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สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ

คำ�นำ�
การศึกษาเอกชนเป็นระบบการศึกษาที่มีบทบาทสำ�คัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาของประเทศ
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพ เป็นกำ�ลังสำ�คัญของ
การพั ฒ นาประเทศมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งยาวนาน การมี ส่ ว นร่ ว มของการศึ ก ษาเอกชนได้ ถู ก กำ � หนดไว้
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
ดังนั้น ในช่วงที่การพัฒนาการศึกษาของประเทศต้องขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับทิศทางของการพัฒนา
ประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ สำ�นักงาน
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน จึ ง มี ค วามจำ � เป็ น ต้ อ งจั ด ทำ � แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อรองรับการพัฒนาการศึกษาของประเทศตามกรอบทิศทางดังกล่าว
ในการจัดทำ�แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  สำ�นักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ก�ำ หนดวิสยั ทัศน์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาเพือ่ ให้สามารถ
รองรับความท้าทายจากสถานการณ์ภายนอกและภายในของการศึกษาเอกชนบนบริบทและหลักการของ
การศึกษาเอกชน โดยเชื่อมโยงกับเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนพัฒนาประเทศ รวมทั้งแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และได้ให้ความสำ�คัญ
กับการมีสว่ นร่วมของภาคส่วนต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในการจัดทำ�แผน โดยได้น�ำ แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนฯ
เสนอคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนพิจารณา ซึ่งได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา
เอกชนฯ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙
แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนฯ มุ่งบรรลุวิสัยทัศน์ “ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี มีความรู้และทักษะ
ที่จำ�เป็น เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ด้วยระบบการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน” และการบรรลุเป้าหมาย
ในด้านคุณภาพของผู้เรียน ด้านโอกาสของผู้เรียน ด้านประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน และด้านระบบการบริหารจัดการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ซึ่งจะมีส่วนสำ�คัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ  
สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอขอบคุณทุกฝ่ายทีม่ สี ว่ นช่วยให้การจัดทำ�
แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนฯ ในครั้งนี้ประสบความสำ�เร็จ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกภาคส่วนจะได้นำ�
แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนฯ ไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาและขับเคลื่อนแผน
ไปสู่การปฏิบัติเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่กำ�หนดต่อไป

(นายพะโยม  ชิณวงศ์)
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บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร
ความจำ�เป็นของการจัดทำ�แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
การศึกษาเอกชนได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาของประเทศมาเป็นระยะเวลายาวนาน
ซึ่งนอกจากจะช่วยแบ่งเบาภาระในการจัดการศึกษาให้กับรัฐแล้ว ยังช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษา
ช่วยทำ�ให้ระบบการศึกษาเกิดการแข่งขันด้านคุณภาพ เป็นทางเลือกให้กบั ผูป้ กครองและผูเ้ รียน รัฐให้ความ
สำ�คัญกับการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง มีการกำ�หนดเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาเอกชนไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
แผนการศึกษาแห่งชาติ มติคณะรัฐมนตรี โดยปัจจุบันมีโรงเรียนเอกชนในความรับผิดชอบของสำ�นักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำ�นวน ๑๒,๖๔๑ แห่ง นักเรียน ๓,๔๘๙,๐๙๑ คน จำ�แนกเป็น
โรงเรียนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา (ก่อนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาปีที่ ๖) จำ�นวน ๓,๘๙๔ แห่ง
นักเรียน ๒,๑๘๐,๒๒๒ คน ประเภทนานาชาติ ๑๗๕ แห่ง นักเรียน ๕๐,๙๕๘ คน โรงเรียนนอกระบบ
หลักสูตรระยะสั้น ๕,๙๘๗ แห่ง นักเรียน ๑,๐๐๙,๑๐๓ คน สถาบันศึกษาปอเนาะและศูนย์การศึกษา
อิสลามประจำ�มัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒,๕๘๕ แห่ง นักเรียน ๒๔๘,๘๐๘ คน
ช่วงระยะเวลาตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นช่วงการเปลีย่ นผ่านประเทศไทยเข้าสูก่ ารพัฒนาประเทศ
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) และเข้าสู่ช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ซึง่ ขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งได้เข้าสู่ช่วงระยะเวลาของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙
ตลอดจนช่วงเวลาของการปฏิรูปการศึกษาและการปฏิรูประบบราชการตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในขณะที่สถานการณ์ภายในของระบบการศึกษาเอกชน
แม้ว่าจะมีพัฒนาการและมีจุดแข็งหลายประการ แต่ก็ยังต้องประสบกับปัญหาในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น
ในส่วนที่เกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียน โอกาสของผู้เรียน ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
การมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษา และระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ที่ต้องเร่งแก้ไขและพัฒนาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ระบบการศึกษาเอกชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
การพัฒนาการศึกษาของประเทศไปสู่เป้าหมายและทิศทางที่กำ�หนด ประกอบกับมาตรา  ๑๔ (๒)
ของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่บัญญัติให้สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนมีอำ�นาจหน้าที่ในการเสนอแนะแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนต่อคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน สำ�นักงานฯ จึงได้จัดทำ�แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เสนอคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนพิจารณา ซึ่งได้ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนฯ ในคราวประชุม
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙
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หลักการที่สำ�คัญของแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ในการจัดทำ�แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนฯ มีหลักการทีส่ �ำ คัญ ได้แก่ (๑) ยึดผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนา ครอบคลุมการพัฒนาความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่จำ�เป็น การปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม
และพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ การเสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาคให้ผเู้ รียนได้รบั การศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ได้มาตรฐาน และจัดการศึกษาที่สามารถสนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียน (๒) หลักการมีส่วนร่วม
ของเอกชนในการจัดการศึกษา ตามแนวคิดหุ้นส่วนการศึกษาระหว่างรัฐและเอกชน (Public - Private
Partnerships in Education) ที่ช่วยให้รัฐสามารถเลือกผู้จัดการศึกษาและสามารถกำ�หนดสิ่งที่ต้องการ
โดยเฉพาะคุณภาพการศึกษาจากคู่สัญญาคือโรงเรียนเอกชน และยังช่วยให้รัฐได้ใช้ประโยชน์จากทักษะ
และความชำ�นาญเฉพาะของโรงเรียนเอกชน (๓) หลักความรับผิดชอบ (Accountability) ซึ่งสอดคล้อง
กับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตโิ รงเรียนเอกชน โรงเรียนเป็นนิตบิ คุ คลมีอสิ ระในการบริหารจัดการศึกษา
โดยรัฐทำ�หน้าทีก่ �ำ กับและควบคุมคุณภาพมาตรฐาน (Regurator) ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนจัดการ
ศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน (๔) การพัฒนาโดยคำ�นึงถึงความแตกต่างกันของผู้เรียนและโรงเรียน โดย
ไม่ทอดทิ้งผู้เรียนและโรงเรียนที่มีข้อจำ�กัดในการพัฒนา ในขณะเดียวกันต้องวางแนวทางเพื่อเพิ่มโอกาส
ให้ผู้เรียนและโรงเรียนที่มีศักยภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สูงกว่ามาตรฐานทั่วไปได้ และใช้
หลักการจัดสรรงบประมาณผ่านด้านอุปสงค์ (Demand - Side Financing) หรือด้านผู้เรียน เป็นกลไก
ช่วยสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับผู้เรียน

