหรอืเทยีบเท่�แต่ยงัมสีดัส่วนทีน้่อย	ในขณะท่ีโรงเรยีนส่วนใหญ่ยงัมคีณุภ�พ

ก�รศึกษ�ตำ่�กว่�เกณฑ์ม�ตรฐ�น	และส่วนหนึ่งไม่ผ่�นก�รประเมินคุณภ�พ	ซึ่งสอดคล้องกับสถ�นก�รณ์

ก�รจดัก�รศกึษ�ของประเทศ	ด้�นบทบ�ทก�รมส่ีวนร่วมในก�รจดัและสนบัสนนุก�รศกึษ�เอกชนมสีดัส่วน

นักเรียนเอกชนต่อนักเรียนรัฐเพ่ิมขึ้นบ้�งแต่ไม่ม�ก	 และติดขัดข้อกฎหม�ย	 ระเบียบและก�รกำ�หนด

ม�ตรก�รส่งเสริมอย่�งเป็นระบบเพือ่ให้เอกชนลงทนุจดัก�รศกึษ�เพิม่ขึน้	และด้�นระบบก�รบรหิ�รจดัก�รส่งเสรมิ

ก�รศึกษ�เอกชนซึ่งมีพระร�ชบัญญัติโรงเรียนเอกชนเป็นเครื่องมือในก�รกำ�กับ	ส่งเสริม	และสนับสนุน 

ก�รจัดก�รศึกษ�เอกชน	 แต่ระบบและกลไกก�รบริห�รจัดก�รของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริม 

ก�รศึกษ�เอกชน	ยังไม่ส�ม�รถขับเคลื่อนก�รพัฒน�ให้บรรลุต�มเจตน�รมณ์ที่กฎหม�ยกำ�หนดไว้ได ้

อย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผลเท่�ที่ควร	ดังนั้น	เพื่อให้ก�รศึกษ�เอกชนเป็นระบบก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พ

ได้ม�ตรฐ�นในก�รร่วมจดัก�รศกึษ�ของประเทศ	ส�ม�รถสนองตอบต่อคว�มต้องก�รของผูเ้รยีน	และช่วยสนบัสนนุ

คว�มสำ�เร็จของก�รพัฒน�ประเทศ	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน	จึงต้องกำ�หนด 

เป้�หม�ยและยทุธศ�สตร์ต�มแผนพฒัน�ก�รศึกษ�เอกชน	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔	เพือ่ใช้เป็นกรอบทศิท�ง

ก�รดำ�เนินง�นร่วมกันระหว่�งสำ�นักง�นฯ	 โรงเรียนเอกชน	 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในก�รขับเคลื่อน 

ก�รพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนไปสู่เป้�หม�ยโดยสอดคล้องกับยุทธศ�สตร์และแผนพัฒน�ของประเทศ	

 ๒.๓	 ยกระดบับทบ�ทของก�รศกึษ�เอกชนในช่วงของก�รปฏรูิปก�รศกึษ�ของประเทศ รฐัธรรมนูญ 

แห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	พุทธศักร�ช	๒๕๖๐	ม�ตร�	๕๔	กำ�หนดให้รัฐต้องดำ�เนินก�รให้ประช�ชนได้รับ 

ก�รศกึษ�ต�มคว�มต้องก�รในระบบต่�งๆ	รวมทัง้ส่งเสรมิให้มกี�รเรยีนรูต้ลอดชวีติ	และจดัให้มกี�รร่วมมอื 

กันระหว่�งรัฐ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และภ�คเอกชนในก�รจัดก�รศึกษ�ทุกระดับ	โดยรัฐมีหน้�ท่ี

ดำ�เนินก�ร	กำ�กับ	ส่งเสริม	และสนับสนุนให้ก�รจัดก�รศึกษ�ดังกล่�วมีคุณภ�พและได้ม�ตรฐ�นส�กล	

และม�ตร�	 ๒๕๘	 กำ�หนดให้ดำ�เนินก�รปฏิรูปประเทศด้�นก�รศึกษ�	 โดยต้องปรับปรุงก�รจัดก�รเรียน 

ก�รสอนทกุระดบัเพ่ือให้ผูเ้รยีนส�ม�รถเรียนได้ต�มคว�มถนดั	และปรบัปรงุโครงสร้�งของหน่วยง�นทีเ่กีย่วข้อง

เพือ่บรรลเุป้�หม�ยดงักล่�ว ก�รจัดทำ�แผนพฒัน�ก�รศกึษ�เอกชน	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔	จะช่วยทำ�ให้ผู้เกีย่วข้อง	

กบัก�รปฏริปูก�รศกึษ�ได้รบัทร�บถงึบทบ�ทคว�มสำ�คญัของก�รศึกษ�เอกชน	และกำ�หนดแนวท�งส่งเสรมิ	

และสนับสนนุให้เอกชนมส่ีวนร่วมในก�รจดัก�รศึกษ�ทีม่คีณุภ�พได้ม�ตรฐ�นส�กลต�มทีร่ฐัธรรมนญูกำ�หนด	

	 ๒.๔	 ดำ�เนินก�รต�มพระร�ชบัญญัติโรงเรียนเอกชน	พ.ศ.	๒๕๕๐	ม�ตร�	๑๔	(๒)	ซึ่งกำ�หนด

ให้สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รส่งเสรมิก�รศึกษ�เอกชน	มอีำ�น�จหน้�ทีใ่นก�รเสนอแนะแผนพฒัน�ก�รศกึษ�

เอกชนต่อคณะกรรมก�รส่งเสรมิก�รศึกษ�เอกชน	สำ�นกัง�นฯ	จงึได้ดำ�เนนิก�รจดัทำ�แผนพฒัน�ก�รศกึษ�

เอกชน	พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 -	๒๕๖๔	 เสนอต่อคณะกรรมก�รฯ	 และคณะกรรมก�รฯ	 ได้ให้คว�มเห็นชอบ 

แผนพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนฯ	เมื่อวันที่	๑๒	กันย�ยน	๒๕๕๙
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๓.	 กระบวนการจัดทำาแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔	

	 ก�รจัดทำ�แผนพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนฯ	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชนได้

ดำ�เนินก�รโดยมีขั้นตอน	ประกอบด้วย

	 ๓.๑	 แต่งตัง้คณะกรรมก�รและคณะทำ�ง�นจัดทำ�แผนพฒัน�ก�รศกึษ�เอกชน	พ.ศ.	๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

มีเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชนเป็นประธ�นกรรมก�ร	 กรรมก�รประกอบด้วย 

ผู้บริห�รสำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน	น�ยกสม�คมก�รศึกษ�เอกชน	กรรมก�รส่งเสริม

ก�รศกึษ�เอกชน	ผูแ้ทนส่วนร�ชก�ร	เช่น	สำ�นกังบประม�ณ	สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งช�ติ	สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�	เป็นต้น

	 ๓.๒	 จัดประชุมคณะทำ�ง�นจัดทำ�แผนพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนฯ	 เพื่อประเมินสถ�นก�รณ์ 

ก�รศึกษ�เอกชน	และรับฟังคว�มคิดเห็นเก่ียวกับกรอบทิศท�งก�รพัฒน�จ�กผู้แทนสม�คมก�รศึกษ�เอกชน 

ผู ้แทนโรงเรียนเอกชน	 และบุคล�กรที่ปฏิบัติง�นส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน	 (พฤษภ�คม	 ๒๕๕๙) 

และยกร่�งกรอบทิศท�งของแผนพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนฯ	

	 ๓.๓	 จัดประชุมสัมมน�ขับเคลื่อนก�รศึกษ�เอกชนต�มแนวท�งก�รปฏิรูปก�รศึกษ� 

ของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 โดยจัดให้มีก�รวิพ�กษ์และระดมคว�มคิดเห็นเก่ียวกับกรอบทิศท�ง 

ของแผนพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนฯ	 ผู้เข้�ร่วมประชุมประกอบด้วย	 ประธ�นคณะกรรมก�รประส�น 

และส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชนจังหวัด	และผู้แทนโรงเรียนเอกชนจ�กทั่วประเทศ	(มิถุน�ยน	๒๕๕๙)	

	 ๓.๔	 จัดประชุมกำ�หนดยุทธศ�สตร์ก�รส่งเสริมก�รศึกษ�นอกระบบเพื่อพัฒน�คุณภ�พคน 

ตลอดช่วงชีวิต	เพื่อรับฟังคว�มเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวท�งก�รพัฒน�และส่งเสริมก�รศึกษ�นอกระบบ	 

ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนสม�คมก�รศึกษ�เอกชนนอกระบบ	(มิถุน�ยน	๒๕๕๙)

	 ๓.๕	 จัดประชุมคณะกรรมก�รและคณะทำ�ง�นจัดทำ�แผนพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนฯ 

เพื่อพิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบร่�งแผนพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนฯ	และให้ข้อสังเกตเพิ่มเติม	 (มิถุน�ยน	

๒๕๕๙)	

	 ๓.๖	 จดัประชมุกำ�หนดยทุธศ�สตร์ก�รพฒัน�ก�รศึกษ�เอกชนในพืน้ทีจ่งัหวดัช�ยแดนภ�คใต้

ต�มร่�งแผนพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนฯ	 เพื่อปรับปรุงแนวท�งก�รพัฒน�ต�มยุทธศ�สตร์พัฒน� 

ก�รศึกษ�เอกชนในพ้ืนที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้	ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย	ผู้แทนหน่วยง�นร�ชก�ร	

สถ�บันก�รศึกษ�	ผู้แทนสม�คมก�รศึกษ�เอกชนในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้	(กรกฎ�คม	๒๕๕๙)		

	 ๓.๗	 นำ�เสนอร่�งแผนพฒัน�ก�รศึกษ�เอกชนฯ	ต่อท่ีประชุมผูบ้รหิ�รสำ�นกัง�นคณะกรรมก�ร

ส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน	 (สิงห�คม	 ๒๕๕๙)	 เพื่อให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงร่�งแผนพัฒน� 

ก�รศึกษ�เอกชนฯ		
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	 ๓.๘	 นำ�เสนอร่�งแผนพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนฯ	ต่อคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน	 

ในคร�วประชุมเม่ือวันที่	๑๒	กันย�ยน	๒๕๕๙	ซึ่งได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนฯ	ต�มท่ี

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชนเสนอ	และมอบสำ�นักง�นฯ	นำ�ข้อสังเกตของที่ประชุม 

ไปพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รปรับปรุงร�ยละเอียดของแผนพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนฯ	ก่อนประก�ศใช้ต่อไป

	 ๓.๙	 จัดประชุมเพื่อพิจ�รณ�แผนพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนฯ	 ท่ีปรับปรุงต�มข้อสังเกตของ 

คณะกรรมก�รส่งเสรมิก�รศกึษ�เอกชน	ในคร�วประชมุเมือ่วนัที	่๑๒	กันย�ยน	๒๕๕๙	(มกร�คม	๒๕๖๐)	

	 ๓.๑๐	 นำ�แผนพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนฯ	 ท่ีปรับปรุง	 เสนอเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รส่งเสริม

ก�รศึกษ�เอกชนพิจ�รณ�	(มีน�คม	๒๕๖๐)	

	 ๓.๑๑	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชนเห็นชอบให้ประก�ศใช้แผนพัฒน� 

ก�รศึกษ�เอกชนฯ	เมื่อวันที่	๑๕	พฤษภ�คม	๒๕๖๐

๔.	 หลักการสำาคัญของแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔	

	 ๔.๑	 ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กล�งของก�รพัฒน�	ครอบคลุมก�รพัฒน�คว�มรู้	สมรรถนะ	และ

ทักษะที่จำ�เป็น	ก�รปลูกฝังทัศนคติ	ค่�นิยม	และพฤติกรรมที่พึงประสงค์	 เพื่อให้ส�ม�รถดำ�รงชีวิตอย่�ง 

มีคว�มสุข	 และเป็นพลเมืองดี	 มีศักยภ�พสอดคล้องกับเป้�หม�ยก�รพัฒน�ศักยภ�พคนต�มกรอบ

ยทุธศ�สตร์ช�ตแิละแผนพฒัน�ของประเทศ	ตลอดจนก�รเสรมิสร้�งโอก�สและคว�มเสมอภ�คให้ผูเ้รยีน

ได้รบัก�รศกึษ�ทีม่คุีณภ�พได้ม�ตรฐ�น	และจัดก�รศึกษ�ทีส่�ม�รถสนองตอบต่อคว�มต้องก�รของผูเ้รียน

	 ๔.๒	 หลกัก�รมส่ีวนร่วมของเอกชนในก�รจดัก�รศกึษ�	ต�มแนวคดิหุน้ส่วนก�รศกึษ�ระหว่�ง

รัฐและเอกชน	(Public	-	Private	Partnerships	in	Education)	ทีช่่วยให้รฐัส�ม�รถเลอืกผูจ้ดัก�รศกึษ�

และส�ม�รถกำ�หนดสิ่งที่ต้องก�ร	โดยเฉพ�ะคุณภ�พก�รศึกษ�จ�กคู่สัญญ�คือโรงเรียนเอกชน	และยัง 

ช่วยให้รัฐได้ใช้ประโยชน์จ�กทกัษะและคว�มชำ�น�ญเฉพ�ะของโรงเรยีนเอกชน	รวมทัง้เพือ่ช่วยเพิม่โอก�ส 

ก�รเข้�ถึงก�รศึกษ�ของผู้เรียน	ทำ�ให้เกิดก�รยอมรับคว�มเสี่ยงร่วมกันในก�รจัดก�รศึกษ�	ซึ่งจะมีผลให้

เกิดก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รให้บริก�ร	โดยรัฐส�ม�รถพัฒน�รูปแบบก�รมีส่วนร่วมในก�รจัดก�รศึกษ�

ของโรงเรียนเอกชนได้หล�กหล�ยวิธีก�ร

	 ๔.๓	 หลกัคว�มรบัผดิชอบ	(Accountability)	ซึง่สอดคล้องกบัเจตน�รมณ์ของพระร�ชบญัญตัิ

โรงเรียนเอกชน	โรงเรยีนเป็นนติิบคุคลมอีสิระในก�รบรหิ�รจดัก�รศกึษ�โดยรฐัทำ�หน้�ท่ีกำ�กบัและควบคุม

คุณภ�พม�ตรฐ�น	(Regurator)	ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนจัดก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พได้ม�ตรฐ�น	 

ซึ่งต้องว�งระบบและกลไกเพื่อให้โรงเรียนจัดก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พและประสิทธิภ�พเพื่อรับผิดชอบต่อผู้เรียน 

และรับผิดชอบต่อรัฐในฐ�นะผู้กำ�กับดูแลและสนับสนุนงบประม�ณ	ตลอดจนสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร 

ส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชนต้องรับผิดชอบต่อคุณภ�พก�รศึกษ�เอกชนต�มอำ�น�จหน้�ที่	
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	 ๔.๔	 ก�รพัฒน�โดยคำ�นึงถึงคว�มแตกต่�งกันของผู้เรียนและโรงเรียน	โดยไม่ทอดทิ้งผู้เรียน 

และโรงเรียนที่มีข้อจำ�กัดในก�รพัฒน�	เช่น	สภ�พพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยหรือมีคว�มเหลื่อมลำ้�ท�งเศรษฐกิจและ

สังคม	โรงเรียนที่ต้องจัดก�รศึกษ�เพ่ือผู้ย�กไร้	ในขณะเดียวกันต้องว�งแนวท�งเพื่อเพิ่มโอก�สให้ผู้เรียน

และโรงเรียนท่ีมีศักยภ�พ	ส�ม�รถพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�ท่ีสูงกว่�ม�ตรฐ�นท่ัวไปได้	และใช้หลักก�ร

จัดสรรงบประม�ณผ่�นด้�นอุปสงค์	(Demand	-	Side	Financing)	หรือด้�นผู้เรียน	เป็นกลไกช่วยสร้�ง

โอก�สและคว�มเสมอภ�คในก�รเข้�ถึงก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พให้กับผู้เรียน

๕.		กรอบแนวคิดในการจัดทำาแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔

	 ก�รจัดทำ�แผนพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนฯ	 ต้องคำ�นึงถึงสถ�นก�รณ์ก�รศึกษ�เอกชนจ�ก 

ทั้งภ�ยนอกและภ�ยในของระบบก�รศึกษ�เอกชน	 ซ่ึงส่งผลต่อก�รกำ�หนดทิศท�งก�รพัฒน�ในระยะ 

ต่อไป	ได้แก่	

	 (๑)	 สถ�นก�รณ์และแนวโน้มเศรษฐกจิและสงัคมภ�ยนอกและภ�ยในประเทศท่ีเปลีย่นแปลง	

ส่งผลต่อก�รกำ�หนดแนวท�งก�รพฒัน�ก�รศกึษ�ช�ตริวมถงึก�รศกึษ�เอกชนอย่�งหลีกเลีย่งไม่ได้	ระบบ

ก�รศกึษ�เอกชนจำ�เป็นต้องปรบัตัวเพือ่สนองตอบต่อคว�มต้องก�รของผูเ้รียน	และเพือ่ให้ส�ม�รถแข่งขัน

ได้ท่�มกล�งบริบทที่เปลี่ยนแปลง	

	 (๒)	 ทิศท�งก�รพัฒน�ประเทศด้�นก�รศึกษ�ท่ีกำ�หนดไว้ในรัฐธรรมนูญ	 ยุทธศ�สตร์ช�ติ 

และแผนพัฒน�ของประเทศ	ตลอดจนนโยบ�ยและกฎหม�ยท่ีเก่ียวข้อง	ส่งผลต่อก�รกำ�หนดทิศท�ง 

และยทุธศ�สตร์ก�รพฒัน�ก�รศกึษ�เอกชน	ทีจ่ำ�เป็นต้องมคีว�มสอดคล้องกบัทศิท�งก�รพัฒน�ประเทศ	

	 (๓)	 ผลก�รพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนท่ีผ่�นม�	 ซ่ึงส่งผลเป็นสถ�นก�รณ์ปัจจุบันของก�รศึกษ�

เอกชน	ส่งผลต่อก�รกำ�หนดทิศท�งและยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนที่ต้องมีคว�มสอดคล้อง

กับสถ�นก�รณ์จริง	มีคว�มต่อเนื่องและแก้ปัญห�ที่ยังไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้สำ�เร็จ

	 (๔)	 หลักก�รสำ�คัญของก�รพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชน	 ได้แก่	 ก�รยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กล�ง 

ของก�รพัฒน�	 หลักก�รมีส่วนร่วมของเอกชนในก�รจัดก�รศึกษ�	 หลักคว�มรับผิดชอบในก�ร 

จัดก�รศึกษ�	และก�รพัฒน�โดยคำ�นึงถึงคว�มแตกต่�งกันของผู้เรียนและโรงเรียน	 ซ่ึงหลักก�รดังกล่�ว

ช่วยสร้�งจุดแข็งให้กับแนวท�งก�รพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชน	และช่วยให้ภ�คส่วนต่�งๆ	ให้ก�รยอมรับ 

และร่วมสนับสนุนก�รดำ�เนินก�รต�มแผนให้บรรลุเป้�หม�ยของก�รพัฒน�	
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	 ซึ่งส�ม�รถสรุปกรอบแนวคิดในก�รจัดทำ�แผนพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนฯ	ดังแผนภ�พ	๑

 แผนภาพ ๑	กรอบแนวคิดในก�รจัดทำ�แผนพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนฯ

สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจและสังคม

• ภายนอกประเทศ ได้แก่ การเปิดเสรีทางการค้าและบรกิาร การพฒันาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีวาระการพฒันา

ที่ยั่งยืนของโลก ฯลฯ 

• ภายในประเทศ ได้แก่ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การปรับประเทศสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ ความเหลื่อมลำ้า 

ทางเศรษฐกิจและสังคม ความม่ันคงของประเทศ โครงสร้างประชากร คุณภาพของคนไทย คุณภาพการศึกษาและ 

การเรียนรู้ของคนไทย ฯลฯ

หลักการสำาคัญของการพัฒนาการศึกษาเอกชน

 • ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา

 • หลักการมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษา

 • หลักความรับผิดชอบ 

 • การพัฒนาโดยคำานึงถึงความแตกต่าง

แผนพัฒนา

การศึกษาเอกชน

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

 • วิสัยทัศน์

 • พันธกิจ

 • วัตถุประสงค์

 • เป้าหมาย

 • ยุทธศาสตร์

ทิศทางการพัฒนาประเทศ

ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐

• รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช ๒๕๖๐

• ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี  

พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙

• แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

• แผนการศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙

• แผนพัฒนาการศึกษา

 ของกระทรวงศึกษาธิการ

 ฉบับที่ ๑๒  พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

• คำาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

• นโยบายรัฐบาล

 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผลการพัฒนา

การศึกษาเอกชนที่ผ่านมา

• ด้านคุณภาพของผู้เรียน

• ด้านโอกาสของผู้เรียน

• ด้านประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

ของโรงเรียน

• ด้านการมีส่วนร่วมในการจัด 

และสนับสนุนการศึกษาเอกชน

• ด้านระบบบริหารจัดการส่งเสริม 

การศึกษาเอกชน
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ส่วนที่ ๒

สภ�พแวดล้อมและสภ�วก�รณ์

ที่มีผลต่อก�รพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชน

๑.	 สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจและสังคม

	 ก�รประเมินสถ�นก�รณ์และแนวโน้มของก�รพัฒน�ประเทศของแผนพัฒน�เศรษฐกิจ 

และสงัคมแห่งช�ติ	ฉบบัที	่๑๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔	(ร�ชกจิจ�นเุบกษ�,	๒๕๕๙)	ได้แสดงถงึสถ�นก�รณ์

และแนวโน้มเศรษฐกิจและสังคมของโลกและของประเทศ	ซ่ึงมีส่วนท่ีส่งผลต่อก�รจัดก�รศึกษ�เอกชน	

ดังนี้

 ๑.๑ สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจและสังคมโลก 

  ๑.๑.๑	 เศรษฐกิจโลกในระยะ	๕	ปีข้�งหน้�	ยังมีแนวโน้มขย�ยตัวช้�และมีคว�มเสี่ยง 

จ�กคว�มผันผวนในระบบเศรษฐกิจและก�รเงินโลกในเกณฑ์สูง	ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับ 

คว�มเสี่ยงที่สำ�คัญ	ได้แก่	คว�มไม่แน่นอนของก�รปรับเปลี่ยนทิศท�งก�รดำ�เนินนโยบ�ยก�รเงินของ

มห�อำ�น�จท�งเศรษฐกิจ	 อ�ทิ	 สหรัฐฯ	 สหภ�พยุโรป	 และญี่ปุ่น	 ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อภ�คก�รเงิน	 

และก�รประกอบธุรกิจของไทย	 นอกจ�กน้ี	 ก�รเปิดเสรีท�งก�รค้�ก่อให้เกิดก�รแข่งขันท่ีรุนแรงข้ึน 

รวมทั้งภ�คก�รบริก�รและก�รท่องเที่ยว	ทำ�ให้ประเทศไทยต้องมีก�รปรับตัวเพื่อให้ส�ม�รถแข่งขันได	้

อย่�งไรก็ต�ม	 ก�รเปิดเสรีท�งก�รค้�ดังกล่�วจะเป็นโอก�สของประเทศไทยในก�รใช้ประโยชน์ 

จ�กคว�มเชื่อมโยงในอนุภูมิภ�คและภูมิภ�คให้สนับสนุนก�รพัฒน�ห่วงโซ่มูลค่�ร่วมกัน	

 	 ๑.๑.๒	 ก�รวจัิยและพฒัน�ด้�นวทิย�ศ�สตร์และเทคโนโลยอีย่�งก้�วกระโดดเป็นกญุแจ

สำ�คัญต่อก�รพัฒน�เศรษฐกิจ	 สังคม	 สิ่งแวดล้อม	 และเปลี่ยนวิถีก�รดำ�รงชีวิตของคนในทุกสังคม 

ทุกเพศทุกวัย	ประเทศที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐ�นก�รพัฒน�เศรษฐกิจทำ�ให้มีก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจอย่�ง

ก้�วกระโดดก�รเปลี่ยนแปลงท�งเทคโนโลยีส่งผลต่อก�รเปลี่ยนแปลงคือ	 เกิดส�ข�อุตส�หกรรมและ

บริก�รใหม่ๆ	ที่ผสมผส�นก�รใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หล�กหล�ยส�ข�	มนุษย์จะส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลและ

องค์คว�มรู้ได้อย่�งไร้ขีดจำ�กัด	ก�รแย่งชิงแรงง�นท่ีมีทักษะด้�นเทคโนโลยีระดับสูง	 เกิดคว�มเหลื่อมลำ้�

ในมิติต่�งๆ	 เช่น	 คว�มเหลื่อมลำ้�ในก�รเข้�ถึงเทคโนโลยีอันเนื่องม�จ�กคว�มแตกต่�งด้�นร�ยได ้

ด้�นคว�มรู้ด้�นทักษะ	หรือด้�นก�รเข้�ถึงโครงสร้�งพื้นฐ�นท�งเทคโนโลยี	ประเทศไทยจำ�เป็นต้องเร่ง

สร้�งสมรรถนะท�งเทคโนโลยีชั้นสูงใน	 ๕	 กลุ่ม	 ได้แก่	 กลุ่มอ�ห�ร	 เกษตร	 และเทคโนโลยีชีวภ�พ 

กลุ่มส�ธ�รณสุข	สุขภ�พ	และเทคโนโลยีท�งก�รแพทย์	กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ	หุ่นยนต์	และ 

ระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม	กลุ่มดิจิทัล	 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับ

อุปกรณ์ต่�งๆ	ปัญญ�ประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว	 กลุ่มอุตส�หกรรมสร้�งสรรค์วัฒนธรรม 

และบริก�รที่มีมูลค่�สูง	



แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔12

  ๑.๑.๓	 ก�รเข้�สู่สังคมสูงวัยของโลกส่งผลต่อเศรษฐกิจและรูปแบบก�รดำ�เนินชีวิต	 

เป็นโอก�สสำ�หรับประเทศไทยในก�รพัฒน�สินค้�และนวัตกรรมใหม่ๆ	รวมทั้งก�รบริก�รท�งก�รแพทย์

และก�รดแูลผู้สูงอ�ยเุพือ่รองรบัคว�มต้องก�รของผูส้งูอ�ยใุนกลุม่ประเทศพฒัน�แล้ว	เช่น	ธรุกจิ	Nursing	

Home	ธรุกจิด้�นโรงแรมและก�รท่องเท่ียวสำ�หรบัผูสู้งอ�ย	ุเป็นต้น	และยงัก่อให้เกดิคว�มต้องก�รแรงง�น

ในส�ข�อ�ชีพทีเ่น้นในกลุม่ผูส้งูอ�ยมุ�กขึน้ต�มม�	เช่น	ผูด้แูลผูส้งูอ�ย	ุ(Care	Giver)	เป็นต้น	อย่�งไรกต็�ม	

ก�รเป็นสังคมสูงวัยของโลกยังอ�จเป็นภัยคุกค�มสำ�คัญสำ�หรับประเทศไทยด้วยเช่นกันเนื่องจ�ก 

ก�รลดลงของวัยแรงง�น	จึงอ�จก่อให้เกิดก�รแย่งชิงประช�กรวัยแรงง�น	โดยเฉพ�ะคนท่ีมีศักยภ�พสูง	

ซึ่งเป็นกำ�ลังแรงง�นสำ�คัญในก�รพัฒน�ประเทศ	

  ๑.๑.๔	 ว�ระก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน	ค.ศ.	๒๐๓๐	 เป็นทิศท�งหลักในก�รพัฒน�ของโลก 

หลัง	ค.ศ.	๒๐๑๕	โดยมีเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน	 (Sustainable	Development	Goals	 :	SDGs)	

ประกอบด้วย	๑๗	เป้�หม�ยและ	๑๖๙	เป้�ประสงค์	จะมีส่วนสำ�คัญในก�รกำ�หนดทิศท�งก�รพัฒน�

ประเทศไทยในอน�คตโดยเฉพ�ะก�รสร้�งหลักประกันในก�รจัดให้มีนำ้�และสุขอน�มัยสำ�หรับทุกคน 

ก�รมีรูปแบบก�รผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน	 ใช้ทรัพย�กรอย่�งมีประสิทธิภ�พ	 ลดก�รเกิดของเสีย	 

ก�รอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จ�กมห�สมุทรและทะเล	ก�รปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศป่�ไม้อย่�งยั่งยืน	

และหยุดยั้งก�รสูญเสียคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ	ก�รบริห�รจัดก�รเมืองอย่�งยั่งยืน	ลดผลกระทบ 

ท�งลบต่อส่ิงแวดล้อม	และก�รดำ�เนินก�รอย่�งเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ 

และผลกระทบที่เกิดขึ้น	ซึ่งจะเป็นโอก�สที่ประเทศไทยจะพัฒน�กลไกดำ�เนินง�นของหน่วยง�นต่�งๆ	

ภ�ยในประเทศ	ให้เกดิก�รบรณู�ก�รไปในทศิท�งเดยีวกนั	เพือ่บรรลเุป้�หม�ยก�รพฒัน�ทีย่ัง่ยนืของโลก

และพร้อมไปกับก�รพัฒน�ภ�ยในประเทศอย่�งยั่งยืน

  ๑.๑.๕	 ก�รเปิดเสรีม�กขึ้นของอ�เซียนภ�ยหลังปี	๒๕๕๘	ท้ังในภ�คสินค้�และบริก�ร

โดยเฉพ�ะภ�คก�รเงิน	 ซึ่งเป็นโอก�สสำ�คัญหล�ยประก�ร	 อ�ทิ	 ก�รเคลื่อนย้�ยปัจจัยก�รผลิต 

ทุนแรงง�นอย�่งเสรี	ก�รลดข้อจำ�กัดในด้�นอุปสงค์ในประเทศซ่ึงทำ�ให้ภ�คก�รผลิตส�ม�รถขย�ยตล�ด 

และพัฒน�ตนเองให้มคีว�มเข้มแขง็ม�กขึน้	รวมทัง้ก�รใช้คว�มได้เปรยีบด้�นสถ�นทีต่ัง้และด้�นโครงสร้�ง

พ้ืนฐ�นและโลจิสติกส์ในก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กล�งท�งด้�นก�รค้�	ก�รลงทุน	ก�รเงิน	 

ก�รบริก�รและก�รผลิตภ�คอุตส�หกรรม	ในขณะท่ีก�รแข่งขันของประเทศในภูมิภ�คอ�เซียนจะสูงข้ึน 

ทั้งในเรื่องม�ตรฐ�นสินค้�และบริก�ร	สินค้�เกษตรไทยจะแข่งขันย�กข้ึนจ�กก�รเริ่มลดภ�ษีสินค้�ของ

ประเทศกัมพูช�	ล�ว	เมียนม�	เวียดน�ม	ก�รเคลื่อนย้�ยเสรีแรงง�นทักษะท่ีเป็นท้ังโอก�สและอุปสรรค

และก�รที่หล�ยประเทศมีเป้�หม�ยก�รพัฒน�อุตส�หกรรมและบริก�รในอน�คตท่ีคล้�ยคลึงกันไม่ว่� 

จะเป็น	 อินโดนีเซีย	 ม�เลเซีย	 เวียดน�ม	 และไทย	 ทำ�ให้ก�รพัฒน�ของแต่ละประเทศต้องคำ�นึงถึง 

คว�มได้เปรียบเฉพ�ะตัวในก�รว�งตำ�แหน่งท�งยุทธศ�สตร์ก�รค้�	สินค้�และบริก�รของตนเอง	ซึ่งไทย

ต้องผลักดันก�รลงทุนของไทยไปประเทศอ�เซียนม�กขึ้น			
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 ๑.๒ สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

	 	 ๑.๒.๑	 ในช่วงที่ผ่�นม�	 ก�รพัฒน�เศรษฐกิจไทยในภ�พรวมประสบคว�มสำ�เร็จ 

ในระดบัทีน่่�พอใจ	ทัง้ในด้�นก�รสร้�งอัตร�ก�รขย�ยตวัท�งเศรษฐกจิ	ก�รปรบัโครงสร้�งเศรษฐกจิเปลีย่น

ผ่�นจ�กภ�คเกษตรไปสู่ภ�คอุตส�หกรรมและบริก�รม�กข้ึน	ก�รสั่งสมองค์คว�มรู้ท�งด้�นเทคโนโลยี 

ก�รผลิต	 ก�รพัฒน�เศรษฐกิจร�ยส�ข�	 ก�รเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน	 (ผลก�รจัดอันดับ 

คว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของประเทศไทยโดย	 International	 Institute	 for	 Management 

Development	 (IMD)	อยู่ในอันดับที่	๒๘	ในปี	๒๕๕๙	จ�ก	๖๑	ประเทศ	โดยในด้�นสมรรถนะท�ง

เศรษฐกจิ	IMD	จัดให้ไทยอยูใ่นอนัดับที	่๑๓)		และก�รรกัษ�เสถียรภ�พท�งเศรษฐกจิ	ทำ�ให้เศรษฐกจิไทย

มีปัจจัยพื้นฐ�นท�งเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง	และคว�มพร้อมท่ีจะได้รับก�รพัฒน�ต่อยอดเพื่อขับเคลื่อนไปสู่

ก�รเป็นประเทศพฒัน�แล้วในปี	๒๕๗๙	ต�มเป้�หม�ยทีก่ำ�หนดไว้ในกรอบยทุธศ�สตร์ช�ต	ิ	อย่�งไรกต็�ม	

ผลก�รพัฒน�เศรษฐกิจภ�ยใต้แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	ฉบับที่	๑๐	และในช่วง	๔	ปีแรก

ของแผนพัฒน�ฯ	ฉบบัที	่๑๑	เริม่แสดงให้เหน็ถึงข้อจำ�กดัในก�รขย�ยตวัท�งเศรษฐกจิ	และก�รลดลงของ

ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของภ�คก�รผลิตซ่ึงจะเป็นอุปสรรคสำ�คัญต่อก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจ 

ในระยะต่อไป	และมีแนวโน้มที่จะทำ�ให้เศรษฐกิจไทยไม่ส�ม�รถยกระดับก�รพัฒน�ออกจ�กก�รเป็น

ประเทศร�ยได้ป�นกล�งได้ในระยะเวล�ที่เหม�ะสม

  ๑.๒.๒	 ก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร์	 เทคโนโลยี	 วิจัย	 และนวัตกรรม	 อยู่ในลำ�ดับตำ่�	 

ทิศท�งก�รพัฒน�ไม่ชัดเจน	 มีคว�มซำ้�ซ้อน	 และยังมีข้อจำ�กัดในก�รตอบโจทย์ก�รพัฒน�ประเทศ	 

เป็นผลให้ก�รพัฒน�เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศล่�ช้�ไม่ทันต่อก�รพัฒน�เทคโนโลยีของโลก	

คว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันด้�นวิทย�ศ�สตร์ของประเทศไทยต�มก�รจัดอันดับของ	 International 

Institute	for	Management	Development	(IMD)	พบว่�ประเทศไทยมีคว�มพร้อมด้�นโครงสร้�ง 

พื้นฐ�นท�งวิทย�ศ�สตร์อยู่ในอันดับที่	 ๔๗	 และโครงสร้�งพื้นฐ�นท�งเทคโนโลยีอยู่ในอันดับที่	 ๔๒	 

จ�ก	๖๑	ประเทศ	ระบบก�รศึกษ�และก�รพัฒน�บุคล�กรด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยียังคงเป็น 

จดุอ่อน	โดยบคุล�กรด้�นก�รวจัิยและพฒัน�ของประเทศยงัมจีำ�นวนไม่เพยีงพอต่อก�รส่งเสรมิก�รพฒัน�

วิทย�ศ�สตร์	เทคโนโลยี	วิจัย	และนวัตกรรมในระดับก้�วหน้�

  ๑.๒.๓	 ก�รปรบัโครงสร้�งประเทศไทยไปสูไ่ทยแลนด์	๔.๐	ทีต้่องปรบัเปลีย่นโครงสร้�ง

ท�งเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม	(Value	-	Based	Economy)	โดยมี

ลักษณะสำ�คญัคอื	๑)	เปลีย่นจ�กก�รผลติสนิค้�	“โภคภณัฑ์”	ไปสูส่นิค้�เชงิ	“นวตักรรม”	๒)	เปลีย่นจ�ก

ก�รขับเคลื่อนประเทศด้วยภ�คอุตส�หกรรม	ไปสู่ก�รขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี	คว�มคิดสร้�งสรรค์	และ

นวตักรรม	๓)	เปลีย่นจ�กก�รเนน้ภ�คก�รผลติสนิค้�ไปสู่ก�รเนน้ภ�คบรกิ�รม�กขึน้	โดยกำ�หนดขั้นตอน

ก�รเปล่ียนผ่�นใน	๔	องค์ประกอบ	ได้แก่	(๑)	เปลีย่นจ�กก�รเกษตรแบบดัง้เดมิ	ไปสูก่�รเกษตรสมยัใหม่	 

ทีเ่น้นก�รบริห�รจดัก�รและเทคโนโลย	ีเป็นเกษตรกรแบบผูป้ระกอบก�ร	(๒)	เปลีย่นจ�กธุรกิจขน�ดย่อม
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แบบเดมิ	(SMEs)	ไปสูก่�รเป็น	Smart	Enterprises	และ	Startups	ทีมี่ศักยภ�พสูง	(๓)	เปลีย่นจ�กธรุกจิ

บริก�รแบบเดิมที่มีก�รสร้�งมูลค่�ที่ค่อนข้�งตำ่�ไปสู่ธุรกิจบริก�รที่มีมูลค่�สูง	 (๔)	 เปลี่ยนจ�กแรงง�น 

ทักษะตำ่�ไปสู่แรงง�นที่มีคว�มรู้	คว�มเชี่ยวช�ญ	และทักษะสูง	

  ๑.๒.๔	 ประเทศไทยยงัมปัีญห�ด้�นคว�มเหลือ่มลำ�้ในหล�ยมติ	ิในด้�นร�ยได้กลุม่ประช�กร

ที่รวยสุดร้อยละ	 ๑๐	 (Decile	 ที่	 ๑๐)	 มีสัดส่วนร�ยได้ร้อยละ	 ๓๕.๐	 ของร�ยได้รวมปี	 ๒๕๕๘ 

ขณะที่กลุ่มประช�กรร้อยละ	๔๐	ที่มีร�ยได้ตำ่�สุด	 (Decile	 ท่ี	๑-๔)	มีสัดส่วนร�ยได้เพียงร้อยละ	๑๔.๓	

ของร�ยได้รวมเท่�น้ัน	 และยิ่งแตกต่�งม�กเมื่อเทียบกับสัดส่วนร�ยได้ร้อยละ	 ๑.๕๘	 ของประช�กร 

ร้อยละ	 ๑๐	 ที่จนสุด	 (Decile	 ที่	 ๑)	 ในส่วนของบริก�รภ�ครัฐ	 แม้จะมีก�รขย�ยก�รให้บริก�ร 

อย่�งทั่วถึงแล้วแต่ยังมีปัญห�คว�มเหลื่อมลำ้�ในก�รจัดบริก�รภ�ครัฐท่ีมีคุณภ�พ	โดยในด้�นก�รศึกษ�	

จ�กก�รประเมินสถ�นศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นทั้งสิ้น	๑๒,๒๓๐	แห่งทั่วประเทศ	มีโรงเรียนที่ผ่�นเกณฑ์ประเมิน 

เพียงร้อยละ	๖๙.๙	เท่�นั้น	และยังมีคว�มแตกต่�งของเกณฑ์ก�รประเมินระหว่�งโรงเรียนท่ีอยู่ในเมือง	

นอกเมือง	 โรงเรียนที่อยู ่ต่�งภูมิภ�ค	 โรงเรียนที่อยู ่ต่�งสังกัดและโรงเรียนขน�ดใหญ่	 ขน�ดเล็ก 

คว�มเหล่ือมลำ้�เป็นปัญห�ท้�ท�ยต่อก�รพัฒน�เศรษฐกิจและก�รหลุดพ้นจ�กก�รติดกับดักร�ยได ้

ป�นกล�งของประเทศ

  ๑.๒.๕	 ป ัญห�มลพิษส ่งผลกระทบต่อคุณภ�พชีวิตของประช�ชนและต ้นทุน 

ท�งเศรษฐกิจ	 รูปแบบก�รผลิตและก�รบริโภคที่ไม่ยั่งยืน	 โดยมีก�รใช้ทรัพย�กรและปล่อยมลพิษ 

และของเสียเกินกว่�ศักยภ�พในก�รรองรับของระบบนิเวศ	 ก�รใช้ทรัพย�กรดินและนำ้�โดยสิ้นเปลือง 

และข�ดก�รบำ�รุงรักษ�	 ก�รผลิตภ�คอุตส�หกรรมโดยเน้นก�รลดต้นทุนก�รผลิตเพื่อก�รแข่งขัน 

และก�รส่งออก	ซึ่งอ�จส่งผลกระทบต่อก�รจัดก�รของเสีย	 ในขณะท่ีรูปแบบก�รบริโภคท่ีไม่เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อมและก�รขย�ยตัวของเมืองจนเกินศักยภ�พของระบบส�ธ�รณูปโภค	ส�ธ�รณูปก�ร	ทำ�ให้

ปริม�ณของเสีย	 ทั้งขยะมูลฝอยและนำ้�เสียและปัญห�คุณภ�พอ�ก�ศเพิ่มข้ึนโดยไม่ได้รับก�รกำ�จัด 

และบำ�บัดอย่�งเพียงพอและถูกวิธี	 นอกจ�กนี้ยังมีปัญห�คุณภ�พอ�ก�ศ	 โดยเฉพ�ะฝุ ่นละออง 

และส�รอินทรีย์ระเหยง่�ยในพื้นที่วิกฤต

  ๑.๒.๖	 สถ�บันหลักของช�ติได้รับผลกระทบจ�กคว�มขัดแย้ง	ที่มีร�กฐ�นของปัญห� 

ม�จ�กคว�มเห็นต่�งท�งคว�มคิดและอุดมก�รณ์ของคนในช�ติบนพื้นฐ�นคว�มเหลื่อมลำ้�ท�งเศรษฐกิจ	

สังคม	 วัฒนธรรม	 และก�รเมือง	 เกิดก�รใช้เครือข่�ยเทคโนโลยีส�รสนเทศเผยแพร่ข้อมูลท่ีบิดเบือน 

เพ่ือให้เกิดคว�มขัดแย้ง	 แตกแยกในสังคม	 โดยเฉพ�ะเด็กและเย�วชนท่ีข�ดคว�มรู ้คว�มเข้�ใจ 

ในคว�มสำ�คัญของสถ�บันหลักของช�ติ

  ๑.๒.๗	 สถ�นก�รณ์ในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ยังมีก�รสร้�งสถ�นก�รณ์โดยมีเป้�หม�ย

ให้เกิดคว�มสูญเสียต่อเจ้�หน้�ที่รัฐ	รวมทั้งมีเป้�หม�ยในพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนเมือง	ซึ่งเป็นผลจ�ก
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คว�มเหลือ่มลำ�้ของก�รพฒัน�ทีม่อียูใ่นระดับสงู	ทำ�ให้คนในพืน้ท่ีได้รบัประโยชน์ไม่ท่ัวถึงท้ังจ�กก�รพฒัน�

ท�งเศรษฐกจิ	ก�รสร้�งร�ยได้ไม่เพยีงพอ	ไม่ส�ม�รถสนบัสนนุก�รกระจ�ยก�รพฒัน�โครงสร้�งท�งสงัคม

ยังมช่ีองว่�งท้ังด้�นองค์คว�มรู	้ก�รเข้�ถงึข้อมูลข่�วส�รและบรกิ�รท�งสงัคม	ทำ�ให้เกดิช่องว่�งท�งคว�มคดิ 

ทศันคต	ิและคว�มเชือ่ระหว่�งกลุม่และระหว่�งพ้ืนทีม่�กขึน้	ส่งผลต่อก�รเข้�ถงึโอก�สท�งเศรษฐกจิและ

สังคมที่แตกต่�งกันม�กขึ้นจนกล�ยเป็นคว�มขัดแย้งท�งสังคมในที่สุด

  ๑.๒.๘	 ภ�ครัฐมีขน�ดใหญ่และร�ยจ่�ยประจำ�เพิ่มสูงข้ึนอย่�งต่อเนื่อง	ข�ดระบบก�ร

ทำ�ง�นลักษณะประช�รัฐที่เช่ือมโยงเป็นเครือข่�ยแบบบูรณ�ก�รกับหน่วยง�นหรือภ�คส่วนอื่นๆ 

ระบบส�รสนเทศและฐ�นข้อมูลยังไม่ได้ม�ตรฐ�น	 บุคล�กรภ�ครัฐและองค์กรรัฐวิส�หกิจตลอดจน 

เครือข่�ยผู ้ประกอบก�รส่วนใหญ่ยังข�ดคว�มรับผิดชอบต่อส�ธ�รณะ	 ตลอดจนข�ดคว�มรู  ้

และคว�มกระตือรือร้นในก�รทำ�หน้�ที่และพัฒน�ศักยภ�พตนเองและเครือข่�ยไปสู ่องค์กรแห่ง 

ก�รเรยีนรู	้ก�รบรหิ�รจัดก�รภ�ครฐัมปีระสทิธภิ�พตำ�่และระบบก�รให้บริก�รประช�ชนยงัไม่ได้ม�ตรฐ�น

ส�กลเมื่อเทียบกับต่�งประเทศ	ส�เหตุส่วนหนึ่งม�จ�กระบบบริห�รร�ชก�รเป็นแบบแนวดิ่งรวมศูนย์ 

ก�รบริห�รง�นไว้ทีส่่วนกล�ง	มรีะเบยีบและขัน้ตอนม�ก	ข�ดคว�มยดืหยุน่	ล่�ช้�	ไม่คล่องตวั	ไม่ประหยดั	

และไม่ส�ม�รถบริห�รง�นอย่�งครอบคลุมก�รบูรณ�ก�รในลักษณะแผนยุทธศ�สตร์เชิงรุก	กระบวนก�ร

จัดสรรงบประม�ณข�ดประสิทธิภ�พและประสิทธิผลเท่�ที่ควร	ก�รทุจริตและประพฤติมิชอบได้ขย�ย 

วงกว้�งทั้งในภ�ครัฐและเอกชน

  ๑.๒.๙	 โครงสร้�งประช�กรไทยเปลี่ยนแปลงเข้�สู่สังคมสูงวัยอย่�งสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุด

แผนพฒัน�ฯ	ฉบบัที	่๑๒	โดยปี	๒๕๕๗	ประช�กรวยัแรงง�นจะมจีำ�นวนสงูสดุและเริม่ลดลงอย่�งต่อเนือ่ง

ส่งผลกระทบต่อศักยภ�พก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจของประเทศในระยะย�ว	ปี	๒๕๕๙	มีประช�กรไทย

ทั้งหมด	๖๕.๓	ล้�นคน	โดยมีสัดส่วนวัยเด็กร้อยละ	๑๗.๘๒	วัยแรงง�นร้อยละ	๖๕.๖๗	และวัยสูงอ�ยุ 

ร้อยละ	๑๖.๙๐	ขณะทีอ่ตัร�ก�รเจรญิพันธุร์วมของประช�กรไทยในปี	๒๕๖๐	อยูท่ี	่๑.๕๙	ซึง่ตำ�่กว่�ระดบั

ทดแทน	โดยค�ดว่�จะมแีนวโน้มลดลงตลอดช่วงแผนพฒัน�ฯ	ฉบบัที	่๑๒	–	๑๕	(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๗๙)	

เหลือเพียง	๑.๓๕	ในปี	๒๕๗๙	

  ๑.๒.๑๐	 คุณภ�พคนไทยทุกกลุ่มวัยยังมีปัญห�	โดยแต่ละกลุ่มวัยยังมีปัญห�สำ�คัญที่จะ

ส่งผลต่อก�รยกระดับขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของประเทศในอน�คต	กลุ่มเด็กปฐมวัย	 (๐-๕	ปี) 

ยงัมีปัญห�พฒัน�ก�รไม่สมวัย	จ�กประช�กรทีมี่บตุรลดลงส่งผลให้จำ�นวนเด็กปฐมวัยลดลงอย่�งต่อเนือ่ง	และ 

ยงัมีปัญห�พฒัน�ก�รล่�ช้�กว่�ร้อยละ	๒๗.๕	กลุม่เดก็วยัเรยีนมปัีญห�ด้�นคว�มส�ม�รถท�งเช�ว์ปัญญ�	

(IQ)	และคว�มฉล�ดท�งอ�รมณ์	 (EQ)	ส่วนวัยรุ่นมีปัญห�ก�รตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	กลุ่มวัยแรงง�นมี

ปัญห�ผลิตภ�พแรงง�นตำ่�	ซึ่งตำ่�กว่�ประเทศเพื่อนบ้�น	กลุ่มผู้สูงอ�ยุมีปัญห�ท�งสุขภ�พและมีแนวโน้ม

อยูค่นเดยีวม�กขึน้	ส่วนใหญ่เป็นวยัพึง่พงิท้ังในเชิงเศรษฐกจิ	สงัคม	และสขุภ�พ	โดยผู้สงูอ�ย	ุ๗๕	ปีข้ึนไป	

จะมีสภ�วะติดเตียงเพิ่มขึ้น	
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  ๑.๒.๑๑	 คนไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญห�ด้�นคุณธรรมจริยธรรม	 และไม่ตระหนักถึง 

คว�มสำ�คัญของก�รมีวินัย	คว�มซื่อสัตย์สุจริต	และก�รมีจิตส�ธ�รณะ	กระแสก�รเปลี่ยนแปลงต่�งๆ	 

ทีห่ลัง่ไหลเข้�สู่ประเทศไทยในสงัคมทีเ่ป็นยคุดิจทิลั	ส่งผลให้ค่�นยิมในสงัคมไทยเปลีย่นแปลงอย่�งรวดเรว็

คนไทยบ�งส่วนไม่ส�ม�รถเลือกรับปรับใช้กับก�รดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน	ส่งผลให้วัฒนธรรมและวิถีชีวิต 

แบบดั้งเดิมที่เป็นร�กเหง้�ของคนไทยถูกกลืนโดยวิถีชีวิตแบบใหม่	มีค่�นิยมยึดตนเองเป็นหลักม�กกว่�

ก�รคำ�นึงถึงสังคมส่วนรวม	รักสนุกและคว�มสบ�ย	 เชื่อข่�วลือ	ข�ดคว�มอดทน	ข�ดวินัย	วัตถุนิยม	

ยอมรับคนทีฐ่�นะม�กกว่�คนดีมคุีณธรรม	จึงจำ�เป็นต้องให้คว�มสำ�คญักบัก�รว�งร�กฐ�นก�รปรบัเปลีย่น 

ให้คนมีค่�นิยมต�มบรรทัดฐ�นที่ดีของสังคมไทย

  ๑.๒.๑๒	 คุณภ�พก�รศึกษ�และก�รเรียนรู ้ของคนไทยยังอยู ่ในระดับค่อนข้�งตำ่� 

คนไทยได้รับโอก�สท�งก�รศึกษ�สูงขึ้น	 โดยมีจำ�นวนปีก�รศึกษ�เฉลี่ยของประช�กรวัยแรงง�น 

อ�ยุ	๑๕-๕๙	ปีเพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่องจ�ก	๘.๘	ปี	ในปี	๒๕๕๑	เป็น	๙.๓	ปี	ในปี	๒๕๕๘	แต่เมื่อพิจ�รณ�

คะแนนผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐ�น	(O-NET)	ในปี	๒๕๕๘	พบว่�	มีค่�เฉลี่ยตำ่�กว่� 

ร้อยละ	 ๕๐	 และผลคะแนนสอบ	 PISA	 ที่อยู่ในระดับตำ่�กว่�อีกหล�ยประเทศท่ีมีระดับก�รพัฒน� 

ใกล้เคียงกัน	เน่ืองจ�กข้อจำ�กัดที่สำ�คัญของก�รศึกษ�ไทยทั้งปัญห�เร่ืองหลักสูตรและระบบก�รเรียนก�รสอน

ทีเ่น้นก�รท่องจำ�ทำ�ให้ข�ดคว�มคิดสร้�งสรรค์	ปัจจัยสนบัสนนุก�รจดัก�รเรยีนก�รสอนและครท่ีูมีคุณภ�พ

ยังกระจ�ยไม่ทัว่ถงึโดยเฉพ�ะในพืน้ทีห่่�งไกล	ขณะทีใ่นระดบัอ�ชวีศกึษ�ยงัมเีดก็ทีส่นใจเรยีนต่อส�ยอ�ชพี 

ในสัดส่วนที่น้อย	โดยในปีก�รศึกษ�	๒๕๕๘	มีสัดส่วนนักเรียนส�ยอ�ชีพต่อส�ยส�มัญเท่�กับ	๓๖	:	๖๔ 

ส่วนระดับอุดมศึกษ�พบว่�	 มีก�รเปิดหลักสูตรโดยไม่คำ�นึงถึงคว�มต้องก�รของตล�ดง�น	 บัณฑิต 

ท่ีจบออกม�บ�งส่วนยังมีปัญห�คุณภ�พ	 ทั้งน้ี	 จ�กก�รจัดอันดับคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน 

ของ	 IMD	 ปี	 ๒๕๕๙	 ด้�นคุณภ�พก�รศึกษ�ในมห�วิทย�ลัยอยู่ในลำ�ดับที่	 ๔๗	 จ�ก	 ๖๑	 ประเทศ 

ปัจจัยต่�งๆ	 เหล่�นี้ส่งผลให้ก�รศึกษ�ไทยทุกระดับยังมีปัญห�เชิงคุณภ�พท่ีต้องเร่งแก้ไข	ขณะเดียวกัน 

คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่ให้คว�มสำ�คัญกับก�รเรียนรู้	 โดยก�รใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยแม้ว่�จะเพิ่ม 

สูงขึ้นเป็น	 ๒๖	 ล้�นคน	 แต่เป็นก�รใช้เพื่อก�รอ่�นห�คว�มรู ้เพียงร้อยละ	 ๓๑.๗	 อย่�งไรก็ต�ม 

คว�มก้�วหน้�ท�งเทคโนโลยีด้�นก�รสื่อส�รอย่�งรวดเร็วที่จะนำ�สังคมไทยไปสู่สังคมดิจิทัลม�กขึ้น 

เป็นคว�มท้�ท�ยต่อก�รจัดก�รเรียนก�รสอนและกระบวนก�รเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ต้องปรับให้อยู่บนฐ�น

ของนวตักรรมและเทคโนโลยดีจิทิลั	รวมทัง้เอือ้ต่อคนทกุกลุม่ให้ส�ม�รถเข้�ถงึสือ่ก�รเรยีนรูท้ีห่ล�กหล�ย

ไม่จำ�กัดเวล�และสถ�นที่

  ๑.๒.๑๓	 ผลก�รพัฒน�ก�รศึกษ�ในช่วงปี	 ๒๕๕๒	 –	 ๒๕๕๘	 (สำ�นักง�นเลข�ธิก�ร 

สภ�ก�รศึกษ�,	๒๕๖๐)	พบว่�	ไทยประสบคว�มสำ�เร็จในหล�ยด้�น	และมีอีกหล�ยด้�นยังเป็นปัญห� 

ที่ต้องได้รับก�รพัฒน�อย่�งเร่งด่วนในระยะต่อไป	(๑)	ด้�นโอก�สท�งก�รศึกษ�	รัฐมีนโยบ�ยส่งเสริม

สนับสนุนโอก�สท�งก�รศึกษ�ค่อนข้�งม�ก	ส่งผลให้ประช�กรในวัยเรียน	รวมท้ังเด็กด้อยโอก�สและผู้มี
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คว�มต้องก�รจำ�เป็นพิเศษมีโอก�สได้รับก�รศึกษ�สูงข้ึน	 แต่ยังเข้�เรียนได้ไม่ครบทุกคนและมีปัญห� 

ก�รออกกล�งคันอยู่บ้�ง	 นอกจ�กนี้ประช�กรที่อยู่ในวัยกำ�ลังแรงง�นแม้จะได้รับก�รศึกษ�เพิ่มข้ึน 

แต่จำ�นวนแรงง�นทีม่กี�รศกึษ�ตำ�่กว่�ระดบัมธัยมศกึษ�ตอนต้นยงัมอียูจ่ำ�นวนม�ก	จงึต้องเร่งดำ�เนนิก�ร

สนับสนุนส่งเสริมก�รพัฒน�คนตลอดช่วงชีวิต	และมีม�ตรก�รต่�งๆ	 ให้เด็กและประช�ชนทุกช่วงวัย

ส�ม�รถเข้�ถงึโอก�สท�งก�รศึกษ�ทีม่คุีณภ�พม�ตรฐ�นเพิม่ขึน้	เพือ่ยกระดับก�รศกึษ�ของคนไทยให้เป็น

กำ�ลังสำ�คัญในก�รพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ		 (๒)	ด้�นคุณภ�พก�รศึกษ�	ผลก�รพัฒน� 

ยังไม่เป็นที่น่�พึงพอใจ	 เน่ืองจ�กผลสัมฤทธ์ิท�งก�รเรียนระดับก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�นมีคะแนนตำ่�กว่� 

ค่�เฉล่ียม�ก	และตำ�่กว่�หล�ยประเทศในแถบเอเชยี	ส่วนประเดน็คณุธรรม	จรยิธรรมของเด็กและเย�วชน

ยังต้องมีก�รพัฒน�เพิ่มขึ้น	 นอกจ�กนี้คุณภ�พของกำ�ลังแรงง�นอ�ยุ	 ๑๕	 ปีขึ้นไป	 ยังไม่ตรงกับ 

คว�มต้องก�รของตล�ดง�น	และผู้เรียนมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยประเภทอ�ชีวศึกษ�มีสัดส่วนน้อยกว่�

ประเภทส�มัญศึกษ�	ทำ�ให้มีก�รข�ดแคลนแรงง�นระดับกล�ง	ส่วนแรงง�นที่สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับ

อุดมศึกษ�มีจำ�นวนเพิ่มขึ้นทุกปี	 แต่ไม่ตรงกับคว�มต้องก�รของตล�ดง�น	 และยังมีสมรรถนะ 