ผลการพัฒนาการศึกษาเอกชน ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
ผลการพัฒนาการศึกษาเอกชนที่ผ่านมา ส่งผลเป็นสถานการณ์ปัจจุบันของการศึกษาเอกชน
ซึ่งจำ�เป็นต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนาต่อไป ดังนี้
ด้านคุณภาพของผู้เรียน
คุณภาพของผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องเผชิญปัญหาเช่นเดียวกับ
ผู้เรียนในโรงเรียนของภาครัฐ โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแม้ว่าในภาพรวมบางระดับชั้นและในบางวิชา
จะมีคะแนน (O-NET) เฉลีย่ สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ของประเทศ แต่ยงั ตำ�่ กว่าร้อยละ ๕๐ มีความแตกต่างของ
ผลคะแนนระหว่างพืน้ ทีค่ อ่ นข้างสูง หลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผูเ้ รียนของโรงเรียน
เอกชนส่วนใหญ่ยงั คงเป็นรูปแบบเดิมทีเ่ น้นการท่องจ�ำ ซึง่ ยังไม่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาศักยภาพคน
ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ ยังไม่ได้ส่งเสริมเพื่อน�ำเอาศักยภาพของโรงเรียน
เอกชนนอกระบบ ซึ่งมีจุดแข็งในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
มาใช้เป็นประโยชน์ในการเติมเต็มการศึกษาตลอดช่วงชีวิตของคนไทย

ง
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ด้านโอกาสของผู้เรียน
ทีผ่ า่ นมารัฐได้ให้ความส�ำคัญกับการอุดหนุนการศึกษาเอกชนมาโดยตลอด แต่ผเู้ รียนในโรงเรียน
เอกชนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานยังไม่สามารถเข้าถึงค่าใช้จา่ ยทีเ่ พียงพอต่อการจัดการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
มาตรฐาน เนื่องจากอัตราเงินอุดหนุนค่อนข้างต�่ำ  โดยมีอัตราไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของงบประมาณต่อหัว
นักเรียนภาครัฐ โรงเรียนส่วนหนึ่งที่รับเงินอุดหนุนไม่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาได้หรือเก็บได้
ไม่เต็มอัตราทีก่ �ำหนดให้เก็บได้ การอุดหนุนยังไม่สะท้อนตามความต้องการจ�ำเป็นทีแ่ ตกต่างกันของผูเ้ รียน
และโรงเรียนได้อย่างแท้จริง และยังไม่สะท้อนต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา นอกจากนี้
ระบบการอุดหนุนค่าใช้จ่ายส�ำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานยังไม่สนับสนุนโอกาสในการได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมระดมทรัพยากร ในส่วนของโรงเรียนเอกชน
นอกระบบที่ช่วยสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและโอกาสในการประกอบอาชีพ ผู้เรียนยังไม่ได้รับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากรัฐตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
ด้านประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เมื่อพิจารณาด้านค่าใช้จ่าย โรงเรียนเอกชนจัดการศึกษาประหยัดกว่าที่รัฐจัด ในขณะที่เมื่อ
พิจารณาจากผลลัพธ์ของระบบในด้านคุณภาพการศึกษา (คะแนน O-NET) โรงเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่า
ร้อยละ ๕๐ มีจำ�นวนน้อยมาก มีโรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานร้อยละ ๑๗ ในขณะที่การดำ�เนิน
งานเพือ่ เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนโดยสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ยังไม่สอดคล้องตามความต้องการจำ�เป็นทีแ่ ตกต่างกันของโรงเรียน ขาดระบบและกลไก
การกำ�กับ ติดตาม และประเมินผลทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพือ่ ให้การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคณ
ุ ภาพ
ได้มาตรฐาน และอยู่บนหลักความรับผิดชอบ การส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เอกชนนอกระบบยังไม่ทวั่ ถึง เนือ่ งจากมีความแตกต่างหลากหลายในด้านหลักสูตร และมีการเปลีย่ นแปลง
การดำ�เนินกิจการอย่างรวดเร็ว
ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
การศึกษาของเอกชนส่งผลดีต่อรัฐหลายประการ เช่น ช่วยประหยัดงบประมาณ ช่วยให้เกิด
การแข่งขันในเชิงคุณภาพ ช่วยให้รฐั ได้ใช้ประโยชน์จากทักษะและความชำ�นาญเฉพาะของโรงเรียนเอกชน
เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนนักเรียนโรงเรียนในระบบภาครัฐต่อเอกชนที่ผ่านมา พบว่ามีสัดส่วนเพิ่มขึ้น
ตามลำ�ดับแต่มีอัตราเพิ่มขึ้นไม่สูงมาก ปัจจุบันมีสัดส่วนอยู่ที่ ๗๘.๕ : ๒๑.๕ อย่างไรก็ตาม อุปสรรคต่อ
การขยายบทบาทการมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษาที่สำ�คัญคือ การที่หน่วยงานภาครัฐ
และสังคมยังขาดความเข้าใจถึงบทบาทความสำ�คัญของการศึกษาเอกชน ทำ�ให้การศึกษาเอกชนถูกมองว่า
เป็นเพียงธุรกิจประเภทหนึ่ง โดยไม่ได้ให้ความสำ�คัญที่โอกาสของผู้เรียน กรอบแนวคิดดังกล่าวส่งผลให้
โรงเรียนเอกชนถูกกำ�หนดการปฏิบัติที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับโรงเรียนของรัฐ นอกจากนี้ยังขาด
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จ

การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในรูปแบบแนวทางใหม่ๆ ขาดการพัฒนากฎ
ระเบียบ และแนวทางการดำ�เนินงานที่เหมาะสมและทันสมัยเพื่อส่งเสริมการลงทุนจัดการศึกษาเอกชน
ด้านระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
การบริหารราชการเพื่อทำ�หน้าที่กำ�กับ ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาเอกชนของสำ�นักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ยังต้องเร่งพัฒนาในหลายด้าน ทัง้ ในด้านกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร
การบริหารจัดการ บุคลากร ทักษะ ระบบงาน และค่านิยมขององค์กร เพื่อให้สอดรับกับบริบทการจัด
การศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้การทำ�หน้าที่ของสำ�นักงานฯ ได้แก่ การส่งเสริม สนับสนุน
ด้านวิชาการ การประกันคุณภาพ การวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเอกชน การจัดสรร
เงินอุดหนุนการศึกษาเอกชน การเป็นศูนย์สง่ เสริมสนับสนุนข้อมูลและทะเบียนกลางทางการศึกษาเอกชน
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาเอกชน การกำ�กับดูแลโรงเรียนให้จัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพมาตรฐานและเป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจนการบูรณาการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ในภูมิภาค สามารถบรรลุตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

วิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาการศึ ก ษาเอกชนสามารถตอบโจทย์ ค วามท้ า ทายและแนวโน้ ม ของ
การพัฒนาการศึกษาเอกชนในระยะต่อไป และบรรลุเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาประเทศ จึงกำ�หนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนฯ ไว้ดังนี้
วิสัยทัศน์
“ผูเ้ รียนเป็นพลเมืองดี มีความรูแ้ ละทักษะทีจ่ �ำ เป็น เรียนรูไ้ ด้ตลอดชีวติ ด้วยระบบการศึกษา
ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน”
พันธกิจ กำ�หนดพันธกิจที่ต้องดำ�เนินการ ดังนี้ (๑) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นพลเมือง
ที่มีศักยภาพตามเป้าหมายการพัฒนาคนของประเทศ ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน (๒) ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าถึงโอกาสในการศึกษาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ด้วยระบบ
การจัดสรรทรัพยากรเพือ่ การศึกษาทีส่ ะท้อนคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา และความต้องการ
จำ�เป็นที่แตกต่างกัน (๓) พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนเอกชนให้ได้มาตรฐานและมีศักยภาพในการแข่งขัน
(๔) พัฒนาการบริหารราชการของสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้เป็นหน่วยงาน
ที่มีศักยภาพสูงในการทำ�หน้าที่กำ�กับ ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาเอกชนให้บรรลุเป้าหมายของ
การพัฒนา

ฉ
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วัตถุประสงค์  แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนฯ มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้ (๑) เพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนให้เป็น
คนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
และประเทศชาติ มีความรู้และทักษะที่จำ�เป็นในศตวรรษที่ ๒๑ (๒) เพื่อเสริมสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคของผู้เรียน ให้สามารถเข้าถึงบริการด้านการศึกษาที่รัฐส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชน
ร่วมจัดอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน (๓) เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ให้สามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความเข้มแข็งแข่งขันได้ จัดการศึกษาที่แตกต่าง
ได้ตามความต้องการของผูเ้ รียน (๔) เพือ่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษาและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษาเอกชน (๕) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารราชการของสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และมีระบบการกำ�กับ ส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชนที่มีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนฯ กำ�หนดเป้าหมาย ๕ ด้าน ดังนี้
(๑) ด้านคุณภาพของผู้เรียน : ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีจิตสาธารณะ มีทัศนคติ
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความรักในสถาบันหลักของชาติ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น มีทักษะที่จำ�เป็นในศตวรรษที่ ๒๑ เรียนรู้ได้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และ
คุณภาพชีวิต มีตัวชี้วัดที่สำ�คัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน
(O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปเพิ่มขึ้น คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการ
ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ
PISA) ของนักเรียนอายุ ๑๕ ปีสูงขึ้น  ผู้เรียนโรงเรียนในระบบทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงความตระหนักในความสำ�คัญของการดำ�รงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความมีคุณธรรม จริยธรรม
และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำ�เนินชีวิตเพิ่มขึ้น เป็นต้น
(๒) ด้านโอกาสของผู้เรียน : ผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาภายใต้
ระบบการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรมและเหมาะสมสำ�หรับการเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
คุณภาพมาตรฐาน สะท้อนตามความต้องการจำ�เป็นที่แตกต่างกันของผู้เรียนและโรงเรียน รวมทั้งได้รับ
การส่งเสริมโอกาสในการเรียนรูต้ ลอดชีวติ มีตวั ชีว้ ดั ทีส่ �ำ คัญ เช่น ผูเ้ รียนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทุกคน
ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำ�หรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี ที่มีคุณภาพมาตรฐาน  มีรูปแบบ วิธีการ
จัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาเอกชนที่สะท้อนคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เป็นต้น
(๓) ด้านประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน : โรงเรียนเอกชนมีการบริหารจัดการ
ศึกษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ อยูบ่ นหลักความรับผิดชอบ สามารถปรับตัวเพือ่ แข่งขันได้ จัดการศึกษาทีแ่ ตกต่าง
เพือ่ ตอบโจทย์ความต้องการของผูเ้ รียนและการพัฒนาประเทศ มีตวั ชีว้ ดั ทีส่ �ำ คัญ เช่น มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาทีเ่ หมาะสม สอดคล้องกับบริบทและความต้องการจำ�เป็นของโรงเรียนในระบบ  โรงเรียน
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ในระบบผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกเพิ่มขึ้น โรงเรียนในระบบเผยแพร่ข้อมูลด้านคุณภาพ
และประสิทธิภาพต่อสาธารณะเพิ่มขึ้น เป็นต้น
(๔) ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน : การศึกษาเอกชน
มีบทบาทเพิม่ ขึน้ มีศกั ยภาพในการให้บริการด้านการศึกษาในระดับนานาชาติ และมีเครือข่ายความร่วมมือ
ในประเทศและต่างประเทศเพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชน มีตวั ชีว้ ดั ทีส่ �ำ คัญ เช่น สัดส่วน
ผูเ้ รียนเอกชนในระบบสูงขึน้ เมือ่ เทียบกับรัฐ มีแผนงานแก้ไข ปรับปรุงกฎ ระเบียบ แนวปฏิบตั เิ พือ่ ส่งเสริม
และอำ�นวยความสะดวกต่อการจัดการศึกษาเอกชนและมีการดำ�เนินงานตามแผน เป็นต้น
(๕) ด้านระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน : สำ�นักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีการบริหารราชการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และอำ�นวยความสะดวก
มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำ�หน้าที่กำ�กับ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา
เอกชนได้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน มีตัวชี้วัดที่สำ�คัญ เช่น มีการ
ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีระบบฐานข้อมูล
ด้านการศึกษาเอกชนเพือ่ ใช้ประโยชน์ในการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตามและประเมินผล
มีกระบวนงานที่นำ�ระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น เป็นต้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายของการพัฒนาจึงได้กำ�หนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้
๗ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล มีเป้าหมายดังนี้
๑.๑ ผู้ เรี ย นมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี วิ นั ย มี จิ ต สาธารณะ มี ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรม
ที่พึงประสงค์ มีจิตสำ�นึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีตัวชี้วัดที่สำ�คัญ เช่น ผู้เรียนโรงเรียนในระบบทุกระดับ
การศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความสำ�คัญของการดำ�รงชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ความมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และการประยุ ก ต์ ใช้ ห ลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ในการดำ�เนินชีวติ เพิม่ ขึน้ โรงเรียนในระบบจัดกิจกรรมสะท้อนการสร้างวินยั จิตสาธารณะ และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น มีโรงเรียนในระบบในโครงการโรงเรียนคุณธรรมเพิ่มขึ้น เป็นต้น
๑.๒ ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย มีตัวชี้วัดที่สำ�คัญ เช่น โรงเรียนในระบบมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีสะท้อน
ความจงรักภักดี การธำ�รงรักษาสถาบันหลักของชาติ และการยึดมัน่ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพิ่มขึ้น นักเรียนผ่านการอบรมลูกเสือ เนตรนารีเพิ่มขึ้น เป็นต้น  
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๑.๓ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีทักษะที่จำ�เป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีตัวชี้วัด
ที่สำ�คัญ เช่น ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ ขึน้ ไปเพิม่ ขึน้ ระดับ
ความสามารถด้ า นการใช้ ภ าษาอั ง กฤษเฉลี่ ย ของผู้ สำ � เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เมือ่ ทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) สูงขึน้ โรงเรียน
ในระบบจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะที่จำ�เป็นในศตวรรษที่ ๒๑ เพิ่มขึ้น เป็นต้น
มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
(๑) ปรับเปลี่ย นค่า นิย มของผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีจิตสาธารณะ
และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เช่น ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน
และกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันของครอบครัว กลุ่มสนใจ และชุมชน ที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งบูรณาการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี กีฬาเข้ากับกระบวนการเรียนรู้
และวิถีชีวิต เป็นต้น
(๒) ปลูกฝังอุดมการณ์รกั ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความเป็นพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย เช่น สร้างจิตสำ�นึกให้มีความจงรักภักดี และธำ�รงรักษาสถาบันหลักของชาติ
ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  ์ ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ในโรงเรียนให้มคี ณ
ุ ภาพ
และมาตรฐาน เป็นต้น
(๓) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนให้ได้
มาตรฐาน และเสริมสร้างผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เช่น พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัยให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญาให้สมกับวัย พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่จำ�เป็นสำ�หรับผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑
ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สอดคล้องกับพัฒนาการ
ของสมองแต่ละช่วงวัย เน้นพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมศาสตร์
ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านภาษาต่างประเทศ เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน มีเป้าหมายดังนี้
๒.๑ ผู้เรียนทุกคนได้รับการอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำ�หรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี ที่มี
คุณภาพได้มาตรฐาน มีตัวชี้วัดที่สำ�คัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จา่ ยสำ�หรับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ๑๕ ปี ทีม่ คี ณ
ุ ภาพมาตรฐาน  มีแนวทางให้โรงเรียนทีร่ บั เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสูงกว่า
มาตรฐานทัว่ ไป  มีรปู แบบ วิธกี ารจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาเอกชนทีส่ ะท้อนคุณภาพและประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา เป็นต้น
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๒.๒ ผู้เรียนที่ด้อยโอกาสหรือมีความต้องการจำ�เป็นพิเศษและโรงเรียนที่จัดการศึกษาให้
กับผู้เรียน ได้รับการอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับผู้เรียน
มีตัวชี้วัดที่สำ�คัญ เช่น ผู้เรียนเข้ารับการศึกษาผ่านการจัดสรรงบประมาณในรูปแบบที่เหมาะสมตาม
คุณลักษณะทีแ่ ตกต่างกันของผูเ้ รียนเพิม่ ขึน้ อัตราการออกกลางคันของผูเ้ รียนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ลดลง โรงเรียนในระบบได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเหมาะสมตามความต้องการจำ�เป็นที่
แตกต่างกันเพิ่มขึ้น เป็นต้น
มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  
(๑) พัฒนาระบบการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานส�ำหรับ
ผู้เรียนทุกคน เช่น อุดหนุนค่าใช้จ่ายส�ำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี ที่มีคุณภาพไม่ต�่ำกว่ามาตรฐาน
ขัน้ ตำ�่ ทีก่ �ำหนดให้กบั ผูเ้ รียนทุกคน ก�ำหนดมาตรการทางการเงินเพือ่ กระตุน้ คุณภาพการศึกษา และน�ำผล
การประเมินสถานศึกษามาใช้ประกอบการจัดสรรงบประมาณ เพือ่ สนับสนุนการปฏิรปู ระบบความรับผิดชอบ
และก�ำหนดแนวทางเพือ่ เพิม่ สัดส่วนงบประมาณด้านอุปสงค์ (Demand - Side Financing) คือเงินอุดหนุน
รายหัว ซึ่งขึ้นอยู่กับจ�ำนวนนักเรียนที่เลือกเข้าเรียน เป็นต้น
(๒) พั ฒ นาระบบการจั ด สรรเงิ น อุ ด หนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่
เหมาะสมตามความต้องการจำ�เป็นที่แตกต่างกันของผู้เรียน เช่น กำ�หนดมาตรการอุดหนุนค่าใช้จ่าย
เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่ผู้เรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มี
ความต้องการจำ�เป็นพิเศษ โดยไม่ถูกจำ�กัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ และสภาพร่างกาย
วางระบบการคัดกรองและจัดทำ�ฐานข้อมูลนักเรียนทีด่ อ้ ยโอกาสและนักเรียนทีม่ คี วามต้องการจำ�เป็นพิเศษ
และโรงเรียนทีจ่ ดั การศึกษาสำ�หรับนักเรียนดังกล่าว เพือ่ ใช้วางแผนให้ความช่วยเหลือทีเ่ หมาะสมตามสภาพ
ความแตกต่าง เป็นต้น
ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน มีเป้าหมาย