หรือคุณลักษณะอื่นๆ	ที่ไม่ตรงต�มคว�มต้องก�รของสถ�นประกอบก�ร	ทำ�ให้มีผู้ว่�งง�นอยู่จำ�นวนม�ก	

จึงจำ�เป็นต้องให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�ผู้เรียนและกำ�ลังแรงง�นท่ีมีทักษะ	และคุณลักษณะท่ีพร้อม 

เพื่อตอบสนองต่อคว�มต้องก�รของภ�คส่วนต่�ง	ๆ	โดยจะต้องมีก�รวิเคร�ะห์คว�มต้องก�รกำ�ลังคน 

เพ่ือว�งเป้�หม�ยก�รจัดก�รศึกษ�	 ทั้งเพ่ือก�รผลิตกำ�ลังคนเข้�สู่ตล�ดง�นและก�รพัฒน�กำ�ลังคน 

เพื่อยกระดับคุณภ�พกำ�ลังแรงง�นให้สูงขึ้น	 	 (๓)	ปัญห�ด้�นประสิทธิภ�พของก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	

ก�รบริห�รจัดก�ร	และก�รใช้จ่�ยงบประม�ณท�งก�รศึกษ�	ซึ่งเป็นปัญห�เชิงโครงสร้�งและระบบก�ร

จัดก�รที่ต้องได้รับก�รปรับปรุงเป็นลำ�ดับแรก	โดยเฉพ�ะก�รจัดก�รเรียนก�รสอนที่มีจำ�นวนนักเรียนต่อห้อง

และจำ�นวนนักเรียนต่อครูที่เหม�ะสม	ก�รผลิตและพัฒน�ครูให้มีคุณภ�พ	ก�รบริห�รจัดก�รสถ�นศึกษ�

ให้มคีณุภ�พต�มม�ตรฐ�นก�รศกึษ�	ก�รบรหิ�รจัดก�รสถ�นศกึษ�ขน�ดเลก็ซึง่มอียูจ่ำ�นวนม�กเพ่ือเพ่ิม

คณุภ�พก�รศกึษ�และลดภ�ระงบประม�ณ	ก�รใช้จ่�ยงบประม�ณเพือ่ก�รศกึษ�ซึง่ได้รบัค่อนข้�งสงูเมือ่

เทียบกับประเทศอื่นๆ	แต่ใช้จ่�ยเพื่อพัฒน�ผู้เรียน	พัฒน�ก�รเรียนก�รสอน	และพัฒน�ครูค่อนข้�งน้อย	

โดยงบประม�ณส่วนใหญ่ที่ใช้จัดก�รศึกษ�ม�จ�กภ�ครัฐ	ภ�คเอกชนยังมีส่วนร่วมน้อย	และผู้ที่มีร�ยได้น้อย 

ต้องรับภ�ระค่�ใช้จ่�ยเพื่อก�รศึกษ�ค่อนข้�งม�ก	จึงต้องเร่งดำ�เนินก�รปฏิรูประบบก�รผลิต	ก�รพัฒน�ครู

และก�รบริห�รง�นบุคคลของครูให้มีคุณภ�พและมีประสิทธิภ�พ	พัฒน�ระบบข้อมูลและส�รสนเทศ

ท�งก�รศกึษ�ทีเ่ชือ่มโยงกันเพ่ือใช้ในก�รเพิม่ประสทิธิภ�พก�รบรหิ�รจดัก�รสถ�นศกึษ�โดยเฉพ�ะสถ�นศกึษ�

ขน�ดเล็ก	กระจ�ยอำ�น�จก�รบริห�รจัดก�รไปสู่สถ�นศึกษ�	 เพื่อคว�มคล่องตัว	ส่งเสริมก�รมีส่วนร่วม

ของทุกภ�คส่วนในก�รจัดและสนับสนุนก�รศึกษ�เพื่อลดภ�ระค่�ใช้จ่�ยของภ�ครัฐ	และปฏิรูประบบ 

ก�รเงินเพื่อก�รศึกษ�เพื่อให้สถ�นศึกษ�ส�ม�รถบริห�รจัดก�รศึกษ�ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พต่อไป
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๒.	ทิศทางการพัฒนาประเทศตั้งแต่ปี	๒๕๖๐	

	 ก�รศึกษ�เอกชนเป็นระบบก�รศึกษ�ที่อยู ่ภ�ยใต้ระบบก�รศึกษ�ของประเทศ	 จึงต้อง 

มกี�รกำ�หนดทศิท�งก�รพฒัน�ทีส่อดคล้องกับทศิท�งก�รพฒัน�ประเทศ	โดยเฉพ�ะอย่�งยิง่ในปี	๒๕๖๐	 

เป็นช่วงเริ่มต้นของกรอบยุทธศ�สตร์ช�ติ	 ระยะ	 ๒๐	 ปี	 แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ต ิ

ฉบับที่	๑๒	แผนก�รศึกษ�แห่งช�ติ	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๗๙	และก�รปฏิรูปประเทศ	ดังนี้

 ๒.๑ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)	 (สำ�นักเลข�ธิก�ร 

น�ยกรฐัมนตร,ี	๒๕๕๙)	กำ�หนดวสิยัทศัน์	“ประเทศไทยมคีว�มมัน่คง	มัง่คัง่	ยัง่ยนื	เป็นประเทศพฒัน�แล้ว 

ด้วยก�รพัฒน�ต�มปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง”	โดยกำ�หนดเป้�หม�ย	ดังนี้

	 	 (๑)	 เป้�หม�ยคว�มมั่นคง

	 	 	 (๑.๑)	 ก�รมีคว�มมั่นคงปลอดภัยจ�กภัยและก�รเปลี่ยนแปลงทั้งภ�ยในประเทศ

และภ�ยนอกประเทศในทกุระดับ	ทัง้ระดับประเทศ	สงัคม	ชมุชน	ครวัเรอืน	และปัจเจกบคุคล	และมคีว�ม

มั่นคงในทุกมิติ	ทั้งมิติเศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	และก�รเมือง

	 	 	 (๑.๒)	 ประเทศมีคว�มมั่นคงในเอกร�ชและอธิปไตย	 มีสถ�บันช�ติ	 ศ�สน�	 

และพระมห�กษัตริย์ที่เข้มแข็ง	 เป็นศูนย์กล�งและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประช�ชน	 ระบบก�รเมือง 

มีคว�มมั่นคง	เป็นกลไกที่นำ�ไปสู่ก�รบริห�รประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสต�มหลักธรรม�ภิบ�ล

	 	 	 (๑.๓)	 สังคมมีคว�มปรองดองและคว�มส�มัคคี	 ส�ม�รถผนึกกำ�ลังเพื่อพัฒน�

ประเทศ	ชุมชนมีคว�มเข้มแข็ง	ครอบครัวมีคว�มอบอุ่น

	 	 	 (๑.๔)	 ประช�ชนมีคว�มมั่นคงในชีวิต	 มีง�นและร�ยได้ท่ีมั่นคงพอเพียงกับ 

ก�รดำ�รงชีวิต	มีที่อยู่อ�ศัยและคว�มปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน

	 	 	 (๑.๕)	 ฐ�นทรัพย�กรและสิ่งแวดล้อม	มีคว�มมั่นคงของอ�ห�ร	พลังง�น	และนำ้�

	 	 (๒)	 เป้�หม�ยคว�มมั่งคั่ง

	 	 	 (๒.๑)	 ประเทศไทยมกี�รขย�ยตวัของเศรษฐกิจอย่�งต่อเนือ่ง	ยกระดบัเป็นประเทศ

ในกลุ่มร�ยได้สูง	 คว�มเหลื่อมลำ้�ของก�รพัฒน�ลดลง	 ประช�กรได้รับผลประโยชน์จ�กก�รพัฒน� 

อย่�งเท่�เทียมกันม�กขึ้น

	 	 	 (๒.๒)	 เศรษฐกิจมีคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันสูง	ส�ม�รถสร้�งร�ยได้ท้ังภ�ยใน

และภ�ยนอกประเทศ	สร้�งฐ�นเศรษฐกิจและสังคมแห่งอน�คต	และเป็นจุดสำ�คัญของก�รเชื่อมโยง 

ในภูมิภ�คทั้งก�รคมน�คมขนส่ง	ก�รผลิต	ก�รค้�	ก�รลงทุนและก�รทำ�ธุรกิจ	มีบทบ�ทสำ�คัญในระดับ

ภูมิภ�คและระดับโลก	เกิดส�ยสัมพันธ์ท�งเศรษฐกิจและก�รค้�อย่�งมีพลัง
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	 	 	 (๒.๓)	 คว�มสมบูรณ์ในทุนท่ีจะส�ม�รถสร้�งก�รพัฒน�คนอย่�งต่อเนื่อง 

ได้แก่	 ทุนมนุษย์	 ทุนท�งปัญญ�	 ทุนท�งก�รเงิน	 ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร	 ทุนท�งสังคม	 และ 

ทุนทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

	 	 (๓)	 เป้�หม�ยคว�มยั่งยืน

	 	 	 (๓.๑)	 ก�รพัฒน�ที่ส�ม�รถสร้�งคว�มเจริญ	 ร�ยได้	 และคุณภ�พชีวิตของ

ประช�ชนให้เพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง	 ซึ่งเป็นก�รเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพย�กรธรรมช�ต ิ

เกนิพอด	ีไม่สร้�งมลภ�วะต่อสิง่แวดล้อมจนเกนิคว�มส�ม�รถในก�รรองรบัและเยยีวย�ของระบบนเิวศน์

	 	 	 (๓.๒)	 ก�รผลติและก�รบริโภคเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม	และสอดคล้องกบักฎ	ระเบยีบ

ของประช�คมโลก	ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน	คว�มอุดมสมบูรณ์ของทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม 

มีคุณภ�พดีขึ้น	คนมีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม	มีคว�มเอื้ออ�ทร	เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม

	 	 	 (๓.๓)	 มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่�งยั่งยืน	 ให้คว�มสำ�คัญกับก�รมีส่วนร่วมของ

ประช�ชนทุกภ�คส่วน	เพื่อก�รพัฒน�ในทุกระดับอย่�งสมดุล	มีเสถียรภ�พและยั่งยืน

	 	 	 (๓.๔)	 ประช�ชนทกุภ�คส่วนในสังคมยดึถอืและปฏบิตัติ�มปรชัญ�ของเศรษฐกิจพอเพยีง

   โดยยุทธศ�สตร์ช�ต	ิระยะ	๒๐	ปี	ประกอบด้วย	๖	ยทุธศ�สตร์	ได้แก่	(๑)	ยทุธศ�สตร์ 

ด้�นคว�มมัน่คง	(๒)	ยทุธศ�สตร์ด้�นก�รสร้�งคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขนั	(๓)	ยทุธศ�สตร์ด้�นก�รพฒัน�

และเสริมสร้�งศักยภ�พคน	(๔)	ยุทธศ�สตร์ด้�นก�รสร้�งโอก�ส	คว�มเสมอภ�คและคว�มเท่�เทียมกัน

ท�งสงัคม	(๕)	ยทุธศ�สตร์ด้�นก�รสร้�งก�รเตบิโตบนคุณภ�พชีวิตทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม	(๖)	ยุทธศ�สตร์ 

ด้�นก�รปรับสมดุลและพัฒน�ระบบก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ	 ท้ังนี้	 โดยก�รพัฒน�ในช่วง	๕	ปีภ�ยใต ้

แผนพัฒน�เศรษฐกจิและสงัคมแห่งช�ต	ิฉบับท่ี	๑๒	จะเป็นก�รขบัเคลือ่นยุทธศ�สตร์ช�ตใินระยะ	๕	ปีแรก 

สู่ก�รปฏิบัติ	

 ๒.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

(ร�ชกจิจ�นเุบกษ�,	๒๕๕๙)	ซึง่แปลงยทุธศ�สตร์ช�ติระยะ	๒๐	ปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๗๙	สู่ก�รปฏบิติัอย่�ง

เป็นรูปธรรม	ยดึวสิยัทศัน์ภ�ยใต้ยทุธศ�สตร์ช�ต	ิ๒๐	ปี	“ประเทศไทยมีคว�มมัน่คง	มัง่ค่ัง	ยัง่ยนื	เป็นประเทศ 

พฒัน�แล้ว	ด้วยก�รพัฒน�ต�มหลกัปรัชญ�ของเศรษฐกจิพอเพียง”	ม�เป็นกรอบของวสิยัทัศน์ประเทศไทย	

	 	 เป้�หม�ยรวมของแผนพัฒน�ฯ	ฉบับที่	๑๒	ประกอบด้วย	

	 	 (๑)	 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์	 มีวินัย	 มีทัศนคติและพฤติกรรม 

ต�มบรรทัดฐ�นที่ดีของสังคม	มีคว�มเป็นพลเมืองตื่นรู้	มีคว�มส�ม�รถในก�รปรับตัวได้อย่�งรู้เท่�ทัน

สถ�นก�รณ์	มคีว�มรบัผดิชอบและทำ�ประโยชน์ต่อส่วนรวม	มสีขุภ�พก�ยและใจทีด่	ีมคีว�มเจรญิงอกง�ม

ท�งจิตวิญญ�ณ	มีวิถีชีวิตที่พอเพียง	และมีคว�มเป็นไทย		
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	 	 (๒)	 คว�มเหลือ่มลำ�้ท�งด้�นร�ยได้และคว�มย�กจนลดลง	เศรษฐกจิฐ�นร�กมคีว�มเข้มแขง็ 

ประช�ชนทุกคนมีโอก�สในก�รเข้�ถึงทรัพย�กร	ก�รประกอบอ�ชีพ	และบริก�รท�งสังคมท่ีมีคุณภ�พ

อย่�งทั่วถึงและเป็นธรรม	กลุ่มที่มีร�ยได้ตำ่�สุดร้อยละ	๔๐	มีร�ยได้เพิ่มขึ้นอย่�งน้อยร้อยละ	๑๕	

	 	 (๓)	 ระบบเศรษฐกิจมีคว�มเข้มแข็งและแข่งขันได้	 โครงสร้�งเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจ

ฐ�นบริก�รและดิจิทัล	มีผู้ประกอบก�รรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบก�ร	ผู้ประกอบก�รขน�ดกล�ง 

และขน�ดเล็กท่ีเข้มแข็ง	ส�ม�รถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในก�รสร้�งสรรค์คุณค่�สินค้�และบริก�ร 

มีระบบก�รผลิตและให้บริก�รจ�กฐ�นร�ยได้เดิมที่มีมูลค่�เพิ่มสูงขึ้น	 และมีก�รลงทุนในก�รผลิต 

และบริก�รฐ�นคว�มรู้ชั้นสูงใหม่ๆ	ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน	รวมท้ังกระจ�ยฐ�นก�รผลิต 

และก�รให้บริก�รสูภ่มูภิ�คเพ่ือลดคว�มเหล่ือมลำ�้	โดยเศรษฐกจิไทยมเีสถียรภ�พและมีอตัร�ก�รขย�ยตวั

เฉลีย่ร้อยละ	๕	ต่อปี	และมปัีจจัยสนบัสนนุ	อ�ท	ิระบบโลจสิตกิส์	พลงัง�น	และก�รลงทุนวจิยัและพฒัน�

ที่เอื้อต่อก�รขย�ยตัวของภ�คก�รผลิตและบริก�ร

	 	 (๔)	 ทุนท�งธรรมช�ติและคุณภ�พสิ่งแวดล้อมส�ม�รถสนับสนุนก�รเติบโตที่เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม	มีคว�มมั่นคงท�งอ�ห�ร	พลังง�น	และนำ้�	โดยเพิ่มพื้นที่ป่�ไม้ให้ได้ร้อยละ	๔๐	ของพื้นที่

ประเทศเพ่ือรักษ�คว�มสมดุลของระบบนิเวศ	ลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกในภ�คพลังง�นและขนส่ง 

ไม่น้อยกว่�ร้อยละ	๗	ภ�ยในปี	๒๕๖๓	เทียบกับก�รปล่อยในกรณีปกติ	มีปริม�ณหรือสัดส่วนของขยะ

มูลฝอยที่ได้รับก�รจัดก�รอย่�งถูกหลักสุข�ภิบ�ลเพิ่มข้ึน	 และรักษ�คุณภ�พนำ้�และคุณภ�พอ�ก�ศ 

ในพื้นที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์ม�ตรฐ�น	

	 	 (๕)	 มีคว�มมั่นคงในเอกร�ชและอธิปไตย	สังคมปลอดภัย	ส�มัคคี	สร้�งภ�พลักษณ์ดี 

และเพิ่มคว�มเช่ือมั่นของน�น�ช�ติต่อประเทศไทย	คว�มขัดแย้งท�งอุดมก�รณ์และคว�มคิดในสังคมลดลง 

ปัญห�อ�ชญ�กรรมลดลง	ปริม�ณคว�มสูญเสียจ�กภัยโจรสลัดและก�รลักลอบขนส่งสินค้�และค้�มนุษย ์

ลดลง	 มีคว�มพร้อมที่ปกป้องประช�ชนจ�กก�รก่อก�รร้�ยและภัยพิบัติท�งธรรมช�ติ	 ประเทศไทย 

มส่ีวนร่วมในก�รกำ�หนดบรรทดัฐ�นระหว่�งประเทศ	เกดิคว�มเชือ่มโยงก�รขนส่ง	โลจสิตกิส์	ห่วงโซ่มลูค่�	

เป็นหุ้นส่วนก�รพัฒน�ที่สำ�คัญในอนุภูมิภ�ค	ภูมิภ�ค	และโลก	และอัตร�ก�รเติบโตของมูลค่�ก�รลงทุน

และก�รส่งออกของไทยในอนุภูมิภ�ค	ภูมิภ�ค	และอ�เซียนสูงขึ้น		

	 	 (๖)	 มีระบบบริห�รจัดก�รภ�ครัฐที่มีประสิทธิภ�พ	 ทันสมัย	 โปร่งใส	 ตรวจสอบได	้

กระจ�ยอำ�น�จและมีส่วนร่วมจ�กประช�ชน	บทบ�ทภ�ครัฐในก�รให้บริก�รซึ่งภ�คเอกชนดำ�เนินก�รแทน 

ได้ดีกว่�ลดลง	 เพิ่มก�รใช้ระบบดิจิทัลในก�รให้บริก�ร	ปัญห�คอร์รัปช่ันลดลง	และก�รบริห�รจัดก�ร 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระม�กขึ้น	 โดยอันดับประสิทธิภ�พภ�ครัฐที่จัดทำ�โดยสถ�บัน 

ก�รจัดก�รน�น�ช�ติและอันดับคว�มย�กง่�ยในก�รดำ�เนินธุรกิจในประเทศดีข้ึน	 ก�รใช้จ่�ยภ�ครัฐ 
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และระบบงบประม�ณมีประสิทธิภ�พสูง	 ฐ�นภ�ษีกว้�งข้ึน	 และดัชนีก�รรับรู้ก�รทุจริตดีข้ึน	 รวมถึง 

มีบุคล�กรภ�ครัฐที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น

	 ยุทธศ�สตร์ที่กำ�หนดในแผนพัฒน�ฯ	ฉบับที่	๑๒	มีจำ�นวน	๑๐	ยุทธศ�สตร์	ประกอบด้วย

ยุทธศ�สตร์ช�ติทั้ง	๖	ยุทธศ�สตร์	 ได้แก่	 (๑)	ยุทธศ�สตร์ก�รเสริมสร้�งและพัฒน�ศักยภ�พทุนมนุษย	์ 

(๒)	 ยุทธศ�สตร์ก�รสร้�งคว�มเป็นธรรมและลดคว�มเหลื่อมลำ้�ในสังคม	 (๓)	 ยุทธศ�สตร์ก�รสร้�ง 

คว�มเข้มแขง็ท�งเศรษฐกจิและแข่งขนัได้อย่�งยัง่ยนื	(๔)	ยทุธศ�สตร์ก�รเตบิโตทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม

เพื่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน	 (๕)	ยุทธศ�สตร์ก�รเสริมสร้�งคว�มมั่นคงแห่งช�ติเพื่อก�รพัฒน�ประเทศ 

สู่คว�มมั่งคั่งและยั่งยืน	และ	(๖)	ยุทธศ�สตร์ก�รบริห�รจัดก�รในภ�ครัฐ	ก�รป้องกันก�รทุจริตประพฤติ

มชิอบและธรรม�ภบิ�ลในสงัคมไทย	และอกี	๔	ยทุธศ�สตร์ทีมุ่ง่เน้นก�รพฒัน�พืน้ฐ�นเชงิยทุธศ�สตร์และ

กลไกสนับสนุนให้ก�รดำ�เนนิยทุธศ�สตร์ทัง้	๖	ด้�นให้สมัฤทธิผ์ล	ประกอบด้วย	(๗)	ยทุธศ�สตร์ก�รพฒัน�

โครงสร้�งพื้นฐ�นและระบบโลจิสติกส์	 (๘)	 ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร์	 เทคโนโลยี	 วิจัย	 

และนวัตกรรม	 (๙)	 ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ภ�ค	 เมือง	 และพื้นท่ีเศรษฐกิจ	 และ	 (๑๐)	 ยุทธศ�สตร ์

คว�มร่วมมือระหว่�งประเทศเพื่อก�รพัฒน�

	 ท้ังน้ีต�มแผนพัฒน�ฯ	ฉบับที่	 ๑๒	มีจุดเน้นก�รพัฒน�คนท่ีสำ�คัญ	 ได้แก่	 ก�รพัฒน�กลุ่ม 

เดก็ปฐมวัยให้มสีขุภ�พก�ยและใจทีดี่	มทีกัษะท�งสมอง	ทกัษะก�รเรยีนรู	้ทักษะชวีติและทกัษะท�งสงัคม	

เพื่อให้เติบโตอย่�งมีคุณภ�พ	ก�รหล่อหลอมให้คนไทยมีค่�นิยมต�มบรรทัดฐ�นที่ดีท�งสังคม	คนไทย 

ในทุกช่วงวัยเป็นคนดี	มีสุขภ�วะที่ดี	มีคุณธรรมจริยธรรม	มีระเบียบวินัย	มีจิตสำ�นึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม	 

ก�รพัฒน�ทักษะคว�มรู้คว�มส�ม�รถของคนในแต่ละช่วงวัย	 และทักษะที่จำ�เป็นต่อก�รดำ�รงชีวิต 

ในศตวรรษที่	 ๒๑	ก�รเตรียมคว�มพร้อมของกำ�ลังคนด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี	 ก�รยกระดับ

คุณภ�พก�รศึกษ�สู่คว�มเป็นเลิศในทุกระดับและยกระดับก�รเรียนรู้	 โดยเน้นก�รพัฒน�คุณภ�พ 

ให้คว�มสำ�คัญกับก�รสร้�งปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อก�รเรียนรู้ตลอดชีวิต	ทั้งสื่อก�รเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้

ที่หล�กหล�ยและก�รสร้�งเสริมให้คนมีสุขภ�พดี

 ๒.๓ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ (สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�,	

๒๕๖๐)	 กำ�หนดวิสัยทัศน์ว่�	 “คนไทยทุกคนได้รับก�รศึกษ�และเรียนรู ้ตลอดชีวิตอย่�งมีคุณภ�พ 

ดำ�รงชีวิตอย่�งเป็นสุข	สอดคล้องกับหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	และก�รเปลี่ยนแปลงของโลก

ศตวรรษที่	 ๒๑”	 เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหม�ยในก�รจัดก�รศึกษ�	แผนก�รศึกษ�แห่งช�ติ 

ได้ว�งเป้�หม�ยไว้	๒	ด้�น	คือ	

	 	 เป้�หม�ยด้�นผูเ้รยีน	(Learner	Aspirations)	โดยมุง่พฒัน�ผูเ้รยีนทุกคนให้มคีณุลกัษณะ

และทักษะก�รเรียนรู้ในศตวรรษที่	๒๑	 (๓Rs๘Cs)	ประกอบด้วย	ทักษะและคุณลักษณะ	๓Rs	 ได้แก	่ 

ก�รอ่�นออก	(Reading)	ก�รเขียนได้	(Writing)	และก�รคิดเลขเป็น	(Arithmetics)	๘Cs ได้แก่	ทักษะ
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ด้�นก�รคดิอย่�งมวิีจ�รณญ�ณ	และทกัษะในก�รแก้ปัญห�	(Critical	Thinking	and	Problem	Solving)	

ทักษะด้�นก�รสร้�งสรรค์และนวัตกรรม	 (Creativity	 and	 Innovation)	 ทักษะด้�นคว�มเข้�ใจ 

ต่�งวัฒนธรรม	 ต่�งกระบวนทัศน์	 (Cross	 -	 cultural	 Understanding)	 ทักษะด้�นคว�มร่วมมือ 

ก�รทำ�ง�นเป็นทีม	และภ�วะผู้นำ�	 (Collaboration,	Teamwork	and	Leadership)	 ทักษะด้�นก�ร

สื่อส�ร	ส�รสนเทศ	และก�รรู้เท่�ทันสื่อ	 (Communications,	 Information	and	Media	Literacy)	

ทักษะด้�นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร	 (Computing	and	 ICT	Literacy)	

ทักษะอ�ชีพ	และทักษะก�รเรียนรู้	 (Career	and	Learning	Skills)	และคว�มมีเมตต�	กรุณ�	มีวินัย	

คุณธรรม	จริยธรรม	(Compassion)	

	 	 เป้�หม�ยของก�รจัดก�รศึกษ�	ประกอบด้วย

	 	 (๑)		ประช�กรทุกคนเข้�ถึงก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พและม�ตรฐ�นอย่�งทั่วถึง	(Access)	

  (๒)		 ผูเ้รยีนทกุกลุม่เป้�หม�ยได้รบับรกิ�รท�งก�รศกึษ�อย่�งเสมอภ�คและเท่�เทยีม	(Equity)

	 	 (๓)		ระบบก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พ	ส�ม�รถพัฒน�ผู้เรียนให้บรรลุขีดคว�มส�ม�รถเต็ม 

ต�มศักยภ�พ	(Quality)

	 	 (๔)		ระบบก�รบริห�รจัดก�รศึกษ�ท่ีมีประสิทธิภ�พ	เพื่อก�รพัฒน�ผู้เรียนอย่�งท่ัวถึง 

และมีคุณภ�พ	และก�รลงทุนท�งก�รศึกษ�ที่คุ้มค่�และบรรลุเป้�หม�ย	(Efficiency)

	 	 (๕)		ระบบก�รศึกษ�ที่สนองตอบและก้�วทันก�รเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัต 

และบริบทที่เปลี่ยนแปลง	(Relevancy)

	 	 กำ�หนดยุทธศ�สตร์และแนวท�งก�รพัฒน�	จำ�นวน	๖	ยุทธศ�สตร์	ได้แก่	

	 	 ยุทธศ�สตร์ที่	 ๑	 :	 ก�รจัดก�รศึกษ�เพื่อคว�มมั่นคงของสังคมและประเทศช�ต ิ

มีเป้�หม�ย	 (๑)	 คนทุกช่วงวัยมีคว�มรักในสถ�บันหลักของช�ติ	 และยึดมั่นก�รปกครองระบอบ

ประช�ธิปไตยอนัมพีระมห�กษัตรย์ิทรงเป็นประมขุ		(๒)	คนทกุช่วงวยัในเขตพฒัน�พเิศษเฉพ�ะกจิจงัหวดั

ช�ยแดนภ�คใต้และพืน้ทีพ่เิศษได้รบัก�รศึกษ�และเรยีนรูอ้ย่�งมคีณุภ�พ	(๓)	คนทกุช่วงวยัได้รบัก�รศกึษ�	

ก�รดูแลและป้องกันจ�กภัยคุกค�มในชีวิตรูปแบบใหม่		

	 	 ยุทธศ�สตร์ที่	๒	 :	ก�รผลิตและพัฒน�กำ�ลังคน	ก�รวิจัย	และนวัตกรรรม	 เพ่ือสร้�ง 

ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของประเทศ	 มีเป้�หม�ย	 (๑)	 กำ�ลังคนมีทักษะที่สำ�คัญจำ�เป็นและ 

มีสมรรถนะตรงต�มคว�มต้องก�รของตล�ดง�นและก�รพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

(๒)	สถ�บนัก�รศกึษ�และหน่วยง�นทีจ่ดัก�รศกึษ�ผลติบณัฑติทีม่คีว�มเชีย่วช�ญและเป็นเลศิเฉพ�ะด้�น	

(๓)	ก�รวิจัยและพัฒน�เพื่อสร้�งองค์คว�มรู้	และนวัตกรรมที่สร้�งผลผลิตและมูลค่�เพิ่มท�งเศรษฐกิจ
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	 	 ยุทธศ�สตร์ที่	๓	:	ก�รพัฒน�ศักยภ�พคนทุกช่วงวัย	และก�รสร้�งสังคมแห่งก�รเรียนรู้	 

มีเป้�หม�ย	 (๑)	 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐ�นของพลเมืองไทย	 และทักษะและคุณลักษณะ 

ที่จำ�เป็นในศตวรรษที่	๒๑	(๒)	คนทุกช่วงวัยมีทักษะ	คว�มรู้คว�มส�ม�รถ	และสมรรถนะต�มม�ตรฐ�น

ก�รศึกษ�และม�ตรฐ�นวิช�ชีพ	 และพัฒน�คุณภ�พชีวิตได้ต�มศักยภ�พ	 (๓)	 สถ�นศึกษ�ทุกระดับ 

ก�รศึกษ�ส�ม�รถจัดกิจกรรม/กระบวนก�รเรียนรู ้ต�มหลักสูตรอย่�งมีคุณภ�พและม�ตรฐ�น	 

(๔)	แหล่งเรียนรู้	สื่อตำ�ร�เรียน	นวัตกรรม	และสื่อก�รเรียนรู้มีคุณภ�พและม�ตรฐ�น	และประช�ชน

ส�ม�รถเข้�ถึงได้โดยไม่จำ�กัดเวล�และสถ�นที่	 (๕)	ระบบและกลไกก�รวัด	ก�รติดต�ม	และประเมินผล 

มีประสิทธิภ�พ	 (๖)	ระบบก�รผลิตครู	อ�จ�รย์	และบุคล�กรท�งก�รศึกษ�	 ได้ม�ตรฐ�นระดับส�กล	 

(๗)	ครู	อ�จ�รย์	และบุคล�กรท�งก�รศึกษ�	ได้รับก�รพัฒน�สมรรถนะต�มม�ตรฐ�น

	 	 ยุทธศ�สตร์ท่ี	๔	 :	ก�รสร้�งโอก�ส	คว�มเสมอภ�ค	และคว�มเท่�เทียมท�งก�รศึกษ� 

มีเป้�หม�ย	 (๑)	 ผู ้เรียนทุกคนได้รับโอก�สและคว�มเสมอภ�คในก�รเข้�ถึงก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พ	 

(๒)	ก�รเพิ่มโอก�สท�งก�รศึกษ�ผ่�นเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อก�รศึกษ�สำ�หรับคนทุกช่วง	 (๓)	ระบบข้อมูล

ร�ยบุคคลและส�รสนเทศท�งก�รศึกษ�ที่ครอบคลุม	 ถูกต้องเป็นปัจจุบัน	 เพื่อก�รว�งแผนก�รบริห�ร 

จัดก�รศึกษ�	ก�รติดต�มประเมิน	และร�ยง�นผล

	 	 ยทุธศ�สตร์ที	่๕	:	ก�รจดัก�รศกึษ�เพือ่สร้�งเสรมิคณุภ�พชีวติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 

มีเป้�หม�ย	 (๑)	คนทุกช่วงวัย	มีจิตสำ�นึกรักษ์สิ่งแวดล้อม	มีคุณธรรม	จริยธรรม	และนำ�แนวคิดต�ม 

หลกัปรชัญ�ของเศรษฐกจิพอเพยีงสูก่�รปฏบิตั	ิ(๒)	หลกัสตูร	แหล่งเรยีนรู	้และสือ่ก�รเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิคณุภ�พ 

ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	คุณธรรม	จริยธรรม	และก�รนำ�แนวคิดต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจ 

พอเพียงสู่ก�รปฏิบัติ	 (๓)	ก�รวิจัยเพ่ือพัฒน�องค์คว�มรู้และนวัตกรรมด้�นก�รสร้�งเสริมคุณภ�พชีวิต 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

	 	 ยุทธศ�สตร์ที่	๖	 :	ก�รพัฒน�ประสิทธิภ�พของระบบบริห�รจัดก�รศึกษ�	มีเป้�หม�ย	 

(๑)	โครงสร้�ง	บทบ�ท	และระบบก�รบรหิ�รจดัก�รศกึษ�มคีว�มคล่องตวัชดัเจน	และส�ม�รถตรวจสอบ

ได้	 (๒)	ระบบก�รบริห�รจัดก�รศึกษ�มีประสิทธิภ�พและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภ�พและม�ตรฐ�น 

ก�รศึกษ�	(๓)	ทกุภ�คส่วนของสงัคมมส่ีวนร่วมในก�รจดัก�รศกึษ�ทีต่อบสนองคว�มต้องก�รของประช�ชน 

และพื้นที่	 (๔)	 กฎหม�ยและรูปแบบก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรท�งก�รศึกษ�รองรับลักษณะ 

ที่แตกต่�งกันของผู้เรียน	สถ�นศึกษ�	และคว�มต้องก�รกำ�ลังแรงง�นของประเทศ	 (๕)	ระบบบริห�ร 

ง�นบุคคลของครู	อ�จ�รย์	และบุคล�กรท�งก�รศึกษ�มีคว�มเป็นธรรม	สร้�งขวัญกำ�ลังใจ	และส่งเสริม

ให้ปฏิบัติง�นได้อย่�งเต็มต�มศักยภ�พ	
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 ๒.๔ แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

(สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร,	๒๕๕๙) กำ�หนดวิสัยทัศน์	“มุ่งพัฒน�ผู้เรียนให้มีคว�มรู้คู่คุณธรรม	 

มีคุณภ�พชีวิตที่ดี	มีคว�มสุขในสังคม”	เป้�หม�ยหลักได้แก่	(๑)	คุณภ�พก�รศึกษ�ของไทยดีขึ้น	คนไทย 

มคีณุธรรมจริยธรรม	มภีมูคิุม้กนัต่อก�รเปลีย่นแปลงและก�รพฒัน�ประเทศในอน�คต	(๒)	กำ�ลงัคนได้รับ

ก�รผลติและพฒัน�เพ่ือเสรมิสร้�งศักยภ�พก�รแข่งขนัของประเทศ	(๓)	มอีงค์คว�มรู	้เทคโนโลย	ีนวตักรรม	

สนับสนุนก�รพัฒน�ประเทศอย่�งยั่งยืน	 (๔)	คนไทยได้รับโอก�สในก�รเรียนรู้อย่�งต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(๕)	 ระบบบริห�รจัดก�รก�รศึกษ�มีประสิทธิภ�พต�มหลักธรรม�ภิบ�ล	 โดยก�รมีส่วนร่วมจ�ก 

ทุกภ�คส่วน		

	 	 กำ�หนดยุทธศ�สตร์และเป้�หม�ยที่ส�ม�รถตอบสนองก�รพัฒน�ที่สำ�คัญในด้�นต่�งๆ	คือ	

	 	 ยุทธศ�สตร์ที่	๑	พัฒน�หลักสูตร	กระบวนก�รเรียนก�รสอน	ก�รวัดและประเมินผล		 

ทีมุ่ง่หวงัให้คนไทยมคีณุธรรมจรยิธรรม	มภีมิูคุม้กนัต่อก�รเปลีย่นแปลงและก�รพฒัน�ประเทศในอน�คต	

ซึ่งตอบสนองก�รพัฒน�ในด้�นคุณภ�พและด้�นก�รตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง

	 	 ยุทธศ�สตร์ที่	 ๒	 ผลิต	 พัฒน�ครู	 คณ�จ�รย์และบุคล�กรท�งก�รศึกษ�	 ที่มุ ่งหวัง 

ให้มีก�รผลิตครูได้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รในก�รจัดก�รศึกษ�ทุกระดับ	ทุกประเภท	และมีสมรรถนะ 

ต�มม�ตรฐ�นวิช�ชีพ	 ส�ม�รถใช้ศักยภ�พในก�รสอนได้อย่�งเต็มที่	 ซึ่งตอบสนองก�รพัฒน� 

ในด้�นคุณภ�พ

	 	 ยุทธศ�สตร์ที่	๓	ผลิตและพัฒน�กำ�ลังคน	รวมทั้งง�นวิจัยที่สอดคล้องกับคว�มต้องก�ร

ของก�รพัฒน�ประเทศ	ที่มุ่งหวังให้กำ�ลังคนได้รับก�รผลิตและพัฒน�เพื่อเสริมสร้�งศักยภ�พก�รแข่งขัน

ของประเทศ	 และมีองค์คว�มรู ้	 เทคโนโลยี	 นวัตกรรม	 สนับสนุนก�รพัฒน�ประเทศอย่�งยั่งยืน 

ซึ่งตอบสนองก�รพัฒน�ในด้�นคุณภ�พ	และด้�นก�รตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง

	 	 ยทุธศ�สตร์ที	่๔	ขย�ยโอก�สก�รเข้�ถึงบริก�รท�งก�รศกึษ�และก�รเรยีนรูอ้ย่�งต่อเน่ือง

ตลอดชีวิต	ที่มุ่งหวังให้ก�รบริก�รก�รศึกษ�แก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่เหม�ะสมกับสภ�พบริบท

และสภ�พพื้นที่	ซึ่งตอบสนองก�รพัฒน�ในด้�นก�รเข้�ถึงก�รให้บริก�รและด้�นคว�มเท่�เทียม

	 	 ยุทธศ�สตร์ที่	๕	ส่งเสริมและพัฒน�ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อก�รศึกษ�	 ท่ีมุ่งหวังให ้

คนไทยได้รับโอก�สในก�รเรียนรู้อย่�งต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศ	 ซึ่งตอบสนอง 

ก�รพัฒน�ในด้�นก�รเข้�ถึงก�รให้บริก�ร	ด้�นคว�มเท่�เทียม	และด้�นประสิทธิภ�พ

	 	 ยุทธศ�สตร์ที่	๖	พัฒน�ระบบบริห�รจัดก�ร	และส่งเสริมให้ทุกภ�คส่วนมีส่วนร่วมใน 

ก�รจดัก�รศกึษ�	ทีมุ่ง่หวงัให้มกี�รใช้ทรัพย�กรทัง้ด้�นงบประม�ณและบคุล�กรได้อย่�งคุม้ค่�	ไม่เกดิก�ร

สูญเปล่�	และมีคว�มคล่องตัว	ซึ่งตอบสนองก�รพัฒน�ในด้�นประสิทธิภ�พ
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 ๒.๕ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (ร�ชกิจจ�นุเบกษ�,	๒๕๖๐)		

 มาตรา ๕๔	กำ�หนดให้รัฐต้อง	 (๑)	ดำ�เนินก�รให้เด็กทุกคนได้รับก�รศึกษ�เป็นเวล�สิบสองปี

ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบก�รศึกษ�ภ�คบังคับอย่�งมีคุณภ�พโดยไม่เก็บค่�ใช้จ่�ย	 (๒)	 ดำ�เนินก�ร 

ให้เด็กเล็กได้รับก�รดูแลและพัฒน�ก่อนเข้�รับก�รศึกษ�ต�มวรรคหนึ่ง	 เพื่อพัฒน�ร่�งก�ย	จิตใจ	วินัย	

อ�รมณ์	 สังคม	 และสติปัญญ�ให้สมกับวัย	 โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

และภ�คเอกชนเข้�มีส่วนร่วมในก�รดำ�เนินก�รด้วย	(๓)	รัฐต้องดำ�เนินก�รให้ประช�ชนได้รับก�รศึกษ�

ต�มคว�มต้องก�รในระบบต่�งๆ	รวมทั้งส่งเสริมให้มีก�รเรียนรู้ตลอดชีวิต	และจัดให้มีก�รร่วมมือกัน

ระหว่�งรัฐ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และภ�คเอกชนในก�รจัดก�รศึกษ�ทุกระดับ	 โดยรัฐมีหน้�ท่ี 

ดำ�เนินก�ร	กำ�กับ	ส่งเสริม	และสนับสนุนให้ก�รจัดก�รศึกษ�ดังกล่�วมีคุณภ�พและได้ม�ตรฐ�นส�กล	

ทัง้นี	้ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รศึกษ�แห่งช�ติซึง่อย่�งน้อยต้องมบีทบัญญตัเิกีย่วกบัก�รจัดทำ�แผนก�รศกึษ�

แห่งช�ติและก�รดำ�เนินก�รและตรวจสอบก�รดำ�เนินก�รให้เป็นไปต�มแผนก�รศึกษ�แห่งช�ติด้วย 

(๔)	ก�รศึกษ�ทั้งปวงต้องมุ่งพัฒน�ผู้เรียนให้เป็นคนดี	 มีวินัย	ภูมิใจในช�ติ	 ส�ม�รถเช่ียวช�ญได้ต�ม 

คว�มถนัดของตน	 และมีคว�มรับผิดชอบต่อครอบครัว	 ชุมชน	 สังคมและประเทศช�ติ	 (๕)	 ในก�ร 

ดำ�เนนิก�รให้เดก็เล็กได้รับก�รดูแลและพัฒน�ต�มวรรคสองหรอืให้ประช�ชนได้รบัก�รศึกษ�ต�มวรรคส�ม 

รัฐต้องดำ�เนินก�รให้ผูข้�ดแคลนทนุทรพัย์ได้รบัก�รสนบัสนนุค่�ใช้จ่�ยในก�รศกึษ�ต�มคว�มถนดัของตน	

(๖)	ให้จดัตัง้กองทนุเพ่ือใช้ในก�รช่วยเหลอืผูข้�ดแคลนทนุทรัพย์	เพือ่ลดคว�มเหลือ่มลำ�้ในก�รศกึษ�และ

เพื่อเสริมสร้�งและพัฒน�คุณภ�พและประสิทธิภ�พครู

 มาตรา ๗๖	 กำ�หนดให้รัฐพึงพัฒน�ระบบก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดินทั้งร�ชก�รส่วนกล�ง 

ส่วนภูมิภ�ค	ส่วนท้องถิ่น	และง�นของรัฐอย่�งอื่น	 ให้เป็นไปต�มหลักก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองท่ีด ี

โดยหน่วยง�นของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในก�รปฏิบัติหน้�ที่	 เพื่อให้ก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดิน	

ก�รจัดทำ�บริก�รส�ธ�รณะและก�รใช้จ่�ยเงินงบประม�ณมีประสิทธิภ�พสูงสุด	 เพ่ือประโยชน์สุขของ

ประช�ชน	รวมตลอดทั้งพัฒน�เจ้�หน้�ที่ของรัฐให้มีคว�มซื่อสัตย์สุจริต	และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริก�ร

ประช�ชนให้เกิดคว�มสะดวก	รวดเร็วไม่เลือกปฏิบัติ	และปฏิบัติหน้�ที่อย่�งมีประสิทธิภ�พ

 มาตรา ๒๕๘ ให้ดำาเนนิการปฏริปูประเทศ ด้านการบรหิารราชการแผ่นดนิ (๑)	ให้มกี�รนำ�

เทคโนโลยีที่เหม�ะสมม�ประยุกต์ใช้ในก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดินและก�รจัดทำ�บริก�รส�ธ�รณะ	 

(๒)	 ให้มีก�รบูรณ�ก�รฐ�นข้อมูลของหน่วยง�นของรัฐทุกหน่วยง�นเข้�ด้วยกัน	 (๓)	 ให้มีก�รปรับปรุง 

และพฒัน�โครงสร้�งและระบบก�รบรหิ�รง�นของรฐัและแผนกำ�ลงัคนภ�ครฐัให้ทนัต่อก�รเปลีย่นแปลง

และคว�มท้�ท�ยใหม่ๆ	 (๔)	 ให้มีก�รปรับปรุงและพัฒน�ก�รบริห�รง�นบุคคลภ�ครัฐ	 (๕)	 ให้ม ี

ก�รปรบัปรุงระบบก�รจดัซือ้จดัจ้�งภ�ครฐั	ด้านการศกึษา	(๑)	ให้ส�ม�รถเริม่ดำ�เนนิก�รให้เด็กเลก็ได้รบั

ก�รดแูลและพัฒน�ก่อนเข้�รบัก�รศึกษ�ต�มม�ตร�	๕๔	วรรคสอง	เพือ่ให้เดก็เลก็ได้รบัก�รพัฒน�ร่�งก�ย	

จิตใจ	 วินัย	 อ�รมณ์	 สังคม	 และสติปัญญ�ให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่�ใช้จ่�ย	 (๒)	 ให้ดำ�เนินก�ร 
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ตร�กฎหม�ยเพื่อจัดตั้งกองทุนต�มม�ตร�	๕๔	วรรคหก	ให้แล้วเสร็จภ�ยในหนึ่งปีนับแต่วันประก�ศใช้

รัฐธรรมนูญน้ี	 (๓)	 ให้มีกลไกและระบบก�รผลิต	คัดกรองและพัฒน�ผู้ประกอบวิช�ชีพครูและอ�จ�รย ์

ให้ได้ผู้มีจิตวิญญ�ณของคว�มเป็นครู	มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถอย่�งแท้จริง	ได้รับค่�ตอบแทนท่ีเหม�ะสม

กบัคว�มส�ม�รถและประสทิธิภ�พในก�รสอน	รวมทัง้มกีลไกสร้�งระบบคุณธรรมในก�รบรหิ�รง�นบุคคล

ของผู้ประกอบวิช�ชีพคร	ู(๔)	ปรบัปรงุก�รจัดก�รเรยีนก�รสอนทุกระดบัเพือ่ให้ผูเ้รยีนส�ม�รถเรยีนได้ต�ม

คว�มถนัด	และปรบัปรงุโครงสร้�งของหน่วยง�นทีเ่กีย่วข้องเพือ่บรรลเุป้�หม�ยดงักล่�วโดยสอดคล้องกนั

ทั้งในระดับช�ติและระดับพื้นที่

 ๒.๖ คำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

  ๒.๖.๑ คำาสั่งฉบับที่ ๘/๒๕๕๙	 เรื่อง	ก�รบริห�รจัดก�รรวมสถ�นศึกษ�อ�ชีวศึกษ� 

ภ�ครัฐและภ�คเอกชน	สั่ง	ณ	วันที่	๑๒	กุมภ�พันธ์	๒๕๕๙	(ร�ชกิจจ�นุเบกษ�,	๒๕๕๙)	ให้โอนบรรด� 

อำ�น�จหน้�ที่ของหน่วยง�นของข้�ร�ชก�รและเจ้�หน้�ท่ี	 กิจก�ร	 ทรัพย์สิน	 งบประม�ณ	 สิทธิ	 หนี้	 

ภ�ระผูกพัน	ข้�ร�ชก�ร	พนักง�นร�ชก�ร	ลูกจ้�ง	และอัตร�กำ�ลังของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริม

ก�รศกึษ�เอกชน	สำ�นกัง�นปลดักระทรวง	กระทรวงศกึษ�ธกิ�ร	ในส่วนทีเ่กีย่วกบัก�รดำ�เนนิง�นโรงเรยีน

ในระบบ	ประเภทอ�ชีวศึกษ�	ต�มที่บัญญัติไว้ในกฎหม�ยว่�ด้วยโรงเรียนเอกชน	ไปเป็นอำ�น�จหน้�ที ่

ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�	กระทรวงศึกษ�ธิก�ร		

  ๒.๖.๒ คำาสั่งฉบับที่ ๒๘/๒๕๕๙	 เรื่อง	ให้จัดก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�น	๑๕	ปี	 โดยไม่เก็บ 

ค่�ใช้จ่�ย	ส่ัง	ณ	วันท่ี	๑๕	มถินุ�ยน	๒๕๕๙	(ร�ชกจิจ�นเุบกษ�,	๒๕๕๙)	ครอบคลมุก�รศกึษ�ตัง้แต่ระดบั

ก่อนประถมศึกษ�	 (อนุบ�ล)	ระดับประถมศึกษ�	จนถึงมัธยมศึกษ�ปีท่ี	๖	หรือระดับประก�ศนียบัตร

วิช�ชีพ	(ปวช.	๓)	หรือเทียบเท่�	และให้หม�ยคว�มรวมถึงก�รศึกษ�พิเศษและก�รศึกษ�สงเคร�ะห์ด้วย	

ข้อ	๓	ให้ส่วนร�ชก�รทีเ่กีย่วข้องกบัก�รจดัก�รศกึษ�ข้ันพืน้ฐ�นดำ�เนนิก�รจดัก�รศกึษ�ข้ันพืน้ฐ�น	๑๕	ปี	

ให้มีม�ตรฐ�นและคุณภ�พโดยไม่เก็บค่�ใช้จ่�ยและให้รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�รโดย 

คว�มเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีกำ�หนดอัตร�ค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดก�รศึกษ�สำ�หรับก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�น	

๑๕	ปี	เพื่อเสนอต�มกระบวนก�รจัดทำ�งบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปี	และให้กระทรวงศึกษ�ธิก�รจัดทำ�

หรือปรับปรุงกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องเพื่อนำ�ม�ใช้แทนและขย�ยผลต่อจ�กคำ�สั่งนี้แล้วเสนอคณะรัฐมนตรี

พิจ�รณ�ภ�ยในหกเดือนนับแต่วันที่คำ�สั่งนี้ใช้บังคับ

  ๒.๖.๓ คำาสั่งฉบับที่ ๑๙/๒๕๖๐	 เรื่อง	ก�รปฏิรูปก�รศึกษ�ในภูมิภ�คของกระทรวง

ศกึษ�ธิก�ร	สัง่	ณ	วนัท่ี	๓	เมษ�ยน	๒๕๖๐	(ร�ชกจิจ�นเุบกษ�,	๒๕๖๐)	กำ�หนดให้มอีงค์กรท่ีสำ�คญั	ได้แก่	 

(๑)	คณะกรรมก�รขับเคลื่อนก�รปฏิรูปก�รศึกษ�ของกระทรวงศึกษ�ธิก�รในภูมิภ�ค	มีรัฐมนตรีว่�ก�ร

กระทรวงศึกษ�ธิก�รเป็นประธ�นกรรมก�ร	 (๒)	สำ�นักง�นศึกษ�ธิก�รภ�ค	จำ�นวนสิบแปดภ�ค	สังกัด 

สำ�นักง�นปลัดกระทรวง	 กระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 (๓)	 คณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัด	 (กศจ.)	 
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มผู้ีว่�ร�ชก�รจงัหวดั	หรอืรองผูว่้�ร�ชก�รจงัหวดัทีไ่ด้รบัมอบหม�ย	เป็นประธ�นกรรมก�ร	(๔)	สำ�นกัง�น

ศกึษ�ธกิ�รจงัหวดั	สงักดัสำ�นกัง�นปลดักระทรวง	กระทรวงศกึษ�ธกิ�ร	มศีกึษ�ธกิ�รจังหวดั	เป็นผูบ้งัคบั

บญัช�ข้�ร�ชก�ร	พนักง�นร�ชก�ร	และลกูจ้�ง	อยูภ่�ยใต้ก�รกำ�กบัดแูลของศกึษ�ธกิ�รภ�ค	ปฏบิตัภิ�รกจิ

ของกระทรวงศึกษ�ธิก�รเก่ียวกับก�รบริห�รและก�รจัดก�รศึกษ�ต�มท่ีกฎหม�ยกำ�หนด	ก�รปฏิบัติ

ร�ชก�รต�มอำ�น�จหน้�ที่	นโยบ�ย	และยุทธศ�สตร์ของส่วนร�ชก�รต่�งๆ	 ท่ีมอบหม�ย	โดยได้มีก�ร

กำ�หนดให้ก�รส่งเสริม	สนับสนุน	และดำ�เนินก�รเก่ียวกับก�รจัดก�รศึกษ�เอกชนเป็นอำ�น�จหน้�ท่ีของ

สำ�นักง�นศึกษ�ธิก�รจังหวัด	 และให้เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชนมอบอำ�น�จ 

ในก�รปฏิบัติร�ชก�รต�มกฎหม�ยว่�ด้วยโรงเรียนเอกชนให้ศึกษ�ธิก�รจังหวัดเป็นผู้ดำ�เนินก�รแทน

๓.	ผลการพัฒนาการศึกษาเอกชน	ปี	๒๕๕๕	-	๒๕๕๙

	 ก�รจัดก�รศึกษ�เอกชนในช่วงทีผ่่�นม�	เป็นก�รดำ�เนนิก�รต�มพระร�ชบญัญติัโรงเรยีนเอกชน	

พ.ศ.	๒๕๕๐	และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ	(ฉบบัที	่๒)	พ.ศ.	๒๕๕๔		นโยบ�ยของรฐับ�ลและกระทรวงศกึษ�ธกิ�ร		

และแผนยทุธศ�สตร์ส่งเสรมิก�รศึกษ�เอกชน	พ.ศ.	๒๕๕๖	–	๒๕๖๐	โดยมผีลก�รพฒัน�ก�รศกึษ�เอกชน	 

ปี	๒๕๕๕	–	๒๕๕๙	ซึ่งส่งผลเป็นสถ�นก�รณ์ปัจจุบันของก�รศึกษ�เอกชน	สรุปได้ดังนี้	

 ๓.๑ ด้านคุณภาพของผู้เรียน

	 	 ๓.๑.๑	 ผลสมัฤทธิท์�งก�รเรยีนของนกัเรยีนโรงเรยีนเอกชน	จ�กก�รทดสอบระดับช�ติ

ขั้นพ้ืนฐ�น	 (O-NET)	 ปีก�รศึกษ�	 ๒๕๕๙	 ระดับประถมศึกษ�	 มีคะแนนเฉลี่ยทุกวิช�	 (ภ�ษ�ไทย	

สังคมศึกษ�	ภ�ษ�อังกฤษ	คณิตศ�สตร์	 วิทย�ศ�สตร์)	 สูงกว่�คะแนนเฉลี่ยประเทศ	 ในขณะที่ระดับ

มัธยมศึกษ�ตอนต้นมีคะแนนเฉลี่ยวิช�ภ�ษ�อังกฤษ	คณิตศ�สตร์	 วิทย�ศ�สตร์	 สูงกว่�คะแนนเฉลี่ย

ประเทศ	ส่วนระดับมธัยมศึกษ�ตอนปล�ย	มวีชิ�ภ�ษ�องักฤษท่ีมคีะแนนเฉลีย่สงูกว่�คะแนนเฉล่ียประเทศ	

เมื่อพิจ�รณ�จ�กคะแนน	O-NET	นักเรียนโรงเรียนเอกชนในภ�พรวม	แม้หล�ยวิช�จะมีคะแนนสูงกว่� 

ค่�เฉลี่ยประเทศ	แต่ก็ยังอยู่ในสถ�นก�รณ์เดียวกับคุณภ�พก�รศึกษ�ของประเทศ	 โดยคะแนนเฉลี่ย 

ในแต่ละระดบัและในแต่ละวชิ�	ส่วนใหญ่ยงัตำ�่กว่�ร้อยละ	๕๐	มเีพยีงคะแนนวชิ�ภ�ษ�ไทย	สงัคมศกึษ�	

ระดบัชัน้ประถมศกึษ�ปีที	่๖	เท่�นัน้ทีส่งูกว่�ร้อยละ	๕๐	ดงัต�ร�ง	๒	ในด้�นของพฒัน�ก�ร	เมือ่เปรยีบเทยีบ 

คะแนนเฉลี่ยนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่สูงกว่�หรือตำ่�กว่�คะแนนเฉลี่ยของประเทศ	ระหว่�งปีก�รศึกษ�	

๒๕๕๕	-	๒๕๕๙	มีผลต่�งของคะแนนในแต่ละปีไม่แตกต่�งกันม�กนัก	ดังแผนภ�พ	๒
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ตาราง ๒  คะแนนเฉลี่ย O-NET นักเรียนโรงเรียนเอกชนเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของประเทศ  

  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

ระดับ ป.๖ /วิชา
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประเทศ สช. ประเทศ สช. ประเทศ สช. ประเทศ สช. ประเทศ สช.
ภ�ษ�ไทย ๔๕.๖๘ ๕๐.๗๑* ๔๕.๐๒ ๔๙.๔๐* ๔๔.๘๘ ๔๗.๗๑* ๔๙.๓๓ ๕๒.๖๗* ๕๒.๙๘ ๕๖.๕๒*
สังคมศึกษ� ๔๔.๒๒ ๔๙.๑๒* ๓๘.๓๑ ๔๑.๘๕* ๕๐.๖๗ ๕๕.๗๐* ๔๙.๑๘ ๕๓.๕๓* ๔๖.๖๘ ๕๑.๑๕*
ภ�ษ�อังกฤษ ๓๖.๙๙ ๔๗.๓๖* ๓๓.๘๒ ๔๑.๙๖* ๓๖.๐๒ ๔๖.๖๕* ๔๐.๓๑ ๕๑.๗๖* ๓๔.๕๙ ๔๕.๐๔*
คณิตศ�สตร์ ๓๕.๗๗ ๔๒.๒๒* ๔๑.๙๕ ๔๙.๐๓* ๓๘.๐๖ ๔๓.๐๐* ๔๓.๔๗ ๔๙.๒๐* ๔๐.๔๗ ๔๖.๒๗*
วิทย�ศ�สตร์ ๓๗.๔๖ ๔๑.๘๗* ๓๗.๔๐ ๔๑.๐๓* ๔๒.๑๓ ๔๖.๐๘* ๔๒.๕๙ ๔๕.๙๗* ๔๑.๒๒ ๔๔.๓๔*