๓.๑ โรงเรียนเอกชนทุกแห่งจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน บริหารจัดการอย่าง
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดชอบต่อผู้เรียน ดำ�เนินการตามระเบียบ กฎหมาย และแนวนโยบาย
แห่งรัฐ มีตัวชี้วัดที่สำ�คัญ เช่น มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท
และความต้องการจำ�เป็นของโรงเรียน โรงเรียนในระบบผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกเพิ่มขึ้น
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เป็นต้น
๓.๒ โรงเรียนเอกชนทีม่ ศี กั ยภาพมีการจัดการศึกษาทีม่ คี วามเป็นอัตลักษณ์ สามารถแข่งขัน
ด้านคุณภาพได้ มีตวั ชีว้ ดั ทีส่ �ำ คัญ เช่น โรงเรียนในระบบจัดการศึกษามีคณ
ุ ภาพได้มาตรฐานสากลในระดับ
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นานาชาติเพิม่ ขึน้ โรงเรียนในระบบทีม่ คี ณ
ุ ภาพมาตรฐานมีรปู แบบการจัดการศึกษาทีม่ คี วามเป็นอัตลักษณ์
เพิม่ ขึน้ มีแนวทางการดำ�เนินงานทีม่ คี วามเป็นมาตรฐานสากลในการกำ�กับ ส่งเสริม และสนับสนุนโรงเรียน
นานาชาติ และโรงเรียนที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล เป็นต้น
มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
(๑) กำ�กับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้โรงเรียนจัดการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพได้มาตรฐาน บริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อผูเ้ รียน เช่น ส่งเสริมการนำ�ผลการประกันคุณภาพการ
ศึกษามาใช้ในการวางแผน การปฏิบตั ิ การตรวจสอบติดตาม เพือ่ การปรับปรุง พัฒนาโรงเรียนให้มคี ณ
ุ ภาพ
และเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา จัดกลุม่ โรงเรียนในระบบด้วยระบบภูมสิ ารสนเทศ (GIS) เพือ่ วางแผน
การบริหารจัดการให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา บริบทของพืน้ ทีแ่ ละสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
และสังคม เป็นต้น
(๒) ส่งเสริมโรงเรียนที่มีศักยภาพให้จัดการศึกษาที่มีความเป็นอัตลักษณ์ สนองตอบต่อ
ความต้องการของผูเ้ รียน เช่น ส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนในระบบเป็นโรงเรียนทีม่ คี ณ
ุ ภาพมาตรฐานสากล
โดยมีแนวทางการประเมินทีส่ อดคล้องกับบริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียน ส่งเสริมการจัดทำ�หลักสูตร
และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่มีความยืดหยุ่น เพื่อเป็นโรงเรียน
ทางเลือกที่มีคุณภาพสูง สามารถสนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียน (โรงเรียนที่มีความโดดเด่นด้าน
กีฬา ดนตรี ภาษาต่างประเทศ ห้องเรียนพิเศษด้านต่างๆ โรงเรียนวิถพี ทุ ธ การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
การจัดการศึกษาที่เน้นเตรียมความพร้อมศึกษาต่อเฉพาะสาขา การสอนในระบบทวิศึกษา ฯลฯ) เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
มีเป้าหมายดังนี้
๔.๑ กฎ ระเบียบ และมาตรการส่งเสริมจากภาครัฐที่ช่วยสนับสนุนการจัดตั้งและดำ�เนิน
กิจการโรงเรียนเอกชน และภาคีเครือข่ายการศึกษาเอกชนมีความเข้มแข็ง มีตวั ชีว้ ดั ทีส่ �ำ คัญ เช่น สัดส่วน
ผู้เรียนเอกชนในระบบสูงขึ้นเมื่อเทียบกับรัฐ  มีรูปแบบหรือแนวทางในการให้เอกชนจัดหรือร่วมจัด
การศึกษาเพิ่มขึ้น มีแผนงานแก้ไข ปรับปรุงกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมและอำ�นวยความสะดวก
ต่อการจัดการศึกษาเอกชนและมีการดำ�เนินงานตามแผน เป็นต้น
๔.๒ การดำ�เนินงานด้านต่างประเทศเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชน
สู่สากล มีตัวชี้วัดที่สำ�คัญ เช่น มีฐานข้อมูลการศึกษาเอกชนด้านต่างประเทศเพื่อให้บริการ มีบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศเพือ่ การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเอกชนเพิม่ ขึน้ โรงเรียนเอกชน
มีนักเรียนชาวต่างชาติเข้าเรียนเพิ่มขึ้น เป็นต้น
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มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
(๑) ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกำ�หนดมาตรการเพือ่ ส่งเสริมการลงทุนจัดการศึกษาเอกชน
และพัฒนาภาคีเครือข่ายการศึกษาเอกชน เช่น พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และยกเลิกกฎ ระเบียบ แนวปฏิบตั ิ
เพื่อให้สามารถอำ�นวยความสะดวกต่อการลงทุนจัดตั้งและดำ�เนินกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบและ
นอกระบบ และให้มีความทันสมัยรองรับการจัดการศึกษาในรูปแบบใหม่ๆ (การศึกษาข้ามพรมแดน
การส่งเสริมการจัดการศึกษาในสาขาที่จำ�เป็นหรือขาดแคลนเพื่อรองรับไทยแลนด์ ๔.๐ ฯลฯ) รวมถึง
การศึกษามาตรการส่งเสริมการลงทุนจัดการศึกษาทีไ่ ม่ใช่เงินอุดหนุนเสนอคณะรัฐมนตรีให้การสนับสนุน
เป็นต้น
(๒) พัฒนาการดำ�เนินงานด้านต่างประเทศเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เอกชนสู่สากล เช่น จัดทำ�ฐานข้อมูลความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศสำ�หรับวางแผนพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน ส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศทั้งในระดับหน่วยงานและสถาบันการศึกษา
เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ ได้แก่ ความร่วมมือใน
การแลกเปลี่ยนนักเรียน ครู หลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาครู และการจัด
การศึกษา เป็นต้น
ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพือ่ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย

๕.๑ การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบมีคณ
ุ ภาพได้มาตรฐาน มีตวั ชีว้ ดั ทีส่ �ำ คัญ
เช่น โรงเรียนเอกชนนอกระบบทีด่ �ำ เนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพิม่ ขึน้ มีหลักสูตรของโรงเรียนเอกชน
นอกระบบที่สามารถรองรับการพัฒนาประเทศ (การพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย การศึกษาเชิงท่องเที่ยว
การศึกษาเพื่อการมีงานทำ� การศึกษารองรับไทยแลนด์ ๔.๐ หรือพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ฯลฯ) เป็นต้น
๕.๒ โรงเรียนเอกชนนอกระบบมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น มีตัวชี้วัดที่สำ�คัญ
เช่น มีระบบฐานข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบในรายสาขา มีรปู แบบหรือช่องทาง
การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบเพิ่มขึ้น (การจัดการสอนแบบออนไลน์ การจัดการสอน
เป็นภาษาต่างประเทศ ฯลฯ)  ผูเ้ รียนในประเภทวิชาชีพหรือผูเ้ รียนทีด่ อ้ ยโอกาสหรือพิการในโรงเรียนเอกชน
นอกระบบได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เป็นต้น
มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
(๑) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ เช่น ส่งเสริม
การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนและ
หลักสูตรแกนกลางในสาขาที่รองรับการพัฒนาประเทศ (การพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย การดูแลเด็กเล็ก
การศึกษาเชิงท่องเทีย่ ว การศึกษาเพือ่ การมีงานทำ� การศึกษารองรับไทยแลนด์ ๔.๐ หรือพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจพิเศษ
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การประกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์ หรือการประกอบการธุรกิจขนาดย่อม ฯลฯ) ส่งเสริมระบบ
การวัดและประเมินผลการเรียนรูข้ องโรงเรียนเอกชนนอกระบบเพือ่ การเทียบโอนความรู้ โดยประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำ�หนดแนวทางและหลักเกณฑ์การสะสมหน่วยกิต (Credit Bank)
การเทียบโอนความรู้กับการศึกษาในระบบและนอกระบบ เป็นต้น
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ เช่น พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนเอกชนนอกระบบโดยจัดทำ�คลัสเตอร์ (Cluster) การศึกษานอกระบบตาม
ประเภท สาขา พืน้ ที่ และระดับคุณภาพมาตรฐาน เพือ่ เป็นช่องทางให้ผเู้ รียนหรือโรงเรียนในระบบสามารถ
เลือกรับบริการการศึกษาตามความต้องการ และเพื่อใช้วางแผนส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา
นอกระบบ รวมทัง้ ศึกษาข้อมูลด้านความต้องการของผูเ้ รียนในแต่ละพืน้ ที  ่ กำ�หนดหลักเกณฑ์การส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้ทันต่อความต้องการและการเปลี่ยนแปลง (การสอนเป็นภาษา
ต่างประเทศ การสอนผ่านทางออนไลน์ ฯลฯ) ศึกษาแนวทางอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพื่อช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่ขาดแคลน ด้อยโอกาส หรือพิการที่ต้องการประกอบอาชีพ หรือในสาขาที่เป็นความต้องการ
ของการพัฒนาประเทศ เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเป้าหมายดังนี้
๖.๑ ผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีตัวชี้วัด
ที่สำ�คัญ เช่น นักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปเพิ่มขึ้น ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
การปรับพื้นฐานความรู้ การสอนเสริม (ติวเตอร์) ส่งเสริมทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น เป็นต้น
๖.๒ ผู้ เรี ย นในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ไ ด้ รั บ การศึ ก ษาในรู ป แบบที่ ห ลากหลาย
สอดคล้องกับอัตลักษณ์และความต้องการของชุมชนและพื้นที่ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคม
พหุวัฒนธรรมมีตัวชี้วัดที่สำ�คัญ เช่น โรงเรียนเอกชนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน โรงเรียนมีการ
จัดกิจกรรมโดยร่วมกับชุมชนเพิ่มขึ้น โรงเรียนในระบบใช้หลักสูตรแบบบูรณาการเพิ่มขึ้น เป็นต้น
๖.๓ การบริ ห ารจั ด การส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชนในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
มีประสิทธิภาพ มีตัวชี้วัดที่สำ�คัญ เช่น มีกลไกการบริหารจัดการเพื่อรองรับสถานการณ์ในพื้นที่ มีระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเอกชนของแต่ละจังหวัดที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นต้น
มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
(๑) ยกระดับคุณภาพและเสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดน
ภาคใต้ เช่น พัฒนาผูบ้ ริหารให้เป็นผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลง เพือ่ ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้รองรับ
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การเปลีย่ นแปลงของบริบทในการจัดการศึกษา พัฒนาให้ครูมคี วามเป็นครูมอื อาชีพเพือ่ ปรับกระบวนการ
สอนให้ผเู้ รียนเกิดกระบวนการเรียนรูด้ ว้ ยตัวเอง มีทกั ษะทีจ่ �ำ เป็นในศตวรรษที่ ๒๑ และพัฒนาให้ครูทสี่ อน
ในวิชาหลักมีสมรรถนะการสอนที่สูงขึ้น ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้ผู้เรียนอ่านออก
เขียนได้ อ่านเข้าใจ ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารและเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทีเ่ ป็นอัตลักษณ์และความต้องการของชุมชนในพืน้ ที่
เช่น ส่งเสริมการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบบูรณาการ  ส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการศึกษาที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ได้แก่ สถาบันศึกษา
ปอเนาะ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำ�มัสยิด (ตาดีกา) โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม รวมทั้งพัฒนา
โรงเรียนประเภทสามัญศึกษาทั่วไปเพื่อจัดการศึกษาร่วมกันในพื้นที่ได้อย่างมีคุณภาพ เป็นต้น
(๓) เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในพืน้ ที่ เช่น พัฒนาด้าน
บุคลากร จัดหาครุภณ
ั ฑ์ อาคารสถานทีใ่ ห้เพียงพอต่อการปฏิบตั งิ านของสำ�นักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
และสำ�นักงานการศึกษาเอกชนอำ�เภอ พัฒนาประสิทธิภาพของกลไกการบริหารจัดการเพื่อรองรับ
สถานการณ์ในพืน้ ทีใ่ นด้านต่างๆ (การช่วยเหลือและดูแลผูเ้ รียน ครู และโรงเรียน การแนะแนว การติดตาม
นักเรียนออกกลางคัน การนิเทศการศึกษา บูรณาการการบริหารจัดการในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ให้เป็นเอกภาพ ฯลฯ) เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีเป้าหมายดังนี้
๗.๑ สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีการบริหารราชการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
โปร่งใส ทันสมัย และอำ�นวยความสะดวก มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีตัวชี้วัด
ที่สำ�คัญ เช่น โครงสร้างการบริหารงานของสำ�นักงานฯ ได้รับการปรับปรุง ระบบการบริหารงานบุคคล
ของสำ�นักงานฯ ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มีกระบวนงาน
ที่นำ�ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น เป็นต้น
๗.๒ ระบบและกลไกการกำ�กับ ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาเอกชนมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน มีตัวชี้วัดที่สำ�คัญ เช่น ระบบฐานข้อมูล
รายบุคคลทีอ่ า้ งอิงจากเลขทีบ่ ตั รประจำ�ตัวประชาชน ๑๓ หลัก สามารถเชือ่ มโยงและแลกเปลีย่ นฐานข้อมูล
รวมทัง้ ใช้ประโยชน์รว่ มกันกับหน่วยงานอืน่   ระบบทะเบียนกลางทางการศึกษาเอกชนทีค่ รบถ้วน ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบนั สืบค้นได้ ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ การศึกษามีความทันสมัย สนองตอบความ
ต้องการของผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
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มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
(๑) พัฒนาระบบการบริหารราชการของสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เช่น ปรับปรุงโครงสร้างและวางแผนอัตรากำ�ลังของสำ�นักงานฯ โดยเน้นการดำ�เนินภารกิจเกี่ยวกับการ
กำ�หนดนโยบาย วางแผนระดับประเทศ กำ�หนดหลักเกณฑ์ มาตรฐาน การอนุมตั ิ การอนุญาต การส่งเสริม
สนับสนุน การวิจัยและพัฒนา การบริการวิชาการ การกำ�กับการดำ�เนินงาน การบูรณาการกับหน่วยงาน
ในระดับพื้นที่ โดยกำ�หนดขอบเขตงานที่ชัดเจนระหว่างงานในระดับส่วนกลางและงานในระดับพื้นที่
นำ�เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการและให้บริการประชาชน เป็นต้น
(๒) พัฒนาระบบและกลไกการกำ�กับ ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาเอกชนตามพระราช
บัญญัตโิ รงเรียนเอกชน เช่น พัฒนาการเป็นศูนย์ทะเบียนกลางทางการศึกษาเอกชน โดยพัฒนาด้านระบบ
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และระเบียบว่าด้วยการทะเบียนการศึกษาเอกชน เพือ่ ให้มฐี านข้อมูลทีค่ รบถ้วน ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน สามารถรายงานและสืบค้นได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ครอบคลุมระบบฐานข้อมูลรายบุคคล
ที่อ้างอิงจากเลขที่บัตรประจำ�ตัวประชาชน ๑๓ หลัก ที่สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลและ
ใช้ประโยชน์รว่ มกันในกระทรวงศึกษาธิการและกับหน่วยงานอืน่ รวมทัง้ เพือ่ กำ�หนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ในการจัดทำ�และการรายงานทางทะเบียนของโรงเรียน พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดสรร
เงินอุดหนุนให้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง และเชื่อมโยงกับข้อมูลรายบุคคล เป็นต้น