เฉลี่ย ๕ วิชา ๔๐.๐๒ ๔๖.๒๖ ๓๙.๓๐ ๔๔.๖๕ ๔๒.๓๕ ๔๗.๘๓ ๔๔.๙๘ ๕๐.๖๓ ๔๓.๑๙ ๔๘.๖๖

ระดับ ม.๓  / วิชา
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประเทศ สช. ประเทศ สช. ประเทศ สช. ประเทศ สช. ประเทศ สช.
ภ�ษ�ไทย ๕๔.๔๘ ๕๔.๘๐* ๔๔.๒๕ ๔๔.๑๕ ๓๕.๒๐ ๓๕.๐๕ ๔๒.๖๔ ๔๒.๔๕ ๔๖.๓๖ ๔๕.๘๖
สังคมศึกษ� ๔๗.๑๒ ๔๗.๒๖* ๓๙.๓๗ ๓๙.๓๓ ๔๖.๗๙ ๔๖.๗๓ ๔๖.๒๔ ๔๖.๔๗* ๔๙.๐๐ ๔๘.๗๕
ภ�ษ�อังกฤษ ๒๘.๗๑ ๓๑.๐๔* ๓๐.๓๕ ๓๒.๓๓* ๒๗.๔๖ ๒๙.๓๑* ๓๐.๕๔ ๓๓.๖๙* ๓๑.๘๐ ๓๔.๙๑*
คณิตศ�สตร์ ๒๖.๙๕ ๒๗.๒๓* ๒๕.๔๕ ๒๕.๗๒* ๒๙.๖๕ ๓๐.๖๑* ๓๒.๔๐ ๓๓.๗๓* ๒๙.๓๑ ๒๙.๘๘*
วิทย�ศ�สตร์ ๓๕.๓๗ ๓๕.๗๒* ๓๗.๙๕ ๓๘.๑๓* ๓๘.๖๒ ๓๙.๐๗* ๓๗.๖๓ ๓๘.๐๕* ๓๔.๙๙ ๓๕.๒๑*

เฉลี่ย ๕ วิชา ๓๘.๕๓ ๓๙.๒๑ ๓๕.๔๗ ๓๕.๙๓ ๓๕.๕๔ ๓๖.๑๕ ๓๗.๘๙ ๓๘.๘๘ ๓๘.๒๙ ๓๘.๙๒

ระดับ ม.๖  / วิชา
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประเทศ สช. ประเทศ สช. ประเทศ สช. ประเทศ สช. ประเทศ สช.
ภ�ษ�ไทย ๔๗.๑๙ ๔๕.๕๓ ๔๙.๒๖ ๔๗.๒๙ ๕๐.๗๖ ๔๘.๕๓ ๔๙.๓๖ ๔๗.๗๐ ๕๒.๒๙ ๔๙.๖๔
สังคมศึกษ� ๓๖.๒๗ ๓๕.๔๗* ๓๓.๐๒ ๓๒.๓๙ ๓๖.๕๓ ๓๕.๖๒ ๓๙.๗๐ ๓๘.๖๕ ๓๕.๘๙ ๓๔.๙๑
ภ�ษ�อังกฤษ ๒๒.๑๓ ๒๔.๘๓* ๒๕.๓๕ ๒๗.๗๗* ๒๓.๔๔ ๒๕.๙๕* ๒๔.๙๘ ๒๗.๔๙* ๒๗.๗๖ ๓๐.๔๔*
คณิตศ�สตร์ ๒๒.๗๓ ๒๓.๔๖* ๒๐.๔๘ ๒๐.๙๐* ๒๑.๗๔ ๒๒.๑๕* ๒๖.๕๙ ๒๖.๖๘* ๒๔.๘๘ ๒๔.๘๘
วิทย�ศ�สตร์ ๓๓.๑๐ ๓๒.๒๘ ๓๐.๔๘ ๓๐.๐๐ ๓๒.๕๔ ๓๒.๑๕ ๓๓.๔๐ ๓๒.๙๑ ๓๑.๖๒ ๓๑.๐๓

เฉลี่ย ๕ วิชา ๓๒.๒๘ ๓๒.๓๑ ๓๑.๗๒ ๓๑.๖๗ ๓๓.๐๐ ๓๒.๘๘ ๓๔.๘๑ ๓๔.๖๙ ๓๔.๔๙ ๓๔.๑๘

ที่มา :	กลุ่มง�นโรงเรียนส�มัญศึกษ�	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน	(สังเคร�ะห์จ�กข้อมูลคะแนน	O-NET	 
		 จ�กสถ�บันทดสอบท�งก�รศึกษ�แห่งช�ติ	(องค์ก�รมห�ชน))	/	*	หม�ยถึง	คะแนนเฉลี่ยสูงกว่�คะแนนเฉลี่ยประเทศ	
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แผนภาพ ๒  ส่วนต่�งระหว่�งคะแนน	O-NET	เฉลี่ยรวม	๕	วิช�	ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนกับคะแนน

เฉลี่ยประเทศ	ปีก�รศึกษ�	๒๕๕๕	-	๒๕๕๙

(-)	หม�ยถึงคะแนนเฉลี่ยนักเรียนโรงเรียนเอกชนตำ่�กว่�คะแนนเฉลี่ยของประเทศ

	 	 ผลก�รประเมิน	PISA	๒๐๑๕	 (สถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี,	

๒๕๕๙)	 คะแนนกลุ่มโรงเรียนเอกชนทุกวิช�มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในลำ�ดับที่	 ๔	 รองจ�กโรงเรียนที่เน้น

วทิย�ศ�สตร์และคณติศ�สตร์	โรงเรยีนส�ธติ	โรงเรยีนสงักดัสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขัน้พืน้ฐ�น	

(กรมส�มัญเดิม)	 โดย	วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย	๔๑๐	คะแนน	ไม่แตกต่�งจ�กกลุ่มโรงเรียนอื่นๆ 

อย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติ	 ยกเว้น	 มีคะแนนเฉลี่ยตำ่�กว่�กลุ่มโรงเรียนเน้นวิทย�ศ�สตร์ฯ	 และกลุ่ม

โรงเรียนส�ธิต	อย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติ	 โดยมีคะแนนเฉลี่ยประม�ณใกล้เคียงกับประเทศมอนเตเนโกร	

จอร์เจีย	และจอร์แดน	เมือ่เทยีบกบั	PISA	๒๐๑๒	มคีะแนนลดลงถึง	๒๗	คะแนน	การอ่าน	มคีะแนนเฉลีย่	

๔๐๑	คะแนน	ไม่แตกต่�งจ�กกลุ่มโรงเรียนอื่นๆ	อย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติ	ยกเว้น	มีคะแนนเฉลี่ยตำ่�กว่�

กลุ่มโรงเรียนเน้นวิทย�ศ�สตร์ฯ	และกลุ่มโรงเรียนส�ธิต	อย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติ	 โดยมีคะแนนเฉลี่ย

ประม�ณเท่�กบัประเทศจอร์เจีย	และคะแนนเฉลีย่ใกล้เคยีงกบัประเทศก�ต�ร์	และเปร	ูเมือ่เทียบกบั	PISA	

๒๐๑๒	มีคะแนนลดลงถึง	๓๖	คะแนน	คณิตศาสตร	์มีคะแนนเฉลี่ย	๔๐๕	คะแนน	ไม่แตกต่�งจ�กกลุ่ม

โรงเรียนอ่ืนๆ	ยกเว้นกลุ่มโรงเรียนเน้นวิทย�ศ�สตร์ฯ	และส�ธิต	 เมื่อเทียบกับ	PISA	๒๐๑๒	มีคะแนน 

ลดลง	๑๓	คะแนน	แต่ไม่มีนัยสำ�คัญท�งสถิติ	 โดยมีคะแนนเฉลี่ยประม�ณใกล้เคียงกับประเทศเม็กซิโก	

จอร์เจีย	ก�ต�ร์	และคอสต�ริก�	ซึ่งแสดงได้ต�มแผนภ�พ	๓	และ	๔	
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แผนภาพ ๓	 คะแนน	PISA	เฉลี่ย	ปี	๒๐๑๕	จำ�แนกต�มกลุ่มโรงเรียน

แผนภาพ ๔	 คะแนน	PISA	เฉลี่ยของนักเรียนโรงเรียนเอกชนปี	๒๐๑๒	และปี	๒๐๑๕	

วิทย�ศ�สตร์ ก�รอ่�น คณิตศ�สตร์

วิทย�ศ�สตร์

ก�รอ่�น

คณิตศ�สตร์

เน้นวิทย�ศ�สตร์ ส�ธิต สพฐ.2(กรมส�มัญเดิม) สพฐ.1(ขย�ยโอก�ส) กศท.(ท้องถิ่น) กทม.สช.
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	 	 ๓.๑.๒	 เมือ่พจิ�รณ�คว�มแตกต่�งของผลสมัฤทธิท์�งก�รเรยีนระหว่�งพืน้ที	่(คะแนนเฉลีย่ 

O-NET	ปีก�รศกึษ�	๒๕๕๘)	ระดบัประถมศกึษ�ปีที	่๖	โรงเรยีนในกรงุเทพมห�นคร	มคีะแนนเฉลีย่สงูสดุ	

รองลงม�คือภ�คเหนือ	 ภ�คตะวันออก	 ภ�คกล�ง	 ภ�คตะวันตก	 ภ�คใต้	 ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ	 

โดยพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้	จังหวัดยะล�	ปัตต�นี	นร�ธิว�ส	สตูล	และ	๔	อำ�เภอของจังหวัดสงขล�	

(อำ�เภอจะนะ	น�ทวี	สะบ้�ย้อย	และเทพ�)	มีคะแนนเฉลี่ยตำ่�สุด	ระดับระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้นและ

มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	 กรุงเทพมห�นคร	 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด	 รองลงม�คือภ�คเหนือ	 โดยภ�คใต	้ 

๔	จงัหวดัและ	๔	อำ�เภอ	มคีะแนนตำ�่สดุ	และคะแนนเฉลีย่ของกรงุเทพมห�นครทกุระดับชัน้สงูกว่�คะแนน

เฉลี่ยของภูมิภ�ค	ดังแผนภ�พ	๕	

แผนภาพ ๕	 คะแนน	O-NET	เฉลี่ยนักเรียนโรงเรียนเอกชนจำ�แนกต�มพื้นที่

ที่มา :	 	กลุ่มง�นนโยบ�ยและแผน	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน	 (สังเคร�ะห์จ�กข้อมูลคะแนน	 O-NET 
ปีก�รศึกษ�	๒๕๕๘	จ�กสถ�บันทดสอบท�งก�รศึกษ�แห่งช�ติ	(องค์ก�รมห�ชน))	

กรุงเทพฯ

ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ

ภ�คกล�ง

ภ�คเหนือ

ภ�คตะวันออก

ภ�คใต้

ภ�คตะวันตก

ภ�คใต้	(4	จังหวัด/4อำ�เภอ)
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	 	 ๓.๑.๓	 ด้�นคุณภ�พก�รศึกษ�เอกชนในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้	 จังหวัดยะล� 

ปัตต�นี	นร�ธิว�ส	สตูล	และ	๔	อำ�เภอของจังหวัดสงขล�	(อำ�เภอจะนะ	น�ทวี	สะบ้�ย้อย	และเทพ�) 

ยังต้องเร่งพัฒน�	โดยเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิช�	 (ภ�ษ�ไทย	สังคมศึกษ�	ภ�ษ�อังกฤษ	

คณิตศ�สตร์	วิทย�ศ�สตร์)	ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้	ที่สูงกว่�หรือตำ่�กว่�

คะแนนเฉล่ียของประเทศ	ระหว่�งปีก�รศกึษ�	๒๕๕๕	-	๒๕๕๙	พบว่�ยงัมผีลคะแนนตำ�่กว่�คะแนนเฉลีย่

ของประเทศในทกุระดบั	ดงัแผนภ�พ	๖	นอกจ�กนี	้ก�รใช้ภ�ษ�ไทยของนกัเรยีนในพืน้ทีจ่งัหวัดช�ยแดน

ภ�คใต้ยังไม่มีทักษะที่ดีพอเนื่องจ�กก�รใช้ภ�ษ�ท้องถ่ินในก�รสื่อส�ร	 ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อ

กระบวนก�รเรยีนรูข้องนกัเรยีนทีต้่องใช้ภ�ษ�ไทยเป็นหลกั	ในขณะทีย่งัไม่มรีะบบก�รเทยีบโอนคว�มรูใ้น

วิช�ศ�สน�ระหว่�งศูนย์ก�รศึกษ�อิสล�มประจำ�มัสยิด	 (ต�ดีก�)	หรือสถ�บันศึกษ�ปอเน�ะกับก�รเรียน

ก�รสอนในระบบ	ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศ�สน�อิสล�มมีโอก�สเพิ่มก�รเรียนรู้ในวิช�

ส�มญัม�กขึน้	และนกัเรยีนยงัข�ดแหล่งเรยีนรูต่้�งๆ	ในพืน้ที	่โดยเฉพ�ะแหล่งเรยีนรู้ท�งด้�นวทิย�ศ�สตร์	

แผนภาพ ๖	 ส่วนต่�งระหว่�งคะแนน	O-NET	เฉลี่ยรวม	๕	วิช�	ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในจังหวัด 

		 ช�ยแดนภ�คใต้	กับคะแนนเฉลี่ยประเทศ	ปีก�รศึกษ�	๒๕๕๕	-	๒๕๕๙

ที่มา :	กลุ่มง�นโรงเรียนส�มัญศึกษ�	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน	(สังเคร�ะห์จ�กข้อมูลคะแนน	O-NET	 
		 จ�กสถ�บันทดสอบท�งก�รศึกษ�แห่งช�ติ	(องค์ก�รมห�ชน))		
	 (-)	หม�ยถึงคะแนนเฉลี่ยนักเรียนโรงเรียนเอกชนตำ่�กว่�คะแนนเฉลี่ยของประเทศ
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	 	 ๓.๑.๔	 เมือ่พจิ�รณ�คว�มแตกต่�งของผลสมัฤทธิท์�งก�รเรยีนจำ�แนกต�มประเภทของ

ก�รรับและไม่รับเงินอุดหนุน	 (คะแนนเฉลี่ย	O-NET	ปีก�รศึกษ�	๒๕๕๘)	โรงเรียนที่ไม่รับเงินอุดหนุน 

ซึ่งต้องอ�ศัยค่�ธรรมเนียมก�รศึกษ�จ�กผู้ปกครองเพียงด้�นเดียว	มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด	รองลงม�คือ

โรงเรยีนทีร่บัเงินอดุหนนุทัว่ไป	(อดุหนนุประม�ณร้อยละ	๗๐	ของอตัร�ค่�ใช้จ่�ยร�ยบคุคล)	ซึง่ต้องเรยีก

เกบ็ค่�ธรรมเนียมก�รศกึษ�ส่วนหนึง่	ส่วนโรงเรียนก�รกศุลทีร่บัเงนิอดุหนนุอตัร�ร้อยละ	๑๐๐	ของอตัร�

ค่�ใช้จ่�ยร�ยบุคคล	มีคุณภ�พก�รศึกษ�ที่น้อยลงม�ต�มลำ�ดับ	ดังแผนภ�พ	๗	เหตุผลอ�จเนื่องม�จ�ก 

ผู้เรียนในโรงเรียนที่ไม่รับเงินอุดหนุน	ส่วนหนึ่งเป็นโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงและกำ�หนดอัตร�ค่�ธรรมเนียม 

ก�รศึกษ�ได้สูงกว่�เพด�นที่รัฐควบคุมสำ�หรับโรงเรียนรับเงินอุดหนุน	จึงมีทรัพย�กรก�รศึกษ�ที่ม�กกว่�	

ดังนั้น	ในด้�นหนึ่งคุณภ�พก�รศึกษ�จึงเป็นก�รสะท้อนถึงคว�มเหลื่อมลำ้�ของผู้เรียน	อย่�งไรก็ต�ม	ก�รที ่

เงินอุดหนุนยังไม่สะท้อนต่อคุณภ�พและประสิทธิภ�พของก�รจัดก�รศึกษ�	 เช่น	อัตร�อุดหนุนที่ยังตำ่�	 

ก�รอดุหนุนทีย่งัไม่สะท้อนต�มคณุลกัษณะทีแ่ตกต่�งกนัของผูเ้รยีนแต่ละกลุม่	และก�รไม่ต้องรบัผดิชอบ

ต่อเงินอุดหนุนด้วยก�รจัดก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พ	เป็นต้น	ก็อ�จส่งผลต่อคว�มด้อยคุณภ�พก�รศึกษ�ได้

เช่นกัน	

แผนภาพ ๗ คะแนน	O-NET	เฉลี่ยจำ�แนกกลุ่มโรงเรียนที่ไม่รับเงินอุดหนุนและโรงเรียนรับเงินอุดหนุน

ที่มา :	 	กลุ่มง�นนโยบ�ยและแผน	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน	 (สังเคร�ะห์จ�กข้อมูลคะแนน	 O-NET 
ปีก�รศึกษ�	๒๕๕๘	จ�กสถ�บันทดสอบท�งก�รศึกษ�แห่งช�ติ	(องค์ก�รมห�ชน))	

ไม่รับอุดหนุน รับอุดหนุนทั่วไป	(อุดหนุน	70%) ก�รกุศลของวัดฯ	(อุดหนุน	100%)

ก�รศึกษ�สงเคร�ะห์	(อุดหนุน	100%) รร.เอกชนสอนศ�สน�อิสล�มฯ	(อุดหนุน	100%)
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	 	 ๓.๑.๕	 จ�กก�รศึกษ�เพื่อประเมินผลนโยบ�ย	ปีก�รศึกษ�	๒๕๕๘	ปีแห่งก�รพัฒน�

ทกัษะก�รอ่�นและทกัษะก�รคิด	โดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสรมิก�รศกึษ�เอกชนพบว่�	ในด้�นทักษะ

ที่จำ�เป็นของนักเรียน	 นักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่	 ๑	 ร้อยละ	 ๙๗.๒๓	 มีทักษะก�รอ่�นภ�ษ�ไทย	 

และร้อยละ	 ๗๔.๕๘	 มีทักษะก�รเขียน	 นักเรียนช้ันประถมศึกษ�ปีที่	 ๔	 ร้อยละ	 ๘๓.๖	 มีทักษะ 

ก�รคิดวิเคร�ะห์	นักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่	๖	ร้อยละ	๙๔.๗๘	มัธยมศึกษ�ปีท่ี	๓	ร้อยละ	๘๘.๔๖	 

และนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษ�ปีที	่๖	ร้อยละ	๘๙.๒๘	มรีะดบัคว�มส�ม�รถในก�รใช้ภ�ษ�องักฤษเทยีบเท่�

หรือสูงกว่�กรอบม�ตรฐ�น	 (CEFR)	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	๕	ร้อยละ	๙๐.๔๘	มีทักษะคว�มคิด

สร้�งสรรค์	 โดยปัจจัยที่มีผลต่อก�รพัฒน�ทักษะก�รอ่�น	ทักษะก�รเขียน	ทักษะก�รคิด	และทักษะ 

ก�รสือ่ส�รภ�ษ�อังกฤษ	ได้แก่	ก�รคัดกรองนกัเรยีนเพือ่ก�รฝึกทักษะเป็นร�ยบุคคล	และก�รจดัห้องเรียน

ให้มีบรรย�ก�ศที่เอื้อต่อก�รเกิดทักษะก�รอ่�นและทักษะก�รเขียน	ปัจจัยท่ีส่งผลต่อก�รพัฒน�ทักษะ 

ก�รคิด	ได้แก่	ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนแบบบูรณ�ก�รให้นักเรียนมีทักษะก�รคิด	และปัจจัยท่ีส่งผลต่อ 

ก�รพัฒน�ทักษะก�รสื่อส�รภ�ษ�อังกฤษ	ได้แก่	ก�รสอนภ�ษ�อังกฤษโดยครูช�วต่�งช�ติ	ก�รใช้สื่อ 

ก�รเรียนก�รสอนเป็นภ�ษ�องักฤษ	ก�รเข้�ค่�ยภ�ษ�องักฤษ	และก�รอบรมเทคนคิก�รสอนภ�ษ�องักฤษ 

เพื่อก�รสื่อส�ร	อย่�งไรก็ต�ม	สำ�นักง�นฯ	ยังข�ดแนวท�งสำ�หรับใช้ส่งเสริมก�รจัดกระบวนก�รเรียนรู้ 

ที่ครอบคลุมก�รสร้�งทักษะในศตวรรษที่	๒๑	อย่�งเป็นระบบ		

	 	 ๓.๑.๖	 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน	จ�กก�รติดต�มประเมินผลของสำ�นักง�น

คณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน	โรงเรียนเอกชนในระบบมีก�รจัดกิจกรรมสร้�งเสริมคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน	 ร้อยละ	 ๑๐๐	 นอกจ�กนี้	 โรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่ให้คว�มสำ�คัญในเรื่อง 

ก�รปลูกฝังคุณธรรม	 จริยธรรมผู้เรียน	 เนื่องจ�กเป็นจุดแข็งที่ช่วยทำ�ให้ผู ้ปกครองไว้ว�งใจในก�ร 

ส่งบุตรหล�นเข้�เรียน	 รวมทั้งมีโรงเรียนท่ีมีคุณลักษณะที่เอื้อต่อก�รเสริมสร้�งคุณธรรม	 จริยธรรม 

ในสถ�นศึกษ�	 เช่น	 โรงเรียนก�รกุศลของวัดในพระพุทธศ�สน�	 โรงเรียนเอกชนสอนศ�สน�อิสล�ม	

โรงเรียนค�ทอลิก	โรงเรียนวิถีพุทธ	เป็นต้น

	 	 ๓.๑.๗	 ก�รอุดหนุนค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นยังไม่มีคว�มเชื่อมโยงกับ

คุณภ�พและประสิทธิภ�พก�รจัดก�รศึกษ�ของโรงเรียน	 โดยโรงเรียนท่ีเรียกเก็บค่�ธรรมเนียมก�รศึกษ�

ไม่เกินอัตร�ที่กระทรวงศึกษ�ธิก�รกำ�หนดมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนทุกโรงเรียนต�มจำ�นวนนักเรียน	 ซ่ึง

เป็นก�รจัดสรรเงินอุดหนุนให้โรงเรียนไม่ใช่จัดสรรให้ผู้เรียนโดยตรง	ทำ�ให้ส�ยคว�มรับผิดชอบระหว่�ง

โรงเรียนกบัผูเ้รยีน	และระหว่�งโรงเรยีนกบัรฐัในฐ�นะผูจ้ดัสรรงบประม�ณไม่ชดัเจน	และไม่สร้�งแรงผลกั

ให้โรงเรียนต้องจัดก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พม�ตรฐ�นเพื่อดึงดูดผู้เรียน	นอกจ�กนี้	ยังข�ดก�รประเมินผล

ประสิทธิภ�พก�รดำ�เนินง�นของโรงเรียนที่รับเงินอุดหนุน
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	 	 ๓.๑.๘	 ข�ดระบบก�รวดัและประเมนิผลคณุภ�พก�รจดัก�รศกึษ�ของโรงเรยีนในระบบ 

ทีเ่ป็นประเดน็สำ�คญัของก�รปฏริปูก�รศกึษ�	เช่น	ระบบก�รประเมนิผลคณุภ�พก�รจดัก�รศกึษ�ปฐมวยั	

ระบบก�รประเมินผลคุณภ�พก�รจัดก�รเรียนก�รสอนให้ผู ้เรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี	 ๒๑	 ระบบ 

ก�รประเมินผลพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน	เป็นต้น

	 	 ๓.๑.๙	 โรงเรียนเอกชนนอกระบบหลักสูตรระยะส้ันประเภทวิช�ชีพ	ศิลปะและกีฬ�	 

กวดวิช�	สร้�งเสริมทักษะชีวิต	ซึ่งมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รจัดก�รเรียนรู้ตลอดชีวิต	ยังข�ดก�รส่งเสริม 

ให้ผู้เรียนส�ม�รถเทียบโอนวุฒิหรือหน่วยกิตก�รเรียน	ข�ดคว�มเชื่อมโยงระหว่�งหลักสูตรของโรงเรียน

กับม�ตรฐ�นฝีมือแรงง�น	กรอบคุณวุฒิวิช�ชีพ	หรือม�ตรฐ�นก�รประกอบก�รที่กำ�หนดโดยหน่วยง�น

ต่�งๆ	 เช่น	บริบ�ล	นวดแผนไทย	ขับรถยนต์	และมีข้อจำ�กัดในด้�นก�รวัดและประเมินผลก�รศึกษ� 

ของผู้เรียน	เนื่องจ�กมีคว�มหล�กหล�ยของหลักสูตรและเป็นก�รจัดก�รศึกษ�ที่มีคว�มยืดหยุ่น	

	 	 ๓.๑.๑๐	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชนได้มีก�รดำ�เนินก�รง�น/

โครงก�รเพื่อส่งเสริมก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�ของผู้เรียน	ที่สำ�คัญ	ได้แก่	ก�รพัฒน�ครูและบุคล�กร

ท�งก�รศึกษ�ต�มแนวท�งสะเต็มศึกษ�ประเทศไทย	 (มีโรงเรียนเครือข่�ยสะเต็มศึกษ�	 ๑๑๘	 โรง)		 

ก�รปรับปรุงโครงสร้�งเวล�เรียนของสถ�นศึกษ�เอกชน	(ลดเวล�เรียน	เพิ่มเวล�รู้)	 	อบรมภ�ษ�อังกฤษ

เชงิปฏบิตักิ�รสำ�หรบัครผููส้อนภ�ษ�องักฤษ	หวัข้อ	Common	European	Framework	of	Reference	

for	Language	:	CEFR		ก�รพัฒน�คุณธรรมจริยธรรมและค่�นิยมหลักของคนไทย	๑๒	ประก�ร	อบรม

ลูกเสือต้�นภัยย�เสพติด	อบรมบุคล�กรท�งก�รลูกเสือสำ�หรับผู้บริห�รและครู	พัฒน�ก�รจัดก�รศึกษ�

ต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	 ก�รพัฒน�ศักยภ�พครูภ�ษ�ไทยให้มีคว�มรู้	 คว�มเข้�ใจ 

และมีทักษะก�รใช้เทคนิคก�รสอนเชิงก�รคิด	 วิเคร�ะห์	 และสร้�งสรรค์	 ก�รแข่งขันทักษะวิช�ก�ร 

ก�รจัดสรรงบประม�ณให้คณะกรรมก�รประส�นและส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชนจังหวัด	 (ปสกช.) 

อบรมครูต�มคว�มจำ�เป็นของแต่ละพื้นที่	ก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�ในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต	้

(ได้แก่	 พัฒน�ผู ้บริห�ร	 ครูโรงเรียนเอกชนสอนศ�สน�อิสล�ม	 สนับสนุนก�รเข้�ศึกษ�หลักสูตร

ประก�ศนียบตัรบณัฑติด้�นวชิ�ชพีคร	ู	หลกัสตูรอนปุรญิญ�		ส่งเสรมิก�รใช้หลกัสตูรก�รศกึษ�ข้ันพืน้ฐ�น

และหลักสตูรอสิล�มศกึษ�แบบบรูณ�ก�ร		ก�รเสริมสร้�งคว�มเข้�ใจในสถ�นศกึษ�เอกชน	จัดอบรมผูน้ำ�

ก�รเปลี่ยนแปลงให้กับผู้บริห�รสถ�นศึกษ�โรงเรียนเอกชนสอนศ�สน�อิสล�ม	 ปรับคว�มรู้พื้นฐ�น 

และประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศ�สน�อิสล�มควบคู่วิช�ส�มัญ	จัดค่�ยพรีโอลิมปิก

วิช�ก�รสำ�หรับนักเรียนเพื่อพัฒน�ศักยภ�พและปลูกฝังทัศนคติท�งด้�นวิทย�ศ�สตร์	คณิตศ�สตร์	ฯลฯ)	

ก�รพฒัน�หลักสตูรและศนูย์ฝึกวชิ�ชพีของโรงเรยีนเอกชนนอกระบบ	เป็นต้น	อย่�งไรกต็�มเมือ่พจิ�รณ�

จ�กคุณภ�พก�รศึกษ�ของนักเรียนแล้ว	ก�รดำ�เนินโครงก�รเพื่อพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�ยังไม่ส�ม�รถ

ส่งผลต่อก�รยกระดับคุณภ�พก�รศึกษ�ของผู้เรียนได้อย่�งมีนัยสำ�คัญ
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 ๓.๒ ด้านโอกาสของผู้เรียน  

	 	 ๓.๒.๑	 ก�รศึกษ�เอกชนช่วยสร้�งโอก�สให้เด็กไทยได้เข้�ถึงก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 

ในปีก�รศึกษ�	 ๒๕๕๙	 มีผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนประเภทส�มัญศึกษ�	 ระดับก่อนประถมศึกษ�ถึง

มัธยมศึกษ�ปีที่	๖	จำ�นวน	๒,๑๘๐,๒๒๒	คน	 คิดเป็นร้อยละ	๒๑.๕	ของนักเรียนระดับเดียวกันของ 

ทั้งประเทศ	โดยเป็นนักเรียนที่รับเงินอุดหนุนค่�ใช้จ่�ยร�ยบุคคลจ�กรัฐ	 เพื่อเข้�รับก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�น

ในโรงเรียนเอกชน	จำ�นวน	๒,๐๖๒,๘๕๐	คน	คิดเป็นร้อยละ	๙๓.๕	ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนประเภท

ส�มัญศึกษ�	ดังต�ร�ง	๓

ตาราง ๓	 จำ�นวนนักเรียนโรงเรียนประเภทส�มัญศึกษ�ที่รับเงินอุดหนุนร�ยบุคคล

ประเภทโรงเรียน จำานวนโรงเรียน จำานวนนักเรียน

๑. โรงเรียนรับเงินอุดหนุน ๓,๖๐๔ ๒,๐๖๒,๘๕๐

 ๑.๑ โรงเรียนทั่วไป (อุดหนุน ๗๐%) ๓,๐๓๔ ๑,๖๔๘,๐๙๘

 ๑.๒ โรงเรียนการกุศล (อุดหนุน ๑๐๐%) ๕๗๐ ๔๑๔,๗๕๒

	 	 (๑)	 ในพระร�ชูปถัมภ์ ๔ ๔,๔๘๒

	 	 (๒)	 ก�รกุศลของวัดในพระพุทธศ�สน� ๑๖๒ ๑๑๐,๓๑๗

	 	 (๓)	 ก�รศึกษ�สงเคร�ะห์ ๑๙๓ ๑๓๑,๙๑๓

	 	 (๔)	 สอนศ�สน�อิสล�มควบคู่วิช�ส�มัญ ๑๙๒ ๑๖๓,๕๔๓

	 	 (๕)	 ก�รศึกษ�พิเศษ ๑๙ ๑,๖๔๑

	 	 (๖)	 โรงเรียนเรียนร่วม	(นร.พิก�ร	๗๔๘	โรงเรียน)   ๒,๘๕๖

๒. ไม่รับอุดหนุน ๒๙๐ ๑๑๗,๓๗๒

ที่มา :  ข้อมูลนกัเรยีนรบัอดุหนนุ	ณ	วนัที	่๑๐	มถินุ�ยน	๒๕๕๙	จ�กกลุม่ง�นกองทุนและสวสัดิก�ร	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริม
ก�รศึกษ�เอกชน

	 	 ๓.๒.๒	 รัฐอดุหนุนค่�ใช้จ่�ยในก�รจดัก�รศกึษ�ข้ันพืน้ฐ�นสำ�หรบันกัเรยีนโรงเรยีนเอกชน	

ประเภทส�มญัศกึษ�	ในรปูของเงนิอดุหนนุร�ยบคุคล	ประกอบด้วย	(๑)	ค่�ใช้จ่�ยพืน้ฐ�น	(อตัร�เดยีวกบั

นักเรียนภ�ครัฐ)	(๒)	เงินสมทบเป็นเงินเดือนครู	(คำ�นวณเป็นอัตร�เฉลี่ยต่อหัวนักเรียน)	(๓)	เงินอุดหนุน

สมทบเป็นค่�ธรรมเนียมก�รศึกษ�	ได้แก่	(๓.๑)	โรงเรียนทั่วไป	ให้ก�รอุดหนุนเพิ่มร้อยละ	๑๐	ของอัตร�

ค่�ใช้จ่�ยร�ยบุคคลที่ใช้ในปี	๒๕๕๒	เพื่อช่วยลดค่�ธรรมเนียมก�รศึกษ�ให้กับผู้ปกครอง	(๓.๒)	โรงเรียน

ก�รกศุล	อดุหนุนสมทบเป็นค่�ธรรมก�รศกึษ�เพือ่ให้ได้รบัเงนิอุดหนนุเท่�กบัอตัร�ประม�ณร้อยละ	๑๐๐	

ของอัตร�ค่�ใช้จ่�ยร�ยบุคคล)	 โดยโรงเรียนทั่วไปที่รับเงินอุดหนุนเก็บค่�ธรรมเนียมก�รศึกษ�ได้ไม่เกิน

อัตร�ที่กระทรวงศึกษ�ธิก�รกำ�หนด	และโรงเรียนก�รกุศลต้องไม่เก็บค่�ธรรมเนียมก�รศึกษ�	สำ�หรับ

นักเรียนพิก�ร	อุดหนุนค่�ใช้จ่�ยเพิ่มเติมในอัตร�เดียวกับนักเรียนของภ�ครัฐ	ดังต�ร�ง	๔	-	๕
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ตาราง ๔ อัตร�เงินอุดหนุนค่�ใช้จ่�ยร�ยบุคคลนักเรียนในโรงเรียนทั่วไป	ปีก�รศึกษ�	๒๕๕๙

ระดับ 
อุดหนุน
ค่าใช้จ่าย
พื้นฐาน

อุดหนุน
สมทบเป็น
เงินเดือนครู 

อุดหนุน
เพิ่ม ๑๐%
นโยบาย
เรียนฟรี
ปี ๒๕๕๒

รวมอัตรา
เงินอุดหนุน 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา

ค่าใช้จ่าย
รายบุคคล

๑.	ก่อนประถมศึกษ�	 ๑,๗๐๐ ๖,๘๖๔.๕๐ ๑,๐๘๖ ๙,๖๕๐.๕๐ ๕,๕๑๓.๕๐ ๑๕,๑๖๔

๒.	ประถมศึกษ�	 ๑,๙๐๐ ๖,๘๖๔.๕๐ ๑,๐๕๖ ๙,๘๒๐.๕๐ ๕,๓๔๓.๕๐ ๑๕,๑๖๔

๓.	มัธยมศึกษ�ตอนต้น	 ๓,๕๐๐ ๘,๕๘๒.๕๐ ๑,๒๖๕ ๑๓,๓๔๗.๕๐ ๔,๗๖๒.๕๐ ๑๘,๑๑๐

๔.	มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	 ๓,๘๐๐ ๘,๕๘๒.๕๐ ๑,๒๙๕ ๑๓,๖๗๗.๕๐ ๔,๔๓๒.๕๐ ๑๘,๑๑๐

ตาราง ๕ อัตร�เงินอุดหนุนค่�ใช้จ่�ยร�ยบุคคลนักเรียนในโรงเรียนก�รกุศล	ปีก�รศึกษ�	๒๕๕๙

ระดับ 
อุดหนุน
ค่าใช้จ่าย
พื้นฐาน

อุดหนุน
สมทบเป็น
เงินเดือนครู 

อุดหนุน
เพิ่ม ๑๐%
นโยบาย
เรียนฟรี
ปี ๒๕๕๒

รวมอัตรา
เงินอุดหนุน 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา

ค่าใช้จ่าย
รายบุคคล

๑.	ก่อนประถมศึกษ�	 ๑,๗๐๐ ๖,๘๖๔.๕๐ ๔,๙๖๐ ๑๓,๕๒๔.๕๐ -	 ๑๓,๕๒๔.๕๐

๒.	ประถมศึกษ�	 ๑,๙๐๐ ๖,๘๖๔.๕๐ ๔,๔๖๐ ๑๓,๒๒๔.๕๐ -	 ๑๓,๒๒๔.๕๐

๓.	มัธยมศึกษ�ตอนต้น	 ๓,๕๐๐ ๘,๕๘๒.๕๐ ๓,๙๐๐ ๑๕,๙๘๒.๕๐ -	 ๑๕,๙๘๒.๕๐

๔.	มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	 ๓,๘๐๐ ๘,๕๘๒.๕๐ ๓,๙๐๐ ๑๖,๒๘๒.๕๐ -	 ๑๖,๒๘๒.๕๐

	 	 ในช่วงระหว่�งปี	 ๒๕๕๕	 –	 ๒๕๕๙	 ได้มีก�รปรับเพิ่มอัตร�เงินอุดหนุนค่�ใช้จ่�ย 

ในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นในส่วนของเงินสมทบเป็นเงินเดือนครู	 จำ�นวน	 ๔	 คร้ัง	 ดังต�ร�ง	 ๖ 

โดยเป็นก�รปรับเพ่ือช่วยเหลือให้ครูโรงเรียนเอกชนได้รับเงินเดือนไม่ตำ่�กว่�วุฒิปริญญ�ตรี	 เดือนละ 

๑๕,๐๐๐	 บ�ท	 ซึ่งเป็นอัตร�ข้ันตำ่�	 อย่�งไรก็ต�ม	 ข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ภ�ครัฐ 

มีเงินเดือนเฉลี่ยเดือนละ	๔๔,๐๐๐	บ�ท	ซึ่งยังมีคว�มแตกต่�งกันค่อนข้�งม�ก



แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔38

ตาราง ๖ อตัร�เงนิอดุหนนุค่�ใช้จ่�ยในก�รจดัก�รศกึษ�ข้ันพืน้ฐ�น	(สมทบเป็นเงินเดอืนคร)ู	ปี	๒๕๕๕	-๒๕๕๙

ระดับ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๙
เพิ่มจาก
ปี ๒๕๕๔

ร้อยละ
ที่เพิ่ม

ก่อนประถมศึกษ� ๔,๔๐๖.๐๐ ๕,๐๐๗.๐๐ ๕,๗๘๔.๕๐ ๖,๖๐๐.๕๐ ๖,๘๖๔.๕๐ ๒,๔๕๘.๕๐ ๕๕.๘

ประถมศึกษ� ๔,๔๐๖.๐๐ ๕,๐๐๗.๐๐ ๕,๗๘๔.๕๐ ๖,๖๐๐.๕๐ ๖,๘๖๔.๕๐ ๒,๔๕๘.๕๐ ๕๕.๘

มัธยมศึกษ�ตอนต้น ๕,๕๐๙.๕๐ ๖,๒๖๐.๕๐ ๗,๒๓๒.๕๐ ๘,๒๕๒.๕๐ ๘,๕๘๒.๕๐ ๓,๐๗๓.๐๐ ๕๕.๘

มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย ๕,๕๐๙.๕๐ ๖,๒๖๐.๕๐ ๗,๒๓๒.๕๐ ๘,๒๕๒.๕๐ ๘,๕๘๒.๕๐ ๓,๐๗๓.๐๐ ๕๕.๘

	 	 นักเรียนที่รับเงินอุดหนุนส่วนใหญ่มีฐ�นะป�นกล�งเช่นเดียวกับนักเรียนภ�ครัฐ 

ซ่ึงทีผ่่�นม�รัฐได้ให้ก�รอดุหนนุค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดก�รศกึษ�ข้ันพืน้ฐ�นในส่วนของค่�จดัก�รเรียนก�รสอน

เพิ่มขึ้นต�มลำ�ดับ	แต่เม่ือเปรียบเทียบกับสภ�พเศรษฐกิจในปัจจุบันและคว�มจำ�เป็นในก�รเร่งยกระดับ

คุณภ�พก�รศึกษ�แล้ว	 อัตร�เงินอุดหนุนยังมีมูลค่�ค่อนข้�งน้อย	 โดยเฉพ�ะเมื่อเทียบกับค่�ใช้จ่�ย 

หรืองบประม�ณต่อหวันกัเรยีนของภ�ครฐั	เช่น	ระดับประถมศกึษ�	รฐัจดัสรรงบประม�ณสำ�หรบันกัเรยีน

ภ�ครัฐเฉลี่ย	 ๓๙,๓๓๙	 บ�ทต่อคนต่อปี	 (งบดำ�เนินก�ร	 ๓๗,๔๓๘	 บ�ท	 งบลงทุน	 ๑,๙๐๑	 บ�ท	 :	 

คำ�นวณจ�กงบประม�ณปี	๒๕๖๐)	ในขณะท่ีโรงเรียนเอกชนที่รับเงินอุดหนุนได้รับค่�ใช้จ่�ย	๑๕,๑๖๔	

บ�ทต่อคนต่อปี	(เงินอดุหนนุ	๙,๘๒๐.๕๐	บ�ท	ค่�ธรรมเนยีมก�รศกึษ�จ�กผูป้กครอง	๕,๓๔๓.๕๐	บ�ท)	

ดังแผนภ�พ	๘	 ซึ่งไม่เพียงพอสำ�หรับก�รจัดก�รศึกษ�อย่�งมีคุณภ�พได้ม�ตรฐ�น	 ส่งผลกระทบต่อ 

คณุภ�พก�รศกึษ�ของนักเรยีน	นอกจ�กนี	้ปัจจุบันยงัไม่มกี�รกำ�หนดอตัร�ค่�ใช้จ่�ยต่อหวัระดบัก�รศึกษ�

ขั้นพ้ืนฐ�นในระดับคุณภ�พต�มม�ตรฐ�นขั้นตำ่�ที่เป็นที่ยอมรับ	ส่งผลให้ก�รคำ�นวณเพื่อขอปรับอัตร� 

เงินอุดหนุนร�ยบุคคลนักเรียนโรงเรียนเอกชนข�ดก�รยอมรับจ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งต�มหลักก�ร

ให้เอกชนร่วมจัดก�รศึกษ�	รัฐควรอุดหนุนค่�ใช้จ่�ยท่ีเพียงพอต่อก�รจัดก�รศึกษ�ท่ีมีคุณภ�พไม่ตำ่�กว่�

ม�ตรฐ�นขั้นตำ่�ให้กับผู้เรียน	 ซึ่งจะช่วยให้เกิดคว�มเป็นธรรมสำ�หรับโรงเรียนเอกชนในก�รแข่งขัน 

เพ่ือจัดก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พ	อย่�งไรก็ต�ม	ในส่วนของก�รอุดหนุนค่�ใช้จ่�ยอื่นๆ	เช่น	ค่�เครื่องแบบ

นักเรียน	ค่�หนังสือเรียน	ค่�อุปกรณ์ก�รเรียน	ค่�กิจกรรมพัฒน�คุณภ�พผู้เรียน	รวมถึงค่�อ�ห�รเสริม	

(นม)	นักเรียนโรงเรียนเอกชนได้รับก�รอุดหนุนในอัตร�เดียวกับนักเรียนภ�ครัฐ	
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ก่อนประถม
ค่�ธรรมเนียมฯ
งบประม�ณ

ประถม มัธยมฯต้น มัธยมฯปล�ย
เอกชน เอกชน เอกชน เอกชนรัฐ รัฐ รัฐ รัฐ

งบประม�ณด้�นก�รศึกษ� งบประม�ณก�รศึกษ�เอกชน

แผนภาพ ๘	 ค่�ใช้จ่�ยเฉลี่ยต่อหัวนักเรียนภ�ครัฐและนักเรียนโรงเรียนเอกชน

ที่มา :	 	ค่�ใช้จ่�ยนักเรียนภ�ครัฐสังเคร�ะห์จ�กข้อมูลงบประม�ณปี	 ๒๕๖๐	ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�น	 
เฉพ�ะผลผลิตผู้จบก�รศึกษ�ก่อนประถมศึกษ�	 ผู้จบก�รศึกษ�ภ�คบังคับ	 และผู้จบก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย	 
โดยไม่รวมงบลงทุน	

	 เมื่อเปรียบเทียบงบประม�ณของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชนกับงบประม�ณ

ด้�นก�รศกึษ�ของประเทศ	ปี	๒๕๕๕	–	๒๕๕๙	มสีดัส่วนดงันี	้ปี	๒๕๕๕	ร้อยละ	๗.๐	ปี	๒๕๕๖	สดัส่วน

ร้อยละ	๗.๓	ปี	๒๕๕๗	สดัส่วนร้อยละ	๗.๕	ปี	๒๕๕๘	สดัส่วนร้อยละ	๗.๓	และปี	๒๕๕๙	สดัส่วนร้อยละ	

๖.๙	และเมื่อเปรียบเทียบร้อยละที่เพิ่มขึ้นของงบประม�ณ	งบประม�ณของสำ�นักง�นฯ	มีแนวโน้มลดลง	

ในขณะที่งบประม�ณด้�นก�รศึกษ�ของประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	ดังแผนภ�พ	๙	-	๑๐	

แผนภาพ ๙  งบประม�ณด้�นก�รศึกษ�ของประเทศและงบประม�ณของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริม 

ก�รศึกษ�เอกชน	

ที่มา :  งบประม�ณด้�นก�รศึกษ�ของประเทศ	(สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�,	๒๕๕๙)	(หน่วย	:	ล้�นบ�ท)/งบประม�ณสำ�นักง�น
คณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน	จ�กกลุ่มง�นนโยบ�ยและแผน	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน
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แผนภาพ ๑๐ 	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของงบประม�ณด้�นก�รศึกษ�ของประเทศและก�รศึกษ�เอกชน

	 	 ๓.๒.๓	 รัฐให้ก�รอุดหนุนค่�ใช้จ่�ยเพื่อเพิ่มโอก�สและคว�มเสมอภ�คท�งก�รศึกษ�	 

ต�มคว�มต้องก�รจำ�เป็นที่แตกต่�งกันของโรงเรียนและผู้เรียน	 เช่น	อุดหนุนสมทบเป็นค่�ธรรมเนียม 

ก�รศึกษ�ให้นักเรียนในโรงเรียนก�รกุศล	 อุดหนุนเพิ่มเป็นค่�ใช้จ่�ยให้กับนักเรียนพิก�รในโรงเรียน 

ก�รศึกษ�พิเศษและโรงเรียนเรียนร่วม	 อุดหนุนค่�อ�ห�รกล�งวันให้กับนักเรียนในโรงเรียนก�รกุศล	

นักเรียนประสบภ�วะทุพโภชน�ก�รและนักเรียนย�กจนในโรงเรียนท่ัวไป	อุดหนุนค่�ก่อสร้�งปรับปรุง

อ�ค�รเรียนโรงเรียนก�รกุศลและโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้	อย่�งไรก็ต�ม	ก�รอุดหนุนต�ม

คว�มต้องก�รจำ�เป็นที่เป็นอยู่ยังเป็นก�รอุดหนุนให้ต�มลักษณะหรือประเภทของสถ�นศึกษ�เป็นหลัก 

ในขณะที่ควรต้องคำ�นึงถึงก�รช่วยเหลือต�มคว�มต้องก�รจำ�เป็นท่ีแตกต่�งกันของผู้เรียนท่ีกระจ�ย 

อยูใ่นโรงเรยีนทกุกลุม่อย่�งทัว่ถึง	รวมถงึโรงเรยีนทัว่ไปทีผู่เ้รยีนอ�จไม่มกีำ�ลงัจ่�ยค่�ธรรมเนยีมก�รศกึษ�	

	 	 ๓.๒.๔	 รัฐให้ก�รอุดหนุนเพื่อเพิ่มโอก�สในก�รเข้�ถึงก�รศึกษ�ท่ีมีคุณภ�พม�ตรฐ�น

สำ�หรับนักเรียนในพ้ืนที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้	 โดยคำ�นึงถึงอัตลักษณ์และบริบทที่แตกต่�งจ�กพื้นที่อื่น	

เช่น	เงินอดุหนุนค่�บรหิ�รจดัก�ร	ค่�ตอบแทนครสูอนศ�สน�	สำ�หรบัศนูย์ก�รศึกษ�อสิล�มประจำ�มสัยดิ	

(ต�ดีก�)	สถ�บันศึกษ�ปอเน�ะ	และโรงเรียนเอกชนสอนศ�สน�อิสล�มควบคู่วิช�ส�มัญและโรงเรียน 

ที่สอนศ�สน�อย่�งเดียว	 เงินอุดหนุนพัฒน�ประสิทธิภ�พก�รจัดก�รศึกษ�	 (อุดหนุนร�ยบุคคลเพิ่มเติม	 

๑๐	–	๑๕%	ของอตัร�ค่�ใช้จ่�ยร�ยบคุคล)		เงนิอดุหนนุพฒัน�คณุภ�พก�รศกึษ�ในพืน้ทีจ่งัหวดัช�ยแดน

ภ�คใต้	 (อุดหนุนเป็นร�ยเดือนสำ�หรับครูคนละ	๒,๕๐๐	บ�ท)	 เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนสอนศ�สน�

อิสล�มในโครงก�รต�มพระร�ชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ	สย�มบรมร�ชกุม�รี	เป็นต้น

ด้�นก�รศึกษ�ประเทศ ก�รศึกษ�เอกชน
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	 	 ๓.๒.๕	 นักเรยีนโรงเรยีนประเภทส�มัญศึกษ�ท่ีเรียนในห้องเรียนหลักสูตร	English	Program 

และนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนที่จัดก�รศึกษ�สูงกว่�คุณภ�พม�ตรฐ�นทั่วไป	ซึ่งโรงเรียนจำ�เป็นต้องเก็บ 

ค่�ธรรมเนียมสูงกว่�อัตร�ที่กระทรวงศึกษ�ธิก�รกำ�หนดเพื่อจัดก�รเรียนก�รสอนที่มีคุณภ�พสูงกว่�

ม�ตรฐ�นทั่วไป	ยังไม่ได้รับก�รอุดหนุนค่�ใช้จ่�ยร�ยบุคคลระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	ในขณะที่นักเรียน 

ในโรงเรียนของรัฐได้รับก�รสนับสนุนค่�ใช้จ่�ยสำ�หรับก�รศึกษ�พื้นฐ�นเช่นเดียวกับนักเรียนในห้องเรียน

ทั่วไป	 สภ�พดังกล่�วไม่เอื้อต่อก�รส่งเสริมโอก�สให้นักเรียนและโรงเรียนพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ� 

ที่สูงกว่�ม�ตรฐ�นทั่วไป	 โดยใช้หลักก�รให้ผู้เรียนร่วมระดมทรัพย�กร	 และส่งผลกระทบต่อโอก�ส 

ในก�รเรียนในห้องเรยีนคณุภ�พประเภทอืน่ๆ	เช่น	ห้องเรยีนพเิศษวทิย�ศ�สตร์	เป็นต้น	เนือ่งจ�กนกัเรยีน

และโรงเรียนไม่ได้รับก�รอุดหนุนจ�กรัฐเพื่อช่วยแบ่งเบ�ค่�ใช้จ่�ย	

	 	 ๓.๒.๖	 เด็กที่ไม่มีหลักฐ�นท�งทะเบียนร�ษฎรที่อ�ศัยอยู่ในประเทศไทย	ยังไม่ส�ม�รถ

ได้รับก�รอุดหนุนค่�ใช้จ่�ยก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นจ�กรัฐ	เนื่องจ�กข�ดหลักฐ�นและก�รกำ�หนดเลขรหัส

ประจำ�ตัว	๑๓	หลัก	ซึ่งต�มหลักก�รของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๕	กรกฎ�คม	๒๕๔๘	ให้ขย�ยโอก�ส

ท�งก�รศกึษ�แก่บคุคลทีไ่ม่มหีลกัฐ�นทะเบยีนร�ษฎรหรอืไม่มสีญัช�ตไิทยโดยเปิดกว้�งให้ทกุคนทีอ่�ศยั

ในประเทศส�ม�รถเข้�เรียนได้โดยไม่จำ�กัดระดับ	 ประเภท	 หรือพื้นที่ก�รศึกษ�	 ทั้งก�รรับเข้�เรียน 

ลงทะเบียนนักเรียน	 นักศึกษ�	 และก�รออกหลักฐ�นก�รศึกษ�เมื่อสำ�เร็จก�รศึกษ�แต่ละระดับ 

ต�มระเบียบฯ	และแนวปฏิบัติ	รวมถึงก�รให้เงินอุดหนุนเป็นค่�ใช้จ่�ยร�ยหัว

	 	 ๓.๒.๗	 ก�รศึกษ�ของโรงเรียนเอกชนนอกระบบมีหลักสูตรที่หล�กหล�ย	 ยืดหยุ่น	 

จดัก�รสอนได้ตรงต�มคว�มต้องก�รของผูเ้รยีน	ส�ม�รถช่วยพฒัน�กำ�ลงัคนให้สอดคล้องกบัคว�มต้องก�ร 

ในก�รพัฒน�ประเทศ	ช่วยสร้�งโอก�สในก�รเรียนรู้ตลอดชีวิต	และก�รเรียนรู้เพื่อก�รประกอบอ�ชีพ 

และรองรับสังคมสูงวัย	แต่ยังข�ดก�รเข้�ถึงแหล่งทุนของผู้เรียน	โดยเฉพ�ะผู้ที่มีฐ�นะย�กจนที่ต้องก�ร

ศึกษ�เพื่อนำ�ไปประกอบอ�ชีพ	ผู้พิก�รหรือผู้สูงวัยที่ต้องก�รเสริมสร้�งทักษะก�รดำ�รงชีวิตที่เหม�ะสม

 ๓.๓ ด้านประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

	 	 ๓.๓.๑	 ก�รประเมนิคณุภ�พภ�ยนอกรอบส�มของโรงเรยีนเอกชนประเภทส�มญัศึกษ�	

ระหว่�งปี	พ.ศ.๒๕๕๔	-	๒๕๕๘	โดยสำ�นักง�นรับรองม�ตรฐ�นและประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�	 (สมศ.)	 

มโีรงเรียนรับก�รประเมนิระดับปฐมวยัและระดบัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น	จำ�นวน	๕,๓๙๗	แห่ง	(มกี�รนบัซำ�้

เนื่องจ�กบ�งแห่งเปิดทั้งระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐ�น)	มีโรงเรียนได้รับก�รรับรอง	๔,๔๖๕	แห่ง	คิดเป็น

ร้อยละ	๘๒.๗๓	โรงเรียนที่ไม่ได้รับก�รรับรอง	จำ�นวน	๙๓๒	โรง	คิดเป็นร้อยละ	๑๗.๒๗	ดังต�ร�ง	๗	
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ตาราง ๗	 จำ�นวนโรงเรียนประเภทส�มัญศึกษ�ที่ผ่�นก�รรับรองคุณภ�พจ�กสำ�นักง�นรับรองม�ตรฐ�น 

		 และประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�

ระดับ
ปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน เปิดสองระดับ (๒,๐๒๗ โรง)

(๘๖๕ โรง)  (๔๗๘ โรง)  ปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน
รับรอง ไม่รับรอง รับรอง ไม่รับรอง รับรอง ไม่รับรอง รับรอง ไม่รับรอง

ดีม�ก ๔๒๗   ๓๘   ๑,๑๕๓   ๒๕๐  
ดี ๓๗๗ ๓๐ ๑๖๙ ๑๔๗ ๘๐๖ ๔๔ ๑,๒๔๕ ๓๗๓
พอใช้   ๒๑   ๑๑๑   ๒๑   ๑๕๐
ปรับปรุง   ๗   ๙   ๑   ๘
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ๓   ๔   ๒   ๑

รวม ๘๐๔ ๖๑ ๒๐๗ ๒๗๑ ๑,๙๕๙ ๖๘ ๑,๔๙๕ ๕๓๒
ร้อยละ ๙๒.๙ ๗.๑ ๔๓.๓ ๕๖.๗ ๙๖.๖ ๓.๔ ๗๓.๘ ๒๖.๒

ที่มา : ข้อมูลจ�กกลุ่มง�นโรงเรียนส�มัญศึกษ�	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน

	 	 ๓.๓.๒	 โรงเรยีนเอกชนส่วนใหญ่เป็นโรงเรยีนขน�ดเลก็และขน�ดกล�ง	ดงัแผนภ�พ	๑๑	

ส่งผลต่อจำ�นวนเงินอดุหนนุร�ยบคุคลและค่�ธรรมเนยีมก�รศกึษ�ทีไ่ด้รบัซึง่ต้องขึน้อยูก่บัจำ�นวนนกัเรยีน	

อ�จไม่เพียงพอเป็นค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดก�รศึกษ�ได้อย่�งมีคุณภ�พ	นอกจ�กนี้	 ยังมีโรงเรียนส่วนหนึ่ง 

ท่ีไม่ส�ม�รถเกบ็ค่�ธรรมเนียมก�รศึกษ�ได้หรือเกบ็ได้ไม่เตม็อตัร�ทีก่ระทรวงศกึษ�ธกิ�รกำ�หนดให้ส�ม�รถ

เก็บได้เนื่องจ�กฐ�นะท�งเศรษฐกิจของนักเรียน	 และโรงเรียนขน�ดเล็กท่ีรับเงินอุดหนุนมีคว�มเสี่ยง 

ต่อก�รเลิกกิจก�ร	

แผนภาพ ๑๑  สัดส่วนจำ�นวนโรงเรียนเอกชนจำ�แนกต�มขน�ดของโรงเรียน

ที่มา :  สงัเคร�ะห์จ�กข้อมลูสถิตกิ�รศกึษ�เอกชนปีก�รศกึษ�	๒๕๕๙	กลุม่ง�นทะเบยีน	สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รส่งเสรมิก�รศกึษ�เอกชน	/	
นับเฉพ�ะโรงเรียนที่มีข้อมูลจำ�นวนนักเรียน

น้อยกว่�	300	คน	=	1,855	รร.

300-999	คน	=	1,239	รร.

1,000-1,999	คน	=	443	รร.

2,000	คนขึ้นไป	=	199	รร.