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ สู่การปฏิบัติ
การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ โดยมีบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ (๑) สำ�นักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สร้างความรู้ความเข้าใจกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สนับสนุน
ให้มีการจัดทำ�แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนในระดับภาคและในระดับจังหวัด นำ�แผนไปใช้เป็นกรอบใน
การจัดทำ�งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี และแผนปฏิบตั ริ าชการประจำ�ปี จัดทำ�นโยบาย ยกร่างกฎ ระเบียบ
ประกาศเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   ส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนนำ�เป้าหมาย
และแนวทางการพัฒนาไปพิจารณาประกอบการกำ�หนดนโยบายหรือแผนพัฒนาของโรงเรียน เร่งรัด
ติดตามและประเมินผลการดำ�เนินการตามแผน ปรับปรุงโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ ปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์
และกรอบแนวคิดให้สอดคล้องกับบริบทของการส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน บูรณาการการปฏิบัติ
งานในระดั บ พื้ น ที่ ใ ห้ เ ป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ดำ � เนิ น งานด้ า นเครื อ ข่ า ยพั ฒ นาการศึ ก ษาเอกชน
เพือ่ ผลักดันภาพลักษณ์และจุดแข็งของการศึกษาเอกชน (๒) โรงเรียนเอกชน กำ�หนดนโยบายและวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยเชือ่ มโยงแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนฯ ดำ�เนินการตามแนวทาง
การพั ฒ นาของแผนในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความรั บ ผิ ด ชอบของโรงเรี ย น บริ ห ารจั ด การศึ ก ษาบน
หลักความรับผิดชอบ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้รบั การพัฒนาสมรรถนะตนเองอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ส่งเสริม
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กระบวนการเรียนการสอนที่สร้างผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีความเข้าใจในเป้าหมายของการเรียนรู้ ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของผูป้ กครองและชุมชนในการตรวจสอบ
คุณภาพมาตรฐานและร่วมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน (๓) คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ให้ความเห็นชอบและสนับสนุนข้อเสนอนโยบายส่งเสริมการศึกษาเอกชนต่อคณะรัฐมนตรี เพือ่ ขับเคลือ่ น
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนฯ กำ�หนดกฎ ระเบียบ มาตรการ และวินิจฉัย
ข้อกฎหมายเพือ่ การควบคุมคุณภาพมาตรฐานและการดำ�เนินการตามกฎหมาย โดยมุง่ ให้เกิดการส่งเสริม
การจัดการศึกษาของโรงเรียน (๔) รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนนโยบายอุดหนุนค่าใช้จา่ ย
ที่เพียงพอต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน กำ�หนดมาตรการส่งเสริมโอกาส
การเรียนรูต้ ลอดชีวติ ของผูเ้ รียนในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐกำ�หนดการปฏิบตั ิ
ต่อโรงเรียนเอกชนที่เป็นมาตรฐานเดียวกับโรงเรียนของรัฐ รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริม
ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนเอกชน สนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างและกลไก
ของสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อรองรับการทำ�หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำ�นักงานศึกษาธิการภาคและสำ�นักงานศึกษาธิการจังหวัด กำ�กับ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชนในภูมิภาคให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และส่งเสริมให้มีการจัดทำ�แผนพัฒนาการศึกษา
เอกชนระดับภาคและจังหวัด (๕) เครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน ประสานงานระหว่างสำ�นักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หน่วยงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนในภูมภิ าค และโรงเรียนเอกชน
เสนอแนะนโยบายพัฒนาการศึกษาเอกชน เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และสนับสนุน
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนฯ เสริมสร้างภาพลักษณ์และ
จุดแข็งของการศึกษาเอกชนให้เป็นที่ยอมรับ แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชน

ณ

แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

สารบัญ
			
คำ�นำ�			
บทสรุปผู้บริหาร
สารบัญ			
สารบัญตาราง
สารบัญแผนภาพ
ส่วนที่ ๑ บทนำ�
๑. สภาพทั่วไปของการศึกษาเอกชน
๒. ความจำ�เป็นในการจัดทำ�แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
๓. กระบวนการจัดทำ�แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
๔. หลักการสำ�คัญของแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
๕. กรอบแนวคิดในการจัดทำ�แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

หน้า
ก
ค
ด
ถ
ท
  ๑
  ๑
  ๕
  ๗
  ๘
  ๙

ส่วนที่ ๒ สภาพแวดล้อมและสภาวการณ์ที่มีผลต่อการพัฒนาการศึกษาเอกชน
๑. สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจและสังคม
๒. ทิศทางการพัฒนาประเทศตั้งแต่ปี ๒๕๖๐
๓. ผลการพัฒนาการศึกษาเอกชน ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
๔. ความท้าทายและแนวโน้มของการพัฒนาการศึกษาเอกชน