50%
33%

12% 5%
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	 	 นอกจ�กน้ี	ขน�ดของโรงเรียนยังมแีนวโน้มส่งผลกระทบต่อประสทิธภิ�พก�รจัดก�รศกึษ�

ของโรงเรียน	เมื่อเปรียบเทียบคะแนน	O-NET	เฉลี่ย	 ซ่ึงเป็นผลลัพธ์ของระบบก�รจัดก�รศึกษ�	จำ�แนก

ต�มขน�ดของโรงเรียนพบว่�	 ในทุกระดับชั้น	 โรงเรียนขน�ดใหญ่พิเศษ	 (นักเรียน	๒,๐๐๐	คนขึ้นไป 

มคีะแนนเฉลีย่สงูสดุ	รองลงม�คือโรงเรยีนขน�ดใหญ่	(นกัเรยีน	๑,๐๐๐	-	๑,๙๙๙	คน)	โรงเรยีนขน�ดกล�ง	

(นักเรียน	๓๐๐	-	๙๙๙	คน)	และโรงเรียนขน�ดเล็ก	(นักเรียนน้อยกว่�	๓๐๐	คน)	มีคะแนนเฉลี่ยตำ่�สุด 

ดังแผนภ�พ	๑๒	

แผนภาพ ๑๒  คะแนน	O-NET	เฉลี่ยจำ�แนกต�มขน�ดของโรงเรียนเอกชน

ที่มา :	 	สังเคร�ะห์จ�กข้อมูลคะแนน	O-NET	ปี	๒๕๕๙	จ�กสถ�บันทดสอบท�งก�รศึกษ�แห่งช�ติ	(องค์ก�รมห�ชน)

	 	 ๓.๓.๓	 เมื่อพิจ�รณ�ด้�นผลลัพธ์ของก�รจัดก�รศึกษ�จ�กคะแนน	O-NET	โรงเรียน

เอกชนส่วนใหญ่มีคุณภ�พก�รศึกษ�ยังไม่เป็นที่น่�พอใจ	 โรงเรียนที่จัดก�รศึกษ�มีคุณภ�พผ่�นเกณฑ์ 

ร้อยละ	๕๐	มีจำ�นวนน้อยม�ก	โดยระดับประถมศึกษ�	มีโรงเรียนที่มีคะแนน	O-NET	เฉลี่ยรวมทุกวิช� 

ตำ่�กว่�ร้อยละ	๕๐	จำ�นวน	๑,๕๖๐	โรง	คะแนนร้อยละ	๕๐	ขึ้นไป	๖๑๑	โรง	ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น	

คะแนนตำ่�กว่�ร้อยละ	๕๐	จำ�นวน	๑,๑๙๖	โรง	คะแนนร้อยละ	๕๐	ขึ้นไป	๘๔	โรง	ระดับมัธยมศึกษ� 

ตอนปล�ย	คะแนนตำ�่กว่�ร้อยละ	๕๐	จำ�นวน	๖๖๔	โรง	คะแนนร้อยละ	๕๐	ขึน้ไป	๑๘	โรง	โดยมสีดัส่วน

แสดงได้ต�มแผนภ�พ	๑๓	

ป.6 ม.3 ม.6

น้อยกว่�	300	คน	 300-999	คน	 1,000-1,999	คน	 2,000	คนขึ้นไป

43.6

33.3
27.8 29.1

32.4
37.135.0

38.2
42.744.5

47.1 52.3
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ป.6

71.9%

28.1%
93.4%

6.6%

97.4%

2.6%

ม.3 ม.6

ตำ่�กว่�	50	คะแนน 50	คะแนนขึ้นไป

แผนภาพ ๑๓  ร้อยละของโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนน	O-NET	เฉลี่ยตำ่�กว่�	๕๐	คะแนน	

ที่มา :	 	สังเคร�ะห์จ�กข้อมูลคะแนน	O-NET	ปี	๒๕๕๙	จ�กสถ�บันทดสอบท�งก�รศึกษ�แห่งช�ติ	(องค์ก�รมห�ชน)

	 	 ๓.๓.๔	 โรงเรียนเอกชนส่วนหนึ่งมีศักยภ�พในก�รจัดก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พสูงกว่�หรือ 

มีรูปแบบที่โดดเด่นจ�กคุณภ�พม�ตรฐ�นทั่วไป	 เป็นโรงเรียนท�งเลือกท่ีส�ม�รถสนองตอบต่อ 

คว�มต้องก�รของผู้ปกครองและผู ้เรียน	 มีก�รนำ�นวัตกรรมเข้�ม�ใช้ในก�รจัดก�รเรียนก�รสอน 

เพ่ือพัฒน�คุณภ�พผู้เรียน	 เช่น	ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนแบบมอนเตสซอรี่	 โรงเรียนวิถีพุทธ	ห้องเรียน	

English	Program	ซึง่ควรมแีนวท�งส่งเสรมิให้โรงเรยีนมคีว�มยดืหยุน่และคล่องตวัในก�รจดัทำ�หลกัสตูร	

ก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	 ก�รวัดและประเมินผลให้ม�กข้ึน	 เพ่ือช่วยส่งเสริมก�รจัดก�รศึกษ�ท่ีเป็น 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน	และสอดคล้องกับพระร�ชบัญญัติโรงเรียนเอกชน	พ.ศ.	๒๕๕๐	 ท่ีได้กำ�หนดให้ 

คณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน	 มีอำ�น�จหน้�ที่กำ�หนดม�ตรฐ�นและแผนพัฒน�หลักสูตร 

ก�รศึกษ�เอกชน	

	 	 นอกจ�กนี้	จ�กก�รประเมินโรงเรียนเอกชนท่ีมีระดับคุณภ�พสู่ม�ตรฐ�นส�กล	(สูงกว่�

เกณฑ์ก�รประเมนิม�ตรฐ�นทัว่ไป)	มโีรงเรยีนเอกชนท่ีผ่�นเกณฑ์ก�รประเมนิของสำ�นกัง�นคณะกรรมก�ร 

ส่งเสรมิก�รศกึษ�เอกชน	จำ�นวน	๖๐	โรง		จำ�แนกเป็น	ปีก�รศกึษ�	๒๕๕๗	จำ�นวน	๒๒	โรง	ปีก�รศกึษ�	๒๕๕๘ 

จำ�นวน	๒๖	โรง	ปีก�รศึกษ�	๒๕๕๙	จำ�นวน	๑๔	โรง	ซึ่งโรงเรียนที่มีคุณภ�พสูงดังกล่�วเป็นจุดแข็งของ

ก�รศกึษ�เอกชน	ส�ม�รถเป็นแบบอย่�งก�รยกระดับคณุภ�พก�รศกึษ�ให้กบัโรงเรยีนอืน่ๆ	ซ่ึงสำ�นกัง�นฯ	

ควรมีแนวท�งส่งเสริมให้โรงเรียนเหล่�นี้ได้รับประโยชน์จ�กผลก�รประเมินคุณภ�พด้วยเพื่อกระตุ้นให้

โรงเรียนเอกชนมีก�รยกระดับคุณภ�พ
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	 	 เมื่อพิจ�รณ�จ�กผลสัมฤทธ์ิท�งก�รเรียนเป็นร�ยโรงเรียน	โรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียง

หล�ยแห่งจัดก�รศึกษ�ได้คุณภ�พม�ตรฐ�นเทียบเท่�กับโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงของรัฐ	ก�รแข่งขันวิช�ก�ร

ในระดบัน�น�ช�ติส่วนใหญ่จะมนัีกเรยีนโรงเรยีนเอกชนได้รบัร�งวลัร่วมอยูด้่วย	ในขณะทีก่�รจดัก�รศกึษ�

ในระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนได้รับคว�มนิยมจ�กผู้ปกครองในก�รส่งบุตรหล�นเข้�เรียนในสัดส่วน

ที่สูงกว่�ระดับชั้นอื่น	 โดยมีสัดส่วนนักเรียนรัฐต่อเอกชน	๖๔	 :	๓๖	และโรงเรียนเอกชนยังคงมีจุดแข็ง 

ด้�นก�รจัดก�รศึกษ�อนุบ�ลส�มขวบ	 แต่ก็เส่ียงต่อจำ�นวนผู้เรียนท่ีอ�จลดลง	 จ�กก�รขย�ยก�รจัด 

ก�รศึกษ�อนุบ�ลส�มขวบของโรงเรียนรัฐและท้องถิ่นต�มรัฐธรรมนูญและประช�กรวัยเรียนที่ลดลง

	 	 ๓.๓.๕		ในส่วนม�ตรฐ�นของโรงเรยีนน�น�ช�ต	ิได้รบัก�รยอมรับว่�มคุีณภ�พม�ตรฐ�น

ส�กล	ส่วนใหญ่มผีลก�รประกนัคุณภ�พภ�ยในระดับดีม�ก	ดงัต�ร�ง	๘	และในระดบัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น

ต้องผ่�นก�รประเมนิคณุภ�พจ�กองค์กรต่�งประเทศและสำ�นกัง�นรบัรองม�ตรฐ�นและประเมินคุณภ�พ

ก�รศึกษ�	 ซึ่งสำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน	ต้องมีแนวท�งก�รดำ�เนินง�นท่ีเป็น

ม�ตรฐ�นส�กลในก�รกำ�กับ	ส่งเสริม	และสนับสนุนท่ีสอดคล้องกับบริบทก�รจัดก�รศึกษ�ของโรงเรียน

น�น�ช�ติ	 เช่น	 ด้�นก�รพิจ�รณ�หลักสูตร	 ด้�นก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�	 ด้�นก�รเทียบโอน 

วุฒิก�รศึกษ�	เป็นต้น

ตาราง ๘ 	ผลก�รตรวจติดต�มประเมินผลก�รจัดก�รศึกษ�โรงเรียนน�น�ช�ติ	

ปี พ.ศ. จำานวน รร. ระดับการประกันคุณภาพภายใน Joint

  กทม. ภูมิภาค รวม ดีมาก ดี พอใช้ รับรอง
ไม่

รับรอง 
 

๒๕๕๕ ๒๙ ๙ ๓๘ ๓๓ ๕   ๓๘ 	- ๑๗

๒๕๕๖ ๑๒ ๑๘ ๓๐ ๒๑ ๙   ๓๐ 	- ๑๗

๒๕๕๗ ๒๖ ๑๖ ๔๒ ๔๐ ๒   ๔๒ 	- ๒๕

๒๕๕๘ ๔๔ ๑๒ ๕๖ ๔๖ ๙ ๑ ๕๖ 	- ๓๑

๒๕๕๙ ๑๒ ๒๒ ๓๔ ๓๐ ๔   ๓๔ 	- ๑๗

  ๑๒๓ ๗๗ ๒๐๐ ๑๗๐ ๒๙ ๑ ๒๐๐   ๑๐๗

ที่มา :	 	กลุ่มง�นโรงเรียนนโยบ�ยพิเศษ	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน	/	 Joint	หม�ยถึง	ผ่�นก�รประเมิน 
ทั้งองค์กรต่�งประเทศและสำ�นักง�นรับรองม�ตรฐ�นและประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�	(สมศ.)

	 	 ๓.๓.๖	 ก�รส่งเสริมระบบวิช�ชีพครูในโรงเรียนเอกชนยังข�ดประสิทธิภ�พ	ครูโรงเรียน

เอกชนถูกกำ�หนดให้ต้องมีคุณภ�พม�ตรฐ�นวิช�ชีพต�มที่พระร�ชบัญญัติสภ�ครูและบุคล�กรท�ง 

ก�รศึกษ�	พ.ศ.	๒๕๔๖	กำ�หนด	เช่นเดียวกับข�้ร�ชก�รครู	แต่ในท�งปฏิบัติครูโรงเรียนเอกชนมีสถ�นะ

เป็นเพียงพนักง�นของโรงเรยีน	ได้รบัค่�ตอบแทนและสวัสดกิ�รทีต่ำ�่กว่�ข้�ร�ชก�รครูม�ก	ส่งผลต่อขวญั



แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔46

กำ�ลังใจและก�รพัฒน�สมรรถนะก�รสอนของคร	ูครท่ีูมทัีกษะและประสบก�รณ์ก�รสอนไปสอบบรรจเุป็น

ข้�ร�ชก�รครูหรือย้�ยไปสอนในโรงเรียนที่มีคุณภ�พสูงกว่�	 ทำ�ให้ก�รสอนไม่ต่อเนื่องและส่งผลให ้

โรงเรียนเอกชนไม่ส�ม�รถเลอืกครทูีม่คีว�มรูค้ว�มส�ม�รถหรอืมคีณุวฒุทิีต่รงกบัวชิ�ทีส่อนได้	นอกจ�กนี้	

ครูส่วนใหญ่ยังข�ดก�รพัฒน�คว�มรู้และทักษะก�รจัดก�รเรียนก�รสอนในศตวรรษที่	๒๑	หรือก�รสอน

แบบ	Active	Learning	ทีเ่น้นให้ผูเ้รยีนเป็นศนูย์กล�งเพือ่ให้เกดิกระบวนก�รคดิและก�รเรยีนรูด้้วยตวัเอง

อย่�งต่อเนื่อง	 อย่�งไรก็ต�ม	 ก�รบริห�รจัดก�รโดยเอกชนช่วยให้ครูมีก�รปฏิบัติง�นท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ตอบสนองต่อเป้�หม�ยของโรงเรียนได้รวดเร็วกว่�ระบบร�ชก�ร	

	 	 ๓.๓.๗	 โรงเรียนเอกชนยังได้รับก�รส่งเสริมด้�นก�รพัฒน�คุณภ�พวิช�ก�รจ�กรัฐ 

ค่อนข้�งน้อย	ในขณะทีเ่งนิอดุหนนุค่�ใช้จ่�ยในก�รจดัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นยงัอยูใ่นอตัร�ทีต่ำ�่	ไม่เพยีงพอ

สำ�หรับก�รพัฒน�คุณภ�พด้วยโรงเรียนเอง	นอกจ�กนี้	มีปัญห�โรงเรียนบ�งแห่งไม่ให้คว�มสำ�คัญกับ 

ก�รพัฒน�คณุภ�พก�รศกึษ�	โดยเน้นเพยีงก�รบรหิ�รจดัก�รเงนิอุดหนนุ	ก�รส่งเสรมิและพฒัน�คุณภ�พ

ก�รจดัก�รศกึษ�ให้กบัโรงเรยีนเอกชน	ยงัไม่มุง่ไปทีก่�รเสรมิสร้�งศักยภ�พของโรงเรยีนให้มคีว�มเข้มแข็ง

และใช้โรงเรียนเป็นฐ�นในก�รพัฒน�ตัวเอง	ยังเป็นเพียงก�รพัฒน�ที่ปล�ยเหตุ	เช่น	ก�รอบรมครู	อบรม

นกัเรียน	และยงัไม่สอดคล้องกบัคว�มต้องก�รจำ�เป็นทีแ่ตกต่�งกนัของโรงเรยีนแต่ละกลุม่	เช่น	โรงเรยีนที่

มคีะแนนผลสัมฤทธิท์�งก�รเรยีนของนกัเรยีนอยูใ่นระดบัตำ�่ม�กควรได้รบัก�รพฒัน�เร่งด่วนก่อน	เป็นต้น

	 	 ๓.๓.๘	 ต�มกฎหม�ยกำ�หนดให้โรงเรียนเอกชนเป็นนิติบุคคล	 ทำ�ให้มีอำ�น�จใน 

ก�รกำ�หนดทิศท�งก�รบริห�ร	กำ�หนดนโยบ�ย	แผน	และยุทธศ�สตร์ของโรงเรียน	มีคว�มคล่องตัวและ

ยดืหยุน่ในก�รบรหิ�รจัดก�รศึกษ�	ส�ม�รถระดมทรัพย�กรก�รศึกษ�ได้	ในขณะเดยีวกนัระบบก�รบรหิ�ร

ง�นที่ขึ้นอยู ่กับก�รตัดสินใจของผู ้รับใบอนุญ�ตก็เสี่ยงต่อก�รด้อยคุณภ�พหรือก�รเลิกล้มกิจก�ร 

โดยรัฐไม่ส�ม�รถควบคุมหรือเข้�ไปแก้ไขปัญห�ได้อย่�งทันท่วงที

	 	 ๓.๓.๙	 ข�ดระบบและกลไกก�รกำ�กบั	ตรวจสอบ	ตดิต�ม	ประเมนิผล	เพือ่ให้ก�รบรหิ�ร 

จัดก�รศึกษ�ของโรงเรียนมีประสิทธิภ�พ	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	และอยู่บนหลักคว�มรับผิดชอบ	เช่น	 

ก�รเปิดเผยข้อมลูด้�นคณุภ�พและประสทิธิภ�พของโรงเรียนเพือ่ก�รตรวจสอบและสร้�งคว�มเป็นธรรม

ให้กับผู้ปกครองและผู้เรียนในฐ�นะผู้บริโภค	ก�รว�งระบบก�รจัดสรรเงินอุดหนุนก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

ท่ีสะท้อนประสทิธภิ�พก�รจดัก�รศกึษ�	ก�รกำ�หนดม�ตรก�รลงโทษในกรณทีีโ่รงเรยีนไม่ดำ�เนนิก�รต�ม

กฎ	ระเบียบ	หรือจัดก�รศึกษ�ไม่มีคุณภ�พและประสิทธิภ�พ	เป็นต้น

	 	 ๓.๓.๑๐	 โรงเรียนเอกชนนอกระบบมีคว�มแตกต่�งหล�กหล�ยทั้งในด้�นหลักสูตร 

และม�ตรฐ�นคุณภ�พ	 มีก�รเปลี่ยนแปลงก�รดำ�เนินก�รอย่�งรวดเร็ว	 ในขณะที่โรงเรียนบ�งแห่ง 

จัดก�รศึกษ�ไม่ได้ม�ตรฐ�นหรือไม่ดำ�เนินก�รต�มที่ได้รับอนุญ�ต	และไม่ร�ยง�นข้อมูลต่อสำ�นักง�น 

คณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน	ทำ�ให้ย�กต่อก�รเข�้ไปช่วยส่งเสริมอย่�งเป็นระบบ	นอกจ�กนี	้ 
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มีก�รควบคุมด้�นกฎ	ระเบียบ	และม�ตรฐ�นก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�นอื่นที่เกี่ยวข้องกับส�ข�วิช� 

ทีโ่รงเรยีนเปิดสอน	ซึง่กระทบกบัก�รจดัก�รศกึษ�ของโรงเรยีน	เช่น	ด้�นก�รบรบิ�ล	ก�รนวดสป�	ทีต้่อง

เก่ียวข้องกับระเบียบและม�ตรฐ�นของกระทรวงส�ธ�รณสุข	 ก�รสอนขับรถยนต์ที่ต้องเกี่ยวข้องกับ

ระเบยีบและม�ตรฐ�นของกรมก�รขนส่งท�งบก	เป็นต้น	ซึง่สำ�นกัง�นฯ	ต้องเพิม่ก�รดำ�เนนิง�นด้�นภ�คี

เครอืข่�ยกบัหน่วยง�นต่�งๆ	และโรงเรยีนเอกชนเพือ่ส่งเสรมิก�รจดัก�รศกึษ�ให้มคีณุภ�พม�ตรฐ�นและ

มีคว�มคล่องตัว

	 	 ๓.๓.๑๑	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชนได้ดำ�เนินก�รง�นและ

โครงก�รเพื่อพัฒน�ประสิทธิภ�พก�รจัดก�รศึกษ�ของโรงเรียน	ที่สำ�คัญ	เช่น	ก�รตรวจติดต�ม	ประเมิน

ผลก�รจัดก�รศึกษ�โรงเรียนเอกชนประเภทส�มัญศึกษ�	น�น�ช�ติ	และนอกระบบ		ส่งเสริมและพัฒน�

โรงเรยีนเอกชนประเภทส�มญัศกึษ�ให้มคีณุภ�พสูม่�ตรฐ�นส�กล	อดุหนนุสือ่ก�รเรยีนก�รสอน	ครภุณัฑ์

คอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนที่รับเงินอุดหนุน	 ต�มโครงก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�โดยใช้เทคโนโลยี

ส�รสนเทศ	 (สม�ร์ทคล�สรูม)	 	บริห�รกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบเพื่อให้โรงเรียนกู้หรือยืมไปใช ้

ในก�รก่อสร้�ง	หรือก�รซ่อมแซมอ�ค�รเรียน	อ�ค�รประกอบ	ก�รจัดซ้ืออุปกรณ์ก�รเรียนก�รสอน 

ต�มหลักสูตรและพัฒน�คุณภ�พก�รเรียนก�รสอน	 เป็นต้น	 ซ่ึงควรมีก�รส่งเสริมให้โรงเรียนยกระดับ

คณุภ�พก�รศกึษ�โดยผ่�นช่องท�งต่�งๆ	ทีม่อียู	่เช่น	โรงเรยีนร�งวลัพระร�ชท�น	ก�รแข่งขนัด้�นวชิ�ก�ร

และวิช�ชีพในระดับช�ติและน�น�ช�ติ	 เป็นต้น	ควรมีก�รทำ�พันธะสัญญ�กับโรงเรียนในก�รยกระดับ

คุณภ�พก�รศึกษ�โดยรัฐสนับสนุนงบประม�ณแบบมีเงื่อนไข	สร้�งเครือข่�ยก�รพัฒน�โดยรวมกลุ่มและ

สนับสนุนโรงเรยีนทีม่คีว�มมุง่มัน่ในก�รพฒัน�คณุภ�พก�รศกึษ�	เพือ่กระตุน้ให้เกดิก�รยกระดบัคณุภ�พ

ก�รศึกษ�ทั้งระบบ

 ๓.๔ ด้านบทบาทการมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษา 

	 	 ๓.๔.๑	 เมื่อเปรียบเทียบจำ�นวนนักเรียนโรงเรียนเอกชน	ระหว่�งปีก�รศึกษ�	๒๕๕๕	–	

๒๕๕๙	โรงเรียนประเภทส�มญัศกึษ�	เพิม่ขึน้	๗,๗๒๘	คน	คดิเป็นร้อยละ	๐.๔	โรงเรยีนน�น�ช�ต	ิเพ่ิมขึน้	

๑๕,๕๒๒	คน	คดิเป็นร้อยละ	๔๓.๘		โรงเรยีนเอกชนนอกระบบหลกัสตูรระยะสัน้	เพิม่ข้ึน	๒๒๖,๕๘๖	คน	

คดิเป็นร้อยละ	๒๙	สถ�บนัศกึษ�ปอเน�ะ	เพิม่ขึน้	๕,๖๒๓	คน	คดิเป็นร้อยละ	๑๔.๖	และศูนย์ก�รศกึษ�

อิสล�มประจำ�มัสยิด	 (ต�ดีก�)	นักเรียนลดลง	๑๑,๓๘๑	คน	คิดเป็นร้อยละ	๕.๓	และเมื่อเปรียบเทียบ

สัดส่วนนักเรียนในระบบรัฐต่อเอกชน	มีสัดส่วนเพ่ิมข้ึนจ�กปี	๒๕๕๔	 ท่ีสัดส่วน	๘๐.๔	 :	๑๙.๖	 เป็น	 

๗๘.๕	:	๒๑.๕	ในปีก�รศึกษ�	๒๕๕๘	ซึ่งมีจำ�นวนและสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นไม่ม�ก	ดังต�ร�ง	๙	-	๑๐
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ตาราง ๙ 	เปรยีบเทยีบจำ�นวนโรงเรยีน	นกัเรียน	คร	ูในโรงเรยีนเอกชน	ปีก�รศึกษ�	๒๕๕๕	และ	๒๕๕๙

ประเภท
โรงเรียน นักเรียน

๒๕๕๕ ๒๕๕๙ เพิ่มขึ้น ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ เพิ่มขึ้น

๑. โรงเรียนในระบบ ๓,๘๔๗ ๔,๐๖๙ ๒๒๒ ๒,๒๐๗,๙๓๐ ๒,๒๓๑,๑๘๐ ๒๓,๒๕๐

     ๑.๑ ประเภทสามัญศึกษา ๓,๗๐๙ ๓,๘๙๔ ๑๘๕ ๒,๑๗๒,๔๙๔ ๒,๑๘๐,๒๒๒ ๗,๗๒๘

												๑.๑.๑	 ก่อนประถมศึกษ� ๓,๑๓๐ ๓,๔๒๕ ๒๙๕ ๖๔๑,๔๕๓ ๖๓๐,๖๖๕ -๑๐,๗๘๘

												๑.๑.๒	 ประถมศึกษ� ๒,๐๗๔ ๒,๔๖๕ ๓๙๑ ๑,๐๑๕,๕๒๙ ๑,๐๖๗,๑๘๔ ๕๑,๖๕๕

												๑.๑.๓	 มัธยมฯ	ต้น ๑,๓๑๙ ๑,๓๖๙ ๕๐ ๓๓๙,๒๕๘ ๓๒๐,๙๑๘ -๑๘,๓๔๐

												๑.๑.๔	 มัธยมฯ	ปล�ย ๕๙๑ ๗๓๔ ๑๔๓ ๑๗๖,๒๕๔ ๑๖๑,๔๕๕ -๑๔,๗๙๙

     ๑.๒  ประเภทนานาชาติ ๑๓๘ ๑๗๕ ๓๗ ๓๕,๔๓๖ ๕๐,๙๕๘ ๑๕,๕๒๒

๒.  โรงเรียนนอกระบบ ๗,๗๐๑ ๘,๕๗๒ ๘๗๑ ๑,๐๓๗,๐๘๓ ๑,๒๕๗,๙๑๑ ๒๒๐,๘๒๘

     ๒.๑  หลักสูตรระยะสั้น ๕,๒๒๑ ๕,๙๘๗ ๗๖๖ ๗๘๒,๕๑๗ ๑,๐๐๙,๑๐๓ ๒๒๖,๕๘๖

													๒.๑.๑	สอนศ�สน� ๑๙๔ ๑๘๘ -๖ ๑๑,๕๙๔ ๑๒,๑๑๐ ๕๑๖

													๒.๑.๒	ศิลปและกีฬ� ๕๐๓ ๖๑๖ ๑๑๓ ๓๙,๙๔๑ ๔๑,๐๐๖ ๑,๐๖๕

													๒.๑.๓	วิช�ชีพ ๒,๔๗๕ ๒,๖๕๙ ๑๘๔ ๒๗๔,๔๗๗ ๔๓๕,๗๗๔ ๑๖๑,๒๙๗

													๒.๑.๔	กวดวิช� ๒,๐๐๕ ๒,๔๒๒ ๔๑๗ ๔๕๓,๘๘๑ ๔๙๑,๕๓๘ ๓๗,๖๕๗

													๒.๑.๕	 สร้�งเสริมทักษะชีวิต ๔๔ ๑๐๒ ๕๘ ๒,๖๒๔ ๒๘,๖๗๕ ๒๖,๐๕๑

     ๒.๒  สถาบันศึกษาปอเนาะ ๔๒๐ ๔๗๙ ๕๙ ๓๘,๖๑๒ ๔๔,๒๓๕ ๕,๖๒๓

     ๒.๓  ศูนย์การศึกษาอิสลาม 
            ประจำามัสยิด(ตาดีกา)

๒,๐๖๐ ๒,๑๐๖ ๔๖ ๒๑๕,๙๕๔ ๒๐๔,๕๗๓ -๑๑,๓๘๑

รวม ๑๑,๕๔๘ ๑๒,๖๔๑ ๑,๐๙๓ ๓,๒๔๕,๐๑๓ ๓,๔๘๙,๐๙๑ ๒๔๔,๐๗๘

ที่มา :	สถิติก�รศึกษ�เอกชน	ปี	๒๕๕๕	ข้อมูลปี	๒๕๕๙	จ�กกลุ่มง�นทะเบียน	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน
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ตาราง ๑๐		สัดส่วนนักเรียนในระบบ	รัฐ	:	เอกชน	ปีก�รศึกษ�	๒๕๕๔	-	๒๕๕๘

ระดับ / ปีการศึกษา ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘

ก่อนประถมศึกษา          

			นักเรียนรัฐ ๑,๒๑๘,๘๔๖ ๑,๑๘๙,๒๗๘ ๑,๑๓๑,๑๙๙ ๑,๑๑๑,๑๑๙ ๑,๑๐๘,๖๙๐

			นักเรียนเอกชน ๖๑๙,๓๖๔ ๖๔๑,๔๕๓ ๖๓๗,๔๕๙ ๕๗๙,๖๕๒ ๖๓๒,๓๘๓

			สัดส่วนรัฐ	:	เอกชน ๖๖.๓	:	๓๓.๗ ๖๕.๐	:	๓๕.๐ ๖๔.๐	:	๓๖.๐ ๖๕.๗	:	๓๔.๓ ๖๓.๗	:	๓๖.๓

ประถมศึกษา          

			นักเรียนรัฐ ๔,๐๐๙,๐๒๘ ๓,๙๒๓,๕๑๕ ๓,๘๖๗,๖๔๐ ๓,๘๓๖,๓๕๒ ๓,๗๘๙,๖๐๑

			นักเรียนเอกชน ๙๘๔,๐๐๑ ๑,๐๑๕,๕๒๙ ๑,๐๓๕,๙๓๙ ๑,๐๒๕,๔๕๙ ๑,๐๗๖,๘๔๘

			สัดส่วนรัฐ	:	เอกชน ๘๐.๓	:	๑๙.๗ ๗๙.๔	:	๒๐.๖ ๗๘.๙	:	๒๑.๑ ๗๘.๙	:	๒๑.๑ ๗๗.๙	:	๒๒.๑

มัธยมศึกษาตอนต้น          

			นักเรียนรัฐ ๒,๒๗๐,๘๓๘ ๒,๑๒๐,๙๕๐ ๒,๐๔๓,๙๙๒ ๑,๙๙๗,๑๖๑ ๑,๙๘๒,๑๗๔

			นักเรียนเอกชน ๓๕๓,๓๓๙ ๓๓๙,๒๕๘ ๓๓๒,๐๐๔ ๓๑๗,๗๙๔ ๓๒๖,๒๖๕

			สัดส่วนรัฐ	:	เอกชน ๘๖.๕	:	๑๓.๕ ๘๖.๒	:	๑๓.๘ ๘๖.๐	:	๑๔.๐ ๘๖.๓	:	๑๓.๗ ๘๕.๙	:	๑๔.๑

มัธยมศึกษาตอนปลาย          

			นักเรียนรัฐ ๑,๑๘๗,๒๗๕ ๑,๒๒๑,๐๓๒ ๑,๒๕๘,๘๗๔ ๑,๒๒๕,๐๖๔ ๑,๑๗๔,๑๕๙

			นักเรียนเอกชน ๑๖๔,๙๔๗ ๑๗๖,๒๕๔ ๑๗๙,๐๗๘ ๑๗๒,๗๕๔ ๑๖๙,๙๐๔

			สัดส่วนรัฐ	:	เอกชน ๘๗.๘	:	๑๒.๒ ๘๗.๔	:	๑๒.๖ ๘๗.๕	:	๑๒.๕ ๘๗.๖	:	๑๒.๔ ๘๗.๔	:	๑๒.๖

รวมทุกระดับ          

			นักเรียนรัฐ ๘,๖๘๕,๙๘๗ ๘,๔๕๔,๗๗๕ ๘,๓๐๑,๗๐๕ ๘,๑๖๙,๖๙๖ ๘,๐๕๔,๖๒๔

			นักเรียนเอกชน ๒,๑๒๑,๖๕๑ ๒,๑๗๒,๔๙๔ ๒,๑๘๔,๔๘๐ ๒,๐๙๕,๖๕๙ ๒,๒๐๕,๔๐๐

			สัดส่วนรัฐ	:	เอกชน ๘๐.๔	:	๑๙.๖ ๗๙.๖	:	๒๐.๔ ๗๙.๒	:	๒๐.๘ ๗๙.๖	:	๒๐.๔ ๗๘.๕	:	๒๑.๕

ที่มา :	 	จำ�นวนนักเรียนรัฐสังเคร�ะห์จ�กเอกส�รสถิติก�รศึกษ�ของประเทศไทยของสำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�	 (ไม่รวม 
ศนูย์พฒัน�เดก็เลก็)	จำ�นวนนกัเรยีนโรงเรยีนเอกชนจ�กสถติกิ�รศกึษ�เอกชนของสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รส่งเสรมิก�รศกึษ�เอกชน	
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	 	 ๓.๔.๒	 ก�รดำ�เนินกจิก�รโรงเรยีนเอกชนได้รับก�รยกเว้นภ�ษเีงนิได้	แต่ไม่รวมถึงกจิก�ร

โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทกวดวิช�	 และได้รับก�รยกเว้นภ�ษีเงินได้	 ภ�ษีมูลค่�เพิ่ม	 ภ�ษี 

ธรุกิจเฉพ�ะ	และอ�กรแสตมป์	สำ�หรบัก�รโอนกรรมสทิธิห์รือสทิธคิรอบครองในท่ีดนิและอสงัห�รมิทรพัย์

ที่เป็นส่วนควบของที่ดิน	รวมทั้งทรัพย์สินใดๆ	ที่จะต้องใช้ในกิจก�รโรงเรียน	และก�รบริจ�คท่ีดินและ

อสังห�ริมทรัพย์ที่เป็นส่วนควบของที่ดินให้แก่โรงเรียนในระบบต�มกฎหม�ยว่�ด้วยโรงเรียนเอกชน 

เพื่อประโยชน์ในก�รจัดก�รศึกษ�	รวมทั้งก�รโอนทรัพย์สินดังกล่�วคืนให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญ�ตให้จัดตั้ง

โรงเรียนเอกชนเจ้�ของเดิม	 ผู้บริจ�ค	 หรือท�ย�ทเม่ือโรงเรียนในระบบเลิกใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือ 

เลิกกิจก�ร	 เพื่อให้เป็นไปต�มที่กฎหม�ยว่�ด้วยโรงเรียนเอกชนกำ�หนด	 ท้ังนี้	 ต�มท่ีได้มีกฎกระทรวง 

หรือพระร�ชกฤษฎีก�กำ�หนดก�รยกเว้นไว้

	 	 ๓.๔.๓	 ภ�พลักษณ์ของโรงเรียนเอกชนมักถูกมองว่�เป็นภ�ระของภ�ครัฐโดยเฉพ�ะ 

ในด้�นงบประม�ณเพื่อก�รอุดหนุน	หน่วยง�นและเจ้�หน้�ท่ีรัฐตลอดจนภ�คสังคม	ยังไม่เข้�ใจบทบ�ท

คว�มสำ�คัญของก�รศึกษ�เอกชน	มองว่�ก�รจัดก�รศึกษ�ของโรงเรียนเอกชนเป็นธุรกิจม�กกว่�ก�รเป็น

ผู้ผลิตและพัฒน�ศักยภ�พทุนมนุษย์	 เห็นว่�โรงเรียนและนักเรียนมีฐ�นะดีอยู่แล้ว	ไม่จำ�เป็นต้องอุดหนุน	

ในขณะทีโ่รงเรยีนเอกชนมบีทบ�ทสำ�คัญในก�รช่วยแบ่งเบ�ภ�ระงบประม�ณภ�ครฐั	ช่วยยกระดบัคณุภ�พ

ก�รศึกษ�	และสร้�งโอก�สท�งก�รศึกษ�	นอกจ�กนี้	ปัญห�ก�รดำ�เนินกิจก�รของโรงเรียนบ�งแห่ง	เช่น	

ก�รทจุริตก�รเบกิจ่�ยเงนิอดุหนนุ	ก�รมข้ีอร้องเรยีนก�รเกบ็ค่�ธรรมเนยีม	ก�รจดัก�รศกึษ�ไม่ได้คณุภ�พ

ม�ตรฐ�น	ก�รเลิกล้มกิจก�รกะทันหัน	 ล้วนส่งผลต่อภ�พลักษณ์ของก�รศึกษ�เอกชนซึ่งมีส่วนทำ�ให ้

ภ�ครัฐและสังคมข�ดคว�มไว้ว�งใจให้โรงเรียนเอกชนเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รจัดก�รศึกษ�	

	 	 ด้�นภ�พลกัษณ์ก�รจัดก�รศึกษ�ของโรงเรยีนเอกชนนอกระบบยงัไม่เป็นท่ีรูจ้กัของสังคม

เหมือนหลักสูตรระยะส้ันที่จัดโดยรัฐซึ่งได้แก่	 สำ�นักง�นส่งเสริมก�รศึกษ�นอกระบบและก�รศึกษ� 

ต�มอธัย�ศยั	(กศน.)		วทิย�ลยัอ�ชวีศกึษ�ของรฐั	ในขณะทีโ่รงเรยีนเอกชนนอกระบบมกี�รจดัก�รศกึษ� 

ที่ได้รับคว�มนิยมในหล�ยส�ข�	 เช่น	 นวดแผนไทย	 สป�	 มวยไทย	 บริบ�ล	 กีฬ�	 ดนตรี	 ทำ�อ�ห�ร 

สิ่งประดิษฐ์	 ภ�ษ�	 เป็นต้น	 นอกจ�กนี้	 ก�รเปิดสอนโดยไม่ขออนุญ�ตซึ่งไม่ได้คุณภ�พม�ตรฐ�น 

ส่งผลกระทบต่อภ�พลักษณ์ของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ		

	 	 ๓.๔.๔	 ก�รขย�ยตัวหรือคงอยู่ของก�รเป็นผู ้จัดก�รศึกษ�ของภ�ครัฐและท้องถิ่น	 

และก�รจัดสรรงบประม�ณให้โรงเรียนของรัฐผ่�นด้�นอุปท�น	(Supply	-	Side	Financing)	โดยจำ�นวน

งบประม�ณซ่ึงมสัีดส่วนสูงขึน้ทกุปีไม่ได้ขึน้อยูก่บัจำ�นวนผูเ้รยีน	ทำ�ให้โรงเรยีนเอกชนไม่ส�ม�รถแข่งขนัได้

อย่�งเต็มศักยภ�พ	นอกจ�กนี้	ก�รที่นักเรียนในโรงเรียนเอกชนยังได้รับก�รอุดหนุนค่�ใช้จ่�ยร�ยบุคคล 

ในอัตร�ที่ตำ่�กว่�ต้นทุนม�ตรฐ�นต่อหน่วย	ในขณะที่นักเรียนส่วนใหญ่มีฐ�นะป�นกล�ง	ไม่มีศักยภ�พ 

ในก�รจ่�ยค่�ธรรมเนียมก�รศึกษ�ที่สูงม�กนัก	ภ�วะเศรษฐกิจส่งผลให้ผู้เรียนเลือกเรียนในโรงเรียนของ
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รัฐและท้องถิ่นที่ไม่ต้องจ่�ยค่�ธรรมเนียมก�รศึกษ�	 สภ�พเช่นนี้ทำ�ให้นักเรียนข�ดโอก�สเลือกเรียน 

ในโรงเรียนเอกชนที่มีคุณภ�พ	และยังทำ�ให้ระบบก�รศึกษ�ในภ�พรวมข�ดก�รแข่งขันเชิงคุณภ�พ

	 	 ๓.๔.๕	 ก�รจัดก�รศึกษ�ของโรงเรียนน�น�ช�ติ	 ช่วยสร้�งโอก�สให้ผู้เรียนส�ม�รถ 

รับก�รศึกษ�ในประเทศได้ในคุณภ�พม�ตรฐ�นเดียวกับสถ�บันเจ้�ของหลักสูตรในต่�งประเทศ	 โดยมี 

ค่�ใช้จ่�ยทีป่ระหยดักว่�ก�รเดนิท�งไปเรยีนในต่�งประเทศ	ช่วยประหยดัเงนิตร�ของประเทศ	นอกจ�กนี้	

โรงเรียนน�น�ช�ติ	และโรงเรียนนอกระบบที่มีศักยภ�พ	เช่น	ส�ข�โรงแรมและก�รท่องเท่ียว	นวดสป�	

มวยไทย	เป็นต้น	ยงัส�ม�รถเป็นศนูย์กล�งก�รให้บรกิ�รด้�นก�รศกึษ�ในภมูภิ�คอ�เซียนหรอืภมูภิ�คอ่ืน	

โดยจัดก�รศึกษ�ให้กับนักเรียนช�วต่�งช�ติ	ช่วยสร้�งร�ยได้เข้�ประเทศได้อีกท�งหนึ่งด้วย	

	 	 ๓.๔.๖	 โรงเรียนเอกชนยงัได้รบัก�รปฏบิตัจิ�กรฐัทีไ่ม่เป็นม�ตรฐ�นเดียวกนักบัทีป่ฏบิตัิ

ต่อโรงเรียนของรัฐ	 เช่น	ก�รเสียภ�ษีโรงเรือนและที่ดิน	ก�รส่งเงินเข้�กองทุนส่งเสริมและพัฒน�คุณภ�พ

ชวีติคนพกิ�รเช่นเดียวกบัสถ�นประกอบก�รภ�คธรุกจิ	ขัน้ตอนก�รยกเว้นอ�กรนำ�เข้�สือ่อปุกรณ์ยงัมคีว�ม

ยุ่งย�กและล่�ช้�	 เป็นต้น	นอกจ�กนี้	 โรงเรียนที่ไม่รับเงินอุดหนุนจ�กรัฐซึ่งมีส่วนช่วยยกระดับคุณภ�พ 

ก�รศึกษ�ให้กับประเทศ	ไม่ได้รับก�รช่วยเหลือหรือสนับสนุนอื่นใดจ�กรัฐ	 เช่น	ยังไม่ส�ม�รถกู้ยืมเงิน 

จ�กกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบได้	ไม่ได้รับก�รสนับสนุนสื่อหรือนวัตกรรมใหม่ๆ	จ�กรัฐ	เป็นต้น

	 	 ๓.๔.๗	 ข�ดก�รส่งเสริม	 สนับสนุนก�รจัดก�รศึกษ�ของโรงเรียนเอกชนในรูปแบบ 

แนวท�งใหม่ๆ	 ที่จะเป็นช่องท�งให้โรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบเข้�ม�มีส่วนร่วมใน 

ก�รจัดก�รศึกษ�เพิ่มม�กขึ้น	ข�ดกฎ	ระเบียบ	และแนวท�งก�รดำ�เนินง�นที่เหม�ะสมและทันสมัย	เช่น	 

ก�รส่งเสริมก�รสอนเป็นภ�ษ�ต่�งประเทศ	 ก�รสอนผ่�นท�งออนไลน์สำ�หรับโรงเรียนนอกระบบ	 

ก�รจดัก�รศกึษ�นอกระบบในโรงเรยีนในระบบด้วยก�รใช้สถ�นทีแ่ละทรพัย�กรร่วมกนั	ก�รสอนวชิ�ชีพ

ในโรงเรียนในระบบ	 ก�รเทียบโอนผลก�รเรียนของโรงเรียนนอกระบบ	 และก�รสนับสนุนก�รเข้�ถึง 

แหล่งทุนสำ�หรับจัดก�รศึกษ�ของโรงเรียนนอกระบบ	เป็นต้น

	 	 ๓.๔.๘	 ด้�นเครือข่�ยพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชน	ในส่วนกล�ง	สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร 

ส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชนมีก�รประส�นก�รดำ�เนินง�น	และก�รทำ�กิจกรรมส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน 

ร่วมกับสม�คมท�งก�รศึกษ�เอกชนในภูมิภ�ค	 กระทรวงศึกษ�ธิก�รได้จัดตั้งคณะกรรมก�รประส�น 

และส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชนจังหวัด	กรรมก�รประกอบด้วยผู้แทนโรงเรียนเอกชน	ผู้แทนหน่วยง�น 

ภ�ครัฐและเอกชนในจังหวัด	 มีก�รรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งสม�คมคณะกรรมก�รประส�นและส่งเสริม 

ก�รศึกษ�เอกชนจังหวัด	 เพ่ือสร้�งเครือข่�ยในแต่ละภูมิภ�คและจังหวัด	 สำ�หรับในกรุงเทพมห�นคร	 

มีก�รตั้งคณะกรรมก�รบริห�รเครือข่�ยพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนกรุงเทพมห�นคร	ประกอบด้วยผู้แทน 

กลุม่เครอืข่�ยโรงเรยีนเอกชนประเภทส�มัญศึกษ�	และโรงเรียนนอกระบบ	สำ�หรบัในพืน้ท่ีจงัหวดัช�ยแดน

ภ�คใต้	 (จังหวัดยะล�	 นร�ธิว�ส	 ปัตต�นี	 สตูล	 และสงขล�)	 มีสำ�นักง�นก�รศึกษ�เอกชนจังหวัด 
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เป็นหน่วยง�นทำ�หน้�ที่ประส�น	ส่งเสริม	และสนับสนุนก�รศึกษ�เอกชนในพื้นท่ี	อย่�งไรก็ต�ม	ยังม ี

ก�รดำ�เนนิง�นด้�นภ�คเีครอืข่�ยเพือ่สร้�งคว�มร่วมมอืกบัหน่วยง�นภ�ครฐั	ก�รสร้�งก�รมส่ีวนร่วมจ�ก

ภ�คประช�สังคม	รวมทัง้เครอืข่�ยคว�มร่วมมอืด้�นต่�งประเทศเพือ่ส่งเสรมิและพฒัน�คณุภ�พก�รศกึษ�

เอกชนค่อนข้�งน้อย	

 ๓.๕ ด้านระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

	 	 ๓.๕.๑	 ระบบก�รบริห�รจัดก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชนในปัจจุบัน	มีพระร�ชบัญญัติ

โรงเรียนเอกชน	พ.ศ.	๒๕๕๐	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 บัญญัติเก่ียวกับอำ�น�จหน้�ท่ีในก�รกำ�กับ	ส่งเสริม	 

และสนับสนุนก�รจัดก�รศึกษ�ของโรงเรียนเอกชน	กำ�หนดก�รดำ�เนินก�รของโรงเรียนเอกชน	รวมทั้ง

กำ�หนดให้มคีณะกรรมก�รส่งเสรมิก�รศึกษ�เอกชน	และสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รส่งเสรมิก�รศกึษ�เอกชน	

เพื่อทำ�หน้�ที่ต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด		

	 	 ๓.๕.๒	 ด้�นกลยุทธ์	 ที่ผ่�นม�สำ�นักง�นฯ	 ได้มีก�รจัดทำ�แผนยุทธศ�สตร์ส่งเสริม 

ก�รศึกษ�เอกชน	พ.ศ.	๒๕๕๖	–	๒๕๖๐	แต่จ�กประเมินสถ�นก�รณ์	ผลก�รพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชน 

ทีผ่่�นม�ในด้�นคณุภ�พผูเ้รยีน	โอก�สของผูเ้รยีน	ประสทิธภิ�พก�รจดัก�รศกึษ�ของโรงเรยีน	ก�รมส่ีวนร่วม 

ในก�รจัดก�รศึกษ�เอกชน	ยังต้องเร่งพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง	ประกอบกับยังข�ดก�รว�งยุทธศ�สตร์เพื่อ

ปรบัปรงุระบบทรพัย�กรก�รศกึษ�เอกชน	ก�รส่งเสรมิก�รมส่ีวนร่วมของเอกชนในก�รจดัก�รศกึษ�	และ

ก�รส่งเสรมิก�รศกึษ�นอกระบบ	ก�รนำ�นโยบ�ยไปปฏบิตั	ิยงัข�ดก�รเชือ่มโยงเป้�หม�ยต�มยทุธศ�สตร์

เข้�กับเป้�หม�ยขององค์กรและเป้�หม�ยก�รปฏิบัติร�ชก�รอย่�งเป็นรูปธรรม	ก�รดำ�เนินก�รของแต่ละ

หน่วยปฏบัิตยัิงข�ดก�รว�งแผนและก�รมองภ�พองค์รวม	งบประม�ณเพือ่ก�รส่งเสรมิก�รพฒัน�คณุภ�พ

ก�รศกึษ�มีจำ�กัด	ไม่ส�ม�รถครอบคลมุกลุม่เป้�หม�ยได้ท้ังหมด	ในขณะท่ียงัไม่มกี�รจดัลำ�ดบัคว�มสำ�คญั

ของโครงก�รหรือกลุ่มเป้�หม�ยหรือพื้นที่ให้เหม�ะสมกับคว�มจำ�เป็นเร่งด่วนของก�รพัฒน�	 โครงก�ร

พฒัน�เชงิรุกทีร่องรบับรบิทก�รเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ยงัมจีำ�นวนน้อย	เช่น	ก�รปรบัเปลีย่นวธิสีอนของครู 

และก�รพัฒน�ก�รวัดและประเมินผลผู้เรียนเพ่ือรองรับก�รเรียนรู้ในศตวรรษที่	๒๑	เป็นต้น	โครงก�ร 

ยังไม่ส�ม�รถเชื่อมโยงและส่งผลกระทบต่อก�รยกระดับคุณภ�พก�รศึกษ�เอกชนในภ�พรวมได้	 

และยังข�ดง�นวิจัยและประเมินผลที่นำ�ม�ใช้พัฒน�คุณภ�พก�รจัดก�รศึกษ�ได้จริง	

	 	 ๓.๕.๓	 ด้�นโครงสร้�งและรูปแบบก�รบริห�รจัดก�ร	ก�รปฏิบัติภ�รกิจของสำ�นักง�น

คณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน	 ยังเป็นไปต�มแผนอัตร�กำ�ลังเดิมที่จัดทำ�ตั้งแต่ปี	 ๒๕๔๐ 

ในขณะที่มีก�รปรับอำ�น�จหน้�ที่ของสำ�นักง�นฯ	และบริบทของโรงเรียนเอกชนให้เป็นไปต�มพระร�ชบัญญัติ

โรงเรียนเอกชน	พ.ศ.	๒๕๕๐	และที่แก้ไขเพ่ิมเติม	 (ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๔	แล้ว	ก�รกำ�กับ	ส่งเสริม	 

และสนับสนุนก�รศึกษ�เอกชนในภูมิภ�คยังไม่มีคว�มเป็นเอกภ�พเท่�ท่ีควร	 เนื่องจ�กไม่มีหน่วยง�น 

ในระดับภูมิภ�ค	(ยกเว้นในจังหวัดยะล�	ปัตต�นี	นร�ธิว�ส	สงขล�	และสตูล)	ในด้�นรูปแบบก�รบริห�ร
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จัดก�ร	 ก�รที่สำ�นักง�นฯ	 ไม่มีฐ�นะเป็นกรมในขณะท่ีต้องทำ�หน้�ท่ีเป็นหน่วยง�นกล�งด้�นส่งเสริม 

ก�รศึกษ�เอกชน	ทำ�ให้ข�ดก�รบริห�รง�นในระดับกองท่ีช่วยเช่ือมโยงระหว่�งง�นระดับนโยบ�ยและ 

ก�รแปลงนโยบ�ยสู่ก�รปฏิบัติ	

	 	 ๓.๕.๔	 ด้�นระบบง�น		ทีผ่่�นม�ได้มกี�รพฒัน�ระบบง�นต่�งๆ	ทีส่ำ�คญัได้แก่	ก�รพฒัน�

และปรบัปรุงระบบส�รสนเทศสถ�นศึกษ�เอกชนและก�รบริห�รจดัก�รเงนิอดุหนนุ	(PSIS)	ปรบัปรงุระบบ

บริห�รจัดก�รเอกส�รอิเล็กทรอนิกส์	(EDMS)	ให้ส�ม�รถรองรับก�รใช้ง�นที่ต้องขย�ยก�รปฏิบัติออกไป

สูส่่วนภมูภิ�คและก�รเพิม่ขึน้ของข้อมลู	ปรบัปรงุและพฒัน�ระบบฐ�นข้อมูลกล�งทะเบยีนโรงเรยีนเอกชน	

(PDC)	 รองรับให้ผู้ใช้ง�นในส่วนภูมิภ�คส�ม�รถบริห�รจัดก�รข้อมูลท�งทะเบียนโรงเรียน	 จัดพิมพ ์

ใบอนุญ�ตต่�งๆ	และให้บริก�รประช�ชนทั่วไปส�ม�รถตรวจสอบก�รยื่นคำ�ร้องเพื่อขอจัดตั้งโรงเรียน 

หรือคำ�ขออื่นๆ	ตลอดจนค้นห�ข้อมูลของโรงเรียนเอกชนผ่�นระบบง�นได้แบบ	Online	พัฒน�ระบบ 

ให้บริก�รในด้�นสินเช่ือแก่โรงเรียนเอกชนสำ�หรับก�รให้กู้ยืมเงินแก่โรงเรียนในระบบได้สะดวกรวดเร็ว	 

ซึ่งในระยะต่อไปจำ�เป็นต้องเร่งพัฒน�ระบบง�นเพื่อให้เกิดประสิทธิภ�พและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น	และ 

ต้องให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�ระบบบริห�รจัดก�รข้อมูลและทะเบียนกล�งท�งก�รศึกษ�เอกชน 

ให้ครบถ้วน	 ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	 ส�ม�รถเชื่อมโยงกับกระทรวงศึกษ�ธิก�รและหน่วยง�นอื่น 

ก�รพัฒน�กลไกก�รแก้ไขปัญห�ข้อพพิ�ทระหว่�งโรงเรยีนและผูป้กครองทีม่เีพ่ิมม�กข้ึน	ก�รพฒัน�ระบบ

ก�รติดต�มประเมินผลประสิทธิภ�พและคุณภ�พก�รจัดก�รศึกษ�โดยจัดเก็บข้อมูลเป็นร�ยโรง	สำ�หรับ 

ใช้ว�งแผนพัฒน�และส่งเสริมโรงเรียน	ก�รกำ�หนดม�ตรก�รเพื่อดำ�เนินก�รกับโรงเรียนที่จัดก�รศึกษ� 

ไม่ได้คุณภ�พม�ตรฐ�นหรือข�ดประสิทธิภ�พ	ก�รว�งแผนก�รตรวจสอบและทบทวนกฎ	ระเบียบเพื่อ 

เพิม่ประสิทธภิ�พก�รส่งเสริมก�รศกึษ�เอกชน	ก�รพฒัน�ระบบเทคโนโลยดีจิิทลัม�ใช้สำ�หรบัก�รบรหิ�ร

ร�ชก�รและก�รให้บริก�ร	 ก�รพัฒน�ศูนย์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนก�รจัดก�รศึกษ�ของโรงเรียนเอกชน 

รวมถึงระบบคลังข้อสอบและสื่อก�รสอนดิจิทัล	

	 	 ๓.๕.๕	 ด้�นบุคล�กร	 ทักษะ	 และค่�นิยม	 ในด้�นก�รบริห�รง�นบุคคลยังไม่มี 

ก�รว�งแผนสรรห�และพฒัน�บคุล�กรทีส่อดคล้องกบับรบิทก�รส่งเสรมิก�รศกึษ�เอกชนทีเ่ปลีย่นแปลง	

ข้�ร�ชก�รข�ดแรงจูงใจในก�รปฏิบัติง�นในองค์กรโดยมีอัตร�ก�รโอนย้�ยไปหน่วยง�นอื่นสูง	 ท่ีผ่�นม�	

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสรมิก�รศกึษ�เอกชน	ได้ดำ�เนนิก�รพฒัน�ข้�ร�ชก�รเพือ่เพิม่ทกัษะทีจ่ำ�เป็น	

มีก�รให้คว�มรู้แก่ข้�ร�ชก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ซึ่งทำ�หน้�ที่ดูแลโรงเรียนเอกชน

ในภูมิภ�ค	แต่ก็ยังไม่ทั่วถึงและเพียงพอ	บุคล�กรยังข�ดก�รพัฒน�ทักษะที่จำ�เป็นในก�รปฏิบัติง�น	เช่น	

ทกัษะด้�นกฎหม�ย	ก�รจดัก�รศึกษ�	ภ�ษ�ต่�งประเทศ	ก�รทำ�ง�นเชงิรกุและก�รคดิสร้�งสรรค์	เป็นต้น	

นอกจ�กน้ี	ยงัข�ดก�รปลกูฝังกระบวนทศัน์และกรอบแนวคดิในก�รทำ�ง�นด้�นส่งเสรมิก�รจดัก�รศกึษ�	

ก�รมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เช่ือมโยงกับคว�มรับผิดชอบต่อคุณภ�พก�รศึกษ�ของโรงเรียนเอกชน	รวมท้ังยังไม่มี

ก�รเสริมสร้�งวัฒนธรรมองค์กรที่เหม�ะสมกับบทบ�ทหน้�ที่ของสำ�นักง�นฯ	
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	 	 ๓.๕.๖	 ด้�นผลก�รปฏบิตัริ�ชก�ร	จ�กก�รประเมนิผลก�รปฏบิตัริ�ชก�รต�มคำ�รบัรอง

ก�รปฏิบัติร�ชก�รระดับสำ�นัก	ประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	–	๒๕๕๙	สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร 

ส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน	ได้คะแนนรวม	๔.๐	คะแนนซึ่งอยู่ในระดับดีกว่�เป้�หม�ย	แต่ยังต้องเร่งพัฒน�

ในบ�งตัวชี้วัดที่ยังมีคะแนนอยู่ในระดับน้อยกว่�	๔	คะแนน	(จ�กคะแนนเต็ม	๕	คะแนน)	ที่สำ�คัญได้แก่	

สถ�นศึกษ�ในสังกัดที่ได้ม�ตรฐ�นคุณภ�พ	 สมศ.	 ผลก�รทดสอบท�งก�รศึกษ�ระดับช�ติ	 (O-NET)	 

ของโรงเรียน	 ก�รจัดก�รคว�มรู้	 ก�รจัดก�รกระบวนก�รหลัก	 ก�รให้บริก�รกับบุคลภ�ยในสำ�นัก 

และก�รให้บริก�รกับบุคคลภ�ยนอก	ซึ่งสำ�นักง�นฯ	ต้องเร่งเพิ่มสมรรถนะองค์กรในด้�นต่�งๆ	เพื่อให ้

ก�รทำ�หน้�ที่กำ�กับ	ส่งเสริม	และสนับสนุนก�รจัดก�รศึกษ�เอกชนเกิดประสิทธิภ�พและประสิทธิผล 

ต�มที่ค�ดหวัง

๔.		ความท้าทายและแนวโน้มของการพัฒนาการศึกษาเอกชน

	 สภ�พแวดล้อมและสภ�วก�รณ์ที่มีผลต่อก�รพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชน	 ได้แก่	 สถ�นก�รณ์ 

และแนวโน้มเศรษฐกิจและสังคมของโลกและของประเทศ	ทิศท�งก�รพัฒน�ประเทศตั้งแต่ปี	๒๕๖๐	 

เป็นต้นไป	ผลก�รพัฒน�ที่ผ่�นม�ซึ่งส่งผลเป็นสถ�นก�รณ์ปัจจุบันของก�รศึกษ�เอกชน	สภ�พดังกล่�ว

เป็นคว�มท้�ท�ยที่ส่งผลต่อแนวโน้มของก�รพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนในระยะต่อไป	ดังนี้

 ๔.๑ ด้านคุณภาพของผู้เรียน  

  ความท้าทายจากภายนอก	ก�รเปลี่ยนแปลงด้�นเศรษฐกิจและสังคมของโลกท่ีสำ�คัญ

ได้แก่	ก�รเปิดเสรีท�งก�รค้�ที่ได้ก่อให้เกิดโอก�สต่อประเทศไทย	ในขณะที่ต้องมีก�รแข่งขันที่รุนแรงขึ้น	

ก�รวิจัยและพัฒน�ด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีอย่�งก้�วกระโดดที่เป็นกุญแจสำ�คัญต่อก�รพัฒน�

เศรษฐกจิและสงัคม	ส่งผลให้ประเทศไทยต้องปรบัตวัเพือ่ให้ส�ม�รถแข่งขันได้และก้�วสูก่�รเป็นประเทศ 

ที่พัฒน�แล้ว	 เป็นประเทศที่มีคว�มมั่นคง	 มั่งคั่ง	 และยั่งยืน	 และมีคว�มจำ�เป็นต้องปรับโครงสร้�ง

ประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย	๔.๐	 ในขณะที่ศักยภ�พของคนไทยยังไม่ตอบโจทย์ก�รพัฒน�ประเทศ 

ด้�นคุณภ�พก�รศึกษ�ของประเทศ	ผลก�รพัฒน�ยังไม่เป็นที่น่�พอใจ	ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนระดับ 

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นมีคะแนนตำ่�กว่�ค่�เฉลี่ยม�ก	และตำ่�กว่�หล�ยประเทศในแถบเอเชีย	ส่วนประเด็น

คุณธรรม	จริยธรรมของเด็กและเย�วชนยังต้องมีก�รพัฒน�เพิ่มขึ้น	ดังนั้น	ในยุทธศ�สตร์และแผนพัฒน� 

ของประเทศ	 จึงได้ให้คว�มสำ�คัญกับก�รเสริมสร้�งและพัฒน�ศักยภ�พทุนมนุษย์เป็นลำ�ดับแรก	 

โดยกำ�หนดให้คนเป็นศูนย์กล�งก�รพัฒน�	 เพื่อพัฒน�คนให้มีคว�มเป็นคนที่สมบูรณ์	 มีวินัย	 ใฝ่รู ้ 

มีคว�มรู้	มีทักษะ	มีคว�มคิดสร้�งสรรค์	มีทัศนคติที่ดี	รับผิดชอบต่อสังคม	มีจริยธรรมและคุณธรรม 
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  ความท้าทายและปัญหาภายใน	คุณภ�พของผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนระดับก�รศึกษ� 

ขั้นพื้นฐ�นต้องเผชิญปัญห�เช่นเดียวกับผู้เรียนในโรงเรียนของภ�ครัฐ	โดยผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนแม้ว่� 

ในภ�พรวมบ�งระดับและบ�งวิช�จะมีคะแนน	(O-NET)	 เฉลี่ยสูงกว่�คะแนนเฉล่ียของประเทศ	แต่ยัง 

ตำ่�กว่�ร้อยละ	๕๐	โดยเฉพ�ะก�รศึกษ�ในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้	 ซึ่งมีสัดส่วนผู้เรียนในโรงเรียน

เอกชนค่อนข้�งสงู	ยงัมคีะแนนเฉลีย่ตำ�่กว่�ในพืน้ทีอ่ืน่	หลักสตูร	ก�รเรยีนก�รสอน	ก�รวดัและประเมนิผล 

ผู้เรียนของโรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่	ยังคงเป็นรูปแบบเดิมท่ีเน้นก�รท่องจำ�	 ซ่ึงยังไม่ส�ม�รถตอบโจทย ์

ก�รพัฒน�ศักยภ�พคนที่สอดคล้องกับทิศท�งก�รพัฒน�ประเทศ	นอกจ�กน้ี	ยังไม่ได้ส่งเสริมเพื่อนำ�เอ�

ศักยภ�พของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ	ซึ่งมีจุดแข็งในก�รจัดก�รศึกษ�เพื่อสร้�งทักษะวิช�ก�ร	 ทักษะ

วิช�ชีพ	และทักษะชีวิต	ม�ใช้เป็นประโยชน์ในก�รเติมเต็มก�รศึกษ�ตลอดช่วงชีวิตของคนไทย 

	 	 ดังนั้น	 ก�รพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนในระยะต่อไป	 จึงต้องเร่งพัฒน�กระบวนก�รจัด 

ก�รเรยีนรูข้องโรงเรยีนเอกชนในระบบให้มคุีณภ�พได้ม�ตรฐ�น	เพือ่พฒัน�คณุภ�พผูเ้รยีนให้เป็นทุนมนษุย์ 

ทีม่ศีกัยภ�พและเป็นพลเมืองทีม่คุีณภ�พต�มเป้�หม�ยก�รพฒัน�คนของประเทศ	รวมทัง้ยกระดบัคณุภ�พ

ก�รจดัก�รศกึษ�ของโรงเรยีนเอกชนนอกระบบเพือ่เพิม่บทบ�ทในก�รจดัก�รเรยีนรูต้ลอดชีวติเพือ่เตมิเตม็

ศักยภ�พผู้เรียนรองรับก�รพัฒน�ประเทศ

 ๔.๒ ด้านโอกาสของผู้เรียน 

  ความท้าทายจากภายนอก	องค์ก�รสหประช�ช�ติได้กำ�หนดเป้�หม�ยก�รพฒัน�ท่ียัง่ยนื

ของโลก	(Sustainable	Development	Goals	:	SDGs	๒๐๓๐)	โดยเป้�หม�ยที่	๔	“สร้�งหลักประกัน

ว่�ทุกคนได้รับก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พอย่�งเสมอภ�คและเท่�เทียมและสนับสนุนโอก�สในก�รเรียนรู ้

ตลอดชีวิต”	ประเทศไทยยังมีปัญห�ด้�นคว�มเหลื่อมลำ้�ในหล�ยมิติ	กลุ่มประช�กรที่รวยสุดร้อยละ	๑๐	

มีสัดส่วนร�ยได้ร้อยละ	๓๕.๐	ของร�ยได้รวม	ขณะทีก่ลุม่ประช�กรร้อยละ	๔๐	ทีม่รี�ยได้ตำ�่สดุ	มสีดัส่วน

ร�ยได้เพยีงร้อยละ	๑๔.๓	ของร�ยได้รวมเท่�นั้น	คว�มเหลื่อมลำ้�นอกจ�กจะทำ�ให้ประเทศไม่ส�ม�รถ

แข่งขันได้เน่ืองจ�กข้อจำ�กัดด้�นศักยภ�พของคนแล้ว	 ยังส่งผลต่อปัญห�คว�มขัดแย้งในสังคมและ 

คว�มขัดแย้งในพื้นที่ก�รสร้�งโอก�สและคว�มเสมอภ�คท�งก�รศึกษ�จะทำ�ให้คนและสังคมประเทศ 

มีคุณภ�พที่ดีขึ้น	ในรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	พุทธศักร�ช	๒๕๖๐	กำ�หนดให้รัฐต้องดำ�เนินก�ร

ให้เดก็ทกุคนได้รับก�รศึกษ�เป็นเวล�สบิสองปีต้ังแต่ก่อนวยัเรยีนจนจบก�รศกึษ�ภ�คบงัคบัอย่�งมคีณุภ�พ

โดยไม่เกบ็ค่�ใช้จ่�ย	โดยให้ผูข้�ดแคลนทนุทรัพย์ได้รบัก�รสนบัสนนุค่�ใช้จ่�ยในก�รศกึษ�ต�มคว�มถนดั

ของตน	รวมทั้งได้มีก�รกำ�หนดแนวท�งในก�รสร้�งโอก�สและคว�มเสมอภ�คท�งก�รศึกษ�ไว้ในกรอบ

ยุทธศ�สตร์ช�ติ	แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	แผนก�รศึกษ�แห่งช�ติ	และนโยบ�ยรัฐบ�ล 

ต�มคำ�ส่ังคณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติซึ่งขย�ยโอก�สให้ผู้เรียนได้เรียนในระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

โดยไม่เสียค่�ใช้จ่�ยจ�กสิบสองปีเป็นสิบห้�ปี
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  ความท้าทายและปัญหาภายใน	ทีผ่่�นม�รฐัได้ให้คว�มสำ�คญักบัก�รอดุหนนุก�รศกึษ�

เอกชนม�โดยตลอด	แต่ผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นยังไม่ส�ม�รถเข้�ถึงค่�ใช้จ่�ย 

ที่เพียงพอต่อก�รจัดก�รศึกษ�ท่ีมีคุณภ�พม�ตรฐ�น	เนื่องจ�กอัตร�เงินอุดหนุนค่อนข้�งตำ่�	 โดยมีอัตร� 

ไม่ถึงร้อยละ	๕๐	ของงบประม�ณต่อหัวนักเรียนภ�ครัฐ	ผู้เรียนส่วนใหญ่มีฐ�นะป�นกล�งเช่นเดียวกับ

นักเรียนในโรงเรียนของรัฐ	มีเพียงส่วนน้อยที่เรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงที่ไม่รับเงินอุดหนุน	ในขณะที ่

บ�งพื้นที่มีคว�มเหลื่อมลำ้�ท�งเศรษฐกิจและสังคม	 โรงเรียนส่วนหนึ่งท่ีรับเงินอุดหนุนไม่ส�ม�รถเก็บ 

ค่�ธรรมเนียมก�รศึกษ�ได้หรือเก็บได้ไม่เต็มอัตร�ที่กำ�หนดให้เก็บได้	ก�รอุดหนุนยังไม่สะท้อนต�มคว�ม

ต้องก�รจำ�เป็นที่แตกต่�งกันของผู้เรียนและโรงเรียนได้อย่�งแท้จริง	 และยังไม่สะท้อนต่อคุณภ�พ 

และประสิทธิภ�พก�รจัดก�รศึกษ�	โรงเรียนข�ดแคลนทรัพย�กรเพื่อพัฒน�คุณภ�พก�รเรียนก�รสอน 

เพื่อให้เท่�ทันต่อก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�ของประเทศ	ตลอดจนก�รอบรมและพัฒน�ครูให้ส�ม�รถ

สอนทักษะในศตวรรษที่	๒๑	ข�ดสื่อก�รเรียนก�รสอนท่ีทันสมัย	ผู้เรียนในพื้นท่ีจังหวัดช�ยแดนภ�คใต ้

ยงัมคีว�มเหลือ่มลำ�้ด้�นก�รศึกษ�จ�กในพืน้ทีอ่ืน่	นอกจ�กนี	้ระบบก�รอดุหนนุค่�ใช้จ่�ยสำ�หรบัก�รศกึษ�

ขั้นพื้นฐ�นยังไม่สนับสนุนโอก�สในก�รได้รับก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พสูงกว่�ม�ตรฐ�นทั่วไป	โดยเปิดโอก�ส

ให้ผู้เรียนร่วมระดมทรัพย�กร	ผู้เรียนในโรงเรียนที่จำ�เป็นต้องเก็บค่�ธรรมเนียมก�รศึกษ�สูงกว่�อัตร� 

ทีก่ำ�หนดเพือ่จดัก�รศกึษ�ทีม่คีณุภ�พสงูขึน้จะไม่ได้รบัเงนิอดุหนนุ	ในส่วนของโรงเรยีนเอกชนนอกระบบ

ทีช่่วยสร้�งโอก�สในก�รเรยีนรูต้ลอดชีวติ	และโอก�สในก�รประกอบอ�ชีพ	ผูเ้รยีนยงัไม่ได้รบัก�รสนบัสนนุ

ค่�ใช้จ่�ยจ�กรัฐต�มคว�มจำ�เป็นและเหม�ะสมโดยเฉพ�ะผู้เรียนที่ด้อยโอก�ส

	 	 ดังนั้น	 ก�รพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนในระยะต่อไป	 จึงต้องว�งระบบทรัพย�กรเพื่อ 

ก�รศึกษ�เอกชนที่เหม�ะสมกับผู้เรียนและโรงเรียนแต่ละกลุ่มต�มคว�มต้องก�รและจำ�เป็น	จัดสมดุล

ระหว่�งเงินอุดหนุนและก�รระดมทรัพย�กรผ่�นค่�ธรรมเนียมก�รศึกษ�	 เพื่อช่วยเหลือกลุ่มที่ข�ดแคลน

ในขณะที่สนับสนุนกลุ่มท่ีมีศักยภ�พให้ส�ม�รถจัดหรือได้รับก�รศึกษ�ท่ีมีคุณภ�พสูงกว่�ม�ตรฐ�นท่ัวไป

ได้พฒัน�ระบบก�รจัดสรรงบประม�ณผ่�นด้�นอปุสงค์เพือ่ให้ผูเ้รยีนเป็นผูเ้ลอืกเรยีนในโรงเรยีนท่ีมคีณุภ�พ	

ใช้ก�รจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นเคร่ืองมือในก�รควบคุมคุณภ�พและประสิทธิภ�พก�รจัดก�รศึกษ� 

รวมทั้งกำ�หนดม�ตรก�รเพื่อสร้�งโอก�สให้ผู ้เรียนในโรงเรียนเอกชนนอกระบบได้รับก�รสนับสนุน 

ค่�ใช้จ่�ยจ�กรัฐเพื่อก�รเรียนรู้ตลอดชีวิตต�มคว�มจำ�เป็นและเหม�ะสม

 ๔.๓ ด้านประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  

  ความท้าทายจากภายนอก	 ก�รเข้�สู่สังคมสูงวัยส่งผลต่อจำ�นวนประช�กรวัยเรียน 

ของประเทศทีล่ดลง	ประกอบกับก�รทีภ่�ครฐัและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจำ�เป็นต้องมบีทบ�ทในก�ร

เป็นผู้จัดก�รศึกษ�ควบคู่ไปกับภ�คเอกชนต�มที่รัฐธรรมนูญกำ�หนด	 โดยรัฐทำ�หน้�ที่กำ�กับ	 ส่งเสริม 
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และสนับสนุนให้ก�รจดัก�รศึกษ�เอกชนมคีณุภ�พและได้ม�ตรฐ�นส�กล	ประกอบกบัต�มแผนก�รศกึษ�

แห่งช�ต	ิภ�ยใต้ยทุธศ�สตร์ก�รพฒัน�ประสทิธภิ�พของระบบบริห�รจดัก�รศกึษ�	ได้กำ�หนดวัตถุประสงค์	

เพื่อให้รัฐส�ม�รถบริห�รจัดก�รและใช้ทรัพย�กรอย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล	ส่งผลต่อคุณภ�พ

ม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ที่จัดให้กับผู้เรียนทุกระดับและประเภทก�รศึกษ�	และเพื่อให้สถ�นศึกษ�ส�ม�รถ 

จัดก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พม�ตรฐ�นที่แสดงคว�มรับผิดชอบต่อผู้เรียน	 (Accountability)	และตอบสนอง

คว�มต้องก�รของตล�ดง�นและก�รพัฒน�ประเทศ	 โดยผ่�นเครื่องมือท�งก�รเงินที่หล�กหล�ยในก�ร 

ส่งเสรมิและกำ�กบัตดิต�มก�รดำ�เนนิง�นของสถ�นศกึษ�	สภ�พแวดล้อมดงักล่�วส่งผลให้โรงเรยีนเอกชน

ต้องเร่งยกระดับคุณภ�พม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของโรงเรียน	รวมท้ังก�รสร้�งอัตลักษณ์ก�รจัดก�รศึกษ� 

ที่ตอบสนองต่อคว�มต้องก�รของผู้เรียนเพื่อให้โรงเรียนส�ม�รถแข่งขันได้	

  ความท้าทายและปัญหาภายใน	เมือ่พจิ�รณ�ด้�นค่�ใช้จ่�ย	โรงเรียนเอกชนจดัก�รศกึษ�

ประหยัดกว่�ท่ีรัฐจัด	 ในขณะที่เมื่อพิจ�รณ�จ�กผลลัพธ์ของก�รจัดก�รศึกษ�ในด้�นคุณภ�พก�รศึกษ�	

(คะแนน	O-NET)	โรงเรยีนเอกชนยงัต้องเร่งสร้�งประสทิธภิ�พก�รจดัก�รศกึษ�ให้ได้ต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�น	

ซึง่โรงเรยีนทีไ่ด้คะแนนสงูกว่�ร้อยละ	๕๐	มจีำ�นวนน้อยม�ก	โดยระดบัประถมศกึษ�มโีรงเรยีนผ่�นเกณฑ์	

(คะแนนสูงกว่�ร้อยละ	๕๐)	ร้อยละ	๒๘.๑	ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้นมีโรงเรียนผ่�นเกณฑ์	ร้อยละ	๖.๖	

ระดบัมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยมโีรงเรยีนผ่�นเกณฑ์เพยีงร้อยละ	๒.๖	ก�รประเมินคณุภ�พภ�ยนอกรอบส�ม

โดยสำ�นักง�นรับรองม�ตรฐ�นและประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�	 (สมศ.)	มีโรงเรียนท่ีไม่ผ่�นก�รรับรอง 

ร้อยละ	๑๗	ในขณะที่ก�รดำ�เนินง�นเพื่อเสริมสร้�งประสิทธิภ�พก�รจัดก�รศึกษ�ของโรงเรียนเอกชน 

โดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชนยังไม่ทั่วถึง	 เพียงพอ	 และสอดคล้องต�ม 

คว�มต้องก�รจำ�เป็นที่แตกต่�งกันของโรงเรียน	ข�ดระบบและกลไกก�รกำ�กับ	ติดต�ม	และประเมินผล 

ที่มีประสิทธิภ�พเพื่อให้ก�รบริห�รจัดก�รศึกษ�ของโรงเรียนมีคุณภ�พได้ม�ตรฐ�น	 และอยู่บนหลัก 

คว�มรับผิดชอบ	ก�รส่งเสริมประสิทธิภ�พก�รจัดก�รศึกษ�ของโรงเรียนเอกชนนอกระบบยังไม่ท่ัวถึง	

เน่ืองจ�กมีคว�มแตกต่�งหล�กหล�ยในด้�นหลักสูตร	 และมีก�รเปลี่ยนแปลงก�รดำ�เนินกิจก�ร 

อย่�งรวดเร็ว

	 	 ดังนั้น	 ก�รพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนในระยะต่อไป	 จึงต้องเร่งพัฒน�ประสิทธิภ�พ 

ก�รจัดก�รศึกษ�ของโรงเรียนที่ยังมีคุณภ�พตำ่�กว่�เกณฑ์เพื่อให้จัดก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พได้ม�ตรฐ�น	 

เพ่ือประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ให้กับผู้เรียน	 รวมทั้งส่งเสริมโรงเรียนท่ีมีคว�มพร้อมให้จัดก�รศึกษ� 

ที่มีคุณภ�พโดดเด่น	มีอัตลักษณ์	สร้�งคว�มแตกต่�งได้ต�มคว�มต้องก�รของผู้เรียน	เพื่อให้โรงเรียน 

มีคว�มเข้มแข็งส�ม�รถแข่งขันด้�นคุณภ�พเพื่อดึงดูดผู้เรียนได้ม�กข้ึน	อันจะช่วยแบ่งเบ�ภ�ระภ�ครัฐ 

ได้อีกท�ง
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 ๔.๔ ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน  

  ความท้าทายจากภายนอก	 	 ก�รเปิดเสรีม�กข้ึนของอ�เซียนภ�ยหลังปี	 ๒๕๕๘ 

ทั้งในภ�คสินค้�และบริก�ร	และคว�มได้เปรียบด้�นสถ�นท่ีตั้งและด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�นและโลจิสติกส์ 

ในก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กล�งท�งด้�นก�รค้�	ก�รลงทุน	ก�รเงิน	ก�รบริก�ร	เป็นโอก�ส 

ที่จะช่วยส่งเสริมให้ก�รจัดก�รศึกษ�เอกชนส�ม�รถพัฒน�ไปสู่ก�รเป็นศูนย์กล�งก�รศึกษ�น�น�ช�ติได้	 

ทั้งก�รศึกษ�ในระบบซึ่งส่วนหนึ่งมีโรงเรียนน�น�ช�ติและโรงเรียนประเภทส�มัญศึกษ�ที่มีศักยภ�พสูง	

และก�รศึกษ�นอกระบบหลกัสตูรระยะสั้น	แตใ่นอกีด�้นหนึง่ก�รเปิดเสรีท�งก�รศึกษ�อ�จเป็นอปุสรรค

ต่อก�รจัดก�รศกึษ�เอกชน	โดยต่�งช�ติมแีนวโน้มเข้�ม�ร่วมลงทนุจดัก�รศกึษ�ม�กขึน้	หรอืก�รทีค่นไทย

มีโอก�สไปเรียนในต่�งประเทศได้สะดวกขึ้น	 ประกอบกับปัญห�ประช�กรวัยเรียนที่ลดลง	 รวมถึง 

ก�รจัดก�รศึกษ�ของภ�ครัฐและท้องถิ่น	 ล้วนเป็นอุปสรรคต่อก�รขย�ยตัวของก�รศึกษ�เอกชน 

อย่�งไรก็ต�ม	 ทิศท�งก�รพัฒน�ประเทศได้มีก�รกำ�หนดให้รัฐปรับลดขน�ดและงบประม�ณของ 

หน่วยง�นภ�ครัฐลง	 โดยมุ่งพัฒน�ในเชิงคุณภ�พก�รให้บริก�รแก่ประช�ชน	ประกอบกับรัฐธรรมนูญ 

แห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	กำ�หนดให้รัฐต้องจัดให้มีก�รร่วมมือกันระหว่�งรัฐ	องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	

และภ�คเอกชนในก�รจัดก�รศึกษ�ทุกระดับ	 และภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ประสิทธิภ�พของ 

ระบบบริห�รจัดก�รศึกษ�ของแผนก�รศึกษ�แห่งช�ติ	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภ�คส่วนของสังคม 

เข้�ม�มส่ีวนร่วมจดัและสนบัสนนุทรพัย�กรเพือ่ก�รศกึษ�ต�มหลกัประโยชน์ท่ีได้รบั	(Benefit	Principle)	

ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของรัฐอย่�งทั่วถึงและเป็นธรรม และส่งเสริมก�รสร้�งเครือข่�ยคว�มร่วมมือ 

ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียกับก�รจัดก�รศึกษ�	 ก�รเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รบริห�รจัดก�รศึกษ�และ 

คว�มรับผิดชอบร่วมกัน	สภ�พดังกล่�ว	จึงเป็นโอก�สที่จะให้เอกชนเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รจัดก�รศึกษ�

ม�กขึ้น

  ความท้าทายและปัญหาภายใน	ก�รศึกษ�ของเอกชนส่งผลดีต่อรัฐหล�ยประก�ร	เช่น	

ช่วยประหยัดงบประม�ณ	 ช่วยให้เกิดก�รแข่งขันในเชิงคุณภ�พ	 ช่วยให้รัฐได้ใช้ประโยชน์จ�กทักษะ 

และคว�มชำ�น�ญเฉพ�ะของโรงเรียนเอกชน	เมื่อพิจ�รณ�จ�กสัดส่วนนักเรียนโรงเรียนในระบบภ�ครัฐ 

ต่อเอกชนที่ผ่�นม�	พบว่�มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นต�มลำ�ดับแต่มีอัตร�เพิ่มข้ึนไม่สูงม�ก	ปัจจุบันมีสัดส่วนอยู่ท่ี	

๗๘.๕	:	๒๑.๕	อย่�งไรกต็�ม	อปุสรรคต่อก�รขย�ยบทบ�ทก�รมีส่วนร่วมของเอกชนในก�รจดัก�รศกึษ�ท่ีสำ�คญั 

คือ	ก�รที่หน่วยง�นภ�ครัฐและสังคมยังข�ดคว�มเข้�ใจถึงบทบ�ทคว�มสำ�คัญของก�รศึกษ�เอกชน	ด้�นหนึ่ง

ม�จ�กภ�พลักษณ์ก�รจัดก�รศึกษ�เอกชนที่ส่วนหนึ่งยังข�ดคุณภ�พและประสิทธิภ�พ	อีกด้�นหนึ่งม�จ�ก

กระบวนทัศน์และกรอบแนวคิดในก�รจัดก�รศึกษ�ของประเทศโดยภ�ครัฐ	ทำ�ให้ก�รศึกษ�เอกชนถูกมองว่�

เป็นเพียงธุรกจิประเภทหนึง่	โดยไม่ได้ให้คว�มสำ�คญัทีโ่อก�สของผูเ้รยีน	โดยเฉพ�ะผูเ้รยีนระดบัก�รศกึษ�

ขัน้พ้ืนฐ�นทีอ่ยูใ่นโรงเรยีนเอกชนเกินกว่�หน่ึงในห้�ของผูเ้รยีนทัง้ประเทศ		กรอบแนวคดิดังกล่�วส่งผลให้

โรงเรยีนเอกชนถกูกำ�หนดก�รปฏิบตัจิ�กท่ีไม่เป็นม�ตรฐ�นเดียวกนักับโรงเรยีนของรฐั	นอกจ�กนี	้ยงัข�ด
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ก�รส่งเสริม	สนับสนุนก�รจัดก�รศึกษ�ของโรงเรียนเอกชนในรูปแบบแนวท�งใหม่ๆ	ข�ดก�รพัฒน� 

กฎ	ระเบยีบและแนวท�งก�รดำ�เนนิง�นทีเ่หม�ะสมและทนัสมยัสำ�หรบัส่งเสรมิก�รลงทนุจดัก�รศกึษ�เอกชน

	 	 ดังนั้น	ก�รพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนในระยะต่อไป	จึงต้องพัฒน�ม�ตรก�รเพ่ือส่งเสริม 

ก�รลงทุนจัดก�รศึกษ�	ขจัดปัญห�อุปสรรคของก�รจัดก�รศึกษ�เอกชน	เพื่อส่งเสริมให้เอกชนเข้�ม� 

มีส่วนร่วมในก�รจัดก�รศึกษ�ม�กขึ้น	 เสริมสร้�งภ�คีเครือข่�ยเพื่อขับเคลื่อนให้หน่วยง�นภ�ครัฐและ

เอกชนตลอดจนภ�คประช�สงัคมได้เหน็คว�มสำ�คญัและให้ก�รสนบัสนนุก�รจดัก�รศกึษ�เอกชน	ส่งเสรมิ

ก�รจดัก�รศึกษ�ของโรงเรยีนเอกชนนอกระบบหลักสตูรระยะสัน้	ซ่ึงมบีทบ�ทสำ�คัญในก�รพัฒน�ศกัยภ�พ

ผู้เรียนสนองตอบต่อคว�มต้องก�รในก�รพัฒน�ประเทศ รวมทั้งส่งเสริมก�รดำ�เนินง�นด้�นต่�งประเทศ

เพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�เอกชนสู่คว�มเป็นส�กล

 ๔.๕ ด้านระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

  ความท้าทายจากภายนอก	 	ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พแวดล้อมท�งเศรษฐกิจและสังคม 

อย่�งรวดเร็ว	 ได้แก่	 ก�รพัฒน�ด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีอย่�งก้�วกระโดด	 ก�รปฏิวัติดิจิทัล	 

ก�รเปิดเสรที�งก�รค้�ซึง่รวมถงึก�รบรกิ�รด้�นก�รศกึษ�	ก�รปรบัโครงสร้�งประเทศไทยไปสูป่ระเทศไทย	

๔.๐	 ส่งผลต่อหน่วยง�นภ�ครัฐที่มีหน้�ที่ด้�นก�รส่งเสริมก�รลงทุนของภ�คเอกชน	 ซึ่งต้องส่งเสริม 

และอำ�นวยคว�มสะดวกให้ภ�คเอกชนปรบัตัวและแข่งขนัได้	ต�มทศิท�งก�รพฒัน�ประเทศในรฐัธรรมนญู 

แห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	 ม�ตร�	 ๒๕๘	 บัญญัติให้ดำ�เนินก�รปฏิรูปประเทศด้�นก�รบริห�รร�ชก�ร 

แผ่นดิน	 โดย	 (๑)	 ให้มีก�รนำ�เทคโนโลยีที่เหม�ะสมม�ประยุกต์ใช้	 (๒)	 ให้มีก�รบูรณ�ก�รฐ�นข้อมูล 

ของหน่วยง�นของรัฐทุกหน่วยง�นเข้�ด้วยกัน	 (๓)	 ให้มีก�รปรับปรุงและพัฒน�โครงสร้�งและระบบ 

ก�รบริห�รง�นของรัฐและแผนกำ�ลังคนภ�ครัฐให้ทันต่อก�รเปลี่ยนแปลงและคว�มท้�ท�ยใหม่ๆ 

(๔)	 ให้มีก�รปรับปรุงและพัฒน�ก�รบริห�รง�นบุคคลภ�ครัฐเพื่อจูงใจให้ผู้มีคว�มรู้	 คว�มส�ม�รถ 

อย่�งแท้จริงเข้�ม�ทำ�ง�นในหน่วยง�นของรฐั	มีคว�มซือ่สตัย์สจุรติ	กล้�ตดัสินใจและกระทำ�ในส่ิงท่ีถูกต้อง 

โดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมม�กกว่�ประโยชน์ส่วนตัว	มีคว�มคิดสร้�งสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ	

(๕)	ให้มีก�รปรับปรุงระบบก�รจัดซื้อจัดจ้�งภ�ครัฐให้มีคว�มคล่องตัว	เปิดเผย	ตรวจสอบได้	นอกจ�กนี้	

ก�รปฏิรูปก�รศึกษ�ในส่วนภูมิภ�คของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 โดยก�รจัดตั้งสำ�นักง�นศึกษ�ธิก�รภ�ค 

และสำ�นักง�นศึกษ�ธิก�รจังหวัด	 ได้ช่วยให้ก�รกำ�กับ	 ส่งเสริมและสนับสนุนก�รศึกษ�เอกชนม ี

คว�มสะดวกและคล่องตัวยิง่ขึน้	ซึง่สำ�นกัง�นฯ	ต้องปรบัระบบและกลไกเพือ่รองรบัก�รเปลีย่นแปลงดงักล่�ว

  ความท้าทายและปัญหาภายใน  ในขณะท่ีก�รบริห�รร�ชก�รเพื่อทำ�หน้�ที่กำ�กับ 

ส่งเสริม	และสนับสนุนก�รศึกษ�เอกชนของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน	ยังต้อง 

เร่งพัฒน�ในหล�ยด้�น	ทัง้ในด้�นกลยุทธ์	โครงสร้�งองค์กร	ก�รบรหิ�รจดัก�ร	บคุล�กร	ทกัษะ	ระบบง�น	 

และค่�นิยมขององค์กร	 เพื่อให้สอดรับกับบริบทก�รจัดก�รศึกษ�เอกชนท่ีเปลี่ยนแปลงไป	และเพื่อให้ 
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ก�รทำ�หน้�ที่ของสำ�นักง�นฯ	ได้แก่	ก�รส่งเสริม	สนับสนุนด้�นวิช�ก�ร	ก�รประกันคุณภ�พ	ก�รวิจัย 

และพัฒน�เพื่อปรับปรุงคุณภ�พก�รศึกษ�เอกชน	ก�รจัดสรรเงินอุดหนุนก�รศึกษ�เอกชน	ก�รเป็นศูนย์

ส่งเสริมสนับสนุนข้อมูลและทะเบียนกล�งท�งก�รศึกษ�เอกชน	ก�รติดต�มตรวจสอบและประเมินผล 

ก�รจัดก�รศึกษ�เอกชน	ก�รกำ�กับดูแลโรงเรียนให้จัดก�รศึกษ�อย่�งมีคุณภ�พม�ตรฐ�นและเป็นไป 

ต�มกฎหม�ย	ตลอดจนก�รบูรณ�ก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชนในภูมิภ�ค ส�ม�รถบรรลุต�มเจตน�รมณ ์

ของพระร�ชบัญญัติโรงเรียนเอกชนได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล

	 ดังนั้น	ก�รพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนในระยะต่อไป	จึงต้องว�งแนวท�งเพื่อพัฒน�ระบบก�รบริห�ร

จดัก�รส่งเสรมิก�รศึกษ�เอกชนของสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศกึษ�เอกชนให้มีศักยภ�พในก�รรองรับ

ก�รปฏิรูปก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดินต�มรัฐธรรมนูญ	และบรรลุเป้�หม�ยก�รทำ�หน้�ท่ีกำ�กับส่งเสริม 

และสนับสนุนก�รศึกษ�เอกชนต�มบทบัญญัติและเจตน�รมณ์ของพระร�ชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
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ส่วนที่ ๓

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้�หม�ย

ก�รพัฒน�ในช่วงของแผนพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชน

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

 ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พแวดล้อมและสภ�วก�รณ์ของระบบก�รศึกษ�เอกชนซ่ึงประกอบด้วย

สถ�นก�รณ์และแนวโน้มเศรษฐกจิและสงัคม	ทศิท�งก�รพฒัน�ประเทศต้ังแต่ปี	๒๕๖๐	ต�มยทุธศ�สตร์	

แผนพัฒน�	กฎหม�ย	และนโยบ�ยรัฐบ�ลที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจนผลก�รพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนที่ผ่�นม�	

ส่งผลต่อก�รกำ�หนดทิศท�งก�รพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนในอน�คต	ซึ่งต้องว�งเป้�หม�ยและแนวท�ง 

ให้สอดรับกับสถ�นก�รณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	ส�ม�รถสนองตอบต่อก�รบรรลุเป้�หม�ยของก�รพัฒน�

ประเทศ	 และอยู่บนหลักก�รและบริบทของก�รจัดก�รศึกษ�เอกชน	จึงได้กำ�หนดวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	

วัตถปุระสงค์	และเป้�หม�ยก�รพฒัน�ในช่วงของแผนพฒัน�ก�รศกึษ�เอกชน	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔	ดังนี	้	

๑.	 วิสัยทัศน์		

 ผูเ้รยีนเป็นพลเมืองด ีมีความรู้และทกัษะทีจ่ำาเป็น เรยีนรูไ้ด้ตลอดชวิีต ด้วยระบบการศึกษา 

ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

๒.		พันธกิจ		

	 ๒.๑	 พัฒน�คุณภ�พผูเ้รียนให้เป็นพลเมอืงทีม่ศีกัยภ�พต�มเป้�หม�ยก�รพฒัน�คนของประเทศ	

ด้วยกระบวนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่มีคุณภ�พได้ม�ตรฐ�น	

	 ๒.๒	 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้�ถึงโอก�สในก�รศึกษ�อย่�งเสมอภ�คและเป็นธรรม	ด้วยระบบ 

ก�รจัดสรรทรัพย�กรเพ่ือก�รศึกษ�ที่สะท้อนคุณภ�พและประสิทธิภ�พก�รจัดก�รศึกษ�	 และ 

คว�มต้องก�รจำ�เป็นที่แตกต่�งกัน

	 ๒.๓	 พัฒน�คุณภ�พของโรงเรียนเอกชนให้ได้ม�ตรฐ�นและมีศักยภ�พในก�รแข่งขัน

	 ๒.๔	 พัฒน�ก�รบริห�รร�ชก�รของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชนให้เป็น

หน่วยง�นทีม่ศีกัยภ�พสงูในก�รทำ�หน้�ทีก่ำ�กบั	ส่งเสรมิ	และสนบัสนนุก�รศกึษ�เอกชนให้บรรลเุป้�หม�ย

ของก�รพัฒน�	
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๓.	 วัตถุประสงค์

	 ๓.๑.	 เพื่อพัฒน�ผู้เรียนให้เป็นคนดี	มีวินัย	ภูมิใจในช�ติ	ส�ม�รถเชี่ยวช�ญได้ต�มคว�มถนัด 

ของตน	มีคว�มรับผิดชอบต่อส่วนรวมและประเทศช�ติ	มีคว�มรู้และทักษะที่จำ�เป็นในศตวรรษที่	๒๑	

	 ๓.๒	 เพ่ือเสริมสร้�งโอก�สและคว�มเสมอภ�คของผู ้เรียน	 ให้ส�ม�รถเข้�ถึงบริก�ร 

ด้�นก�รศึกษ�ที่รัฐส่งเสริมและสนับสนุนให้ภ�คเอกชนร่วมจัดอย่�งมีคุณภ�พได้ม�ตรฐ�น	

	 ๓.๓	 เพือ่เสรมิสร้�งประสทิธภิ�พก�รจดัก�รศกึษ�ของโรงเรยีนให้ส�ม�รถจดัก�รศกึษ�ทีม่คีณุภ�พ 

ได้ม�ตรฐ�น	มีคว�มเข้มแข็งแข่งขันได้	จัดก�รศึกษ�ที่แตกต่�งได้ต�มคว�มต้องก�รของผู้เรียน

	 ๓.๔	 เพือ่ส่งเสริมก�รมส่ีวนร่วมของเอกชนในก�รจดัก�รศกึษ�และพฒัน�เครอืข่�ยก�รศกึษ�เอกชน

	 ๓.๕	 เพือ่พัฒน�ระบบก�รบริห�รร�ชก�รของสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รส่งเสรมิก�รศึกษ�เอกชน	

ให้เป็นไปต�มหลกัก�รบรหิ�รกจิก�รบ้�นเมอืงท่ีดี	และมรีะบบก�รกำ�กบั	ส่งเสรมิ	และสนบัสนนุก�รจดัก�ร

ศึกษ�เอกชนที่มีประสิทธิภ�พ

๔.		เป้าหมาย

 ๔.๑ ด้านคณุภาพของผู้เรยีน	:	ผู้เรยีนมคีณุธรรม	จริยธรรม	มวีนิยั	มจีติส�ธ�รณะ	มทีศันคต ิ

และพฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์ต�มบรรทดัฐ�นทีด่ขีองสงัคม	มคีว�มรกัในสถ�บนัหลักของช�ต	ิมผีลสมัฤทธิ์

ท�งก�รเรียนสูงขึ้น	 มีทักษะที่จำ�เป็นในศตวรรษที่	 ๒๑	 เรียนรู้ได้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒน�ทักษะ	คว�มรู ้

และคุณภ�พชีวิต

 ๔.๒ ด้านโอกาสของผู้เรียน	 :	ผู้เรียนได้รับโอก�สและคว�มเสมอภ�คท�งก�รศึกษ�ภ�ยใต้

ระบบก�รจัดสรรทรัพย�กรที่เป็นธรรมและเหม�ะสมสำ�หรับก�รเรียนในระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นที่มี

คุณภ�พม�ตรฐ�น	สะท้อนต�มคว�มต้องก�รจำ�เป็นท่ีแตกต่�งกันของผู้เรียนและโรงเรียน	รวมท้ังได้รับ

ก�รส่งเสริมโอก�สในก�รเรียนรู้ตลอดชีวิต

 ๔.๓ ด้านประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน	 :	 โรงเรียนเอกชนมีก�รบริห�ร 

จัดก�รศึกษ�ที่มีประสิทธิภ�พ	อยู่บนหลักคว�มรับผิดชอบ	ส�ม�รถปรับตัวเพ่ือแข่งขันได้	 จัดก�รศึกษ� 

ที่แตกต่�งเพื่อตอบโจทย์คว�มต้องก�รของผู้เรียนและก�รพัฒน�ประเทศ

 ๔.๔ ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน	 :	 ก�รศึกษ�เอกชน 

มีบทบ�ทเพ่ิมขึ้น	 มีศักยภ�พในก�รให้บริก�รด้�นก�รศึกษ�ในระดับน�น�ช�ติ	 และมีเครือข่�ย 

คว�มร่วมมือในประเทศและต่�งประเทศเพื่อส่งเสริมและพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�เอกชน
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 ๔.๕ ด้านระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน :	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร 

ส่งเสรมิก�รศกึษ�เอกชนมกี�รบรหิ�รร�ชก�รทีม่ปีระสทิธภิ�พ	โปร่งใส	ทนัสมยั	และอำ�นวยคว�มสะดวก	 

มีก�รบูรณ�ก�รร่วมกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	ทำ�หน้�ท่ีกำ�กับ	ส่งเสริม	และสนับสนุนก�รจัดก�รศึกษ�

เอกชนได้สอดคล้องต�มเจตน�รมณ์ของพระร�ชบัญญัติโรงเรียนเอกชน	

๕.		ตัวชี้วัดตามเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนฯ

 ๕.๑ ด้านคุณภาพของผู้เรียน

  (๑)	 ผูเ้รยีนโรงเรยีนในระบบทกุระดับก�รศึกษ�มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงคว�มตระหนกั

ในคว�มสำ�คัญของก�รดำ�รงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	คว�มมีคุณธรรม	จริยธรรม	และก�รประยุกต์

ใช้หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงในก�รดำ�เนินชีวิตเพิ่มขึ้น

	 	 	 (๑.๑)	 ร้อยละของจำ�นวนนักเรียนที่เข้�ร่วมกิจกรรม/โครงง�นที่เกี่ยวข้องกับ 

ก�รสร้�งเสริมคุณภ�พชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น	(ร้อยละ	๓๐)

	 	 	 (๑.๒)	 ร้อยละของจำ�นวนโรงเรยีนทีใ่ช้กระบวนก�รเรยีนรูเ้พือ่สร้�งเสรมิคณุธรรม	

จริยธรรมเพิ่มขึ้น	(ร้อยละ	๔๐)

   (๑.๓)	 ร้อยละของจำ�นวนนักเรียนที่เข้�ร่วมกิจกรรมต�มโครงก�รน้อมนำ�แนวคิด

ต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ก�รปฏิบัติเพิ่มขึ้น	(ร้อยละ	๓๐)

	 	 (๒)	 ร้อยละของโรงเรียนในระบบที่มีก�รจัดก�รเรียนก�รสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้�ง 

คว�มเป็นพลเมือง	(Civic	Education)	เพิ่มขึ้น	(ร้อยละ	๓๐)

	 	 (๓)	 ร้อยละของผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษ�มีพัฒน�ก�รสมวัยเพิ่มขึ้น	(ร้อยละ	๘๕)

	 	 (๔)	 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลก�รทดสอบท�งก�รศึกษ�ระดับช�ติข้ันพื้นฐ�น	 

(O-NET)	แต่ละวิช�ผ่�นเกณฑ์คะแนนร้อยละ	๕๐	ขึ้นไปเพิ่มขึ้น	(ร้อยละ	๕๐)

	 	 (๕)	 ร้อยละของนักเรียนในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ที่มีคะแนนผลก�รทดสอบท�ง 

ก�รศึกษ�ระดับช�ติขัน้พืน้ฐ�น	(O-NET)	แต่ละวชิ�ผ่�นเกณฑ์คะแนนร้อยละ	๕๐	ขึน้ไปเพ่ิมขึน้	(ร้อยละ	๕๐)

	 	 (๖)	 คว�มแตกต่�งระหว่�งคะแนนเฉลี่ยผลก�รทดสอบท�งก�รศึกษ�ระดับช�ติขั้นพื้นฐ�น	

(O-NET)	ของนักเรียนระหว่�งพื้นที่/ภ�คก�รศึกษ�ในวิช�คณิตศ�สตร์	และภ�ษ�อังกฤษลดลง	(น้อยกว่�	๕)

	 	 (๗)	 คะแนนเฉลีย่ผลก�รทดสอบโครงก�รประเมินผลนกัเรยีนร่วมกบัน�น�ช�ต	ิ(Programme	

for	International	Student	Assessment	หรือ	PISA)	ของนักเรียนอ�ยุ	๑๕	ปีสูงขึ้น	(๕๐๐	คะแนน)
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	 	 (๘)	 ระดับคว�มส�ม�รถด้�นก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษเฉลี่ยของผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับ

มธัยมศกึษ�ตอนต้นและมธัยมศกึษ�ตอนปล�ย	เมือ่ทดสอบต�มม�ตรฐ�นคว�มส�ม�รถท�งภ�ษ�องักฤษ	

(CEFR)	สูงขึ้น		(A๑/A๒)

  (๙)	 ร้อยละของโรงเรยีนในระบบทีจ่ดัก�รศกึษ�โดยบรูณ�ก�รองค์คว�มรู้แบบสะเตม็ศกึษ� 

เพิ่มขึ้น	(ร้อยละ	๓๐)

 ๕.๒ ด้านโอกาสของผู้เรียน

	 	 (๑)	 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับก�รสนับสนุนค่�ใช้จ่�ยสำ�หรับก�รศึกษ�ขั้นพ้ืนฐ�น 

๑๕	ปี	ที่มีคุณภ�พม�ตรฐ�น	(ร้อยละ	๑๐๐)

	 	 (๒)	 มีรูปแบบ	 วิธีก�รจัดสรรเงินอุดหนุนก�รศึกษ�เอกชนที่สะท้อนคุณภ�พและ

ประสิทธิภ�พก�รจัดก�รศึกษ�

	 	 (๓)	 มีก�รปรับระบบก�รจัดสรรเงินอุดหนุนไปสู่ด้�นอุปสงค์หรือตัวผู้เรียน

	 	 (๔)	 มีระบบก�รคัดกรองและฐ�นข้อมูลนักเรียนและโรงเรียนจำ�แนกต�มคุณลักษณะ 

ที่แตกต่�งกันของผู้เรียนและโรงเรียนเพื่อว�งแผนก�รอุดหนุน

	 	 (๕)	 อตัร�ก�รออกกล�งคนัของผูเ้รยีนระดบัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นลดลง	(ร้อยละ	๐.๑๐)

	 	 (๖)	 ร ้อยละของเด็กในวัยเรียนที่มีคว�มต้องก�รจำ�เป ็นพิเศษได้รับก�รศึกษ� 

เต็มต�มศักยภ�พเพิ่มขึ้น	(จำ�แนกต�มกลุ่ม	ประเภทของคว�มจำ�เป็นพิเศษ)	(ร้อยละ	๒๐)

	 	 (๗)	 ร้อยละของผู้เรียนพิก�รได้รับก�รพัฒน�สมรรถภ�พหรือบริก�รท�งก�รศึกษ� 

ที่เหม�ะสม	(ร้อยละ	๑๐๐)

	 	 (๘)	 มีแนวท�งก�รสนับสนุนค่�ใช้จ่�ยสำ�หรับผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

 ๕.๓ ด้านประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

	 	 (๑)	 มีระบบก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ที่เหม�ะสม	 สอดคล้องกับบริบทและ 

คว�มต้องก�รจำ�เป็นของโรงเรียนในระบบ

	 	 (๒)	 ร้อยละของโรงเรียนในระบบที่ผ่�นเกณฑ์ก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกเพิ่มขึ้น	 

(ร้อยละ	๙๕)

	 	 (๓)	 ร้อยละของโรงเรียนในระบบที่มีประสิทธิภ�พก�รดำ�เนินง�นเพิ่มขึ้น	(ร้อยละ	๙๕)
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	 	 (๔)	 ร้อยละของโรงเรียนในระบบที่เผยแพร่ข้อมูลด้�นคุณภ�พและประสิทธิภ�พ 

ต่อส�ธ�รณะเพิ่มขึ้น	(ร้อยละ	๙๕)

	 	 (๕)	 มีม�ตรก�รให้โรงเรียนในระบบดำ�เนินก�รปรับปรุงคุณภ�พ	กรณีที่จัดก�รศึกษ� 

มีคุณภ�พตำ่�กว่�เกณฑ์ม�ตรฐ�น

	 	 (๖)	 ร้อยละของครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ที่ได้รับก�รพัฒน�ต�มม�ตรฐ�นวิช�ชีพ 

และส�ม�รถปฏิบัติง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พเพิ่มขึ้น	(ร้อยละ	๑๐๐)

	 	 (๗)	 ร้อยละของโรงเรียนในระบบที่มีคุณภ�พม�ตรฐ�นมีรูปแบบก�รจัดก�รศึกษ�ที่มี 

คว�มเป็นอัตลักษณ์เพิ่มขึ้น	(ร้อยละ	๒๐)

 ๕.๔ ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน 

	 	 (๑)	 สัดส่วนผู้เรียนเอกชนในระบบสูงขึ้นเมื่อเทียบกับรัฐ	(๒๕	:	๗๕)

	 	 (๒)	 มีรูปแบบหรือแนวท�งในก�รให้เอกชนจัดหรือร่วมจัดก�รศึกษ�เพิ่มขึ้น	

  (๓)	 มแีผนง�นแก้ไข	ปรับปรงุกฎ	ระเบยีบ	แนวปฏบิตัเิพือ่ส่งเสริมและอำ�นวยคว�มสะดวก 

ต่อก�รจัดก�รศึกษ�เอกชนและมีก�รดำ�เนินง�นต�มแผน

	 	 (๔)	 จำ�นวนภ�คีเครือข่�ยก�รศึกษ�เอกชนที่มีบทบ�ทเพิ่มขึ้น	(๙๐	เครือข่�ย)

	 	 (๕)	 มีฐ�นข้อมูลก�รศึกษ�เอกชนด้�นต่�งประเทศเพื่อให้บริก�ร	

	 	 (๖)	 จำ�นวนบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือกับต่�งประเทศเพื่อก�รส่งเสริมและพัฒน� 

ก�รศึกษ�เอกชนเพิ่มขึ้น	(๑๐	ฉบับ)

 ๕.๕ ด้านระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

	 	 (๑)	 มีก�รปรับปรุงโครงสร้�งก�รบริห�รง�นของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริม 

ก�รศึกษ�เอกชน

	 	 (๒)	 มีก�รพัฒน�ระบบก�รบริห�รง�นบุคคลของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริม 

ก�รศึกษ�เอกชนให้มีประสิทธิภ�พและเป็นไปต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�น

	 	 (๓)	 สัดส่วนงบประม�ณต�มประเด็น	 (Agenda)	 สูงข้ึน	 เมื่อเทียบกับงบประม�ณ 

ต�มภ�รกิจ	(Function)	(๔๐	:	๖๐)

	 	 (๔)	 จำ�นวนกระบวนง�นที่นำ�ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลม�ใช้ในก�รปฏิบัติง�นเพิ่มขึ้น	 

(๑๕	กระบวนง�น)
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	 	 (๕)	 มีระบบทะเบียนกล�งท�งก�รศึกษ�เอกชนที่ครบถ้วน	 ถูกต้อง	และเป็นปัจจุบัน	

สืบค้นได้

  (๖)	 มีระบบฐ�นข้อมูลร�ยบุคคลที่อ้�งอิงจ�กเลขที่บัตรประจำ�ตัวประช�ชน	๑๓	หลัก	 

ที่ส�ม�รถเชื่อมโยง	และแลกเปลี่ยนฐ�นข้อมูล	รวมทั้งใช้ประโยชน์ร่วมกันกับหน่วยง�นอื่น

	 	 (๗)	 มรีะบบฐ�นข้อมลูด้�นก�รศกึษ�เอกชนเพือ่ใช้ประโยชน์ในก�รว�งแผน	ก�รบรหิ�ร

จัดก�รศึกษ�	ก�รติดต�มและประเมินผล
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	 เพ่ือให้ส�ม�รถบรรลุต�มวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 วัตถุประสงค์	 และเป้�หม�ยของแผนพัฒน� 

ก�รศึกษ�เอกชน	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔	จึงได้กำ�หนดวัตถุประสงค์	 เป้�หม�ย	และแนวท�งก�รพัฒน�	

ภ�ยใต้	๗	ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชน	ประกอบด้วย

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑	ก�รพัฒน�หลักสูตร	ก�รเรียนก�รสอน	ก�รวัดและประเมินผล	

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ก�รปฏิรูประบบทรัพย�กรเพื่อก�รศึกษ�เอกชน

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓	ก�รเสริมสร้�งประสิทธิภ�พก�รจัดก�รศึกษ�ของโรงเรียนเอกชน

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔	ก�รส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมในก�รจัดและสนับสนุนก�รศึกษ�เอกชน

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕	ก�รส่งเสริมก�รศึกษ�นอกระบบเพื่อสร้�งสังคมแห่งก�รเรียนรู้

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖	ก�รพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้

 ยุทธศาสตร์ที่ ๗	ก�รพัฒน�ระบบก�รบริห�รจัดก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน

ยุทธศาสตร์ที่	๑		การพัฒนาหลักสูตร	การเรียนการสอน	การวัดและประเมินผล

	 ก�รที่โลกมีก�รแข่งขันท�งเศรษฐกิจและก�รค้�ที่รุนแรงขึ้น	 ก�รวิจัยและพัฒน�ด้�น

วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีอย่�งก้�วกระโดดที่เป็นกุญแจสำ�คัญต่อก�รพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมของ

แต่ละประเทศ	ส่งผลให้ในด้�นก�รพฒัน�เศรษฐกจิ	ประเทศไทยต้องปรบัตวัเพือ่ให้ส�ม�รถแข่งขนัได้และ

ก้�วข้�มกับดกัประเทศร�ยได้ป�นกล�งสูก่�รเป็นประเทศในโลกทีห่นึง่	ในขณะเดยีวกนัก�รพฒัน�ในด้�น

สังคม	ต้องสร้�งสังคมไทยให้มีคว�มมั่นคง	ดำ�รงไว้ซึ่งสถ�บันหลักของช�ติ	คนไทยดำ�รงชีวิตอยู่ร่วมกัน 

ในสงัคมได้อย่�งมคีว�มสขุ	มคีว�มส�มัคค	ีสม�นฉนัท์	มีก�รพฒัน�คณุภ�พชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม	

ต�มแผนพฒัน�เศรษฐกจิและสงัคมแห่งช�ติ	ฉบบัที	่๑๒	จงึได้ยดึ	“คนเป็นศนูย์กล�งก�รพฒัน�”	มุง่พฒัน�

คนให้มีคว�มเป็นคนที่สมบูรณ์	 มีวินัย	 ใฝ่รู ้	 มีคว�มรู้	 มีทักษะ	 มีคว�มคิดสร้�งสรรค์	 มีทัศนคติที่ด ี

รับผิดชอบต่อสังคม	มีคุณธรรมและจริยธรรม	รวมถึงก�รสร้�งคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อม

อย่�งเกื้อกูล	สอดรับกับบทบัญญัติต�มรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทยที่บัญญัติให้	ก�รศึกษ�ทั้งปวง

ต้องมุ่งพัฒน�ผู้เรียนให้เป็นคนดี	 มีวินัย	 ภูมิใจในช�ติ	 ส�ม�รถเชี่ยวช�ญได้ต�มคว�มถนัดของตน 

และมีคว�มรับผิดชอบต่อครอบครัว	ชุมชน	สังคม	และประเทศช�ติ	ซึ่งก�รจัดก�รศึกษ�ถือเป็นพันธกิจ

สำ�คัญที่ทุกฝ่�ยต้องร่วมกันเพื่อพัฒน�คนให้มีศักยภ�พรองรับก�รพัฒน�ประเทศ	

ส่วนที่ ๔

ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�

ของแผนพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชน 

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
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	 ก�รศึกษ�เอกชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบจัดก�รศึกษ�ให้กับผู้เรียนในระดับก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�น

จำ�นวนม�กถงึ	๒.๒	ล้�นคน	ยังประสบปัญห�ด้�นคุณภ�พของผูเ้รยีน	คะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์�งก�รเรยีน

เมื่อพิจ�รณ�จ�กก�รสอบ	O-NET	และ	PISA	แม้ผู้เรียนส่วนหนึ่งจะมีคะแนนสูงกว่�เกณฑ์ม�ตรฐ�น	 

แต่ในภ�พรวมแล้วส่วนใหญ่ยงัมีคะแนนทีต่ำ�่กว่�เกณฑ์	(ร้อยละ	๕๐)	กระบวนก�รเรยีนก�รสอนยงัคงเป็น

รูปแบบเดมิทีเ่น้นก�รท่องจำ�ม�กกว่�ก�รเรยีนรูจ้�กก�รลงมอืปฏิบตั	ิไม่สอดคล้องกับก�รเรยีนรูใ้นศตวรรษ

ที่	๒๑	และไม่ส�ม�รถตอบโจทย์ก�รพัฒน�ศักยภ�พคนให้บรรลุต�มเป้�หม�ยของก�รพัฒน�ประเทศ 

ท่ีกำ�หนดได้	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสรมิก�รศกึษ�เอกชนและโรงเรยีนเอกชนในระบบ	จงึจำ�เป็นต้อง

ร่วมกนัในก�รพัฒน�หลกัสตูร	ก�รจัดกระบวนก�รเรยีนรูท้ัง้ในและนอกห้องเรยีน	สือ่	แหล่งเรยีนรู	้ก�รวัด

และประเมินผลของผู้เรียน	 เพื่อให้เกิดกระบวนก�รเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภ�พในก�รพัฒน�ผู้เรียนให้ม ี

คว�มรู้	 มีทักษะท่ีจำ�เป็น	 ได้รับก�รปลูกฝัง	 บ่มเพ�ะทัศนคติ	 ค่�นิยม	 และพฤติกรรมเพื่อให้เติบโต 

เป็นพลเมืองดีในระบอบประช�ธิปไตยอันมีพระมห�กษัตริย์เป็นประมุข	 มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ์

ของสังคม	เพื่อรองรับก�รพัฒน�ประเทศสู่เป้�หม�ยที่ว�งไว้

๑.	 วัตถุประสงค์

	 ๑.๑	 เพื่อให้ผู ้เรียนได้รับก�รปลูกฝังทัศนคติ	 ค่�นิยม	 และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ต�ม

บรรทัดฐ�นที่ดีของสังคม	

	 ๑.๒	 เพือ่ให้ผูเ้รยีนได้รบัก�รปลกูฝังคว�มรกัช�ต	ิศ�สน�	พระมห�กษตัรย์ิ	คว�มเป็นพลเมอืง

ในระบอบประช�ธิปไตย	

	 ๑.๓	 เพื่อให้ผู ้เรียนได้รับก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พได้ม�ตรฐ�น	 สอดรับกับทักษะก�รเรียนรู้ 

ในศตวรรษที่	๒๑	

๒.	 เป้าหมายและตัวชี้วัด

 ๒.๑ ผู ้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีจิตสาธารณะ มีทัศนคติและพฤติกรรม 

ที่พึงประสงค์ มีจิตสำานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

  ตัวชี้วัด

  (๑)	 ผูเ้รียนโรงเรยีนในระบบทกุระดับก�รศึกษ�มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงคว�มตระหนกั

ในคว�มสำ�คัญของก�รดำ�รงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	คว�มมีคุณธรรม	จริยธรรม	และก�รประยุกต์

ใช้หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงในก�รดำ�เนินชีวิตเพิ่มขึ้น	
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	 	 	 (๑.๑)	 ร้อยละของจำ�นวนนักเรียนท่ีเข้�ร่วมกิจกรรม/โครงง�นท่ีเก่ียวข้องกับ 