  ๑๑
  ๑๑
๑๘
๒๗
๕๔

ส่วนที่ ๓ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการพัฒนา
ในช่วงของแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
๑. วิสัยทัศน์
๒. พันธกิจ
๓. วัตถุประสงค์
๔. เป้าหมาย
๕. ตัวชี้วัดตามเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนฯ

แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๖๑
๖๑
๖๑
๖๒
๖๒
๖๓

ด

สารบัญ (ต่อ)
			
ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

หน้า
๖๗
๖๗
๗๓
๗๗
๘๑
๘๕
๘๙
๙๔

ส่วนที่ ๕ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ สู่การปฏิบัติ
๑. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนฯ สู่การปฏิบัติ
๒. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนฯ
๓. ปัจจัยและเงื่อนไขความสำ�เร็จ

๙๙
๙๙
๑๐๒
๑๐๓

บรรณานุกรม
ภาคผนวก
• ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙
กับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
• คำ�สั่งสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ๑๕๓/๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำ�งานจัดทำ�แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙
• องค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตามพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐

๑๐๕
๑๐๗
๑๐๘

ต

แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๑๐๙
๑๑๓

สารบัญตาราง
			
หน้า
ตาราง ๑ จำ�นวนโรงเรียน นักเรียน ครู ในโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
  ๔
ตาราง ๒ คะแนนเฉลี่ย O-NET นักเรียนโรงเรียนเอกชนเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของประเทศ ๒๘
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
ตาราง ๓ จำ�นวนนักเรียนโรงเรียนประเภทสามัญศึกษาที่รับเงินอุดหนุนรายบุคคล
๓๖
ตาราง ๔ อัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคลนักเรียนในโรงเรียนทั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๓๗
ตาราง ๕ อัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคลนักเรียนในโรงเรียนการกุศล ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ๓๗
ตาราง ๖ อัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สมทบเป็นเงินเดือนครู)
๓๘
ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
ตาราง ๗ จำ�นวนโรงเรียนประเภทสามัญศึกษาที่ผ่านการรับรองคุณภาพ
๔๒
จากสำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ตาราง ๘ ผลการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนนานาชาติ
๔๕
ตาราง ๙ เปรียบเทียบจำ�นวนโรงเรียน นักเรียน ครู ในโรงเรียนเอกชน
๔๘
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๙
ตาราง ๑๐ สัดส่วนนักเรียนในระบบ รัฐ : เอกชน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘
๔๙

แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ถ

สารบัญแผนภาพ
			
หน้า
แผนภาพ ๑ กรอบแนวคิดในการจัดทำ�แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนฯ
  ๑๐
แผนภาพ ๒ ส่วนต่างระหว่างคะแนน O-NET เฉลี่ยรวม ๕ วิชา ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน
๒๙
กับคะแนนเฉลี่ยประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
แผนภาพ ๓ คะแนน PISA เฉลี่ยปี ๒๐๑๕ จำ�แนกตามกลุ่มโรงเรียน
๓๐
แผนภาพ ๔ คะแนน PISA เฉลี่ยของนักเรียนโรงเรียนเอกชนปี ๒๐๑๒ และปี ๒๐๑๕
๓๐
แผนภาพ ๕ คะแนน O-NET เฉลี่ยของนักเรียนโรงเรียนเอกชนจำ�แนกตามพื้นที่
๓๑
แผนภาพ ๖ ส่วนต่างระหว่างคะแนน O-NET เฉลี่ยรวม ๕ วิชา ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน
๓๒
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กับคะแนนเฉลี่ยประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
แผนภาพ ๗ คะแนน O-NET เฉลี่ยจำ�แนกกลุ่มโรงเรียนที่ไม่รับเงินอุดหนุน
๓๓
และโรงเรียนรับเงินอุดหนุน
แผนภาพ ๘ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักเรียนภาครัฐและนักเรียนโรงเรียนเอกชน
๓๙
แผนภาพ ๙ งบประมาณด้านการศึกษาของประเทศและงบประมาณของ
๓๙
สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
แผนภาพ ๑๐ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของงบประมาณด้านการศึกษาของประเทศและการศึกษาเอกชน ๔๐
แผนภาพ ๑๑ สัดส่วนจำ�นวนโรงเรียนเอกชนจำ�แนกตามขนาดของโรงเรียน
๔๒
แผนภาพ ๑๒ คะแนน O-NET เฉลี่ยจำ�แนกตามขนาดของโรงเรียนเอกชน
๔๓
แผนภาพ ๑๓ ร้อยละของโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนน O-NET เฉลี่ยต�่ำกว่า ๕๐ คะแนน
๔๔