ก�รสร้�งเสริมคุณภ�พชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

	 	 	 (๑.๒)	 ร้อยละของจำ�นวนโรงเรียนท่ีใช้กระบวนก�รเรียนรู้เพ่ือสร้�งเสริมคุณธรรม	

จริยธรรมเพิ่มขึ้น

	 	 	 (๑.๓)	 ร้อยละของจำ�นวนนักเรียนท่ีเข้�ร่วมกิจกรรมต�มโครงก�รน้อมนำ�แนวคิด

ต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ก�รปฏิบัติเพิ่มขึ้น

	 	 (๒)	 ร้อยละของโรงเรียนในระบบที่จัดกิจกรรมสะท้อนก�รสร้�งวินัย	 จิตส�ธ�รณะ 

และคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น

	 	 (๓)	 จำ�นวนโรงเรียนในระบบในโครงก�รโรงเรียนคุณธรรมเพิ่มขึ้น

	 	 (๔)	 ร้อยละของครูโรงเรียนในระบบท่ีได้รับก�รอบรมและพัฒน�ในเรื่องก�รเสริมสร้�ง

คุณภ�พชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

 ๒.๒ ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความเป็นพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย 

  ตัวชี้วัด

  (๑)	 ร้อยละของโรงเรียนในระบบที่มีก�รจัดกิจกรรมส่งเสริมก�รเรียนรู ้ที่สะท้อน 

คว�มจงรกัภกัด	ีก�รธำ�รงรกัษ�สถ�บนัหลักของช�ต	ิและก�รยดึมัน่ในก�รปกครองระบอบประช�ธปิไตย

อันมีพระมห�กษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพิ่มขึ้น	

	 	 (๒)	 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่�นก�รอบรมลูกเสือ	เนตรน�รีเพิ่มขึ้น

	 	 (๓)	 ร้อยละของโรงเรียนในระบบที่มีก�รจัดก�รเรียนก�รสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้�ง 

คว�มเป็นพลเมือง	(Civic	Education)	เพิ่มขึ้น

 ๒.๓ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีทักษะที่จำาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 

  ตัวชี้วัด

  (๑)	 ร้อยละของผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษ�มีพัฒน�ก�รสมวัยเพิ่มขึ้น	

	 	 (๒)	 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลก�รทดสอบท�งก�รศึกษ�ระดับช�ติข้ันพื้นฐ�น	

(O-NET)	แต่ละวิช�ผ่�นเกณฑ์คะแนนร้อยละ	๕๐	ขึ้นไปเพิ่มขึ้น	



แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔70

	 	 (๓)	 คว�มแตกต่�งระหว่�งคะแนนเฉลี่ยผลก�รทดสอบท�งก�รศึกษ�ระดับช�ติขั้นพื้นฐ�น	

(O-	NET)	ของนักเรียนระหว่�งพื้นที่/ภ�คก�รศึกษ�ในวิช�คณิตศ�สตร์	และภ�ษ�อังกฤษลดลง	

	 	 (๔)	 คะแนนเฉลี่ยผลก�รทดสอบโครงก�รประเมินผลนักเรียนร่วมกับน�น�ช�ติ 

(Programme	for	International	Student	Assessment	หรือ	PISA)	ของนักเรียนอ�ยุ	๑๕	ปีสูงขึ้น

	 	 (๕)	 ระดับคว�มส�ม�รถด้�นก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษเฉลี่ยของผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับ

มธัยมศกึษ�ตอนต้นและมธัยมศกึษ�ตอนปล�ย	เมือ่ทดสอบต�มม�ตรฐ�นคว�มส�ม�รถท�งภ�ษ�องักฤษ	

(CEFR)	สูงขึ้น		

	 	 (๖)	 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะก�รเรียนรู้ในศตวรรษที่	๒๑	เพิ่มขึ้น

	 	 (๗)	 ร้อยละของโรงเรียนในระบบที่จัดกระบวนก�รเรียนรู้เพื่อพัฒน�ทักษะท่ีจำ�เป็น 

ในศตวรรษที่	๒๑	เพิ่มขึ้น

  (๘)	 ร้อยละของโรงเรยีนในระบบทีจ่ดัก�รศกึษ�โดยบรูณ�ก�รองค์คว�มรู้แบบสะเตม็ศกึษ� 

เพิ่มขึ้น	

	 	 (๙)	 มรีะบบและกลไกก�รทดสอบ	ก�รวดัและประเมินคว�มรู	้ทักษะ	และสมรรถนะของ

ผู้เรียนทุกระดับก�รศึกษ�ทุกกลุ่มเป้�หม�ยที่มีประสิทธิภ�พ

	 	 (๑๐)	 จำ�นวนก�รเข้�ใช้บริก�รคลังข้อสอบเพื่อก�รวัดผลก�รเรียนรู้ต�มม�ตรฐ�น

หลักสูตร	จำ�แนกต�มระดับชั้นเรียนเพิ่มขึ้น

๓.	 แนวทางการพัฒนา

 ๓.๑ ปรับเปลี่ยนค่านิยมของผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีจิตสาธารณะ  

และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์

	 	 (๑)	 ส่งเสริมก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนท้ังในและนอกห้องเรียน	และกิจกรรม 

ก�รเรียนรู้ร่วมกันของครอบครัว	กลุ่มสนใจ	และชุมชน	 ท่ีสอดแทรกคุณธรรม	จริยธรรม	คว�มมีวินัย	 

จิตส�ธ�รณะ	รวมทั้งบูรณ�ก�รศ�สน�	ศิลปวัฒนธรรม	ดนตรี	กีฬ�เข้�กับกระบวนก�รเรียนรู้และวิถีชีวิต	

	 	 (๒)	 ส่งเสรมิก�รจัดกจิกรรมหล่อหลอมพฤตกิรรมและวฒันธรรมก�รทำ�ง�นทีพ่งึประสงค์	

ให้เป็นคุณลักษณะท่ีสำ�คัญของคนในสังคมไทย	อ�ทิ	ก�รตรงต่อเวล�	ก�รเค�รพคว�มคิดเห็นท่ีแตกต่�ง	

ก�รทำ�ง�นเป็นกลุ่มคณะ

	 	 (๓)	 ส่งเสริมก�รจัดกิจกรรมปลูกฝังคว�มมีคุณธรรม	จริยธรรม	และก�รนำ�แนวคิดต�ม

หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ก�รปฏิบัติในก�รดำ�เนินชีวิต	และก�รพัฒน�โรงเรียนคุณธรรม
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	 	 (๔)	 ส่งเสริมก�รจัดกิจกรรมสร้�งสำ�นึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

	 	 (๕)	 เสริมสร้�งคว�มรู้	 คว�มเข้�ใจที่ถูกต้องเก่ียวกับภัยคุกค�มในรูปแบบใหม่	 เช่น	 

ภัยจ�กย�เสพติด	ภัยพิบัติจ�กธรรมช�ติ	ภัยจ�กโรคอุบัติใหม่	ภัยจ�กไซเบอร์	เป็นต้น

	 	 (๖)	 พัฒน�ครูผู้สอนในเรื่องก�รสร้�งคุณภ�พชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	คุณธรรม	

จริยธรรม	 และก�รนำ�แนวคิดต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ก�รปฏิบัติในก�รดำ�เนินชีวิต	 

และก�รสร้�งภูมิคุ้มกันจ�กภัยคุกค�มในรูปแบบต่�งๆ	

 ๓.๒ ปลกูฝังอดุมการณ์รกัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรย์ิ และเสรมิสร้างความเป็นพลเมอืง

ในระบอบประชาธิปไตย

  (๑)	 สร้�งจิตสำ�นึกผู้เรียนให้มีคว�มจงรักภักดี	 และธำ�รงรักษ�สถ�บันหลักของช�ติ 

ได้แก่	ช�ติ	ศ�สน�	พระมห�กษัตริย์	

	 	 (๒)	 ปลูกฝังและเสริมสร้�งวิถีประช�ธิปไตย	คว�มส�มัคคี	สม�นฉันท์	สันติวิธี	ต่อต้�น

ก�รทจุริตคอร์รปัชัน่	และยดึมัน่ในก�รปกครองระบอบประช�ธปิไตยอนัมพีระมห�กษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ

	 	 (๓)	 ส่งเสรมิและพฒัน�กิจกรรมลกูเสอื	เนตรน�ร	ีในโรงเรยีนให้มคีณุภ�พและม�ตรฐ�น

	 	 (๔)	 พฒัน�ก�รจัดก�รเรยีนก�รสอนด้�นคว�มเป็นพลเมอืงในระบอบประช�ธปิไตย	และ

ก�รอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

 ๓.๓ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู ้เรียน 

ให้ได้มาตรฐาน และเสริมสร้างผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑  

	 	 (๑)	 พัฒน�หลักสูตรสถ�นศึกษ�ระดับปฐมวัยให้มีคุณภ�พได้ม�ตรฐ�น	 และพัฒน�

สมรรถนะเด็กปฐมวัยด้�นร่�งก�ย	จิตใจ	วินัย	อ�รมณ์	สังคม	และสติปัญญ�ให้สมกับวัย

  (๒)	 พัฒน�หลักสูตรสถ�นศึกษ�ระดับก�รศึกษ�ขั้นพ้ืนฐ�นเพ่ือพัฒน�ทักษะ 

และคุณลักษณะพื้นฐ�นของพลเมืองไทย	ทักษะและคุณลักษณะที่จำ�เป็นในศตวรรษที่	๒๑

	 	 (๓)	 พัฒน�รูปแบบก�รจัดก�รเรียนรู ้ ท่ีจำ�เป็นสำ�หรับผู ้ เรียนในศตวรรษท่ี	 ๒๑	 

ปรับกระบวนก�รเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีก�รเรียนรู้จ�กก�รปฏิบัติจริง	สอดคล้องกับพัฒน�ก�รของ

สมองแต่ละช่วงวัย	 เน้นพัฒน�ทักษะพื้นฐ�นด้�นวิทย�ศ�สตร์	 เทคโนโลยี	 ด้�นวิศวกรรมศ�สตร์	 

ด้�นคณิตศ�สตร์	ด้�นศิลปะ	และด้�นภ�ษ�ต่�งประเทศ	

	 	 (๔)	 ส่งเสรมิก�รจดักระบวนก�รเรยีนรูเ้ชงิบรูณ�ก�ร	เพือ่พฒัน�ทกัษะก�รคดิวเิคร�ะห์	

คว�มคิดสร้�งสรรค์	 ในมิติคุณธรรม	จริยธรรม	ค่�นิยม	พหุสังคมวัฒนธรรม	หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจ 

พอเพียง	และคว�มเป็นพลเมืองในศตวรรษที่	๒๑
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	 	 (๕)	 เสริมสร้�งทักษะอ�ชีพแก่ผู ้เรียนแต่ละระดับช้ัน	 จัดให้มีก�รวัดแววต�มหลัก 

พหุปัญญ�	สร้�งคว�มตระหนักและคว�มเข้�ใจต่ออ�ชีพในระดับประถมศึกษ�	ส่งเสริมก�รสอนอ�ชีพ 

ให้ผู ้เรียนในระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้นมีโอก�สได้ค้นพบคว�มถนัดและคว�มต้องก�รของตัวเอง 

ในก�รกำ�หนดอ�ชีพ	และได้รับก�รวัดแววอ�ชีพ	

	 	 (๖)	 พฒัน�คุณภ�พและม�ตรฐ�นก�รศกึษ�เพือ่ส่งเสรมิสนบัสนนุก�รจดัก�รศกึษ�	และ

ก�รให้คว�มรู้สำ�หรับผู้มีคว�มต้องก�รจำ�เป็นพิเศษ	ส่งเสริมก�รจัดก�รศึกษ�แบบเรียนรวม	(Inclusive	

Education)	

	 	 (๗)	 พฒัน�สมรรถนะครูให้มจีติวญิญ�ณคว�มเป็นครู	เป็นผูแ้นะนำ�และส�ม�รถกระตุน้

ก�รเรียนรู ้ของผู ้เรียน	 และสร้�งเครือข่�ยแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ในก�รจัดก�รเรียนก�รสอนที่เป็น 

ก�รพัฒน�สมรรถนะของครูอย่�งต่อเนื่อง

	 	 (๘)	 ส่งเสรมิรปูแบบก�รอบรมครเูพือ่ให้ทัว่ถงึและตรงต�มคว�มต้องก�ร	เช่น	ก�รอบรม

ท�งไกล	ก�รส่งเสริมชุมชนแห่งก�รเรียนรู้ท�งวิช�ชีพ	 (PLC	:	Professional	Learning	Community)	 

ก�รสอนง�น	(Coaching)	เป็นต้น

	 	 (๙)	 พัฒน�ระบบและกลไกก�รทดสอบ	 ก�รวัดและประเมินผลคว�มรู้	 ทักษะ	 และ

สมรรถนะของผู้เรียนที่ครอบคลุมเป้�หม�ยของก�รพัฒน�ผู้เรียน	

	 	 (๑๐)	 จัดระบบก�รให้บริก�รข้อมูล	สื่อ	และนวัตกรรมก�รเรียนรู้ผ่�นระบบเทคโนโลยี

ดิจิทัลที่ผู้เรียนและผู้ใช้บริก�รทุกกลุ่มเป้�หม�ยส�ม�รถเข้�ถึงและใช้ประโยชน์ได้ต�มวัตถุประสงค์

	 	 (๑๑)	 พัฒน�ระบบและก�รให้บริก�รคลังข้อสอบเพื่อก�รวัดและประเมินผลก�รเรียนรู้ 

ที่มีคุณภ�พและม�ตรฐ�น	ครอบคลุมก�รวัดคว�มรู้	ทักษะและสมรรถนะของผู้เรียน	

	 	 (๑๒)	 ส่งเสริมก�รแข่งขันทักษะวิช�ก�รเพื่อเตรียมนักเรียนเข้�แข่งขันระดับช�ติ 

และระดับน�น�ช�ติ	เช่น	โอลิมปิกคณิตศ�สตร์	โอลิมปิกวิทย�ศ�สตร์	เป็นต้น

๔.	 งาน/โครงการสำาคัญ

	 (๑)	 โครงก�รเสริมสร้�งคุณธรรม	จริยธรรมในสถ�นศึกษ�	(โรงเรียนคุณธรรม)

	 (๒)	 โครงก�รส่งเสรมิกระบวนก�รเรยีนก�รสอนลกูเสอืและกจิกรรมยวุก�ช�ดในสถ�นศกึษ�

	 (๓)	 โครงก�รขับเคลื่อนหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงภ�คก�รศึกษ�

	 (๔)	 โครงก�รส่งเสริมก�รจัดกิจกรรมเพื่อสร้�งกระบวนก�รเรียนรู ้และคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียน

	 (๕)	 โครงก�รสร้�งจิตสำ�นึกคว�มรักในสถ�บันช�ติ	ศ�สน�	และพระมห�กษัตริย์
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	 (๖)	 โครงก�รส่งเสริมประช�ธิปไตยในสถ�นศึกษ�	

	 (๗)	 โครงก�รขับเคลื่อนง�นยุทธศ�สตร์เพ่ือก�รสร้�งภูมิคุ้มกันและก�รป้องกันย�เสพติด 

ไปสู่ก�รปฏิบัติในสถ�นศึกษ�

	 (๘)	 โครงก�รส่งเสริมประช�ธิปไตยในโรงเรียน

	 (๙)	 โครงก�รพัฒน�คุณภ�พผู้บริห�รและครูโรงเรียนเอกชนเพ่ือยกระดับคุณภ�พก�รศึกษ�

และก�รสอนที่เน้นกระบวนก�รเรียนรู้และก�รลงมือปฏิบัติของผู้เรียน	(Active	Learning)

	 (๑๐)	 โครงก�รพัฒน�ก�รจัดประสบก�รณ์ก�รเรียนก�รสอนปฐมวัย

	 (๑๑)	 โครงก�รขับเคลื่อนก�รจัดก�รเรียนรู้สะเต็มศึกษ�	(STEM	Education)

	 (๑๒)	 โครงก�รพัฒน�ทักษะก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รสื่อส�รต�มกรอบ	CEFR

	 (๑๓)	 โครงก�รส่งเสริมก�รแข่งขันทักษะท�งวิช�ก�รและทักษะวิช�ชีพ

	 (๑๔)	 โครงก�รส่งเสริมก�รวัดและประเมินผลคุณภ�พผู้เรียน

	 (๑๕)	 โครงก�รพฒัน�ระบบก�รให้บรกิ�รข้อมลู	สือ่นวตักรรมก�รเรยีนรู	้และคลงัข้อสอบกล�ง

ยุทธศาสตร์ที่	๒		การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

	 ก�รสร้�งหลักประกันว่�ทุกคนมีก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พอย่�งครอบคลุมและเท่�เทียม	 และ

สนับสนุนโอก�สในก�รเรียนรู้ตลอดชีวิต	 ต�มเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนของโลก	 (Sustainable 

Development	Goals	:	SDGs	๒๐๓๐)	และก�รประกนัโอก�สและคว�มเสมอภ�คในก�รเข้�ถึงก�รศกึษ�

ทีม่คีณุภ�พต�มทีป่ร�กฏในรัฐธรรมนูญ	แผนก�รศกึษ�แห่งช�ต	ิรวมท้ังในกฎหม�ยและนโยบ�ยท่ีเกีย่วข้อง	

ในขณะที่ประเทศไทยยังคงมีปัญห�คว�มเหลื่อมลำ้�ท�งเศรษฐกิจและสังคมซ่ึงเป็นอุปสรรคสำ�คัญต่อก�ร

พัฒน�ประเทศ	โดยเฉพ�ะในส่วนของก�รพัฒน�ก�รศึกษ�	คนไทยยังได้รับโอก�สและคว�มเสมอภ�ค 

ในก�รเข้�ถึงก�รจัดก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พม�ตรฐ�นไม่เท่�เทียมกัน	ทุกภ�คส่วนจึงต้องว�งแนวท�งก�ร

พัฒน�ต�มบทบ�ทหน้�ที่เพื่อแก้ปัญห�คว�มเหลื่อมลำ้�ที่เป็นอยู่	

	 นักเรียนในโรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่มีฐ�นะป�นกล�ง	นักเรียนส่วนหนึ่งมีฐ�นะย�กจนและ 

ด้อยโอก�สท�งเศรษฐกิจและสังคม	นักเรียนที่รับเงินอุดหนุนยังไม่ส�ม�รถเข้�ถึงค่�ใช้จ่�ยที่เพียงพอต่อ

ก�รจดัก�รศกึษ�ทีม่คีณุภ�พม�ตรฐ�น	เนือ่งจ�กอตัร�เงนิอดุหนนุค่�ใช้จ่�ยในก�รจดัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น 

ยังค่อนข้�งตำ่�	โดยมีอัตร�ไม่ถึงร้อยละ	๕๐	ของงบประม�ณต่อหัวนักเรียนภ�ครัฐ	ในขณะที่ในบ�งพื้นที ่

ที่มีคว�มเหลื่อมลำ้�ท�งเศรษฐกิจ	โรงเรียนส่วนหนึ่งไม่ส�ม�รถเก็บค่�ธรรมเนียมก�รศึกษ�ได้หรือเก็บได้ 

ไม่เต็มอัตร�	และนักเรียนที่ด้อยโอก�สยังไม่ได้รับก�รช่วยเหลือต�มคว�มต้องก�รจำ�เป็น	รวมท้ังระบบ 

ก�รอุดหนุนที่เป็นอยู่ยังไม่สะท้อนต่อคุณภ�พและประสิทธิภ�พก�รจัดก�รศึกษ�	และไม่เอื้อให้โรงเรียน 

ที่มีศักยภ�พ	 ส�ม�รถจัดก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พสูงกว่�ม�ตรฐ�นทั่วไปโดยผู้เรียนร่วมระดมทรัพย�กร 

เพิ่มเติม	เนื่องจ�กรัฐควบคุมเพด�นค่�ธรรมเนียมก�รศึกษ�ไว้ในอัตร�ที่ยังค่อนข้�งตำ่�	ซึ่งอัตร�อุดหนุน
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และอัตร�ค่�ธรรมเนียมก�รศึกษ�ปัจจุบัน	คำ�นวณโดยอ้�งอิงจ�กอัตร�ค่�ใช้จ่�ยต่อหัวระดับก�รศึกษ� 

ขัน้พืน้ฐ�นท่ีสำ�นกัง�นเลข�ธกิ�รสภ�ก�รศึกษ�	ศึกษ�ไว้ต้ังแต่ปี	๒๕๕๓	นอกจ�กนี	้ก�รพฒัน�ด้�นวชิ�ก�ร

เพื่อยกระดับคุณภ�พก�รศึกษ�ของโรงเรียนต�มเป้�หม�ยก�รพัฒน�ก�รศึกษ�ช�ติ	 ต้องมีค่�ใช้จ่�ย 

เพื่อก�รอบรมครู	 ก�รพัฒน�สื่อและอุปกรณ์ก�รเรียนก�รสอน	 ในขณะท่ีเงินอุดหนุนท่ีโรงเรียนได้รับ 

ไม่เพียงพอสำ�หรับดำ�เนินก�ร	คว�มเหลื่อมลำ้�ท�งก�รศึกษ�ยังแสดงให้เห็นจ�กส่วนต่�งคะแนน	O-NET	

ของนกัเรยีน	โดยนกัเรยีนในโรงเรยีนทีไ่ม่รบัเงนิอดุหนนุซ่ึงไม่มกี�รควบคมุเพด�นค่�ธรรมเนยีมก�รศกึษ�

และผู ้ปกครองมีศักยภ�พในก�รจ่�ยค่�ธรรมเนียมก�รศึกษ�	 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่�คะแนนเฉลี่ย 

ของนักเรียนในโรงเรียนที่รับเงินอุดหนุน	 และยังมีคว�มแตกต่�งระหว่�งคะแนนของโรงเรียน 

ในกรุงเทพมห�นครและภูมิภ�ค	และในระหว่�งภ�คด้วยกัน	

	 ในก�รพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชน	 จึงจำ�เป็นต้องว�งยุทธศ�สตร์ก�รปฏิรูประบบทรัพย�กร 

เพื่อก�รศึกษ�เอกชน	ด้�นหนึ่งเพื่อเป็นหลักประกันให้นักเรียนทุกคนได้รับโอก�สในก�รเข้�ถึงก�รศึกษ�

ที่มีคุณภ�พไม่ตำ่�กว่�ม�ตรฐ�นต�มที่กฎหม�ยกำ�หนดอย่�งเท่�เทียมกัน	โดยกำ�หนดอัตร�เงินอุดหนุน 

ค่�ใช้จ่�ยที่เพียงพอ	สนับสนุนให้โรงเรียนที่มีศักยภ�พส�ม�รถจัดก�รศึกษ�ท่ีมีคุณภ�พสูงกว่�ม�ตรฐ�น

ทั่วไปที่รัฐอุดหนุนได้โดยผู้เรียนร่วมระดมทรัพย�กร	 และว�งระบบก�รจัดสรรเงินอุดหนุนค่�ใช้จ่�ย 

ท่ีสะท้อนคุณภ�พและประสิทธิภ�พก�รจัดก�รศึกษ�ของโรงเรียน	 ในอีกด้�นหนึ่ง	 เพื่อช ่วย 

ลดคว�มเหล่ือมลำ้�ท�งก�รศึกษ�	 โดยว�งระบบก�รจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติมสำ�หรับผู้ด้อยโอก�ส 

และผู้เรียนที่มีคว�มต้องก�รจำ�เป็นพิเศษต�มสภ�พคว�มแตกต่�งกัน	

๑.	 วัตถุประสงค์

 ๑.๑	 เพื่อให้ผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนทุกคนได้รับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	๑๕	ปี	ที่มีคุณภ�พ 

ได้ม�ตรฐ�นโดยรัฐสนับสนุนค่�ใช้จ่�ย		

	 ๑.๒	 เพือ่ให้ผู้เรยีนได้รบัก�รศึกษ�ในรปูแบบท่ีเหม�ะสม	มคีณุภ�พทัดเทียมกนัโดยไม่ถูกจำ�กดั

ศักยภ�พจ�กสภ�พครอบครัว	พื้นที่	และสภ�พร่�งก�ย	
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๒.	 เป้าหมายและตัวชี้วัด

 ๒.๑ ผู้เรียนทุกคนได้รับการอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี ที่มี

คุณภาพได้มาตรฐาน 

  ตัวชี้วัด

	 	 (๑)	 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับก�รสนับสนุนค่�ใช้จ่�ยสำ�หรับก�รศึกษ�ขั้นพ้ืนฐ�น	 

๑๕	ปี	ที่มีคุณภ�พม�ตรฐ�น	

	 	 (๒)	 มีรูปแบบ	 วิธีก�รจัดสรรเงินอุดหนุนก�รศึกษ�เอกชนที่สะท้อนคุณภ�พและ

ประสิทธิภ�พก�รจัดก�รศึกษ�

	 	 (๓)	 มีก�รปรับระบบก�รจัดสรรเงินอุดหนุนไปสู่ด้�นอุปสงค์หรือตัวผู้เรียน

	 	 (๔)	 มีแนวท�งให้โรงเรียนที่รับเงินอุดหนุนค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

เก็บค่�ธรรมเนียมก�รศึกษ�เพื่อจัดก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พสูงกว่�ม�ตรฐ�นทั่วไป

 ๒.๒ ผู้เรียนท่ีด้อยโอกาสหรือมีความต้องการจำาเป็นพิเศษและโรงเรียนที่จัดการศึกษา 

ให้กับผู้เรียนได้รับการอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับผู้เรียน

  ตัวชี้วัด

	 	 (๑)	 ร้อยละของผู ้เรียนที่เข้�รับก�รศึกษ�ผ่�นก�รจัดสรรงบประม�ณในรูปแบบ 

ที่เหม�ะสมต�มคุณลักษณะที่แตกต่�งกันของผู้เรียน	อ�ทิ	ร�ยได้ครัวเรือน	(ผู้เรียนทั่วไป/ผู้เรียนย�กจน)	

สภ�พร่�งก�ย	(ผูเ้รยีนทัว่ไป/ผูเ้รยีนพกิ�รเรยีนร่วม)	คว�มส�ม�รถ	(ผูเ้รียนทัว่ไป/ผูเ้รยีนทีม่คีว�มส�ม�รถ

พิเศษ)	เพิ่มขึ้น

	 	 (๒)	 มีระบบก�รคัดกรองและฐ�นข้อมูลนักเรียนและโรงเรียนจำ�แนกต�มคุณลักษณะ 

ที่แตกต่�งกันของผู้เรียนและโรงเรียนเพื่อว�งแผนก�รอุดหนุน

	 	 (๓)	 อัตร�ก�รออกกล�งคันของผู้เรียนระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นลดลง	

	 	 (๔)	 ร้อยละของโรงเรียนในระบบท่ีได้รับก�รจัดสรรงบประม�ณสนับสนุนเหม�ะสม 

ต�มคว�มต้องก�รจำ�เป็นที่แตกต่�งกันเพิ่มขึ้น	

  (๕)	 ร ้อยละของเด็กในวัยเรียนท่ีมีคว�มต้องก�รจำ�เป ็นพิเศษได้รับก�รศึกษ� 

เต็มต�มศักยภ�พเพิ่มขึ้น	(จำ�แนกต�มกลุ่ม	ประเภทของคว�มจำ�เป็นพิเศษ)	

	 	 (๖)	 ร้อยละของผู้เรียนพิก�รได้รับก�รพัฒน�สมรรถภ�พหรือบริก�รท�งก�รศึกษ� 

ที่เหม�ะสม	
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๓.	 แนวทางการพัฒนา

 ๓.๑ พัฒนาระบบการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำาหรับ 

ผู้เรียนทุกคน

  (๑)	 อดุหนุนค่�ใช้จ่�ยสำ�หรบัก�รศึกษ�ข้ันพืน้ฐ�น	๑๕	ปี	ท่ีมีคณุภ�พไม่ตำ�่กว่�ม�ตรฐ�น

ขั้นตำ่�ที่กำ�หนดให้กับผู้เรียนทุกคน		

	 	 (๒)	 อุดหนุนค่�ใช้จ่�ยอ่ืนๆ	ที่จำ�เป็นต่อก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	เพื่อให้ผู้เรียนได้รับก�รศึกษ�

เต็มต�มศักยภ�พ	เช่น	ค่�เครื่องแบบ	ค่�อุปกรณ์ก�รเรียน		ค่�อ�ห�รกล�งวัน	อ�ห�รเสริม	(นม)	เป็นต้น

	 	 (๓)	 กำ�หนดม�ตรก�รท�งก�รเงินเพื่อกระตุ้นคุณภ�พก�รศึกษ�	 และนำ�ผลก�รประเมิน 

สถ�นศึกษ�ม�ใช้ประกอบก�รจัดสรรงบประม�ณ	เพื่อสนับสนุนก�รปฏิรูประบบคว�มรับผิดชอบ	และ

กำ�หนดแนวท�งเพื่อเพิ่มสัดส่วนงบประม�ณด้�นอุปสงค์	 (Demand-Side	Financing)	คือเงินอุดหนุน 

ร�ยหัว	ซึ่งขึ้นอยู่กับจำ�นวนนักเรียนที่เลือกเข้�เรียน	

	 	 (๔)	 ศึกษ�รูปแบบและแนวท�งเพื่อเปิดโอก�สให้ผู ้เรียนที่รับเงินอุดหนุนส�ม�รถ 

ร่วมระดมทรัพย�กรก�รศึกษ�เพิ่มเติมจ�กค่�ใช้จ่�ยที่รัฐอุดหนุน	เพื่อรับก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พสูงกว่�

ม�ตรฐ�นทั่วไป	ต�มคว�มสมัครใจของผู้เรียน	

	 	 (๕)	 กำ�หนดแนวท�งอดุหนุนค่�ใช้จ่�ยสำ�หรบัผูเ้รยีนในระบบทวศิกึษ�เพือ่ส่งเสรมิโอก�ส

ก�รเรียนส�ยอ�ชีพเพื่อก�รมีง�นทำ�

 ๓.๒ พัฒนาระบบการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ที่เหมาะสมตามความต้องการจำาเป็นที่แตกต่างกันของผู้เรียน

	 	 (๑)	 กำ�หนดม�ตรก�รอดุหนนุค่�ใช้จ่�ยเพือ่ขย�ยโอก�สก�รเข้�ถึงก�รศกึษ�ทีม่คีณุภ�พ

ให้แก่ผูเ้รยีนทีด้่อยโอก�สท�งก�รศึกษ�	และผูเ้รยีนทีม่คีว�มต้องก�รจำ�เป็นพเิศษ	โดยไม่ถกูจำ�กดัศกัยภ�พ

จ�กสภ�พครอบครัว	พื้นที่	และสภ�พร่�งก�ย	

	 	 (๒)	 กำ�หนดม�ตรก�รอุดหนุนด้�นก�รเงิน	 สื่อก�รเรียนก�รสอน	 และด้�นก�ยภ�พ	 

ตลอดจนสนับสนุนด้�นก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�ให้กับโรงเรียนท่ีจัดก�รศึกษ�สำ�หรับผู้ด้อยโอก�ส 

และผูเ้รยีนทีม่คีว�มต้องก�รจำ�เป็นพเิศษ	และโรงเรยีนในพืน้ทีท่ีม่คีว�มเหลือ่มลำ�้ท�งเศรษฐกจิและสงัคม	

เพื่อให้โรงเรียนส�ม�รถจัดก�รศึกษ�ต่อไปได้อย่�งมีคุณภ�พม�ตรฐ�น	

	 	 (๓)	 ว�งระบบก�รคัดกรองและจัดทำ�ฐ�นข้อมูลนักเรียนท่ีด้อยโอก�ส	 และนักเรียน 

ที่มีคว�มต้องก�รจำ�เป็นพิเศษ	 และโรงเรียนที่จัดก�รศึกษ�สำ�หรับนักเรียนดังกล่�ว	 เพื่อใช้ว�งแผน 

ให้คว�มช่วยเหลือที่เหม�ะสมต�มสภ�พคว�มแตกต่�ง
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๔.	 งาน/โครงการสำาคัญ

 (๑) อุดหนุนค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นนักเรียนในโรงเรียนเอกชนและก�รอุดหนุน

ค่�ใช้จ่�ยอื่นที่เกี่ยวข้องกับก�รพัฒน�คุณภ�พผู้เรียน	เช่น	อ�ห�รเสริม	(นม)	อ�ห�รกล�งวัน	เป็นต้น

	 (๒)	 อุดหนุนปัจจัยพื้นฐ�นแก่นักเรียนย�กจน	และนักเรียนที่มีคว�มต้องก�รจำ�เป็นพิเศษ	

	 (๓)	 อุดหนุนด้�นก�ยภ�พโรงเรียนก�รกุศล

	 (๔)	 ศึกษ�อัตร�ค่�ใช้จ่�ยต่อหัวระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นสำ�หรับนักเรียนโรงเรียนเอกชน

	 (๕)	 โครงก�รประเมินผลประสิทธิภ�พก�รดำ�เนินง�นของโรงเรียนเอกชนที่รับเงินอุดหนุน

	 (๖)	 ศกึษ�รปูแบบ	วิธกี�รจัดสรรเงนิอุดหนนุก�รศกึษ�เอกชนทีส่ะท้อนคณุภ�พและประสทิธภิ�พ

ก�รจัดก�รศึกษ�	และก�รเพิ่มสัดส่วนก�รจัดสรรงบประม�ณผ่�นด้�นอุปสงค์	(Demand-Side	Financing)

	 (๗)	 โครงก�รยกระดับคุณภ�พก�รจัดก�รศึกษ�สำ�หรับเด็กที่มีคว�มต้องก�รจำ�เป็นพิเศษ

	 (๘)	 โครงก�รจัดทำ�ฐ�นข้อมูลนักเรียนท่ีมีคว�มต้องก�รจำ�เป็นพิเศษ	และฐ�นข้อมูลผู้เรียน

และโรงเรียนจำ�แนกต�มคว�มต้องก�รจำ�เป็นที่แตกต่�งกัน

ยุทธศาสตร์ที่	๓		การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

	 รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทยกำ�หนดให้รัฐมีหน้�ท่ีดำ�เนินก�ร	 กำ�กับ	 ส่งเสริม	 และ

สนับสนุนให้ก�รจัดก�รศึกษ�ที่จัดโดยรัฐ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และภ�คเอกชน	มีคุณภ�พและ 

ได้ม�ตรฐ�นส�กล	 ซึ่งต�มยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ประสิทธิภ�พของระบบบริห�รจัดก�รศึกษ�ของ 

แผนก�รศกึษ�แห่งช�ติ	ได้กำ�หนดวตัถปุระสงค์	เพ่ือให้เกดิระบบและรปูแบบก�รบรหิ�รจัดก�รศกึษ�ทีเ่ป็นอสิระ 

คล่องตัวในก�รบริห�รจัดก�รด้วยคว�มรับผิดชอบและตรวจสอบได้ต�มหลักธรรม�ภิบ�ล	 และเพ่ือให ้

สถ�นศกึษ�ส�ม�รถจดัก�รศึกษ�ทีม่คุีณภ�พ	ม�ตรฐ�น	ทีแ่สดงคว�มรบัผิดรบัชอบต่อผูเ้รยีน	(Accountability) 

และตอบสนองต่อคว�มต้องก�รของตล�ดง�นและก�รพัฒน�ประเทศ	 ซ่ึงสอดคล้องต�มเจตน�รมณ์ของ

พระร�ชบญัญัตโิรงเรยีนเอกชน	พ.ศ.	๒๕๕๐	ทีก่ำ�หนดหลกัก�รบริห�รและก�รจดัก�รศกึษ�ของโรงเรยีน

เอกชนให้มฐี�นะเป็นนติิบคุคลและมีคณะกรรมก�รบริห�ร	เพือ่ทำ�หน้�ทีบ่รหิ�รและจัดก�รศกึษ�โรงเรยีน

เอกชนให้มคีว�มเป็นอสิระ	โดยมกี�รกำ�กบั	ติดต�ม	ก�รประเมนิคุณภ�พและม�ตรฐ�นก�รศกึษ�เช่นเดยีว

กับสถ�นศึกษ�ของรัฐ	ดังนั้น	จึงเป็นหน้�ที่ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชนและ

โรงเรียนเอกชน	ในก�รพัฒน�ประสิทธิภ�พก�รจัดก�รศึกษ�ของโรงเรียนให้มีคุณภ�พได้ม�ตรฐ�นและ 

อยู่บนหลักคว�มรับผิดชอบ

	 ปัจจุบันโรงเรียนเอกชนโดยเฉพ�ะโรงเรียนในระบบ	ยังมีคุณภ�พม�ตรฐ�นก�รจัดก�รศึกษ� 

ที่เหลื่อมลำ้�กันอยู่ม�ก	โรงเรียนที่จัดก�รศึกษ�ได้มีคุณภ�พสูงยังมีจำ�นวนไม่ม�ก	โดยเมื่อพิจ�รณ�จ�ก

คณุภ�พก�รศกึษ�	(คะแนน	O-NET)	โรงเรยีนทีม่คีะแนนเฉลีย่สงูกว่�ร้อยละ	๕๐	มจีำ�นวนน้อย	และยงัมี
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โรงเรียนส่วนหน่ึงไม่ผ่�นก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอก	คุณภ�พก�รศึกษ�ที่แตกต่�งกันยังส่งผลให้เกิด 

คว�มเหล่ือมลำ้�ในด้�นโอก�สก�รเข้�ถึงบริก�รท�งก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พของผู้เรียนอีกด้วย	 ดังนั้น	 

จงึจำ�เป็นต้องเร่งยกระดบัประสทิธภิ�พก�รจดัก�รศกึษ�ของโรงเรยีนในระบบทีย่งัมรีะดบัคณุภ�พตำ�่กว่�

เกณฑ์	ให้จัดก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พได้ม�ตรฐ�น	มีประสิทธิภ�พและประสิทธิผลก�รใช้จ่�ยงบประม�ณ 

ทีร่ฐัสนับสนุนสำ�หรับจดัก�รศึกษ�	และมคีว�มรับผดิชอบต่อผูเ้รยีน	นอกจ�กนี	้จ�กสภ�วก�รณ์ประช�กร 

วัยเรียนที่ลดลงส่งผลให้โรงเรียนเอกชนต้องเผชิญกับคว�มเสี่ยงต่อก�รเลิกกิจก�ร	โรงเรียนจึงจำ�เป็นต้อง 

มีก�รบริห�รจัดก�รศึกษ�ที่มีประสิทธิภ�พ	สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง	สร้�งคว�มโดดเด่นและ 

คว�มแตกต่�งเพื่อเป็นท�งเลือกที่มีคุณภ�พสนองตอบต่อคว�มต้องก�รของผู้เรียนเพื่อให้ส�ม�รถ 

แข่งขันได้

๑.	 วัตถุประสงค์

	 ๑.๑	 เพ่ือให้ก�รจัดก�รศึกษ�ของโรงเรียนเอกชนมีคุณภ�พได้ม�ตรฐ�น	 มีประสิทธิภ�พ 

และอยู่บนหลักคว�มรับผิดชอบ	

	 ๑.๒	 เพื่อส่งเสริมโรงเรียนเอกชนที่มีคุณภ�พม�ตรฐ�น	จัดก�รศึกษ�ท่ีมีคว�มเป็นอัตลักษณ ์

ที่ส�ม�รถตอบสนองต่อคว�มต้องก�รของผู้เรียน

๒.	 เป้าหมายและตัวชี้วัด

 ๒.๑ โรงเรยีนเอกชนทกุแห่งจดัการศกึษามคีณุภาพได้มาตรฐาน บรหิารจดัการอย่างมปีระสิทธภิาพ 

โปร่งใส รับผิดชอบต่อผู้เรียน ดำาเนินการตามระเบียบ กฎหมาย และแนวนโยบายแห่งรัฐ 

  ตัวชี้วัด

	 	 (๑)	 มีระบบก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ที่เหม�ะสม	สอดคล้องกับบริบทและคว�ม

ต้องก�รจำ�เป็นของโรงเรียน

	 	 (๒)	 ร้อยละของโรงเรียนในระบบที่ผ่�นเกณฑ์ก�รประเมินคุณภ�พภ�ยนอกเพิ่มขึ้น

	 	 (๓)	 ร้อยละของโรงเรียนในระบบที่มีประสิทธิภ�พก�รดำ�เนินง�นเพิ่มขึ้น

	 	 (๔)	 ร้อยละของโรงเรียนในระบบท่ีมีคะแนนผลก�รทดสอบท�งก�รศึกษ�ระดับช�ต ิ

ขั้นพื้นฐ�น	(O-NET)	เฉลี่ยสูงกว่�ร้อยละ	๕๐	เพิ่มขึ้น

	 	 (๕)	 มีม�ตรก�รให้โรงเรียนในระบบดำ�เนินก�รปรับปรุงคุณภ�พ	กรณีที่จัดก�รศึกษ� 

มีคุณภ�พตำ่�กว่�เกณฑ์ม�ตรฐ�น

	 	 (๖)	 ร้อยละของโรงเรียนในระบบที่เผยแพร่ข้อมูลด้�นคุณภ�พและประสิทธิภ�พ 

ต่อส�ธ�รณะ
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	 	 (๗)	 ร้อยละของครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ที่ได้รับก�รพัฒน�ต�มม�ตรฐ�นวิช�ชีพ

และส�ม�รถปฏิบัติง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พเพิ่มขึ้น	

	 	 (๘)	 ร้อยละของโรงเรยีนในระบบทีม่รีะบบบญัชทีีเ่ป็นไปต�มม�ตรฐ�นก�รบญัชเีพิม่ขึน้ 

 ๒.๒ โรงเรยีนเอกชนทีมี่ศกัยภาพมีการจดัการศึกษาทีม่คีวามเป็นอตัลกัษณ์ สามารถแข่งขนั

ด้านคุณภาพได้

  ตัวชี้วัด

  (๑)	 ร้อยละของโรงเรียนในระบบที่จัดก�รศึกษ�มีคุณภ�พได้ม�ตรฐ�นส�กลในระดับ

น�น�ช�ติเพิ่มขึ้น

	 	 (๒)	 ร้อยละของโรงเรียนในระบบที่มีคุณภ�พม�ตรฐ�นมีรูปแบบก�รจัดก�รศึกษ�ที่มี

คว�มเป็นอัตลักษณ์เพิ่มขึ้น

	 	 (๓)	 มีรูปแบบ	วิธีก�รส่งเสริมโรงเรียนจัดก�รศึกษ�ที่มีคว�มเป็นอัตลักษณ์

	 	 (๔)	 มีแนวท�งก�รดำ�เนินง�นท่ีมีคว�มเป็นม�ตรฐ�นส�กลในก�รกำ�กับ	 ส่งเสริม	 

และสนับสนุนโรงเรียนน�น�ช�ติ	และโรงเรียนที่มีคุณภ�พม�ตรฐ�นส�กล

๓.	 แนวทางการพัฒนา

 ๓.๑ กำากับ ส่งเสรมิ และสนบัสนนุให้โรงเรยีนจดัการศกึษาทีม่คีณุภาพได้มาตรฐาน บรหิาร

จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อผู้เรียน  

	 	 (๑)	 ปรับปรุงระบบก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�ให้มีประสิทธิภ�พ 

เป็นระบบที่ไม่ยุ่งย�กต่อก�รปฏิบัติ	 และไม่เป็นภ�ระของผู้สอน	สอดคล้องกับบริบทของสถ�นศึกษ� 

แต่ละระดับ	และเป็นไปต�มม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของช�ติ	

	 	 (๒)	 ส่งเสริมก�รนำ�ผลก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ม�ใช้ในก�รว�งแผน	ก�รปฏิบัต ิ

ก�รตรวจสอบติดต�ม	เพื่อก�รปรับปรุง	พัฒน�โรงเรียนให้มีคุณภ�พและเป็นไปต�มม�ตรฐ�นก�รศึกษ�	

	 	 (๓)	 กำ�หนดหลักเกณฑ์ให้โรงเรยีนในระบบเผยแพร่ข้อมลูด้�นคณุภ�พและประสทิธภิ�พ	

เพ่ือสร้�งระบบก�รตรวจสอบให้ผูเ้รยีนส�ม�รถเลอืกรับบรกิ�รท�งก�รศกึษ�ทีม่คีณุภ�พม�ตรฐ�นได้ต�ม

คว�มต้องก�ร	

	 	 (๔)	 จัดกลุ่มโรงเรียนในระบบด้วยระบบภูมิส�รสนเทศ	 (GIS)	 เพื่อว�งแผนก�รบริห�ร

จดัก�รให้เหม�ะสมกบัสภ�พปัญห�	บรบิทของพืน้ทีแ่ละสอดคล้องกบัคว�มต้องก�รของชมุชนและสงัคม	

	 	 (๕)	 พัฒน�คุณภ�พโรงเรียนที่ยังมีผลก�รประเมินคุณภ�พตำ่�กว่�เกณฑ์ม�ตรฐ�น 

ด้วยก�รให้คว�มรู้แก่ผู้บริห�รและครู	
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	 	 (๖)	 กำ�หนดม�ตรก�รให้โรงเรยีนต้องดำ�เนนิก�รเพือ่ปรับปรงุคณุภ�พหรอืประสทิธภิ�พ

ก�รจัดก�รศึกษ�ให้เป็นไปต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�นหรือกฎระเบียบท่ีกำ�หนด	 โดยเช่ือมโยงกับก�รจัดสรร 

เงินอุดหนุนค่�ใช่จ่�ยสำ�หรับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	 	 (๗)	 ส่งเสริมก�รจัดทำ�บัญชีของโรงเรียนให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชี

	 	 (๘)	 ส่งเสริมก�รนิเทศก�รศึกษ�	และก�รพัฒน�กระบวนก�รนิเทศภ�ยในสถ�นศึกษ�	

เช่น	ก�รนเิทศโดยผูเ้ชีย่วช�ญ	ก�รนิเทศโดยผูบ้รหิ�รโรงเรยีน	ก�รนเิทศระหว่�งคร	ูส่งเสรมิก�รแลกเปลีย่น

เรียนรู้ระหว่�งโรงเรียน	เป็นต้น	

	 	 (๙)	 ส่งเสริมและพัฒน�โรงเรียนในก�รเข้�รับก�รประเมินในระดับช�ติและน�น�ช�ติ	

เช่น	โรงเรียนร�งวัลพระร�ชท�น	ก�รแข่งขันโอลิมปิกส�ข�วิช�ต่�งๆ	เป็นต้น

	 	 (๑๐)	 ส่งเสริมม�ตรฐ�นวิช�ชีพของครูโรงเรียนเอกชน	ได้แก่	ว�งระบบประเมินตำ�แหน่ง

ท�งวิช�ก�รครูโรงเรียนเอกชนที่เชื่อมโยงกับสมรรถนะก�รสอน	พัฒน�ก�ร	และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

ก�รปรับปรุงค่�ตอบแทนและสวัสดิก�ร	และก�รยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ

	 	 (๑๑)	 ปรบัปรงุแนวท�งก�รให้กูย้มืเงินจ�กกองทุนส่งเสรมิโรงเรยีนในระบบเพือ่ให้โรงเรยีน

ส�ม�รถเข้�ถึงแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒน�ก�รศึกษ�ทั่วถึงม�กขึ้น

	 	 (๑๒)	 เสริมสร้�งม�ตรฐ�นด้�นคว�มปลอดภัยในสถ�นศึกษ�และก�รเตรียมคว�มพร้อม

รองรับสถ�นก�รณ์อุบัติภัยหรือภัยพิบัติที่อ�จเกิดขึ้น

	 	 (๑๓)	 เสรมิสร้�งคว�มสมัพนัธ์ระหว่�งโรงเรยีน	ผูป้กครอง	และชมุชน	เพือ่ก�รร่วมพฒัน�

คุณภ�พผู้เรียน	ก�รป้องกันภัยคุกค�มต่�งๆ	และก�รเฝ้�ระวังคว�มประพฤติของนักเรียน

 ๓.๒ ส่งเสริมโรงเรียนท่ีมีศักยภาพให้จัดการศึกษาที่มีความเป็นอัตลักษณ์ สนองตอบ 

ต่อความต้องการของผู้เรียน

	 	 (๑)	 ส่งเสริมก�รพัฒน�โรงเรียนในระบบให้เป็นโรงเรียนท่ีมีคุณภ�พม�ตรฐ�นส�กล 

โดยมีแนวท�งก�รประเมินที่สอดคล้องกับบริบทก�รจัดก�รศึกษ�ของโรงเรียน

	 	 (๒)	 ส่งเสรมิก�รจัดทำ�หลกัสตูร	และพฒัน�รปูแบบก�รจัดก�รเรยีนก�รสอน	ก�รวดัและ

ประเมินผลทีมี่คว�มยดืหยุน่	เพือ่เป็นโรงเรยีนท�งเลอืกท่ีมคุีณภ�พสงู	ส�ม�รถสนองตอบต่อคว�มต้องก�ร

ของผู้เรียน	เช่น	โรงเรียนที่มีคว�มโดดเด่นด้�นกีฬ�	ดนตรี	ภ�ษ�ต่�งประเทศ	ห้องเรียนพิเศษด้�นต่�งๆ	

โรงเรียนวิถีพุทธ	ก�รจัดก�รศึกษ�แบบเรียนรวม	ก�รจัดก�รศึกษ�เพื่อเตรียมคว�มพร้อมศึกษ�ต่อเฉพ�ะ

ส�ข�	ก�รสอนในระบบทวิศึกษ�	เป็นต้น

	 	 (๓)	 กำ�หนดหลกัเกณฑ์ทีเ่ป็นม�ตรฐ�นส�กลในก�รพจิ�รณ�ก�รขออนญุ�ตใช้หลกัสตูร	

ก�รประเมินคุณภ�พ	ก�รรับรองม�ตรฐ�น	และก�รเทียบวุฒิก�รศึกษ�ของผู้เรียนในโรงเรียนน�น�ช�ติ	

หรือโรงเรียนที่มีคุณภ�พม�ตรฐ�นส�กล
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๔.	 งาน/โครงการสำาคัญ

	 (๑)	 โครงก�รส่งเสริมก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�โรงเรียนเอกชนในระบบ

	 (๒)	 โครงก�รพัฒน�ระบบฐ�นข้อมูลด้�นคุณภ�พและประสิทธิภ�พของโรงเรียนท่ีเช่ือมโยง

กับระบบก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�

	 (๓)	 กำ�หนดหลักเกณฑ์ว ่�ด ้วยก�รเป ิดเผยข ้อมูลด ้�นคุณภ�พและประสิทธิภ�พ 

ก�รจัดก�รศึกษ�ของโรงเรียนเอกชนต่อส�ธ�รณะ

	 (๔)	 โครงก�รพัฒน�ก�รจัดทำ�บัญชีและงบก�รเงินของโรงเรียนเอกชนในระบบ

	 (๕)	 ปรับปรุงหลักเกณฑ์ก�รให้กู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ

	 (๖)	 โครงก�รส่งเสริมก�รบริห�รจัดก�รต�มหลักธรรม�ภิบ�ลในโรงเรียนเอกชน

	 (๗)	 ศึกษ�แนวท�งก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นตำ�แหน่งท�งวิช�ก�รของครูโรงเรียนเอกชน

	 (๘)	 โครงก�รส่งเสริมก�รนิเทศก�รศึกษ�โรงเรียนเอกชน

	 (๙)	 โครงก�รส่งเสริมก�รจัดก�รเรียนก�รสอนห้องเรียนพิเศษวิทย�ศ�สตร์

	 (๑๐)	 โครงก�รส่งเสริมโรงเรียนเอกชนให้มีคุณภ�พระดับม�ตรฐ�นส�กล

	 (๑๑)		 โครงก�รส่งเสริมก�รสร้�งคว�มเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนเอกชน

ยุทธศาสตร์ที่	๔		การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

	 ต�มแนวท�งก�รพัฒน�ประเทศที่เน้นให้ปรับลดขน�ดและงบประม�ณของหน่วยง�น 

ภ�ครัฐลง	 โดยมุ่งพัฒน�ในเชิงคุณภ�พก�รให้บริก�รแก่ประช�ชน	ซึ่งสอดคล้องกับหลักก�รให้เอกชน 

เข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รจัดก�รศึกษ�	รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทยให้คว�มสำ�คัญกับภ�คเอกชน 

ในก�รร่วมจัดก�รศึกษ�	 โดยกำ�หนดให้รัฐต้องจัดให้มีก�รร่วมมือกันระหว่�งรัฐ	 องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น	 และภ�คเอกชนในก�รจัดก�รศึกษ�ทุกระดับ	 ต�มยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ประสิทธิภ�พ 

ของระบบบริห�รจัดก�รศึกษ�ของแผนก�รศึกษ�แห่งช�ติ	 ได้กำ�หนดวัตถุประสงค์	 เพื่อให้ทุกภ�คส่วน 

ของสังคมเข้�ม�มส่ีวนร่วมจดัและสนบัสนนุทรพัย�กรเพือ่ก�รศกึษ�	ต�มหลกัประโยชน์ทีไ่ด้รบั	(Benefit	

Principle)	ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของรัฐอย่�งทั่วถึงและเป็นธรรม	 ซ่ึงสอดคล้องกับหลักก�รมีส่วนร่วม 

ของเอกชนในก�รจัดก�รศึกษ�	ที่ช่วยให้รัฐส�ม�รถเลือกผู้จัดก�รศึกษ�และส�ม�รถกำ�หนดสิ่งที่ต้องก�ร

โดยเฉพ�ะคณุภ�พก�รศกึษ�จ�กคูส่ญัญ�คอืโรงเรยีนเอกชน	ก�รศึกษ�เอกชนส่งผลดต่ีอระบบก�รศกึษ�

ของประเทศหล�ยประก�ร	ได้แก่	ช่วยให้รฐัได้ใช้ประโยชน์จ�กทกัษะและคว�มชำ�น�ญเฉพ�ะของโรงเรยีน

เอกชน	ช่วยให้เกิดก�รแข่งขันในด้�นคุณภ�พก�รศึกษ�	ช่วยเพิ่มโอก�สก�รเข้�ถึงก�รศึกษ�ของผู้เรียน	

และช่วยรัฐประหยัดงบประม�ณ	
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	 สัดส่วนนักเรียนรัฐต่อเอกชนที่ผ่�นม�มีสัดส่วนท่ีเพิ่มข้ึนไม่ม�กนัก	 เนื่องจ�กกระบวนทัศน ์

ก�รจัดก�รศึกษ�ของประเทศที่ยังเน้นก�รดำ�เนินก�รโดยภ�ครัฐ	ประกอบกับภ�พลักษณ์ของก�รจัดก�ร

ศึกษ�เอกชนทีย่งัไม่เป็นทีย่อมรบัในด้�นคณุภ�พและประสทิธภิ�พก�รจดัก�รศกึษ�จ�กหน่วยง�นภ�ครฐั	

นอกจ�กนี	้ก�รจดัก�รศกึษ�เอกชนยงัต้องเผชญิกบัก�รเปิดเสรที�งก�รค้�ทีต่่�งช�ตมิแีนวโน้มเข้�ม�ร่วม

ลงทนุจดัก�รศกึษ�ม�กขึน้	ประกอบกบัประช�กรวยัเรยีนทีล่ดลง	ดงันัน้	นอกจ�กก�รพฒัน�กระบวนก�ร

จัดก�รเรียนก�รสอนของโรงเรียน	ก�รพัฒน�ประสิทธิภ�พก�รจัดก�รศึกษ�ของโรงเรียนแล้ว	สำ�นักง�น

คณะกรรมก�รส่งเสรมิก�รศกึษ�เอกชนในฐ�นะหน่วยง�นทีท่ำ�หน้�ทีส่่งเสรมิก�รศกึษ�เอกชน	จำ�เป็นต้อง

กำ�หนดยุทธศ�สตร์ก�รส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมในก�รจัดและสนับสนุนก�รศึกษ�เอกชน	โดยขับเคลื่อน 

จุดแข็งของก�รศึกษ�เอกชน	ปรับกลไกต่�งๆ	 ให้อำ�นวยคว�มสะดวกต่อก�รลงทุนและจัดก�รศึกษ� 

ศึกษ�รูปแบบแนวท�งในก�รให้เอกชนร่วมจัดก�รศึกษ�แทนรัฐม�กข้ึน	แสวงห�เครือข่�ยคว�มร่วมมือ 

ท้ังในประเทศและต่�งประเทศเพื่อช่วยเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งให้กับระบบก�รศึกษ�เอกชน	 ทั้งนี ้

เพื่อให้ก�รจัดก�รศึกษ�เอกชนมีส่วนร่วมจัดก�รศึกษ�เพิ่มข้ึน	 อันจะช่วยอำ�นวยประโยชน์ต่อระบบ 

ก�รศึกษ�ของประเทศ	

๑.	 วัตถุประสงค์

	 ๑.๑	 เพื่อส่งเสริมบทบ�ทของเอกชนในก�รเป็นผู้จัดและสนับสนุนก�รศึกษ�เอกชน

	 ๑.๒	 เพื่อส่งเสริมง�นด้�นต่�งประเทศในก�รส่งเสริมและพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�เอกชน

๒.	 เป้าหมายและตัวชี้วัด

 ๒.๑ กฎ ระเบียบ และมาตรการส่งเสริมจากภาครัฐที่ช่วยสนับสนุนการจัดตั้งและดำาเนิน

กิจการโรงเรียนเอกชน และภาคีเครือข่ายการศึกษาเอกชนมีความเข้มแข็ง

  ตัวชี้วัด 

  (๑)	 สัดส่วนผู้เรียนเอกชนในระบบสูงขึ้นเมื่อเทียบกับรัฐ	

	 	 (๒)	 ร้อยละของโรงเรียนเอกชนที่มีก�รจัดตั้งเพิ่มขึ้น

	 	 (๓)	 มีรูปแบบหรือแนวท�งในก�รให้เอกชนจัดหรือร่วมจัดก�รศึกษ�เพิ่มขึ้น	

	 	 (๔)	 มีแผนง�นแก้ไขปรับปรุงกฎ	 ระเบียบ	 แนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมและอำ�นวย 

คว�มสะดวกต่อก�รจัดก�รศึกษ�เอกชนและมีก�รดำ�เนินก�รต�มแผน

	 	 (๕)	 จำ�นวนภ�คีเครือข่�ยก�รศึกษ�เอกชนที่มีบทบ�ทเพิ่มขึ้น
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 ๒.๒ การดำาเนินงานด้านต่างประเทศเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชนสู่สากล

  ตัวชี้วัด 

  (๑)	 มีฐ�นข้อมูลก�รศึกษ�เอกชนด้�นต่�งประเทศเพื่อให้บริก�ร

	 	 (๒)	 จำ�นวนบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือกับต่�งประเทศเพื่อก�รส่งเสริมและพัฒน� 

ก�รศึกษ�เอกชนเพิ่มขึ้น

	 	 (๓)	 ร้อยละของโรงเรียนเอกชนที่มีนักเรียนช�วต่�งช�ติเข้�เรียนเพิ่มขึ้น

	 	 (๔)	 ร้อยละของโรงเรียนเอกชนที่มีคว�มร่วมมือกับต่�งประเทศเพิ่มขึ้น

๓.	 แนวทางการพัฒนา

 ๓.๑ ปรบัปรงุกฎ ระเบยีบ และกำาหนดมาตรการเพือ่ส่งเสริมการลงทนุจดัการศึกษาเอกชน 

และพัฒนาภาคีเครือข่ายการศึกษาเอกชน

  (๑) พัฒน�	ปรับปรุงแก้ไข	และยกเลิกกฎ	ระเบียบ	แนวปฏิบัติเพื่อให้ส�ม�รถอำ�นวย

คว�มสะดวกต่อก�รลงทุนจัดตั้งและดำ�เนินกิจก�รโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ	 และให้มี 

คว�มทันสมัยรองรับก�รจัดก�รศึกษ�ในรูปแบบใหม่ๆ	เช่น	ก�รศึกษ�ข้�มพรมแดน	ก�รส่งเสริมก�รจัด 

ก�รศึกษ�ในส�ข�ที่จำ�เป็นหรือข�ดแคลนเพื่อรองรับไทยแลนด์	๔.๐	เป็นต้น	รวมถึงก�รศึกษ�ม�ตรก�ร

ส่งเสริมก�รลงทุนจัดก�รศึกษ�ที่ไม่ใช่เงินอุดหนุนเสนอคณะรัฐมนตรีให้ก�รสนับสนุน

	 	 (๒)	 ศกึษ�และส่งเสรมิรปูแบบวธิกี�รทีเ่ป็นช่องท�งให้โรงเรยีนเอกชนร่วมจดัก�รศกึษ�

ม�กขึ้น	เช่น	โครงก�รสถ�นศึกษ�พันธะสัญญ�	(Chartered	School)	โดยจัดก�รศึกษ�ต�มเงื่อนไขและ

ผลลัพธ์ต�มที่รัฐกำ�หนด	ก�รให้สัมปท�นเอกชนบริห�รจัดก�รก�รศึกษ�	(Privatization)	ก�รบูรณ�ก�ร

ก�รใช้ทรัพย�กรร่วมกันระหว่�งโรงเรียนในระบบและโรงเรียนนอกระบบ	เป็นต้น	

	 	 (๓)	 ส่งเสรมิก�รว�งแผนก�รรบันกัเรยีนร่วมกนัระหว่�งรฐั	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	

และโรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัด	 โดยผ่�นกลไกก�รกำ�หนดนโยบ�ยของคณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�ร

จังหวัด

	 	 (๔)	 พัฒน�ภ�คีเครือข่�ยก�รศึกษ�เอกชนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนก�รศึกษ�เอกชน		

และสนับสนุนให้หน่วยง�นภ�ครัฐเห็นคว�มสำ�คัญของก�รจัดก�รศึกษ�เอกชน	เพื่อกำ�หนดก�รปฏิบัต ิ

ต่อโรงเรียนเอกชนในฐ�นะผู้จัดก�รศึกษ�ภ�ยใต้กฎ	กติก�ที่เป็นม�ตรฐ�นเดียวกันกับโรงเรียนรัฐ	

	 	 (๕)	 เสริมสร้�งภ�พลักษณ์ที่เป็นจุดแข็งของก�รศึกษ�เอกชนเพื่อสร้�งคว�มเชื่อมั่น 

ให้กับหน่วยง�นและประช�ชนที่มีต่อคุณภ�พและประสิทธิภ�พของระบบก�รศึกษ�เอกชน	 ส่งเสริม 

เชดิชเูกยีรตโิรงเรยีนและบคุล�กรทีม่ผีลง�นเชิงประจกัษ์	จดัแสดงผลง�นท�งวชิ�ก�รของโรงเรยีนเอกชน	

ส่งเสริมก�รร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมกับหน่วยง�นรัฐและเอกชนในโอก�สต่�งๆ	
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	 	 (๖)	 พัฒน�ประสิทธิภ�พก�รดำ�เนินง�นของคณะกรรมก�รประส�นและส่งเสริมก�ร

ศึกษ�เอกชนจังหวัด	 โดยปรับโครงสร้�งและส่งเสริมบทบ�ทให้ส�ม�รถทำ�หน้�ที่ในด้�นก�รประส�น

นโยบ�ยและแผน	ก�รส่งเสริมวิช�ก�รและพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนร่วมกับสำ�นักง�นศึกษ�ธิก�รจังหวัด

 ๓.๒ พัฒนาการดำาเนินงานด้านต่างประเทศเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เอกชนสู่สากล

  (๑)	 จัดทำ�ฐ�นข้อมูลคว�มร่วมมือด้�นก�รศึกษ�กับต่�งประเทศสำ�หรับว�งแผน

พัฒน�ก�รศึกษ�ของโรงเรียน	

	 	 (๒)	 จัดทำ�ฐ�นข้อมูลโรงเรียนเอกชนเป็นภ�ษ�ต่�งประเทศเพื่อเผยแพร่ประช�สัมพันธ์

แก่ผู้สนใจในประเทศและต่�งประเทศ

	 	 (๓)	 ส่งเสริมคว�มร่วมมือกับต่�งประเทศท้ังในระดับหน่วยง�นและสถ�บันก�รศึกษ�

เพือ่ก�รส่งเสริมและพัฒน�คณุภ�พก�รศกึษ�เอกชนท้ังในระบบและนอกระบบ	ได้แก่	คว�มร่วมมอืในก�ร

แลกเปลีย่นนกัเรยีน	คร	ูหลกัสตูรก�รเรยีนก�รสอน	ก�รพฒัน�คุณภ�พ	ก�รพฒัน�ครู	และก�รจดัก�รศึกษ� 

	 	 (๔)	 ส่งเสริมโรงเรียนเอกชนเป็นศูนย์ก�รให้บริก�รด้�นก�รศึกษ�ในระดับน�น�ช�ติ 

โดยประส�นง�นกบัหน่วยง�นทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่กำ�หนดม�ตรก�รส่งเสรมิและอำ�นวยคว�มสะดวกให้ผูเ้รยีน

จ�กต่�งประเทศเข้�ม�เรียนในประเทศไทยม�กขึ้น	รวมท้ังพัฒน�ประสิทธิภ�พก�รดำ�เนินง�นท่ีเก่ียวกับ

ก�รให้บริก�รนักเรียน	และครูช�วต่�งช�ติให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยนำ�เทคโนโลยีม�ใช้

	 	 (๕)	 เสริมสร้�งคว�มพร้อมของโรงเรียนเอกชนในก�รรองรับก�รเปิดเสรีท�งก�รศึกษ�	

ด้วยก�รให้คว�มรู้คว�มเข้�ใจแก่ผูบ้รหิ�รและบคุล�กรของโรงเรยีนเอกชน	ก�รให้คำ�ปรกึษ�และสนบัสนนุ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง		 

๔.	 งาน/โครงการสำาคัญ

	 (๑)	 แผนง�นปรบัปรงุแก้ไขกฎ	ระเบยีบ	และแนวปฏบิตัเิพือ่ส่งเสรมิและอำ�นวยคว�มสะดวก

ก�รจัดก�รศึกษ�ของโรงเรียนเอกชน

	 (๒)	 แผนปฏิบัติก�รขับเคลื่อนก�รพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนด้�นต่�งประเทศ

	 (๓)	 ปรับปรุงโครงสร้�งหน้�ที่	และพัฒน�ประสิทธิภ�พก�รดำ�เนินง�นของคณะกรรมก�ร

ประส�นและส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชนจังหวัด

	 (๔)	 โครงก�รเสริมสร้�งเครือข่�ยพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชน

	 (๕)	 โครงก�รเสริมสร้�งภ�พลักษณ์ก�รศึกษ�เอกชน	

	 (๖)	 ศึกษ�รูปแบบวิธีก�รเพื่อส่งเสริมก�รจัดก�รศึกษ�ของเอกชน	
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	 (๗)	 โครงก�รพัฒน�ระบบฐ�นข้อมูลด้�นต่�งประเทศเพื่อส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน

	 (๘)	 จัดทำ�บันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือกับต่�งประเทศเพื่อพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชน	

	 (๙)	 พัฒน�ประสิทธิภ�พก�รดำ�เนินง�นบรรจุครูและก�รรับนักเรียนช�วต่�งช�ติ

ยุทธศาสตร์ที่	๕		การส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

	 รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทยกำ�หนดให้รัฐต้องดำ�เนินก�รให้ประช�ชนได้รับก�รศึกษ� 

ต�มคว�มต้องก�รในระบบต่�งๆ	รวมทัง้สง่เสรมิให้มกี�รเรยีนรูต้ลอดชวีติ	ต�มยทุธศ�สตร์ก�รเสรมิสร้�ง

และพฒัน�ศกัยภ�พทนุมนุษย์ของแผนพฒัน�เศรษฐกจิและสงัคมแห่งช�ต	ิฉบับท่ี	๑๒	ได้กำ�หนดเป้�หม�ย

ให้คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ	คว�มรู้	และคว�มส�ม�รถเพิ่มขึ้น	 เด็กปฐมวัยมีพัฒน�ก�รเต็มต�ม

ศักยภ�พ		เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญ�และคว�มฉล�ดท�งอ�รมณ์เพิ่มขึ้น	วัยแรงง�นมีคว�มรู้และ

ทักษะเป็นไปต�มคว�มต้องก�รของตล�ดง�น	 และมีทักษะท�งก�รเงินเหม�ะสมกับสภ�พแวดล้อม 

ท�งเศรษฐกิจ	ผู้สงูอ�ยวุยัต้นมีง�นทำ�และร�ยได้ท่ีเหม�ะสมกบัศกัยภ�พของผูส้งูอ�ย	ุโดยกำ�หนดแนวท�ง 

ก�รพฒัน�ด้วยก�รยกระดับคณุภ�พก�รศกึษ�และก�รเรยีนรูต้ลอดชวีติ	ซึง่ก�รจดัก�รศกึษ�ของโรงเรียน

เอกชนนอกระบบส�ม�รถช่วยเติมเต็มก�รจัดก�รศึกษ�ให้กับคนทุกช่วงวัยได้เป็นอย่�งดี	 ด้วยระบบ 

ก�รจัดก�รศึกษ�ที่ยืดหยุ่น	สนองตอบคว�มต้องก�รของผู้เรียนโดยไม่จำ�กัดวัยและคุณวุฒิ	ก�รจัดก�ร

ศึกษ�ของโรงเรียนเอกชนนอกระบบหลักสูตรระยะสั้นช่วยให้เกิดก�รเรียนรู้อย่�งต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ช่วยพัฒน�ทักษะวิช�ก�ร	 ทักษะอ�ชีพ	 และทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน	 เปิดโอก�สให้ผู ้ที่ด้อยโอก�ส 

พล�ดหรือข�ดโอก�สท�งก�รศกึษ�ในระบบโรงเรยีน	ได้มโีอก�สศกึษ�ห�คว�มรู	้ฝึกทกัษะ	ปลกูฝังเจตคติ

ที่จำ�เป็นในก�รดำ�รงชีวิตและก�รประกอบอ�ชีพ	อีกท้ังส�ม�รถปรับตัวให้ทันกับคว�มเปลี่ยนแปลงของ

วิทย�ก�รต่�งๆ	ที่เจริญก้�วหน้�ไปอย่�งรวดเร็ว	มีก�รจัดก�รที่มีคว�มยืดหยุ่น	ส�ม�รถสร้�งนวัตกรรม

ก�รสอนเพือ่สนองตอบต่อคว�มต้องก�รของผูเ้รยีนและสงัคมได้อย่�งรวดเรว็	ทัง้ในด้�นหลกัสตูร	รปูแบบ

วธิกี�รสอน	ก�รต่อยอดไปสูธ่รุกจิขน�ดย่อม	และก�รเป็นธรุกจิทีม่คีว�มสร้�งสรรค์	และยงัช่วยสนบัสนนุ

ก�รเรียนก�รสอนในระบบได้เป็นอย่�งดี	

	 ก�รส่งเสรมิก�รจัดก�รศึกษ�ของโรงเรยีนเอกชนนอกระบบท่ีผ่�นม�	ยงัข�ดแนวท�งก�รพัฒน�

และส่งเสริมอย่�งเป็นระบบ	ทัง้ในด้�นคณุภ�พม�ตรฐ�นและก�รมส่ีวนร่วมในก�รจดัก�รศึกษ�	ซึง่จำ�เป็น 

ต้องพัฒน�ระบบฐ�นข้อมลูของโรงเรยีนแต่ละประเภทและส�ข�ท่ีครบถ้วนและเป็นปัจจบัุน	เพือ่ใช้สำ�หรบั 

ว�งแผนก�รพัฒน�และส่งเสรมิ	ศกึษ�แนวท�งก�รอดุหนนุค่�ใช้จ่�ยหรอืก�รเชือ่มโยงกบัแหล่งทุนสำ�หรบั

ผู้เรียน	ตลอดจนก�รศึกษ�ข้อมูลด้�นอุปสงค์หรือคว�มต้องก�รของผู้เรียน	 เสริมสร้�งภ�คีเครือข่�ยกับ

หน่วยง�นรัฐท่ีมีหน้�ที่กำ�หนดและควบคุมม�ตรฐ�นวิช�ชีพเพื่อลดผลกระทบและยกระดับม�ตรฐ�น 

ก�รจัดก�รศึกษ�ของโรงเรียน	ส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมของโรงเรียนให้จัดก�รศึกษ�ได้หล�กหล�ยรูปแบบ	

ตอบสนองต่อคว�มต้องก�รของผู้เรียนในสังคมแห่งก�รเรียนรู้	
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๑.	 วัตถุประสงค์

	 ๑.๑	 เพื่อพัฒน�คุณภ�พม�ตรฐ�นก�รจัดก�รศึกษ�ของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ	

	 ๑.๒	 เพื่อส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมของโรงเรียนเอกชนนอกระบบในก�รจัดก�รเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.		เป้าหมายและตัวชี้วัด

 ๒.๑ การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบมีคุณภาพได้มาตรฐาน 

  ตัวชี้วัด 

  (๑)	 ร้อยละของโรงเรยีนเอกชนนอกระบบท่ีดำ�เนนิก�รประกนัคณุภ�พก�รศกึษ�เพิม่ข้ึน

	 	 (๒)	 จำ�นวนหลักสูตรแกนกล�งที่ได้รับก�รพัฒน�	

	 	 (๓)	 จำ�นวนหลักสูตรด้�นวิช�ชีพที่สอดคล้องกับม�ตรฐ�นฝีมือแรงง�นหรือม�ตรฐ�น

วิช�ชีพของประเทศหรืออ�เซียน	

	 	 (๔)	 จำ�นวนหลักสูตรของโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่ส�ม�รถเทียบโอนคว�มรู้หรือ 

หน่วยกิตก�รเรียนได้

	 	 (๕)	 จำ�นวนหลกัสตูรของโรงเรยีนเอกชนนอกระบบท่ีส�ม�รถรองรบัก�รพัฒน�ประเทศ	

(เช่น	ก�รพัฒน�ศักยภ�พผู้สูงวัย		ก�รศึกษ�เชิงท่องเที่ยว		ก�รศึกษ�เพื่อก�รมีง�นทำ�		ก�รศึกษ�รองรับ

ไทยแลนด์	๔.๐	หรือพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ	เป็นต้น)	

 ๒.๒ โรงเรียนเอกชนนอกระบบมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น 

  ตัวชี้วัด

  (๑)	 มีระบบฐ�นข้อมูลก�รจัดก�รศึกษ�ของโรงเรียนเอกชนนอกระบบในร�ยส�ข�	

	 	 (๒)	 มรีปูแบบหรอืช่องท�งก�รจดัก�รศกึษ�ของโรงเรยีนเอกชนนอกระบบเพิม่ขึน้	(เช่น	

ก�รจัดก�รสอนแบบออนไลน์		ก�รจัดก�รสอนเป็นภ�ษ�ต่�งประเทศ	เป็นต้น)	

	 	 (๓)	 มีม�ตรก�รหรือแนวท�งก�รตรวจสอบก�รจัดก�รเรียนก�รสอนที่จัดตั้งไม่ถูกต้อง

ต�มกฎหม�ย

	 	 (๔)	 มีแนวท�งก�รสนับสนุนค่�ใช้จ่�ยสำ�หรับผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

	 	 (๕)	 จำ�นวนศูนย์ฝึกอ�ชีพของโรงเรียนนอกระบบที่ได้รับก�รพัฒน�

	 	 (๖)	 จำ�นวนผู้เรียนในประเภทวิช�ชีพ	หรือผู้เรียนท่ีด้อยโอก�สหรือพิก�รในโรงเรียน

เอกชนนอกระบบที่ได้รับก�รสนับสนุนค่�ใช้จ่�ย
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๓.	 แนวทางการพัฒนา

 ๓.๑ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

  (๑) ส่งเสริมก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ	

	 	 (๒)	 ส่งเสริมโรงเรียนเอกชนนอกระบบพัฒน�คุณภ�พสู่ม�ตรฐ�นส�กล

	 	 (๓)	 ส่งเสริมก�รพัฒน�หลักสูตรของโรงเรียนและหลักสูตรแกนกล�งในส�ข�ท่ีรองรับ

ก�รพัฒน�ประเทศ	เช่น	ก�รพัฒน�ศักยภ�พผู้สูงวัย	ก�รดูแลเด็กเล็ก	ก�รศึกษ�เชิงท่องเที่ยว	ก�รศึกษ�

เพ่ือก�รมีง�นทำ�	 ก�รศึกษ�รองรับไทยแลนด์	 ๔.๐	 หรือพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ	 ก�รประกอบก�รที่ม ี

คว�มคิดสร้�งสรรค์	หรือก�รประกอบก�รธุรกิจขน�ดย่อม	เป็นต้น

	 	 (๔)	 ส่งเสริมก�รพัฒน�หลักสูตรและก�รจัดก�รเรียนก�รสอนประเภทวิช�ชีพ 

ที่ส�ม�รถรองรับก�รทดสอบม�ตรฐ�นฝีมือแรงง�นหรือม�ตรฐ�นต�มกรอบคุณวุฒิวิช�ชีพของผู้เรียน	

	 	 (๕)	 ส่งเสริมระบบก�รวัดและประเมินผลก�รเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 

เพ่ือก�รเทยีบโอนคว�มรู	้โดยประส�นง�นกบัหน่วยง�นทีเ่กีย่วข้องในก�รกำ�หนดแนวท�งและหลกัเกณฑ์

ก�รสะสมหน่วยกิต	(Credit	Bank)	ก�รเทียบโอนคว�มรู้กับก�รศึกษ�ในระบบและนอกระบบ

	 	 (๖)	 ส่งเสริมก�รแข่งขันทักษะวิช�ก�รและทักษะวิช�ชีพของก�รศึกษ�นอกระบบ	

	 	 (๗)	 อบรมผู้บริห�รโรงเรียนเอกชนนอกระบบเพื่อยกระดับคุณภ�พก�รจัดก�รศึกษ�

 ๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

  (๑)	 พัฒน�ระบบฐ�นข้อมูลส�รสนเทศโรงเรียนเอกชนนอกระบบโดยจัดทำ�คลัสเตอร์	

(Cluster)	ก�รศึกษ�นอกระบบต�มประเภท	ส�ข�	พื้นที่	และระดับคุณภ�พม�ตรฐ�นเพื่อเป็นช่องท�ง 

ให้ผู้เรียนหรือโรงเรียนในระบบ	ส�ม�รถเลือกรับบริก�รก�รศึกษ�ต�มคว�มต้องก�ร	และเพื่อใช้ว�งแผน

ส่งเสริมและพัฒน�ก�รจัดก�รศึกษ�นอกระบบ	 รวมทั้งศึกษ�ข้อมูลด้�นคว�มต้องก�รของผู ้เรียน 

ในแต่ละพื้นที่

	 	 (๒)	 เสริมสร้�งภ�พลักษณ์ที่เป็นคว�มโดดเด่นและศักยภ�พของโรงเรียนเอกชน 

นอกระบบให้เป็นที่รู ้จักของสังคมโดยผ่�นช่องท�งต่�งๆ	 เช่น	 จัดมหกรรมก�รศึกษ�นอกระบบ	

ประช�สัมพันธ์โรงเรียนท�งเว็บไซต์	ร�งวัลพระร�ชท�น	ก�รเข้�ร่วมก�รประกวดในร�ยก�รต่�งๆ	ท�ง 

สื่อส�ธ�รณะ	ก�รจัดแข่งขันทักษะวิช�ชีพ	ก�รช่วยเหลือสังคม	เป็นต้น

	 	 (๓)	 กำ�หนดแนวท�งที่ยืดหยุ่นและเอื้อต่อก�รจัดก�รศึกษ�ท่ีใช้ประสบก�รณ์หรือ 

ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น	 ให้ส�ม�รถจัดก�รเรียนก�รสอนหรือเป็นผู้สอนในโรงเรียนเอกชนนอกระบบได้	 เช่น 

แทงหยวก	ทอผ้�	เครื่องจักส�น	หนังตะลุง	เป็นต้น
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	 	 (๔)	 เสริมสร้�งภ�คีเครือข่�ยเพื่อสร้�งคว�มร่วมมือกับหน่วยง�นภ�ครัฐและเอกชน 

ในก�รส่งเสรมิก�รจดัก�รศกึษ�ของโรงเรยีนเอกชนนอกระบบ	และสร้�งคว�มร่วมมอืเพือ่ใช้ศกัยภ�พของ

โรงเรียนเอกชนนอกระบบในก�รพัฒน�ด้�นวิช�ก�รให้กับโรงเรียนในระบบ

	 	 (๕)	 กำ�หนดม�ตรก�ร/แนวท�งในก�รตรวจสอบก�รจัดก�รเรียนก�รสอนที่ไม่ถูกต้อง

ต�มกฎหม�ย	 โดยจัดทำ�ระบบฐ�นข้อมูลท�งทะเบียนโรงเรียนท่ีเป็นปัจจุบัน	 และประส�นง�น 

กับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องเพื่อดำ�เนินก�รต�มกฎหม�ย	

	 	 (๖)	 ศึกษ�แนวท�งก�รจัดตั้งกองทุนหรือก�รเข้�ถึงแหล่งเงินทุนสำ�หรับโรงเรียนเอกชน

นอกระบบ

	 	 (๗)	 กำ�หนดหลักเกณฑ์ก�รส่งเสริมก�รจัดก�รเรียนก�รสอนของโรงเรียนให้ทันต่อ 

คว�มต้องก�รและก�รเปลีย่นแปลง	เช่น	ก�รสอนเป็นภ�ษ�ต่�งประเทศ	ก�รสอนผ่�นท�งออนไลน์	เป็นต้น

	 	 (๘)	 ส่งเสริมและพัฒน�โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทวิช�ชีพเป็นศูนย์ฝึกอ�ชีพ	 

โดยเตรียมคว�มพร้อมด้�นก�รจัดก�รศึกษ�	เช่น	กำ�หนดม�ตรฐ�นหลักสูตร	ค่�ใช้จ่�ยต่อหัว	และจัดห�

คว�มต้องก�รรับก�รศึกษ�	ก�รสร้�งเครือข่�ยคว�มร่วมมือกับหน่วยง�นภ�ครัฐและเอกชนในก�รจัดห�

ผู้เรียนและค่�ใช้จ่�ยที่สนับสนุนให้กับผู้เรียน	เป็นต้น

	 	 (๙)	 ศึกษ�แนวท�งอุดหนุนค่�ใช้จ่�ยในก�รศึกษ�เพ่ือช่วยเหลือผู้เรียนที่ข�ดแคลน 

ด้อยโอก�ส	หรือพิก�รที่ต้องก�รประกอบอ�ชีพ	หรือในส�ข�ที่เป็นคว�มต้องก�รของก�รพัฒน�ประเทศ	

๔.	 งาน/โครงการสำาคัญ

 (๑)	 โครงก�รจัดทำ�คลัสเตอร์	(Cluster)	ก�รศึกษ�เอกชนนอกระบบ

	 (๒)	 โครงก�รเสริมสร้�งภ�พลักษณ์ก�รศึกษ�ของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

	 (๓)	 โครงก�รส่งเสริมก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�โรงเรียนเอกชนนอกระบบ

	 (๔)	 โครงก�รพัฒน�โรงเรียนเอกชนนอกระบบให้มีคุณภ�พระดับม�ตรฐ�นส�กล

	 (๕)	 ปรับปรุงแก้ไขกฎ	ระเบียบ	แนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมก�รจัดก�รศึกษ�นอกระบบ	 เช่น	จัดทำ�

ระเบียบว่�ด้วยก�รจัดก�รเรียนก�รสอนออนไลน์	ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนเป็นภ�ษ�ต่�งประเทศ	เป็นต้น

	 (๖)	 โครงก�รส่งเสริมก�รเทียบโอนคว�มรู้และก�รสะสมหน่วยกิตของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

	 (๗)	 พัฒน�หลักสูตรแกนกล�งในส�ข�วิช�ที่เป็นคว�มต้องก�รของก�รพัฒน�ประเทศ	 

และก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตผู้สูงวัย

	 (๘)	 โครงก�รแข่งขันทักษะวิช�ชีพนักเรียนโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

	 (๙)	 โครงก�รพัฒน�โรงเรียนเอกชนนอกระบบเป็นศูนย์ฝึกอ�ชีพ	

	 (๑๐)	 ศึกษ�แนวท�งสนับสนุนค่�ใช้จ่�ยให้ผู้ด้อยโอก�สหรือผู้สูงวัยในก�รพัฒน�ทักษะอ�ชีพ

ในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
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ยุทธศาสตร์ที่	๖		การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

	 ต�มแผนพฒัน�เศรษฐกจิและสงัคมแห่งช�ต	ิฉบบัที	่๑๒	ได้ระบสุถ�นก�รณ์ในจงัหวดัช�ยแดน

ภ�คใต้	ยังมีก�รสร้�งสถ�นก�รณ์โดยมีเป้�หม�ยให้เกิดคว�มสูญเสียต่อเจ้�หน้�ที่รัฐ	โครงสร้�งท�งสังคม 

ยังมีช่องว่�งทั้งด้�นองค์คว�มรู้	 ก�รเข้�ถึงข้อมูลข่�วส�รและบริก�รท�งสังคม	 ทำ�ให้เกิดช่องว่�ง 

ท�งคว�มคิด	ทัศนคติ	และคว�มเชื่อระหว่�งกลุ่มและระหว่�งพื้นที่ม�กขึ้น	ส่งผลต่อก�รเข้�ถึงโอก�ส 

ท�งเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่�งกันม�กขึ้นจนกล�ยเป็นคว�มขัดแย้งท�งสังคมในที่สุด	ต�มแผนก�ร

ศึกษ�แห่งช�ติ	กำ�หนดเป้�หม�ยให้คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒน�พิเศษเฉพ�ะกิจจังหวัดช�ยแดนภ�คใต ้

ได้รับก�รศึกษ�และเรียนรู้อย่�งมีคุณภ�พ	โดยมุ่งให้เกิดผลต่อนักเรียน	ให้มีคะแนนผลก�รทดสอบท�ง 

ก�รศึกษ�ระดับช�ติขั้นพื้นฐ�น	(O-NET)	แต่ละวิช�ผ่�นเกณฑ์คะแนนร้อยละ	๕๐	ขึ้นไปเพิ่มขึ้น	ผู้เรียน	

เย�วชนและประช�ชนได้รับก�รพัฒน�ศักยภ�พหรอืทักษะด้�นอ�ชีพ	ส�ม�รถมงี�นทำ�	หรอืนำ�ไปประกอบ

อ�ชีพในท้องถิ่นได้	และสถ�นศึกษ�จัดก�รเรียนก�รสอนโดยบูรณ�ก�รหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม	

วัฒนธรรม	และภ�ษ�ถิ่นเพิ่มขึ้น

	 ก�รจัดก�รศึกษ�เอกชนในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ซึ่งประกอบด้วย	 จังหวัดปัตต�นี	 ยะล�	

นร�ธิว�ส	สตูล	และสงขล�	(อำ�เภอจะนะ	น�ทวี	สะบ้�ย้อย	และเทพ�)	มีบริบทของก�รจัดก�รศึกษ�ที่มี

คว�มแตกต่�งจ�กพื้นที่อื่น	และมีอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่ทั้งด้�นวิถีชีวิต	ศ�สน�	ภ�ษ�	และวัฒนธรรม	

มีก�รจัดก�รศึกษ�ในรูปแบบที่หล�กหล�ย	ก�รจัดก�รศึกษ�เอกชนในระบบส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนที่สอน

ศ�สน�อสิล�มควบคู่วชิ�ส�มญั	โดยเด็กในพืน้ทีจั่งหวดัช�ยแดนภ�คใต้ยงัข�ดโอก�สในก�รเข้�ถงึก�รศกึษ�

ที่มีคุณภ�พม�ตรฐ�น	อันเน่ืองม�จ�กคว�มเหล่ือมลำ้�ท�งเศรษฐกิจและสังคม	และสถ�นก�รณ์คว�ม 

ไม่สงบ	คะแนน	O-NET	ทุกระดับอยู่ในระดับที่ตำ่�กว่�คะแนนเฉลี่ยประเทศและตำ่�กว่�ในระดับภ�ค	

นอกจ�กน้ี	ยังมีสถ�นศึกษ�ที่สอนศ�สน�อิสล�มซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนในพื้นที่คือ	 สถ�บันศึกษ�

ปอเน�ะ	และศูนย์ก�รศึกษ�อิสล�มประจำ�มัสยิด	 (ต�ดีก�)	รวมถึงโรงเรียนเอกชนสอนศ�สน�อิสล�ม 

ในด้�นก�รบริห�รจัดก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน	 มีก�รจัดตั้งสำ�นักง�นก�รศึกษ�เอกชนจังหวัด 

และสำ�นักง�นก�รศึกษ�เอกชนอำ�เภอ	ทำ�หน้�ท่ีกำ�กับ	ส่งเสริม	และสนับสนุนก�รศึกษ�เอกชนในพื้นท่ี	

จ�กบทบ�ทคว�มสำ�คญัของก�รจดัก�รศกึษ�เอกชนในพืน้ทีจ่งัหวดัช�ยแดนภ�คใต้	จงึจำ�เป็นต้องกำ�หนด

ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้	 เพื่อเร่งพัฒน�ก�รศึกษ�ในพื้นที่ 

ให้มีคุณภ�พม�ตรฐ�น	เป็นเครื่องมือในก�รลดคว�มเหลื่อมลำ้�ของคนในพื้นท่ี	รวมท้ังเพื่อให้ก�รศึกษ� 

เป็นเคร่ืองมอืสำ�คญัในก�รช่วยเสรมิสร้�งก�รอยูร่่วมกนัในสงัคมพหวุฒันธรรมและก�รสร้�งสงัคมสนัตสิขุ	
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๑.	วัตถุประสงค์

	 ๑.๑	 เพื่อเพิ่มโอก�สในก�รเข้�ถึงก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พของผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้

	 ๑.๒	 เพือ่ส่งเสรมิก�รศึกษ�ทีส่อดคล้องกบัอตัลกัษณ์และคว�มต้องก�รของชมุชนและพืน้ที่	ให้

เป็นปัจจัยเสริมสร้�งสังคมสันติสุข

	 ๑.๓	 เพือ่เพิม่ประสทิธภิ�พก�รบรหิ�รจัดก�รส่งเสรมิก�รศกึษ�เอกชนในพืน้ท่ีจงัหวดัช�ยแดน

ภ�คใต้ให้เหม�ะสมกับบริบทของพื้นที่

๒.	เป้าหมายและตัวชี้วัด

 ๒.๑ ผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน

  ตัวชี้วัด 

  (๑)	 ร้อยละของนักเรียนในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ที่มีคะแนนผลก�รทดสอบท�ง 

ก�รศึกษ�ระดับช�ติขั้นพื้นฐ�น	(O-NET)	แต่ละวิช�ผ่�นเกณฑ์คะแนนร้อยละ	๕๐	ขึ้นไปเพิ่มขึ้น

	 	 (๒)	 ร้อยละของผู้เรียนที่มีระดับก�รอ่�นออกเขียนได้เพิ่มขึ้น	

	 	 (๓)	 ร้อยละของนักเรียนที่เข้�ร่วมกิจกรรมก�รปรับพื้นฐ�นคว�มรู ้	 ก�รสอนเสริม	 

(ติวเตอร์)	ส่งเสริมทักษะวิช�ก�ร	ทักษะอ�ชีพ	ทักษะชีวิตและคุณลักษณะที่พึงประสงคเ์พิ่มขึ้น

	 	 (๔)	 ร้อยละของผู้บริห�รและครูที่ได้รับก�รพัฒน�เพิ่มขึ้น

 ๒.๒ ผู ้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

สอดคล้องกับอัตลักษณ์และความต้องการของชุมชนและพื้นที่ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคม 

พหุวัฒนธรรม 

  ตัวชี้วัด 

	 	 (๑)	 ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับก�รส่งเสริมและสนับสนุน

	 	 (๒)	 ร้อยละของโรงเรียนที่มีก�รจัดกิจกรรมโดยร่วมกับชุมชนเพิ่มขึ้น

	 	 (๓)	 ร ้อยละของโรงเรียนที่ จัดก�รเรียนก�รสอนที่ให ้คว�มรู ้และประสบก�รณ์ 

ด้�นพหุวัฒนธรรม	สันติศึกษ�	(Peace	Education)	และผู้นำ�ก�รเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น

	 	 (๔)	 ร้อยละของโรงเรียนในระบบที่ใช้หลักสูตรแบบบูรณ�ก�รเพิ่มขึ้น
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 ๒.๓ การบรหิารจดัการส่งเสรมิการศกึษาเอกชนในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้มปีระสทิธภิาพ

  ตัวชี้วัด 

  (๑)	 มีกลไกก�รบริห�รจัดก�รเพื่อรองรับสถ�นก�รณ์ในพื้นที่

	 	 (๒)	 จำ�นวนเครือข่�ยคว�มร่วมมือในประเทศและต่�งประเทศ

	 	 (๓)	 มรีะบบฐ�นข้อมลูส�รสนเทศท�งก�รศกึษ�เอกชนของแต่ละจงัหวดัท่ีเป็นม�ตรฐ�น

เดียวกัน

	 	 (๔)	 มีระบบฐ�นข้อมูลผู้เรียนในสถ�บันศึกษ�ปอเน�ะ	ศูนย์ก�รศึกษ�อิสล�มประจำ�

มัสยิด	 (ต�ดีก�)	 และโรงเรียนเอกชนสอนศ�สน�อิสล�มท่ีสอนศ�สน�อย่�งเดียวท่ีครบถ้วน	 ถูกต้อง	 

เป็นปัจจุบัน

๓.	 แนวทางการพัฒนา

 ๓.๑ ยกระดบัคณุภาพและเสรมิสร้างโอกาสในการเข้าถงึการศกึษาในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดน

ภาคใต้

  (๑)	 พฒัน�ผูบ้รหิ�รให้เป็นผูน้ำ�ก�รเปลีย่นแปลงเพือ่ยกระดบัคณุภ�พก�รจดัก�รศกึษ�

ให้รองรับก�รเปลี่ยนแปลงของบริบทในก�รจัดก�รศึกษ�	

	 	 (๒)	 พัฒน�ให้ครูมีคว�มเป็นครูมืออ�ชีพเพื่อปรับกระบวนก�รสอนให้ผู ้เรียนเกิด

กระบวนก�รเรียนรู้ด้วยตัวเอง	มีทักษะที่จำ�เป็นในศตวรรษที่	 ๒๑	และพัฒน�ให้ครูที่สอนในวิช�หลัก 

มีสมรรถนะก�รสอนที่สูงขึ้น

	 	 (๓)	 พฒัน�ครสูอนอสิล�มศกึษ�ให้มคีว�มรูด้้�นก�รจดัก�รศกึษ�	เช่น	ก�รอบรมหลกัสตูร

ปริญญ�บัณฑิตท�งก�รศึกษ�	เป็นต้น

	 	 (๔)	 ยกระดับคุณภ�พก�รเรียนก�รสอนภ�ษ�ไทยให้ผู ้ เรียนอ่�นออกเขียนได้	 

อ่�นเข้�ใจ	ใช้ภ�ษ�ไทยในก�รสื่อส�รและเรียนรู้ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

	 	 (๕)	 ส่งเสริมก�รสอนวิช�วิทย�ศ�สตร์	 สะเต็มศึกษ�	 ก�รบูรณ�ก�รอิสล�มศึกษ� 

กับก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์	ก�รจัดห้องเรียนพิเศษวิทย�ศ�สตร์

	 	 (๖)	 ส่งเสริมก�รจัดกิจกรรมเพื่อพัฒน�คุณภ�พผู้เรียน	ได้แก่	ก�รปรับพื้นฐ�นคว�มรู	้

ก�รสอนเสริม	 (ติวเตอร์)	 กิจกรรมส่งเสริมทักษะวิช�ก�ร	 ทักษะอ�ชีพ	 ทักษะชีวิตและคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์
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	 	 (๗)	 สนับสนุนทรัพย�กรเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มคุณภ�พและประสิทธิภ�พก�รจัดก�รศึกษ�	

เช่น	 เงินอุดหนุนเพ่ือพัฒน�ประสิทธิภ�พก�รจัดก�รศึกษ�	 เงินอุดหนุนเพื่อพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ� 

สำ�หรับครู	เงินอุดหนุนด้�นก�ยภ�พ	สื่อก�รเรียนก�รสอนให้กับโรงเรียน	เป็นต้น

	 	 (๘)	 พัฒน�กระบวนก�รวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน	 โดยส่งเสริมก�รใช  ้

ข้อสอบกล�งระดับพื้นที่เพื่อให้เกิดก�รยกระดับคุณภ�พก�รศึกษ�ไปสู่ม�ตรฐ�นที่ใกล้เคียงกัน

	 	 (๙)	 สร้�งโอก�สท�งก�รศึกษ�และบูรณ�ก�รทุนก�รศึกษ�ทั้งในและต่�งประเทศ 

จัดระบบก�รเทยีบโอน	รับรองคณุวฒุกิ�รศกึษ�	และใบประกอบวชิ�ชพีผูท้ีจ่บก�รศกึษ�จ�กต่�งประเทศ	

รวมทั้งส่งเสริมให้มีบทบ�ทในก�รพัฒน�พื้นที่

 ๓.๒ ส่งเสรมิและสนบัสนนุการศกึษาทีเ่ป็นอตัลกัษณ์และความต้องการของชมุชนในพืน้ที่

  (๑)	 ส่งเสริมก�รใช้หลักสูตรก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นและหลักสูตรอิสล�มศึกษ�แบบบูรณ�ก�ร	

	 	 (๒)	 ส่งเสริมก�รจัดก�รเรียนก�รสอนที่ให้คว�มรู้และประสบก�รณ์ด้�นพหุวัฒนธรรม

แก่ผู้เรียน	สันติศึกษ�	(Peace	Education)	และหลักสูตรผู้นำ�ก�รเปลี่ยนแปลง	

	 	 (๓)	 ส่งเสรมิและพฒัน�ก�รจดัก�รศกึษ�ทีเ่ป็นอตัลกัษณ์ของชมุชนในพืน้ทีใ่ห้มคีณุภ�พ

ม�ตรฐ�น	ได้แก่	สถ�บนัศกึษ�ปอเน�ะ	ศูนย์ก�รศกึษ�อสิล�มประจำ�มสัยดิ	(ต�ดกี�)	โรงเรยีนเอกชนสอน

ศ�สน�อิสล�ม	รวมทั้งพัฒน�โรงเรียนประเภทส�มัญศึกษ�ทั่วไปเพื่อจัดก�รศึกษ�ร่วมกันในพื้นที่ได้อย่�ง

มีคุณภ�พ

	 	 (๔)	 ส่งเสรมิระบบก�รเทยีบโอนผลก�รเรยีนในศนูย์ก�รศกึษ�อสิล�มประจำ�มสัยดิ	(ต�ดกี�)	

หรือสถ�บันศึกษ�ปอเน�ะ

	 	 (๕)	 ส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นท่ีในก�รสนับสนุนก�รจัดก�รศึกษ� 

ของสถ�นศึกษ�

 ๓.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในพื้นที่

  (๑)	 พัฒน�ด้�นบุคล�กร	จัดห�ครุภัณฑ์	อ�ค�รสถ�นท่ีให้เพียงพอต่อก�รปฏิบัติง�น 

ของสำ�นักง�นก�รศึกษ�เอกชนจังหวัดและสำ�นักง�นก�รศึกษ�เอกชนอำ�เภอ	

	 	 (๒)	 พัฒน�ประสิทธิภ�พของกลไกก�รบริห�รจัดก�รเพื่อรองรับสถ�นก�รณ์ในพื้นท่ี 

ในด้�นต่�งๆ	 เช่น	ก�รช่วยเหลือและดูแลผู้เรียน	ครู	และโรงเรียน	ก�รแนะแนว	ก�รติดต�มนักเรียน 

ออกกล�งคนั	ก�รนเิทศก�รศกึษ�	บรูณ�ก�รก�รบรหิ�รจดัก�รในพืน้ที	่๕	จงัหวดัให้เป็นเอกภ�พ	เป็นต้น

	 	 (๓)	 เสรมิสร้�งเครอืข่�ยคว�มร่วมมอืกบัหน่วยง�นต่�งๆ	ทัง้ในประเทศและต่�งประเทศ

เพื่อพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�	
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	 	 (๔)	 จัดทำ�แผนพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนจังหวัดเพื่อให้มีเป้�หม�ยและทิศท�งท่ีชัดเจน	

เหม�ะสมกับพื้นที่ในก�รยกระดับคุณภ�พและประสิทธิภ�พก�รจัดก�รศึกษ�

	 	 (๕)	 พัฒน�ระบบฐ�นข้อมูลส�รสนเทศท�งก�รศึกษ�เอกชนในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้	

เพื่อก�รว�งแผนก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�	

	 	 (๖)	 พัฒน�ระบบฐ�นข้อมลูผูเ้รียนในสถ�บันศึกษ�ปอเน�ะ	ศนูย์ก�รศึกษ�อสิล�มประจำ�

มัสยิด	(ต�ดีก�)	และโรงเรียนเอกชนสอนศ�สน�อิสล�มนอกระบบ	เพื่อใช้ว�งแผนจัดสรรเงินอุดหนุน

๔.	 งาน/โครงการสำาคัญ

 (๑)	 อุดหนุนเพื่อพัฒน�ผู้บริห�รและครูในโรงเรียนเอกชนสอนศ�สน�อิสล�ม	สถ�บันศึกษ�

ปอเน�ะ	และศูนย์ก�รศึกษ�อิสล�มประจำ�มัสยิด	(ต�ดีก�)	

	 (๒)	 อุดหนุนเพื่อพัฒน�คุณภ�พและประสิทธิภ�พก�รจัดก�รศึกษ�ของโรงเรียนในระบบ 

ในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้	

	 (๓)	 โครงก�รปรับคว�มรู้พื้นฐ�นและประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศ�สน�

อิสล�มควบคู่วิช�ส�มัญ

	 (๔)	 โครงก�รยกระดับคุณภ�พก�รศึกษ�เอกชนในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ในศตวรรษที่	๒๑

	 (๕)	 โครงก�รยกระดับคุณภ�พก�รเรียนก�รสอนวิช�ภ�ษ�ไทย	

	 (๖)	 โครงก�รส่งเสรมิก�รใช้หลกัสตูรก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นและหลักสูตรอสิล�มศกึษ�แบบบรูณ�ก�ร

	 (๗)	 โครงก�รส่งเสริมก�รใช้ข้อสอบกล�งในระดับพื้นที่	

	 (๘)	 โครงก�รนิเทศ	ติดต�มและประเมินผลก�รศึกษ�

	 (๙)	 โครงก�รพัฒน�หลักสูตรและม�ตรฐ�นก�รศึกษ�อิสล�มตอนต้น	 (อิบติด�อียะฮฺ)	 

ในศูนย์ก�รศึกษ�อิสล�มประจำ�มัสยิด	(ต�ดีก�)

	 (๑๐)	 โครงก�รเสริมสร้�งคว�มเข้�ใจในสถ�นศึกษ�เอกชนในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้

	 (๑๑)	 โครงก�รเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร้�งคุณภ�พชีวิตในสถ�นศึกษ�เอกชนจังหวัด

ช�ยแดนภ�คใต้

	 (๑๒)	 อุดหนุนศูนย์ก�รศึกษ�อิสล�มประจำ�มัสยิด	 (ต�ดีก�)	สถ�บันศึกษ�ปอเน�ะ	โรงเรียน

เอกชนสอนศ�สน�อิสล�ม	

	 (๑๓)	 อุดหนุนพัฒน�โครงสร้�งด้�นก�ยภ�พและสื่อก�รเรียนก�รสอนโรงเรียนขน�ดเล็ก

	 (๑๔)	 อดุหนุนส่งเสรมิก�รพัฒน�โรงเรียนเอกชนสอนศ�สน�อสิล�มในโครงก�รต�มพระร�ชดำ�ริ

สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ	สย�มบรมร�ชกุม�รีให้มีคุณภ�พ

	 (๑๕)	 อุดหนุนพระร�ชท�นร�งวัลโรงเรียนเอกชนสอนศ�สน�อิสล�ม

	 (๑๖)	 โครงก�รพัฒน�ระบบฐ�นข้อมูลด้�นก�รศึกษ�ในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้
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ยุทธศาสตร์ที่	๗		การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

	 รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	ม�ตร�	๗๖	กำ�หนดให้พัฒน�ระบบก�รบริห�รร�ชก�ร 

แผ่นดนิให้เป็นไปต�มหลกัก�รบรหิ�รกจิก�รบ้�นเมืองทีด่	ีโดยหน่วยง�นของรฐัต้องร่วมมอืและช่วยเหลอืกนั 

ในก�รปฏิบัติหน้�ที่	 เพื่อให้ก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดิน	 ก�รจัดทำ�บริก�รส�ธ�รณะและก�รใช้จ่�ย 

เงินงบประม�ณมีประสิทธิภ�พสูงสุด	 เพ่ือประโยชน์สุขของประช�ชน	 รวมตลอดท้ังพัฒน�เจ้�หน้�ท่ี 

ของรัฐให้มีคว�มซื่อสัตย์สุจริต	 และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริก�รประช�ชนให้เกิดคว�มสะดวก	 รวดเร็ว 

ไม่เลือกปฏบิตั	ิและปฏบิติัหน้�ทีอ่ย่�งมีประสิทธภิ�พ	และในม�ตร�	๒๕๘	กำ�หนดให้มกี�รปฏริปูประเทศ 

ด้�นก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดิน	โดย	(๑)	ให้มีก�รนำ�เทคโนโลยีที่เหม�ะสมม�ประยุกต์ใช้ในก�รบริห�ร

ร�ชก�รแผ่นดินและก�รจัดทำ�บริก�รส�ธ�รณะ	(๒)	ให้มีก�รบูรณ�ก�รฐ�นข้อมูลของหน่วยง�นของรัฐ 

ทุกหน่วยง�นเข้�ด้วยกัน	 (๓)	 ให้มีก�รปรับปรุงและพัฒน�โครงสร้�งและระบบก�รบริห�รง�นของรัฐ 

และแผนกำ�ลังคนภ�ครัฐให้ทันต่อก�รเปลี่ยนแปลงและคว�มท้�ท�ยใหม่ๆ	 โดยต้องดำ�เนินก�ร 

ให้เหม�ะสมกับภ�รกิจของหน่วยง�นของรัฐแต่ละหน่วยง�นท่ีแตกต่�งกัน	 (๔)	 ให้มีก�รปรับปรุงและ

พัฒน�ก�รบริห�รง�นบุคคลภ�ครัฐเพื่อจูงใจให้ผู ้มีคว�มรู้	 คว�มส�ม�รถอย่�งแท้จริงเข้�ม�ทำ�ง�น 

ในหน่วยง�นของรัฐ	(๕)	ให้มีก�รปรับปรุงระบบก�รจัดซื้อจัดจ้�งภ�ครัฐ	

	 ในขณะที่ก�รทำ�หน้�ที่กำ�กับ	 ส่งเสริม	 และสนับสนุนก�รศึกษ�เอกชนของสำ�นักง�น 

คณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชนต�มพระร�ชบัญญัติโรงเรียนเอกชน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 และ 

ที่แก้ไขเพิ่มเติม	 ได้แก่	 ก�รส่งเสริม	 สนับสนุนด้�นวิช�ก�ร	ก�รประกันคุณภ�พ	ก�รวิจัยและพัฒน� 

เพื่อประกันคุณภ�พก�รศึกษ�เอกชน	 ก�รจัดสรรเงินอุดหนุนก�รศึกษ�เอกชน	 ก�รเป็นศูนย์ส่งเสริม

สนับสนุนข้อมูลและทะเบียนกล�งท�งก�รศึกษ�เอกชน	ก�รติดต�ม	ตรวจสอบ	และประเมินผลก�รจัด 

ก�รศกึษ�เอกชน	ก�รกำ�กบัดูแลโรงเรยีนให้จัดก�รศึกษ�อย่�งมคีณุภ�พม�ตรฐ�นและเป็นไปต�มกฎหม�ย	

ตลอดจนก�รประส�นง�นส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชนในภูมิภ�ค	ยังมีข้อจำ�กัดที่ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถขับเคลื่อน

ไปได้อย่�งมปีระสทิธภิ�พและประสทิธผิลเท่�ท่ีควร	จึงมคีว�มจำ�เป็นต้องพฒัน�ระบบก�รบรหิ�รร�ชก�ร

ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน	พัฒน�ระบบและกลไกในก�รกำ�กับ	ส่งเสริม	และ

สนบัสนนุก�รศกึษ�เอกชนต�มพระร�ชบญัญัติโรงเรยีนเอกชนให้มีประสทิธภิ�พยิง่ข้ึน	เพือ่ให้มคีว�มพร้อม

รองรบัก�รปฏริปูก�รบรหิ�รร�ชก�รแผ่นดนิของประเทศ	และขบัเคลือ่นยทุธศ�สตร์ก�รพฒัน�ก�รศกึษ�

เอกชนไปสู่เป้�หม�ยและวิสัยทัศน์ของแผนพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนที่ว�งไว้
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๑.	 วัตถุประสงค์

 ๑.๑	 เพ่ือพัฒน�ระบบก�รบริห�รร�ชก�รของสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รส่งเสรมิก�รศึกษ�เอกชน

ให้สอดคล้องกับแนวท�งปฏิรูปประเทศด้�นก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดิน

	 ๑.๒	 เพือ่พฒัน�ประสทิธภิ�พของระบบและกลไกก�รทำ�หน้�ทีก่ำ�กบั	ส่งเสรมิ	และสนบัสนนุ

ก�รศึกษ�เอกชนให้บรรลุต�มเจตน�รมณ์ของพระร�ชบัญญัติโรงเรียนเอกชน	

๒.	 เป้าหมาย

 ๒.๑ สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส ทันสมัย และอำานวยความสะดวก มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  ตัวชี้วัด 

  (๑)	 มีก�รปรับปรุงโครงสร้�งก�รบริห�รง�นของสำ�นักง�นฯ

	 	 (๒)	 มีก�รพัฒน�ระบบก�รบริห�รง�นบุคคลของสำ�นักง�นฯ	 ให้มีประสิทธิภ�พและ 

เป็นไปต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�น

	 	 (๓)	 ร้อยละของบคุล�กรของสำ�นกัง�นฯ	ท่ีได้รบัก�รพฒัน�สมรรถนะในก�รปฏบัิตหิน้�ท่ี

ให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�นเพิ่มขึ้น		

	 	 (๔)	 มีวัฒนธรรมองค์กรของสำ�นักง�นฯ	ที่เอื้อต่อก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน

	 	 (๕)	 สัดส่วนงบประม�ณต�มประเด็น	 (Agenda)	 สูงข้ึน	 เมื่อเทียบกับงบประม�ณ 

ต�มภ�รกิจ	(Function)

	 	 (๖)	 จำ�นวนกระบวนง�นที่นำ�ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลม�ใช้ในก�รปฏิบัติง�น

	 	 (๗)	 มีแผนส่งเสริมหลักก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองที่ดีและระบบคุณธรรมของสำ�นักง�นฯ

 ๒.๒ ระบบและกลไกการกำากับ ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาเอกชนมีประสิทธิภาพ 

สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน

  ตัวชี้วัด 

	 	 (๑)	 มีระบบฐ�นข้อมูลร�ยบุคคลที่อ้�งอิงจ�กเลขที่บัตรประจำ�ตัวประช�ชน	๑๓	หลัก	

ที่ส�ม�รถเชื่อมโยง	และแลกเปลี่ยนฐ�นข้อมูล	รวมทั้งใช้ประโยชน์ร่วมกันกับหน่วยง�นอื่น	

	 	 (๒)	 มรีะบบทะเบยีนกล�งท�งก�รศกึษ�เอกชนท่ีครบถ้วน	ถูกต้อง	และเป็นปัจจบุนั	สืบค้นได้

	 	 (๓)	 มรีะบบฐ�นข้อมลูด้�นก�รศกึษ�เอกชนเพือ่ใช้ประโยชน์ในก�รว�งแผน	ก�รบรหิ�ร

จัดก�รศึกษ�	ก�รติดต�มและประเมินผล
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	 	 (๔)	 มรีะบบเครอืข่�ยเทคโนโลยดิีจทัิลเพือ่ก�รศกึษ�ทีท่นัสมยั	สนองตอบคว�มต้องก�ร

ของผู้ใช้บริก�รอย่�งมีประสิทธิภ�พ

	 	 (๕)	 ระดับคว�มพึงพอใจของบคุคลและหน่วยง�นในก�รเข้�ถึงและใช้ประโยชน์จ�กข้อมลู

และส�รสนเทศท�งก�รศึกษ�สูงขึ้น

๓.	 แนวทางการพัฒนา

 ๓.๑ พฒันาระบบการบรหิารราชการของสำานกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน 

  (๑) ปรับปรุงโครงสร้�งและว�งแผนอัตร�กำ�ลังของสำ�นักง�นฯ	 โดยเน้นก�รดำ�เนิน

ภ�รกิจเกี่ยวกับ	ก�รกำ�หนดนโยบ�ย	ว�งแผนระดับประเทศ	กำ�หนดหลักเกณฑ์	ม�ตรฐ�น	ก�รอนุมัต	ิ 

ก�รอนุญ�ต	ก�รส่งเสริมสนับสนุน	ก�รวิจัยและพัฒน�	ก�รบริก�รวิช�ก�ร	ก�รกำ�กับก�รดำ�เนินง�น 

ก�รบรูณ�ก�รกบัหน่วยง�นในระดับพืน้ที	่โดยกำ�หนดขอบเขตง�นทีช่ดัเจนระหว่�งง�นในระดบัส่วนกล�ง

และง�นในระดับพื้นที่	

	 	 (๒)	 พัฒน�ระบบก�รบริห�รง�นบุคคลให้มีประสิทธิภ�พ	 เป็นไปต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�น

และระบบคุณธรรม	มีระบบก�รสรรห�	ก�รแต่งตั้ง	และก�รพัฒน�เพื่อให้ได้บุคล�กรท่ีมีคว�มรู้คว�ม

ส�ม�รถเหม�ะสมกับภ�รกิจของสำ�นักง�นฯ	

	 	 (๓)	 เสริมสร้�งวัฒนธรรมองค์กรของสำ�นักง�นฯ	ปรับเปลี่ยนกรอบแนวคิด	(Mindset)	

ของบุคล�กรให้เห็นคว�มสำ�คัญของก�รทำ�หน้�ที่ด้�นก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน	 และมีส่วนร่วม 

รับผดิชอบต่อคุณภ�พก�รศกึษ�เอกชน	บรูณ�ก�รเป้�หม�ยของก�รพฒัน�ก�รศกึษ�เอกชนกบัเป้�หม�ย

ขององค์กร	และถ่�ยทอดเป้�หม�ยไปยังตัวชี้วัดร�ยบุคคล

	 	 (๔)	 พัฒน�ระบบบริห�รร�ชก�รให้เป็นไปต�มหลักก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองที่ด	ี 

มีคว�มร่วมมือและช่วยเหลือกันในก�รปฏิบัติหน้�ที่	พัฒน�เจ้�หน้�ท่ีให้มีคว�มซ่ือสัตย์สุจริต	มีทัศนคติ 

เป็นผูใ้ห้บรกิ�รประช�ชนให้เกดิคว�มสะดวก	รวดเร็ว	ไม่เลอืกปฏิบตั	ิและปฏบิตัหิน้�ทีอ่ย่�งมปีระสทิธภิ�พ	

	 	 (๕)	 นำ�เทคโนโลยีที่เหม�ะสมม�ประยุกต์ใช้ในก�รบริห�รร�ชก�รและให้บริก�รประช�ชน	

	 	 (๖)	 กำ�หนดแนวปฏิบัติ	ขั้นตอนก�รให้บริก�ร	คู่มือปฏิบัติง�นท่ีเป็นม�ตรฐ�นเดียวกัน

ระหว่�งส่วนกล�งและส่วนภูมิภ�ค	และให้คว�มรู้แก่ผู้ปฏิบัติหน้�ที่ส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชนในภูมิภ�ค 

เพื่อประสิทธิภ�พและคว�มเป็นเอกภ�พในก�รปฏิบัติง�น
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 ๓.๒ พัฒนาระบบและกลไกการกำากับ ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาเอกชน 

ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน

	 	 (๑)	 พัฒน�ก�รเป็นศูนย์ทะเบียนกล�งท�งก�รศึกษ�เอกชน	 โดยพัฒน�ด้�นระบบ

เทคโนโลยดีจิทิลั	และระเบยีบว่�ด้วยก�รทะเบยีนก�รศกึษ�เอกชน	เพือ่ให้มฐี�นข้อมลูทีค่รบถ้วน	ถกูต้อง	

เป็นปัจจุบัน	ส�ม�รถร�ยง�นและสืบค้นได้อย่�งสะดวกรวดเร็ว	ครอบคลุมระบบฐ�นข้อมูลร�ยบุคคล 

ที่อ้�งอิงจ�กเลขที่บัตรประจำ�ตัวประช�ชน	๑๓	หลัก	 ท่ีส�ม�รถเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนฐ�นข้อมูลและ 

ใช้ประโยชน์ร่วมกนัในกระทรวงศึกษ�ธิก�รและกบัหน่วยง�นอืน่	รวมทัง้เพือ่กำ�หนดหน้�ทีค่ว�มรบัผดิชอบ

ในก�รจัดทำ�และก�รร�ยง�นท�งทะเบียนของโรงเรียน

	 	 (๒)	 พัฒน�ก�รเป็นศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนข้อมูลก�รศึกษ�เอกชนที่มีม�ตรฐ�น 

และทนัสมยัเพือ่ให้บรกิ�รแก่โรงเรยีนและประช�ชน	โดยครอบคลุมก�รเชือ่มโยงคลงัข้อสอบเพือ่ก�รวดัผล

ก�รเรียนรู้ต�มม�ตรฐ�นหลักสูตร	 สื่อก�รเรียนก�รสอนดิจิทัล	 ข้อมูลส�รสนเทศด้�นคุณภ�พและ

ประสิทธิภ�พของโรงเรียนเอกชน	ข้อมูลส�รสนเทศก�รศึกษ�เอกชนระดับภ�คและจังหวัด

	 	 (๓)	 พัฒน�กลไกเพื่อเสริมสร้�งประสิทธิภ�พก�รทำ�หน้�ท่ีต�มกฎหม�ยของสำ�นักง�น

คณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน	เช่น	ศูนย์ส่งเสริมม�ตรฐ�นและวิช�ก�ร	ศูนย์ประส�นก�รรับครู

และนักเรียนช�วต่�งช�ติ	ศูนย์ให้คำ�ปรึกษ�	แนะนำ�ด้�นกฎหม�ยและก�รดำ�เนินกิจก�รโรงเรียนเอกชน	

ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคและไกล่เกลี่ยข้อพิพ�ท	เป็นต้น

	 	 (๔)	 พัฒน�ระบบและกลไกก�รติดต�ม	 ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นในส่วนกล�งและ

ภมูภิ�ค	ดำ�เนินก�รวจิยัและพฒัน�เพือ่ปรบัปรงุคณุภ�พก�รศกึษ�เอกชน	โดยว�งแผนก�รวจิยัทีเ่ชือ่มโยง

กับแผนพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนเพื่อนำ�ผลวิจัยไปใช้ได้จริง	

	 	 (๕)	 พฒัน�ระบบเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่ก�รจดัสรรเงนิอดุหนนุให้สะดวก	รวดเรว็	ถกูต้อง	

และเชื่อมโยงกับข้อมูลร�ยบุคคล

	 	 (๖)	 บูรณ�ก�รยุทธศ�สตร์	นโยบ�ย	และแผนพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนจ�กส่วนกล�ง 

เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นไปในทิศท�งและเป้�หม�ยเดียวกันทั้งประเทศ	และส่งเสริมให้มีก�รจัดทำ�แผน

พัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนระดับภ�คและจังหวัด	และจัดทำ�แผนปฏิบัติร�ชก�รประจำ�ปี	 โดยยึดเป้�หม�ย

และยุทธศ�สตร์ของแผนพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนฯ	 มีก�รจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญของง�น/โครงก�ร 

และกำ�หนดกลุ่มเป้�หม�ยต�มระดับคว�มจำ�เป็นเร่งด่วนของก�รดำ�เนินง�นภ�ยในงบประม�ณท่ีได้รับ	

และมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อคุณภ�พก�รศึกษ�ของผู้เรียน
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	 	 (๗)	 ปรบัปรงุประสทิธภิ�พกระบวนก�รยกร่�งกฎ	ระเบยีบ	และก�รวนิจิฉยัข้อกฎหม�ย	

ก�รตอบข้อห�รือ	 ก�รกำ�หนดแนวปฏิบัติให้เป็นม�ตรฐ�นจ�กส่วนกล�ง	 ก�รอบรมให้คว�มรู้ด้�น 

กฎ	ระเบยีบ	และแนวปฏบิติัแก่เจ้�หน้�ทีท่ีป่ฏบิติัง�นส่งเสริมก�รศกึษ�เอกชนท้ังในส่วนกล�งและภมูภิ�ค

๔.	 งาน/โครงการสำาคัญ

	 (๑)	 ปรบัปรงุโครงสร้�งและแผนอตัร�กำ�ลงัของสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รส่งเสรมิก�รศกึษ�เอกชน

	 (๒)	 แผนแม่บทและแผนปฏิบัติก�รขับเคลื่อนก�รพัฒน�ด้�นระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

ท�งก�รศึกษ�เอกชน

	 (๓)	 โครงก�รพัฒน�ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พก�รปฏิบัติง�นและอำ�นวย

คว�มสะดวกแก่ประช�ชน	เช่น	ระบบก�รยืน่คำ�ขออนญุ�ตต่�งๆ	ระบบก�รสบืค้นหลกัฐ�นทะเบียน	ระบบ

ก�รตรวจสอบเพื่อบรรจุถอดถอนครูและก�รรับนักเรียนช�วต่�งช�ติ	ระบบก�รจัดสรร	ตรวจสอบ	และ

ติดต�มเงินอุดหนุน	ระบบก�รติดต�มและร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น	เป็นต้น

	 (๔)	 โครงก�รพัฒน�ระบบศูนย์กล�งบูรณ�ก�รข้อมูลทะเบียนโรงเรียนและประวัติผู้เรียน	 

ครู	บุคล�กร	โรงเรียนเอกชน

	 (๕)	 โครงก�รพฒัน�ระบบข้อมลูส�รสนเทศด้�นก�รศกึษ�เอกชนเพือ่ให้บรกิ�รแก่หน่วยง�น 

และประช�ชน

	 (๖)	 ปรบัปรงุเวบ็ไซต์สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสรมิก�รศกึษ�เอกชนต�มม�ตรฐ�นเวบ็ไซต์

ภ�ครัฐ

	 (๗)	 กำ�หนดกลไกก�รรับและพิจ�รณ�เรื่องร้องทุกข์ของผู้ท่ีได้รับผลกระทบจ�กก�รดำ�เนินง�น

ของโรงเรียนเอกชน

	 (๘)	 โครงก�รพัฒน�คุณภ�พก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ

	 (๙)	 โครงก�รพัฒน�ประสิทธิภ�พก�รปฏิบัติง�นของข้�ร�ชก�รและบุคล�กร	

	 (๑๐)	 โครงก�รวิจัยท�งก�รศึกษ�เอกชน
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ส่วนที่ ๕

ก�รขับเคลื่อนแผนพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชน

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ สู่ก�รปฏิบัติ

๑.	 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔	สู่การปฏิบัติ

	 ในก�รขับเคลื่อนแผนพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนฯ	สู่ก�รปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และ 

เป้�หม�ยทีว่�งไว้	จำ�เป็นต้องอ�ศยับทบ�ทของผู้มส่ีวนได้เสยีกบัก�รจดัก�รศึกษ�เอกชนในระดบัต่�งๆ	ดงันี้

 ๑.๑ สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

	 	 ๑.๑.๑	 สร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจกับทุกภ�คส่วนที่เกี่ยวข้อง	 เกี่ยวกับวัตถุประสงค ์

เป้�หม�ย	 ยุทธศ�สตร์และแนวท�งก�รพัฒน�ของแผนพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนฯ	 ผ่�นช่องท�งต่�งๆ 

เพื่อให้เกิดก�รรับรู้และนำ�ไปสู่ก�รปฏิบัติในทิศท�งเดียวกันระหว่�งส่วนกล�ง	ระดับภ�ค	จังหวัด	และ

โรงเรียน	

	 	 ๑.๑.๒	 สนับสนุนให้มีก�รจัดทำ�แผนพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนในระดับภ�คและในระดับ

จังหวัด	ที่มีคว�มเช่ือมโยงกับแผนพัฒน�ก�รศึกษ�ภ�ค	แผนพัฒน�ก�รศึกษ�จังหวัด	รวมทั้งก�รจัดทำ�

แผนปฏิบัติก�รขับเคลื่อนแนวท�งก�รพัฒน�ต�มยุทธศ�สตร์	

	 	 ๑.๑.๓	 นำ�แผนพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนฯ	 ไปใช้เป็นกรอบในก�รจัดทำ�งบประม�ณ 

ร�ยจ่�ยประจำ�ปี	และแผนปฏบิติัร�ชก�รประจำ�ปีของสำ�นกัง�นฯ	และใช้เป็นเครือ่งมอืในก�รกำ�หนดลำ�ดบั

คว�มสำ�คัญของภ�รกิจที่สอดคล้องกับแนวท�งก�รพัฒน�ภ�ยใต้แผนพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนฯ

	 	 ๑.๑.๔	 จัดทำ�นโยบ�ย	ยกร่�งกฎ	ระเบียบ	ประก�ศเสนอต่อคณะกรรมก�รส่งเสริม 

ก�รศึกษ�เอกชน	 คณะรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริม	 สนับสนุนแนวท�งก�รพัฒน�ต�มยุทธศ�สตร์ของ 

แผนพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนฯ	

	 	 ๑.๑.๕	 ส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนนำ�เป้�หม�ยและแนวท�งก�รพัฒน�ในแผนพัฒน� 

ก�รศึกษ�เอกชนฯ	ไปพิจ�รณ�ประกอบก�รกำ�หนดนโยบ�ยหรือแผนพัฒน�ของโรงเรียน

	 	 ๑.๑.๖	 เร่งรัด	ติดต�ม	และประเมนิผลก�รดำ�เนนิก�รต�มแผนพฒัน�ก�รศึกษ�เอกชนฯ	

เพื่อปรับปรุงก�รดำ�เนินง�นต�มแผนให้มีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น		

	 	 ๑.๑.๗	 ปรับปรุงโครงสร้�ง	บทบ�ทหน้�ที่ของสำ�นักง�นฯ	ให้สอดคล้องกับบริบทของ 

ก�รจัดก�รศึกษ�เอกชนที่เป็นปัจจุบัน	 ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และกรอบแนวคิด	 และเสริมสร้�ง

วัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อก�รทำ�หน้�ที่ในฐ�นะหน่วยส่งเสริมก�รจัดก�รศึกษ�	 โดยบูรณ�ก�รเป้�หม�ย 

ของแผนพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนฯ	เข้�กับเป้�หม�ยก�รปฏิบัติร�ชก�รระดับหน่วยง�นและระดับบุคคล
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	 	 ๑.๑.๘	 บรูณ�ก�รก�รปฏบิติัง�นในระดบัพืน้ท่ีให้เป็นไปในทิศท�งเดยีวกนักบัส่วนกล�ง	

อบรมและพฒัน�ผู้ปฏบิตังิ�นส่งเสรมิก�รศกึษ�เอกชนในภมูภิ�คเพ่ือเพิม่ประสทิธภิ�พก�รบริห�รจดัก�ร

ส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน	

	 	 ๑.๑.๙	 ดำ�เนินง�นด้�นเครือข่�ยพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชน	ได้แก่	สม�คมท�งก�รศึกษ�

เอกชนในส่วนกล�งและภมูภิ�ค	คณะกรรมก�รประส�นและส่งเสรมิก�รศึกษ�เอกชนจงัหวดั	เพือ่ผลกัดนั

ภ�พลักษณ์และจุดแข็งของก�รศึกษ�เอกชนให้เป็นที่ยอมรับ		ร่วมกันแสวงห�คว�มร่วมมือกับหน่วยง�น

ภ�ครัฐและภ�คเอกชนในก�รส่งเสริมและสนับสนุนก�รจัดก�รศึกษ�เอกชน	

 ๑.๒ โรงเรียนเอกชน  

	 	 ๑.๒.๑	 กำ�หนดนโยบ�ย	แผนพฒัน�	และยทุธศ�สตร์ก�รพฒัน�ก�รศกึษ�ของโรงเรียน	

โดยเชื่อมโยงวัตถุประสงค์	 เป้�หม�ย	ยุทธศ�สตร์	และแนวท�งก�รพัฒน�ของแผนพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนฯ	

เพื่อให้เกิดก�รขับเคลื่อนไปในทิศท�งเดียวกัน

	 	 ๑.๒.๒	 ดำ�เนินก�รต�มแนวท�งก�รพัฒน�ของแผนพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนฯ	ในส่วน 

ทีเ่ก่ียวข้องกับคว�มรบัผดิชอบของโรงเรยีน	เช่น	ก�รพฒัน�หลกัสตูรสถ�นศกึษ�	พฒัน�กระบวนก�รเรยีน

ก�รสอน	พัฒน�ก�รวดัและประเมนิผล	ในระดับสถ�นศกึษ�	พฒัน�ประสทิธภิ�พก�รบรหิ�รจดัก�รศกึษ�

ของโรงเรียน	ก�รพัฒน�ครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�	ส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน	 

เป็นต้น	 ตลอดจนให้ก�รสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นต�มแผนพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนฯ	 ของสำ�นักง�น 

คณะกรรมก�รส่งเสรมิก�รศึกษ�เอกชน	เช่น	ก�รสำ�รวจข้อมลูและคัดกรองผูเ้รยีนต�มคว�มต้องก�รจำ�เป็น	

ก�รร�ยง�นผล	ก�รประส�นง�นเครือข่�ย	ก�รเสริมสร้�งบทบ�ทและภ�พลักษณ์ของก�รศึกษ�เอกชน	

เป็นต้น	

	 	 ๑.๒.๓	 บริห�รจัดก�รศึกษ�บนหลักคว�มรับผิดชอบ	 โดยจัดก�รศึกษ�ท่ีมีคุณภ�พ

ม�ตรฐ�น	บริห�รบนหลักธรรม�ภิบ�ล	บริห�รก�รเปลี่ยนแปลงให้ทันกับสภ�พแวดล้อม	ซึ่งเป็นปัจจัย

สนับสนุนให้เกิดกระบวนก�รพัฒน�ก�รศึกษ�ของโรงเรียน	

	 	 ๑.๒.๔	 ส่งเสริม	 สนับสนุนให้ครูซ่ึงเป็นปัจจัยสำ�คัญสูงสุดต่อก�รพัฒน�คุณภ�พ 

ก�รศึกษ�	ได้รับก�รพัฒน�สมรรถนะอย่�งต่อเนื่อง	 เพื่อส่งเสริมก�รจัดก�รเรียนก�รสอนที่สร้�งผู้เรียน 

ให้มคีว�มรูแ้ละทกัษะในศตวรรษที	่๒๑	ยดึผูเ้รยีนเป็นศนูย์กล�ง	สร้�งคว�มอย�กเรยีนรูแ้ละก�รแสวงห�

คว�มรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน	ส�ม�รถเป็นผู้แนะนำ�และกระตุ้นก�รเรียนรู้ของผู้เรียน ปลูกฝัง	บ่มเพ�ะ

คณุธรรม	จรยิธรรม	ทศันคติ	ค่�นยิมและพฤติกรรมทีพึ่งประสงค์ต�มบรรทดัฐ�นทีด่ขีองสงัคมให้กบัผูเ้รยีน		
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	 	 ๑.๒.๕	 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคว�มเข้�ใจในเป้�หม�ยของก�รเรียนรู้	 ได้พัฒน�ทักษะ 

คว�มรู้	และคุณลักษณะที่พึงประสงค์จ�กก�รเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนโดยเน้นก�รฝึกปฏิบัติ

ม�กขึน้	ได้ฝึกทกัษะก�รคดิ	ทกัษะก�รใช้เหตุผล	และทกัษะกระบวนก�รกลุม่ม�กข้ึน	เมือ่สำ�เรจ็ก�รศึกษ�

แล้วเป็นบุคคลที่มีคว�มรู้ต�มม�ตรฐ�นหลักสูตร	มีทักษะก�รเรียนรู้ในศตวรรษที่	๒๑	(๓R๘C)	มีทักษะ

ก�รดำ�รงชีวติ	และคุณลกัษณะของคว�มเป็นพลเมอืง	เป็นผูท่ี้มคุีณธรรม	จริยธรรม	มวีนิยั	เห็นแก่ประโยชน์

ส่วนรวม	

	 	 ๑.๒.๖	 ส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน ในก�รตรวจสอบคุณภ�พ

ม�ตรฐ�นและประสิทธิภ�พก�รจัดก�รศึกษ�ของโรงเรียน	 ร่วมสนับสนุนทรัพย�กรเพื่อก�รศึกษ� 

ของผู้เรียน	ร่วมสนับสนุนกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนและกิจกรรมก�รศึกษ�อื่นๆ	ของโรงเรียน	ร่วมกับ 

ครูในก�รพัฒน�ทักษะ	 คว�มรู้	 คว�มส�ม�รถของบุตรหล�นให้เต็มต�มศักยภ�พ	 มีส่วนร่วมดูแล 

คว�มประพฤติ	เสริมสร้�งวินัยและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่บุตรหล�น	

 ๑.๓  คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

	 	 ๑.๓.๑	 ให้คว�มเห็นชอบและสนับสนุนข้อเสนอนโยบ�ยส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน 

ต่อคณะรัฐมนตรี	เพื่อขับเคลื่อนก�รพัฒน�ต�มยุทธศ�สตร์ของแผนพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนฯ	

	 	 ๑.๓.๒	 กำ�หนดกฎ	ระเบียบ	ม�ตรก�ร	และวนิจิฉยัข้อกฎหม�ยเพือ่ก�รควบคมุคณุภ�พ

ม�ตรฐ�นและก�รดำ�เนินก�รต�มกฎหม�ย	โดยมุ่งให้เกิดก�รส่งเสริมก�รจัดก�รศึกษ�ของโรงเรียน	

 ๑.๔ รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ 

	 	 ๑.๔.๑	 ส่งเสรมิก�รจดัก�รศกึษ�ของเอกชน	โดยคำ�นงึถึงคณุภ�พก�รศกึษ�และโอก�ส 

ของผู้เรียนเป็นสำ�คัญ	 ด้วยก�รสนับสนุนนโยบ�ยอุดหนุนค่�ใช้จ่�ยท่ีเพียงพอต่อก�รจัดก�รศึกษ� 

ขัน้พ้ืนฐ�นท่ีมีคุณภ�พได้ม�ตรฐ�นแก่ผูเ้รยีนในโรงเรยีนเอกชนระดบัก�รศกึษ�ข้ันพืน้ฐ�น	อดุหนนุเพิม่เตมิ

สำ�หรับผู้ด้อยโอก�สและผู้ที่มีคว�มต้องก�รจำ�เป็นพิเศษ	 กำ�หนดม�ตรก�รส่งเสริมโอก�สก�รเรียนรู ้

ตลอดชวีติของผูเ้รยีนในโรงเรยีนเอกชนนอกระบบ	ตลอดจนก�รส่งเสรมิสทิธปิระโยชน์ทีไ่ม่ใช่เงนิอดุหนนุ

เพื่อส่งเสริมก�รจัดก�รศึกษ�ของเอกชน

	 	 ๑.๔.๒	 ส่งเสรมิให้หน่วยง�นภ�ครฐักำ�หนดก�รปฏิบัตต่ิอโรงเรยีนเอกชนท่ีเป็นม�ตรฐ�น

เดยีวกบัโรงเรยีนของรฐั	รวมทัง้สนบัสนนุงบประม�ณเพือ่ส่งเสรมิด้�นก�รพฒัน�คณุภ�พก�รศกึษ�ให้กบั

โรงเรียนเอกชนเช่นเดียวกับโรงเรียนของรัฐ

	 	 ๑.๔.๓	 สนบัสนนุก�รปรับปรงุโครงสร้�งและกลไกของสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รส่งเสรมิ

ก�รศึกษ�เอกชน	 เพ่ือรองรับก�รทำ�หน้�ท่ีกำ�กับ	 ส่งเสริมและสนับสนุนก�รจัดก�รศึกษ�เอกชนให้มี

คุณภ�พได้ม�ตรฐ�นส�กลได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ



แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔102

	 	 ๑.๔.๔	 สำ�นักง�นศึกษ�ธิก�รภ�คและสำ�นักง�นศึกษ�ธิก�รจังหวัด	 กำ�กับ	 ส่งเสริม	 

และสนับสนุนก�รจัดก�รศึกษ�ของโรงเรียนเอกชนในภูมิภ�คให้มีคุณภ�พได้ม�ตรฐ�น	 มีก�รบริห�ร 

จัดก�รศึกษ�ที่มีประสิทธิภ�พเป็นไปต�มกฎหม�ยและหลักธรรม�ภิบ�ล	 ขับเคลื่อนนโยบ�ยพัฒน� 

ก�รศึกษ�ของกระทรวงศึกษ�ธิก�รโดยให้เกิดคว�มร่วมมือระหว่�งโรงเรียนของรัฐ	ท้องถิ่น	และเอกชน	

และส่งเสริมให้มีก�รจัดทำ�แผนพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนระดับภ�คและจังหวัด	

 ๑.๕ เครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน	 ได้แก่	 สม�คมท�งก�รศึกษ�เอกชนทุกระดับ 

ทุกประเภทในส่วนกล�งและภูมิภ�ค	และคณะกรรมก�รประส�นและส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชนจังหวัด

	 	 ๑.๕.๑	 ประส�นง�นระหว่�งสำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน 

หน่วยง�นส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชนในภูมิภ�ค	และโรงเรียนเอกชน	เพื่อก�รส่งเสริม	สนับสนุนก�รจัด 

ก�รศกึษ�เอกชน	เสนอแนะนโยบ�ยพฒัน�ก�รศกึษ�เอกชน	เสนอแนะแนวท�งแก้ไขปัญห�ทีเ่กดิขึน้	และ

สนับสนุนก�รขับเคลื่อนก�รพัฒน�ต�มยุทธศ�สตร์ของแผนพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนฯ	

	 	 ๑.๕.๒	 เสริมสร้�งภ�พลักษณ์และจุดแข็งของก�รศึกษ�เอกชนให้เป็นที่ยอมรับของ 

ภ�ครัฐและสังคม	แสวงห�คว�มร่วมมือกับหน่วยง�นภ�ครัฐและภ�คเอกชนในก�รส่งเสริมสนับสนุนก�ร

จัดก�รศกึษ�เอกชน	ผลกัดนัให้หน่วยง�นทีเ่กีย่วข้องกำ�หนดก�รปฏบิตัต่ิอโรงเรียนเอกชนทีเ่ป็นม�ตรฐ�น

เดียวกับโรงเรียนของรัฐ

๒.	การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔

	 ๒.๑	 ติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นต�มแผนปฏิบัติร�ชก�รประจำ�ปี	 ซึ่งได้มีก�รจัดทำ�โดย 

บูรณ�ก�รกับแผนพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนฯ

	 ๒.๒	 ประเมินผลระยะคร่ึงแผน	 เพื่อติดต�มประเมินผลคว�มก้�วหน้�ก�รดำ�เนินง�นต�ม 

แผน	ศกึษ�ปัญห�อปุสรรคทีม่ผีลกระทบต่อก�รดำ�เนนิง�น	เพ่ือปรับปรงุก�รดำ�เนนิง�นให้มปีระสทิธภิ�พ	

	 ๒.๓	 ประเมินผลระยะสิ้นสุดแผน	 เพื่อสรุปว่�มีคว�มสำ�เร็จต�มวัตถุประสงค์และเป้�หม�ย 

ทีก่ำ�หนดไว้ม�กน้อยเพยีงใด	มผีลผลติ	ผลลพัธ์ใดทีเ่กดิขึน้	เป็นก�รวเิคร�ะห์ประสทิธภิ�พและประสทิธผิล	

ตลอดจนวิเคร�ะห์ผลกระทบทั้งท�งบวกและลบที่ส่งผลต่อระบบก�รศึกษ�เอกชน

	 ๒.๔	 ส่งเสรมิให้เกดิก�รประส�นคว�มร่วมมอืระหว่�งสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รส่งเสรมิก�รศกึษ�เอกชน	

สำ�นกัง�นก�รศกึษ�เอกชนจังหวดั	สำ�นกัง�นก�รศึกษ�เอกชนอำ�เภอ	สำ�นกัง�นศกึษ�ธกิ�รภ�ค	สำ�นกัง�น

ศึกษ�ธิก�รจังหวัด	และโรงเรียนเอกชน	เพื่อให้ก�รติดต�มประเมินผลมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล

	 ๒.๕	 จัดให้หน่วยง�นที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในก�รประเมินผล	 เพื่อให้ก�รติดต�มประเมินผล 

มีคว�มน่�เชื่อถือ	ถูกต้องต�มหลักวิช�ก�ร	
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	 ๒.๖	 จดัเวทสี�ธ�รณะเพือ่ให้ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีได้แสดงคว�มคดิเหน็อย่�งเปิดเผยและโปร่งใส	

	 ๒.๗	 นำ�เสนอผลก�รติดต�มและประเมนิผลให้ผูเ้กีย่วข้องทกุฝ่�ยได้รบัทร�บ	ได้แก่	หน่วยง�น

กำ�หนดนโยบ�ยด้�นก�รศึกษ�และนโยบ�ยด้�นอื่นท่ีเก่ียวข้องกับก�รศึกษ�	 หน่วยง�นสนับสนุน 

งบประม�ณ	 หน่วยง�นที่ทำ�หน้�ที่ส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชนในภูมิภ�ค	 สม�คมท�งก�รศึกษ�เอกชน	

โรงเรียนเอกชน	ประช�ชน	และผู้รับบริก�ร

๓.	 ปัจจัยและเงื่อนไขความสำาเร็จ		

	 ก�รดำ�เนนิก�รต�มวตัถปุระสงค์	เป้�หม�ย	และยทุธศ�สตร์ของแผนพฒัน�ก�รศกึษ�เอกชนฯ	 

จะประสบผลสำ�เร็จได้	ต้องมีก�รดำ�เนินก�ร	ดังนี้

	 ๓.๑	 ก�รสร้�งก�รรับรู้	คว�มเข้�ใจ	และก�รยอมรับจ�กผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในก�รส่งเสริม	

สนับสนุนก�รดำ�เนินง�นให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้�หม�ยต�มแผน

	 ๓.๒	 มกี�รบรหิ�รจดัก�รเพือ่ขบัเคลือ่นยทุธศ�สตร์และแนวท�งก�รพฒัน�ให้บรรลเุป้�หม�ย	 

มีก�รกำ�กับดูแลในแต่ละยุทธศ�สตร์ให้เกิดผลในก�รนำ�ไปปฏิบัติ	 โดยมีระบบงบประม�ณเป็นกลไก

สนับสนุนให้บรรลุผลอย่�งเป็นรูปธรรม

	 ๓.๓	 ทุกภ�คส่วนของก�รพฒัน�ก�รศกึษ�เอกชนยดึหลกัคว�มรบัผดิชอบ	(Accountability)	 

ทุกฝ่�ยต้องมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบต่อคุณภ�พก�รศึกษ�เอกชนต�มบทบ�ทหน้�ที่	 โดยให้คว�มสำ�คัญ 

กับผู้บริห�รและบุคล�กรที่ปฏิบัติหน้�ที่ส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชนในส่วนกล�งและภูมิภ�ค	 ผู้บริห�ร 

โรงเรียนเอกชน	ครู	รวมทั้งผู้ปกครองที่ต้องร่วมรับผิดชอบตรวจสอบคุณภ�พก�รศึกษ�ของโรงเรียน	

	 ๓.๔	 ก�รปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และกรอบแนวคว�มคิดของผู้ปฏิบัติง�น	 จ�กก�รเป็น 

ผู้กำ�กบัให้โรงเรยีนปฏบิตัติ�มกฎระเบยีบ	เป็นผูส่้งเสรมิและอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รจดัก�รศกึษ�	และ

ก�รเป็นผู้บริห�รก�รเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิ�รโรงเรียนเอกชนในก�รพฒัน�ก�รจดัก�รศกึษ�ของโรงเรยีน

	 ๓.๕	 ก�รเชือ่มโยงเป้�หม�ยและแนวท�งก�รพฒัน�ของแผนกบังบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปี	 

แผนปฏิบัติร�ชก�รประจำ�ปีของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน	 และนำ�แนวท�ง 

ก�รพัฒน�ไปจัดทำ�ข้อเสนอนโยบ�ยส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชนต่อกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	คณะกรรมก�ร 

ส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน	หรือคณะรัฐมนตรี

	 ๓.๖	 ก�รปรับระบบก�รบริห�รจัดก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชนของสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

ส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน	เพื่อเป็นกลไกที่มีประสิทธิภ�พในก�รขับเคลื่อนแผน
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	 ๓.๗	 ก�รสร้�งระบบข้อมูลและส�รสนเทศท่ีบูรณ�ก�รและเชื่อมโยงกับระบบก�รประกันคุณภ�พ

ก�รศึกษ�	เพื่อเป็นข้อมูลสำ�หรับก�รว�งแผนพัฒน�ต�มสภ�พคว�มแตกต่�งและคว�มจำ�เป็นเร่งด่วน

	 ๓.๘	 รฐับ�ลให้ก�รสนบัสนุนแนวท�งก�รปฏิรปูระบบทรพัย�กรเพือ่ก�รศกึษ�เอกชน	ซึง่เป็น

เคร่ืองมือสำ�คัญในก�รส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนและก�รจัดก�รศึกษ�ของโรงเรียนให้มีคุณภ�พ 

ได้ม�ตรฐ�น	

	 ๓.๙	 ว�งระบบก�รติดต�มและประเมินผลก�รดำ�เนินง�นของโรงเรียนเอกชน	และหน่วยง�น 

ที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและติดต�มผลผลิตและผลลัพธ์ของเป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้ในแผน
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บรรณานุกรม

คำ�ส่ังหัวหน้�คณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ	ที่	๘/๒๕๕๙	เรื่อง	ก�รบริห�รจัดก�รรวมสถ�นศึกษ�อ�ชีวศึกษ�

ภ�ครัฐและภ�คเอกชน.	(๒๕๕๙,๑๒	กุมภ�พันธ์).	ราชกิจจานุเบกษา.	เล่ม	๑๓๓	ตอนพิเศษ	๔๒	ง.	

(หน้�	๓	–	๔).	

คำ�สั่งหัวหน้�คณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ	 ที่	 ๒๘/๒๕๕๙	 เรื่อง	 ให้จัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 ๑๕	 ปี 

โดยไม่เก็บค่�ใช้จ่�ย.	 (๒๕๕๙,๑๕	มิถุน�ยน).	ราชกิจจานุเบกษา.	 เล่ม	๑๓๓	ตอนพิเศษ	๑๓๖	ง.	

(หน้�	๑๑	–	๑๒).	

คำ�สั่งหัวหน้�คณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ	 ที่	 ๑๙/๒๕๖๐	 เร่ือง	 ก�รปฏิรูปก�รศึกษ�ในภูมิภ�คของ

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร.	(๒๕๖๐,๓	เมษ�ยน).	ราชกิจจานุเบกษา.	เล่ม	๑๓๔	ตอนพิเศษ	๙๖	ง.	

(หน้�	๑๔	–	๒๒).	

ประก�ศ	เรื่อง	แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	ฉบับท่ี	๑๒	(พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔).	 (๒๕๕๙, 

๓๐	ธันว�คม).	ราชกิจจานุเบกษา.	เล่ม	๑๓๓	ตอนที่	๑๑๕	ก.	(หน้�	๑)

พระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ	พ.ศ.	๒๕๔๒.	(๒๕๔๒,๑๙	สิงห�คม).	ราชกิจจานุเบกษา.	เล่ม	๑๑๖	

ตอนที่	๗๔	ก.	(หน้�	๑	–	๒๓).	

พระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖.	 (๒๕๔๖,๖	 กรกฎ�คม).	 

 ราชกิจจานุเบกษา.	เล่ม	๑๒๐	ตอนที่	๖๒	ก.	(หน้�	๑	–	๓๐).	

พระร�ชบัญญัติโรงเรียนเอกชน	พ.ศ.	๒๕๕๐.	 (๒๕๕๑,๑๑	มกร�คม).	ราชกิจจานุเบกษา.	 เล่ม	๑๒๕	 

ตอนที่	๗	ก.	(หน้�	๒๙	–	๖๙).

พระร�ชบัญญัติโรงเรียนเอกชน	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๔.	 (๒๕๕๔,๙	มิถุน�ยน).	ราชกิจจานุเบกษา. 

เล่ม	๑๒๘	ตอนที่	๔๖	ก.	(หน้�	๑	–๙).

ระเบียบกระทรวงศึกษ�ธิก�รว่�ด้วยสถ�บันศึกษ�ปอเน�ะ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๗.	 (๒๕๔๗,๑๙	 สิงห�คม). 

ราชกิจจานุเบกษา.	เล่ม	๑๒๑	ตอนที่	๖๗	ง.	(หน้�	๔	–	๗).

รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย.	(๒๕๖๐,๖	เมษ�ยน).	ราชกิจจานุเบกษา.	เล่ม	๑๓๔	ตอนที่	๔๐	ก.	

(หน้�	๑	–	๙๐)	
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บรรณานุกรม	(ต่อ)

สถ�บนัส่งเสรมิก�รสอนวทิย�ศ�สตร์และเทคโนโลย.ี	สรปุผลการประเมิน PISA ๒๐๑๕ วิทยาศาสตร์ การอ่าน 

และคณิตศาสตร์.	 (๒๕๖๐,มีน�คม).	 [ออนไลน์].	 เข้�ถึงได้จ�ก	http://pisathailand.ipst.ac.th/

pisa/reports/pisa๒๐๑๕summaryreport.	(วันที่ค้นข้อมูล	๓๐	มีน�คม	๒๕๖๐).

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร.	 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี ๑๒  

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔).	 (๒๕๕๙,ธันว�คม).	 [ออนไลน์].	 เข้�ถึงได้จ�ก	http://www.moe.

go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=๔๗๑๙๔&Key=news๒๐.	 (วันท่ีค้นข้อมูล 

๑๕	มกร�คม	๒๕๖๐).

สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�.	แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙.	(๒๕๖๐,มีน�คม).	

กรุงเทพมห�นคร	:	บริษัท	พริกหว�นกร�ฟฟิค	จำ�กัด.

สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�.	สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘.	

(๒๕๕๙,กันย�ยน).	กรุงเทพมห�นคร	:	บริษัท	พริกหว�นกร�ฟฟิค	จำ�กัด.

สำ�นักเลข�ธิก�รน�ยกรัฐมนตรี.	ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) (สรุปย่อ).	

(๒๕๕๙,พฤษภ�คม).	 [ออนไลน์].	 เข้�ถึงได้จ�ก	 http://www.thaigov.go.th/uploads/ 

document/๖๖/๒๐๑๗/๐๑/pdf/๒๐year-may๕๙.pdf.	(วนัท่ีค้นข้อมลู	๓๐	มนี�คม	๒๕๖๐).
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ภ�คผนวก
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ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙

กับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๑. ความมั่นคง

๑.  การพัฒนา

หลักสูตร

 การเรียน

 การสอน

 การวัดและ 

 ประเมินผล 

๖.  การพัฒนา

 การศึกษา  

 เอกชน 

 ในพื้นที่  

 จังหวัด  

 ชายแดน  

 ภาคใต้

๒. การสร้าง 

   ความสามารถ 

   ในการแข่งขัน

๕.  การส่งเสริมการ

ศึกษานอกระบบ

เพื่อสร้างสังคม 

แห่งการเรียนรู้

๓. การพัฒนาและ

 เสริมสร้างศักยภาพคน

๑. การพัฒนาหลักสูตร   

 การเรียนการสอน

 การวัดและประเมินผล 

๒. การปฏิรูประบบ  

 ทรัพยากร เพื่อการ  

 ศึกษาเอกชน

๓. การเสริมสร้าง  

 ประสิทธิภาพ 

 การจัดการศึกษา

 ของโรงเรียนเอกชน

๔. การส่งเสริมการมี

 ส่วนร่วมในการจัด

 และสนับสนุนการศึกษา 

 เอกชน

๕. การส่งเสริมการศึกษา  

 นอกระบบเพื่อสร้าง  

 สังคมแห่งการเรียนรู้

๖. การพัฒนาการศึกษา  

 เอกชน ในพื้นที่จังหวัด  

 ชายแดนภาคใต้

๗. การพัฒนาระบบ

 การบริหารจัดการ

 ส่งเสริมการศึกษา  

 เอกชน

๔. การสร้างโอกาส 

   ความเสมอภาค 

 และความ

 เท่าเทียมกัน 

   ทางสังคม

๒. การปฏิรูป 

 ระบบทรัพยากร 

 เพื่อการศึกษา 

 เอกชน

๕. การสร้างการ 

   เติบโตบนคุณภาพ 

   ชีวิตที่เป็นมิตร 

   กับสิ่งแวดล้อม

๑.  การพัฒนา 

 หลักสูตร  

 การเรียน

 การสอน การวัด 

 และประเมินผล 

๖. การปรับสมดุล 

 และพัฒนาระบบ 

 การบริหารจัดการ 

 ภาครัฐ

๓. การเสริมสร้าง 

 ประสิทธิภาพ 

 การจัดการศึกษา 

 ของโรงเรียน 

 เอกชน

๔. การส่งเสริม 

 การมีส่วนร่วม 

 ในการจัดและ 

 สนับสนุน

 การศึกษาเอกชน

๗. การพัฒนาระบบ 

 การบริหาร 

 จัดการส่งเสริม 

 การศึกษาเอกชน

ยุทธศาสตร ์

ของแผนพัฒนา

การศึกษาเอกชน

ยุทธศาสตร์ชาติ

ระยะ ๒๐ ปี

สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุน สนับสนุนหลัก
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คำ�สั่งสำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน

ที่	๑๕๓	/	๒๕๕๙

เรื่อง	แต่งตั้งคณะกรรมก�รและคณะทำ�ง�นจัดทำ�แผนพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชน	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔

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

	 ต�มพระร�ชบัญญัติโรงเรยีนเอกชน	พ.ศ.	๒๕๕๐	ม�ตร�	๑๔	(๒)	กำ�หนดให้สำ�นกัง�นคณะกรรมก�ร
ส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชนมีอำ�น�จหน้�ที่เสนอแนะนโยบ�ย	ยุทธศ�สตร์	 แผนพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชน 
ต่อคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน	ประกอบกับแผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	ฉบับที่	๑๑ 
(พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 -	 ๒๕๕๙)	 จะสิ้นสุดลงในเดือนกันย�ยน	๒๕๕๙	 และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน� 
ก�รเศรษฐกิจและสงัคมแห่งช�ตอิยูร่ะหว่�งก�รจดัทำ�แผนพฒัน�เศรษฐกจิและสงัคมแห่งช�ต	ิฉบบัที	่๑๒ 
พ.ศ.ก๒๕๖๐ก-ก๒๕๖๔	ให้มีคว�มสอดคล้องกับยุทธศ�สตร์ช�ติระยะ ๒๐ ปกี(พ.ศ.ก๒๕๖๐ก- ๒๕๗๙)
และกระทรวงศึกษ�ธกิ�รอยู่ระหว่�งจัดทำ�แผนก�รศึกษ�แห่งช�ต ิพ.ศ.ก๒๕๖๐ก-ก๒๕๗๔	และแผนพฒัน�
ก�รศึกษ�ของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	ฉบับที่	๑๒	(พ.ศ.	๒๕๖๐		-	๒๕๖๔)
	 เพื่อให้ก�รพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชนสอดคล้องกับทิศท�งก�รพัฒน�ประเทศ	 จึงแต่งตั้ง 
คณะกรรมก�รและคณะทำ�ง�นจัดทำ�แผนพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชน	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 –	 ๒๕๖๔	 โดยมี 
องค์ประกอบและอำ�น�จหน้�ที่ดังต่อไปนี้

ก.	 คณะกรรมก�รจัดทำ�แผนพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชน	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔	ประกอบด้วย
	 ๑.	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน	 ประธ�นกรรมก�ร
	 ๒.	 รองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน	 รองประธ�นกรรมก�ร
	 ๓.	 ผู้แทนสำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	 กรรมก�ร
	 ๔.	 ผู้แทนสำ�นักงบประม�ณ	 กรรมก�ร
	 ๕.	 ผูแ้ทนกรมบญัชกีล�ง	 กรรมก�ร
	 ๖.	 ผู้แทนสำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�	 กรรมก�ร
	 ๗.	 ผู้แทนสถ�บันวิจัยเพื่อก�รพัฒน�ประเทศไทย	 กรรมก�ร
	 ๘.	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์		 กรรมก�ร
	 	 สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	หรือผู้แทน
	 ๙.	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักนโยบ�ยและแผน		 กรรมก�ร
	 	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	หรือผู้แทน
	 ๑๐.	ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นก�รศึกษ�เอกชนจังหวัดปัตต�นี		 กรรมก�ร
	 ๑๑.	น�งส�วทศันย์ี	พศิ�ลรตันคณุ		 กรรมก�ร
	 	 สำ�นักประส�นง�นและบรูณ�ก�รก�รศกึษ�จังหวดัช�ยแดนภ�คใต้
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	 ๑๒.	ผู้เชี่ยวช�ญเฉพ�ะด้�นนโยบ�ยและแผน	 กรรมก�ร	
	 ๑๓.	ผู้เชี่ยวช�ญเฉพ�ะด้�นส่งเสริมก�รจัดก�รศึกษ�เอกชน	 กรรมก�ร
	 ๑๔.	ผู้เชี่ยวช�ญเฉพ�ะด้�นส่งเสริมม�ตรฐ�นก�รศึกษ�	 กรรมก�ร
	 ๑๕.	น�ยพฤทธิ์	ศิริบรรณพิทักษ์	กรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน	 กรรมก�ร
	 ๑๖.	น�งเพชรชุด�	เกษประยูร	กรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน	 กรรมก�ร
	 ๑๗.	น�ยธน�ชัย	อึ้งสมรรถโกษ�	กรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน	 กรรมก�ร
	 ๑๘.	น�งดวงใจ	ตระกูลช่�ง	กรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน	 กรรมก�ร
	 ๑๙.	น�ยกสม�คมสภ�ก�รศึกษ�เอกชนแห่งประเทศไทย	 กรรมก�ร
	 ๒๐.	น�ยกสม�คมอนุบ�ลศึกษ�แห่งประเทศไทยในพระร�ชูปถัมภ์ฯ	 กรรมก�ร
	 ๒๑.	น�ยกสม�คมประถมศึกษ�เอกชนแห่งประเทศไทย	 กรรมก�ร
	 ๒๒.	น�ยกสม�คมสภ�ก�รศึกษ�ค�ทอลิกแห่งประเทศไทย	 กรรมก�ร
	 ๒๓.	น�ยกสม�คมโรงเรียนน�น�ช�ติแห่งประเทศไทย	 กรรมก�ร
	 ๒๔.	น�ยกสม�คมโรงเรียนก�รกุศลของวัดในพระพุทธศ�สน�	 กรรมก�ร
	 ๒๕.	น�ยกสม�คมผู้บริห�รสถ�นศึกษ�เอกชนนอกระบบ	 กรรมก�ร
	 ๒๖.	น�ยกสม�คมคณะกรรมก�รประส�นและส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชนจังหวัด	 กรรมก�ร
	 ๒๗.	ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มง�นโรงเรียนส�มัญศึกษ�	 กรรมก�ร
	 ๒๘.	ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มง�นโรงเรียนนโยบ�ยพิเศษ	 กรรมก�ร
	 ๒๙.	ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มง�นส่งเสริมก�รศึกษ�นอกระบบ	 กรรมก�ร	
	 ๓๐.	ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มง�นกองทุนและสวัสดิก�ร	 กรรมก�ร
	 ๓๑.	ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มง�นทะเบียน	 กรรมก�ร
	 ๓๒.	ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มง�นเลข�นุก�รกรม	 กรรมก�ร	
	 ๓๓.	ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มง�นนโยบ�ยและแผน	 กรรมก�ร
	 	 	 	 และเลข�นุก�ร
	 ๓๔.	หัวหน้�กลุ่มพัฒน�นโยบ�ย	 กลุ่มง�นนโยบ�ยและแผน	 กรรมก�ร
	 	 	 	 	 และผู้ช่วยเลข�นุก�ร
	 ๓๕.	หัวหน้�ฝ่�ยนโยบ�ย	 กลุ่มง�นนโยบ�ยและแผน	 กรรมก�ร
	 	 	 	 	 และผู้ช่วยเลข�นุก�ร
	 ๓๖.	หัวหน้�กลุ่มแผนง�นและงบประม�ณ	 กลุ่มง�นนโยบ�ยและแผน	 กรรมก�ร
	 	 	 	 	 และผู้ช่วยเลข�นุก�ร
	 ๓๗.	หัวหน้�กลุ่มวิจัยและประเมินผล	 กลุ่มง�นนโยบ�ยและแผน	 กรรมก�ร
	 	 	 	 	 และผู้ช่วยเลข�นุก�ร
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	 	 			ให้คณะกรรมก�รมีหน้�ที่		ดังต่อไปนี้
	 ๑.	 พิจ�รณ�ให้ข้อเสนอแนะ	 ข้อคิดเห็นและสนับสนุนก�รจัดทำ�กรอบทิศท�งแผนพัฒน� 
ก�รศึกษ�เอกชน	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔
	 ๒.	 จดัทำ�แผนพฒัน�ก�รศกึษ�เอกชน	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔	เสนอต่อคณะกรรมก�รส่งเสรมิ
ก�รศึกษ�เอกชน
	 ๓.	ปฏิบัติง�นอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดทำ�แผนพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชน	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔ 

ข.	 คณะทำ�ง�นจัดทำ�แผนพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชน	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔	ประกอบด้วย
	 ๑.	 	รองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน	 ที่ปรึกษ�คณะทำ�ง�น		

(น�งเส�วนีย์	พนัสสรณ์)
	 ๒.	 	ผู้เชี่ยวช�ญเฉพ�ะด้�นนโยบ�ยและแผน	 ที่ปรึกษ�คณะทำ�ง�น
	 ๓.	 	ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มง�นนโยบ�ยและแผน	 ประธ�นคณะทำ�ง�น
	 ๔.	 	น�งภัทร�พรรณ	เล็งวัฒน�กิจ	 กลุ่มง�นโรงเรียนส�มัญศึกษ�	 คณะทำ�ง�น
	 ๕.	 	น�งส�วว�สน�	เครือม�ศ	 กลุ่มง�นโรงเรียนส�มัญศึกษ�	 คณะทำ�ง�น
	 ๖.	 	น�งส�วสุณีรัตน์	ศรัทธ�มั่น	 กลุ่มง�นโรงเรียนส�มัญศึกษ�	 คณะทำ�ง�น
	 ๗.	 	น�งส�วนภลภัส	รัตนกิจ	 กลุ่มง�นโรงเรียนส�มัญศึกษ�	 คณะทำ�ง�น
	 ๘.	 	น�งว�รุณี	อุ่นใจ	 กลุ่มง�นโรงเรียนส�มัญศึกษ�	 คณะทำ�ง�น
	 ๙.	 	น�งส�วอรนี	เจ๊ะสัน	 กลุ่มง�นโรงเรียนนโยบ�ยพิเศษ	 คณะทำ�ง�น
	 ๑๐.		น�ยกิตติ	สันสอ�ด	 กลุ่มง�นโรงเรียนนโยบ�ยพิเศษ	 คณะทำ�ง�น
	 ๑๑.		น�งส�วมลฤดี	แขวงเมืองปัก	 กลุ่มง�นโรงเรียนนโยบ�ยพิเศษ	 คณะทำ�ง�น
	 ๑๒.		น�งพัชรินทร์	วิจักษนุกูล	 กลุ่มง�นส่งเสริมก�รศึกษ�นอกระบบ	 คณะทำ�ง�น
	 ๑๓.		น�งส�วชิชญ�	สุขเกษม	 กลุ่มง�นส่งเสริมก�รศึกษ�นอกระบบ	 คณะทำ�ง�น
	 ๑๔.		น�งปร�ณี	พิเศษธนศักดิ์		 กลุ่มง�นกองทุนและสวัสดิก�ร	 คณะทำ�ง�น
	 ๑๕.		น�งสุภ�ภัทร	ขุนทิพย์ม�ก	 กลุ่มง�นกองทุนและสวัสดิก�ร	 คณะทำ�ง�น
	 ๑๖.		น�งวงศ์เดือน	เกียรติกิจนุชิต		 กลุ่มง�นกองทุนและสวัสดิก�ร	 คณะทำ�ง�น
	 ๑๗.		น�ยธเนตร	สภ�นนท์	 กลุ่มง�นทะเบียน	 คณะทำ�ง�น
	 ๑๘.		น�งจิตรภรณ์	ปลื้มจิตติกุล	 กลุ่มง�นทะเบียน	 คณะทำ�ง�น
	 ๑๙.		น�ยพงษ์พีระ	ศรีบุญเมือง	 กลุ่มง�นทะเบียน	 คณะทำ�ง�น
	 ๒๐.		ว่�ที่ร้อยตรีป�พจน์	วิณิชยกุล		 กลุ่มง�นเลข�นุก�รกรม	 คณะทำ�ง�น
	 ๒๑.		น�ยศิระวัฒน์	จรรย�จิรวงศ์	 กลุ่มง�นเลข�นุก�รกรม	 คณะทำ�ง�น
	 ๒๒.		พ.อ.อ.ฉัตรชัย	กล่อมกำ�เนิด	 กลุ่มง�นเลข�นุก�รกรม	 คณะทำ�ง�น
	 ๒๓.		ผู้แทนสำ�นักง�นก�รศึกษ�เอกชนจังหวัดนร�ธิว�ส	 คณะทำ�ง�น
	 ๒๔.		ผู้แทนสำ�นักง�นก�รศึกษ�เอกชนจังหวัดสตูล	 คณะทำ�ง�น
	 ๒๕.		ผู้แทนสำ�นักง�นก�รศึกษ�เอกชนจังหวัดยะล�	 คณะทำ�ง�น
	 ๒๖.		ผู้แทนสำ�นักง�นก�รศึกษ�เอกชนจังหวัดปัตต�นี	 คณะทำ�ง�น
	 ๒๗.		ผู้แทนสำ�นักง�นก�รศึกษ�เอกชนจังหวัดสงขล�	 คณะทำ�ง�น
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	 ๒๘.		น�ยณรงค์ศักดิ์	บุณยม�ลิก	 กลุ่มง�นนโยบ�ยและแผน	 คณะทำ�ง�น
	 ๒๙.	น�งส�วหัทย�	อินทวงศ์	 กลุ่มง�นนโยบ�ยและแผน	 คณะทำ�ง�น
	 ๓๐.		น�งอ�ภรณ์	วงศ์อนันต์กิจ		 กลุ่มง�นนโยบ�ยและแผน	 คณะทำ�ง�น
	 ๓๑.		น�งชนิด�	ฟักเจริญ		 กลุ่มง�นนโยบ�ยและแผน	 คณะทำ�ง�น
	 ๓๒.		น�งอุไรวรรณ	ซัลตัน		 กลุ่มง�นนโยบ�ยและแผน	 คณะทำ�ง�น
	 ๓๓.		น�ยสุนทร	ยุทธชนะ	 กลุ่มง�นนโยบ�ยและแผน	 คณะทำ�ง�น
	 ๓๔.		น�งส�วกันย์สินี	สินธุ์ภัทรเดช	 กลุ่มง�นนโยบ�ยและแผน	 คณะทำ�ง�น
	 ๓๕.		น�งส�วธัญรด�	บุญยงค์	 กลุ่มง�นนโยบ�ยและแผน	 คณะทำ�ง�น
	 ๓๖.		น�งส�วสัณหนันท์	มหิศมณี	 กลุ่มง�นนโยบ�ยและแผน	 คณะทำ�ง�น
	 ๓๗.		น�งส�ววิรงรอง	บัวจันทร์	 กลุ่มง�นนโยบ�ยและแผน	 คณะทำ�ง�น
	 ๓๘.		น�งส�วชนิธต�	เกตุอำ�ไพ	 กลุ่มง�นนโยบ�ยและแผน	 คณะทำ�ง�น
	 ๓๙.		น�งส�ววรุณรักษ์	สมหวัง	 กลุ่มง�นนโยบ�ยและแผน	 คณะทำ�ง�น
	 ๔๐.		น�งส�วรัชด�ภรณ์	มะหิพันธ์	 กลุ่มง�นนโยบ�ยและแผน	 คณะทำ�ง�น
	 ๔๑.		น�ยธีรพันธ์	ใบธรรม	 กลุ่มง�นนโยบ�ยและแผน	 คณะทำ�ง�น
	 ๔๒.		น�ยพัฐสิฐ	พสิฐภัสณ์	 กลุ่มง�นนโยบ�ยและแผน	 คณะทำ�ง�น
	 ๔๓.		น�งปร�นีย์	คุณธรรมดี	 กลุ่มง�นนโยบ�ยและแผน	 คณะทำ�ง�น
	 	 	 	 	 และเลข�นุก�ร
	 ๔๔.		น�ยอภิสิทธิ์	บรรจง		 กลุ่มง�นนโยบ�ยและแผน	 คณะทำ�ง�น
	 	 	 	 	 และผู้ช่วยเลข�นุก�ร
	 ๔๕.		น�งส�วเพชรรัตน์	สิทธิรักษ์		 กลุ่มง�นนโยบ�ยและแผน	 คณะทำ�ง�น
	 	 	 	 	 และผู้ช่วยเลข�นุก�ร
	 ให้คณะทำ�ง�นมีหน้�ที่	ดังต่อไปนี้
	 ๑.	 ศึกษ�และวิเคร�ะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำ�หรับใช้พิจ�รณ�ประกอบก�รจัดทำ�แผนพัฒน� 
ก�รศึกษ�เอกชน	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔	
 ๒.	 ยกร่�งแผนพฒัน�ก�รศกึษ�เอกชน	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔	เสนอต่อคณะกรรมก�รจดัทำ�แผน 
พัฒน�ก�รศึกษ�เอกชน	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 –	 ๒๕๖๔	 และดำ�เนินก�รปรับปรุงต�มข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมก�รจัดทำ�แผนพัฒน�ก�รศึกษ�เอกชน
	 ๓.	 ปฏิบัติง�นอื่นๆ	ต�มที่ได้รับมอบหม�ย

											 	 ทั้งนี้		ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

																															สั่ง		ณ		วันที่		๑๑	เมษ�ยน		พ.ศ.	๒๕๕๙

  

	 (น�ยอดินันท์	ป�กบ�ร�)

	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน
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องค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 ๑.	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 	 ประธ�นกรรมก�ร
	 ๒.	 ปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 	 กรรมก�ร
	 ๓.	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น	 	 กรรมก�ร
	 ๔.	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ� 	 กรรมก�ร
	 ๕.	 เลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�	 	 กรรมก�ร
	 ๖.	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักงบประม�ณ	 	 กรรมก�ร
	 ๗.	 อธิบดีกรมบัญชีกล�ง	 	 กรรมก�ร
	 ๘.	 อธิบดีกรมพัฒน�ฝีมือแรงง�น	 	 กรรมก�ร
	 ๙.	 น�งจิระพันธุ์	พิมพ์พันธุ ์  กรรมก�ร
  ผู้แทนสม�คมเกี่ยวกับโรงเรียนเอกชน
	 ๑๐.	 น�ยณัฐวุฒิ	ภ�รพบ	 	 กรรมก�ร
  ผู้แทนสม�คมเกี่ยวกับโรงเรียนเอกชน
	 ๑๑.	 น�งดวงใจ	ตระกูลช่�ง	 	 กรรมก�ร
  ผู้แทนผู้รับใบอนุญ�ต	
	 ๑๒.	 น�งส�ววรนุช	ตรีวิจิตรเกษม	 	 กรรมก�ร
  ผู้แทนผู้อำ�นวยก�ร	
	 ๑๓.	 น�ยธน�ชัย	อึ้งสมรรถโกษ�	 	 กรรมก�ร
  ผู้แทนผู้บริห�ร	
	 ๑๔.	 น�ยม�โนช	จุลสุคนธ์	 	 กรรมก�ร
  ผู้แทนครู	
	 ๑๕.	 น�ยบำ�รุง	แก้วจันดี	 	 กรรมก�ร
  ผู้แทนบุคล�กรท�งก�รศึกษ�	
	 ๑๖.	 ศ�สตร�จ�รย์พฤทธิ์	ศิริบรรณพิทักษ์	 	 กรรมก�ร
  ผู้ทรงคุณวุฒิ	
	 ๑๗.	 น�งส�วปร�ศรัย	ประวัติรุ่งเรือง	 	 กรรมก�ร
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
	 ๑๘.	 น�งเพชรชุด�	เกษประยูร  กรรมก�ร
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
	 ๑๙.	 น�งป�ริช�ต	ปรีย�โชต	ิ 	 กรรมก�ร
	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้�นก�รศึกษ�พิเศษสำ�หรับคนพิก�ร
	 ๒๐.	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน	 กรรมก�รและเลข�นุก�ร

หมายเหตุ :	 	กรรมก�รลำ�ดับที่	๙	–	๑๙	รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�รแต่งตั้งจ�กผู้แทนสม�คมเกี่ยวกับโรงเรียนเอกชน 
ผู้รับใบอนุญ�ต	ผู้อำ�นวยก�ร	ผู้บริห�ร	ครู	และบุคล�กรท�งก�รศึกษ�	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ต�มคำ�สั่งกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 
ที่	๔๗๖/๒๕๕๘	สั่ง	ณ	วันที่	๑๙	มิถุน�ยน	๒๕๕๘	มีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งคร�วละส�มปี	



สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน	สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

๓๑๙	วังจันทรเกษม	ถนนร�ชดำ�เนินนอก	แขวง/เขตดุสิต	กรุงเทพมห�นคร	๑๐๓๐๐
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