ท

แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ส่วนที่ ๑

บทนำ�

๑. สภาพทั่วไปของการศึกษาเอกชน
การศึกษาเอกชนเป็นระบบการศึกษาที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาของประเทศ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของคนไทยให้เป็นก�ำลังส�ำคัญของการพัฒนาประเทศมาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน บทบาทของการศึกษาเอกชนที่ส�ำคัญ ได้แก่
(๑) ช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนเป็นระบบ
ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาบนหลักความรับผิดชอบ (Accountability) โดยโรงเรียนต้องรับผิดชอบ
ด้านผลสัมฤทฺธิ์ทางการเรียนต่อผู้ปกครองและผู้เรียน การอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส�ำหรับ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชน มีลักษณะที่สนับสนุนต่อหลักการจัดสรรงบประมาณผ่านด้านอุปสงค์
(Demand - Side Financing) จ�ำนวนงบประมาณจะผันแปรตามจ�ำนวนนักเรียนทีเ่ ข้าเรียน ช่วยส่งเสริม
ให้เกิดการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โรงเรียนจ�ำเป็นต้องจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
อยู่ตลอดเวลาเพื่อแข่งขันในการดึงดูดผู้เรียน จะเห็นได้จากคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ที่ผ่านมา คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนโรงเรียนเอกชนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยของประเทศทุกวิชา (ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
(๒) ช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน
สร้างคุณภาพที่แตกต่างตามความต้องการของผู้เรียน ทั้งในส่วนของการศึกษาในระบบ ประเภทสามัญศึกษา
(ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ซึ่งมีสัดส่วนนักเรียนโรงเรียนเอกชนร้อยละ ๒๑.๕ ของนักเรียนทั้งประเทศ
นอกจากนี้ยังมีการจัดการศึกษาในประเภทโรงเรียนนานาชาติที่มีมาตรฐานเทียบเท่าหลักสูตรในต่างประเทศ
และโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่ช่วยสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในด้านวิชาการ ทักษะชีวิต
และทักษะอาชีพ
(๓) ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐ การจัดการศึกษาเอกชนช่วยประหยัดงบประมาณด้านการศึกษา
ของประเทศ โรงเรียนเอกชนเป็นผู้ลงทุนด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้างเอง ประกอบกับการบริหารจัดการ
ที่มีความคล่องตัว และสามารถระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจากผู้ปกครองและนักเรียนได้ส่วนหนึ่ง
ท�ำให้สามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพใกล้เคียงหรือสูงกว่าโรงเรียนของรัฐโดยใช้งบประมาณที่น้อยกว่า
(๔) การมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษา  ตามหลักหุ้นส่วนการศึกษาระหว่างรัฐ
และเอกชน (Public - Private Partnerships in Education) นอกจากจะช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษา
และแบ่งเบาภาระภาครัฐแล้ว การจัดการศึกษาเอกชนยังช่วยให้เกิดการแข่งขันด้านคุณภาพภายในระบบ
การศึกษาของประเทศ ช่วยให้รัฐสามารถเลือกผู้จัดการศึกษาโดยก�ำหนดคุณภาพการศึกษาที่ต้องการ
รวมทั้งได้ใช้ประโยชน์จากทักษะและความช�ำนาญเฉพาะของโรงเรียนเอกชน
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นับตั้งแต่เริ่มการปฏิรูปการศึกษาในปี ๒๕๔๒ จนถึงปัจจุบัน ได้มีการด�ำเนินนโยบายที่ส�ำคัญ
ซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการของระบบการศึกษาเอกชนหลายประการ ดังนี้
ปี ๒๕๔๒ มีการประกาศใช้พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (ราชกิจจานุเบกษา,
๒๕๔๒) ซึ่งมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในหลายมาตรา  เช่น มาตรา ๔๕
ก�ำหนดให้สถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาได้ทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาตามที่กฎหมายก�ำหนด
โดยรัฐต้องก�ำหนดนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเอกชนในด้านการศึกษา 
มาตรา ๔๖ ก�ำหนดให้รัฐต้องให้การสนับสนุนด้านเงินอุดหนุน การลดหย่อนหรือการยกเว้นภาษี และ
สิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่เป็นประโยชน์ในทางการศึกษาแก่สถานศึกษาเอกชนตามความเหมาะสม
มาตรา  ๖๐ ก�ำหนดให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษาในฐานะที่มีความส�ำคัญสูงสุด
ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ โดยจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลที่เหมาะสม
แก่ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดโดยรัฐและเอกชนให้เท่าเทียมกัน
ปี ๒๕๔๖ มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๖ (ราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๔๖) โดยลดสถานะของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
จากส่วนราชการระดับกรมเป็นระดับส�ำนัก (ส�ำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน)
สังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยโอนข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และอ�ำนาจหน้าที่
เกี่ยวกับโรงเรียนเอกชนในส่วนภูมิภาคไปเป็นของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี ๒๕๔๗ รัฐบาลก�ำหนดยุทธศาสตร์เพือ่ สร้างสังคมสันติสขุ และยกระดับพืน้ ฐานความเป็นอยู่
ของประชาชนในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกระเบียบ
ว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ. ๒๕๔๗ (ราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๔๗) ให้สถาบันศึกษาปอเนาะ
อยู่ในการส่งเสริม สนับสนุนของส�ำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ต่อมาในปี ๒๕๔๘
คณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๘ รับโอนงานส่งเสริม สนับสนุนตาดีกา
ในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จากกรมการปกครอง มาเป็นศูนย์การศึกษาอิสลามประจ�ำมัสยิด
(ตาดีกา) ในการส่งเสริม สนับสนุนของส�ำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
และได้มีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ ให้รับโอนตาดีกาเพิ่มเติมจากจังหวัดสตูล
และอ�ำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย ของจังหวัดสงขลา 
ปี ๒๕๕๑ มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ (ราชกิจจานุเบกษา,
๒๕๕๑) เพื่อให้การด�ำเนินการเกี่ยวกับโรงเรียนเอกชน เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
ซึ่ ง ได้ ก�ำหนดหลั ก การบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นเอกชนให้ มี ฐ านะเป็ น นิ ติ บุ ค คล
และมีคณะกรรมการบริหาร เพื่อท�ำหน้าที่บริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนให้มีความเป็นอิสระ
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โดยมีการก�ำกับ ติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ
นอกจากนี้ เพื่อให้เอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยรัฐพร้อมให้การสนับสนุนด้านเงินอุดหนุน
และสิทธิประโยชน์อย่างอื่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการให้แก่สถานศึกษาของเอกชน
และก�ำหนดให้ มี ค ณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน และส�ำนั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม
การศึกษาเอกชนท�ำหน้าที่ตามกฎหมาย
ปี ๒๕๕๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ เห็นชอบ
ข้อเสนอนโยบายเร่งด่วนการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยจัดตั้งส�ำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี
ยะลา  นราธิ ว าส สงขลา  และสตู ล รวมทั้ ง จั ด ตั้ ง ส�ำนั ก งานการศึ ก ษาเอกชนอ�ำเภอทุ ก อ�ำเภอ
ในจังหวัดปัตตานี ยะลา  นราธิวาส และอ�ำเภอจะนะ เทพา  นาทวี และสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
รวม ๓๗ อ�ำเภอ
ปี ๒๕๕๔ มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
(ราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๕๔) เพื่อแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติที่เป็นปัญหาในทางปฏิบัติและไม่สอดคล้อง
กับการด�ำเนินการของโรงเรียนเอกชน และก�ำหนดให้โรงเรียนนอกระบบ หมายความรวมถึงศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ�ำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะ และก�ำหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีฐานะเป็นอธิบดี และอาจมอบอ�ำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุญาต
ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
ปี ๒๕๕๙ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารจัดการ
รวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน สัง่ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (ราชกิจจานุเบกษา,
๒๕๕๙) ให้โอนการด�ำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวกับโรงเรียนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ตามที่บัญญัติ
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ปี ๒๕๖๐ คําสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรือ่ ง การปฏิรปู การศึกษา
ในภูมภิ าคของกระทรวงศึกษาธิการ สัง่ ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ (ราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๖๐) ก�ำหนด
ให้มสี ํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ มีศกึ ษาธิการจังหวัด
เป็นผู้บังคับบัญชา โดยก�ำหนดให้การส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน
เป็นอ�ำนาจหน้าทีข่ องส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
มอบอ�ำนาจการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้อนุญาตแทน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ยกเว้นจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา 
และสตูล ยังคงมอบอ�ำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุญาต และในกรุงเทพมหานคร มีเลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นผู้อนุญาต)
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ปัจจุบนั มีโรงเรียนเอกชนในการก�ำกับดูแลของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
จ�ำนวน ๑๒,๖๔๑ แห่ง ประกอบด้วย (๑) โรงเรียนประเภทสามัญศึกษา ๓,๘๙๔ แห่ง (๒) โรงเรียนประเภท
นานาชาติ ๑๗๕ แห่ง (๓) โรงเรียนนอกระบบ ๘,๕๗๒ แห่ง ทั้งนี้ ไม่รวมโรงเรียนเอกชนประเภท
อาชีวศึกษา ซึ่งแยกไปสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังตาราง ๑
ตาราง ๑ จ�ำนวนโรงเรียน นักเรียน ครู ในโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประเภท
๑. โรงเรียนในระบบ
๑.๑ ประเภทสามัญศึกษา

โรงเรียน

นักเรียน

ครู

๔,๐๖๙ ๒,๒๓๑,๑๘๐

๑๐๕,๖๙๑

๓,๘๙๔ ๒,๑๘๐,๒๒๒

๙๘,๒๙๗

            ๑.๑.๑ ก่อนประถมศึกษา

๓,๔๒๕

            ๑.๑.๒ ประถมศึกษา

๒,๔๖๕ ๑,๐๖๗,๑๘๔

            ๑.๑.๓ มัธยมศึกษาตอนต้น

๑,๓๖๙

๓๒๐,๙๑๘

๗๓๔

๑๖๑,๔๕๕

๑๗๕

๕๐,๙๕๘

๗,๓๙๔

๘,๕๗๒ ๑,๒๕๗,๙๑๑

๓๘,๒๑๓

๕,๙๘๗ ๑,๐๐๙,๑๐๓

๒๒,๒๓๙

            ๑.๑.๔ มัธยมศึกษาตอนปลาย
๑.๒ ประเภทนานาชาติ
๒. โรงเรียนนอกระบบ
๒.๑ หลักสูตรระยะสั้น

๖๓๐,๖๖๕

             ๒.๑.๑ สอนศาสนา

๑๘๘

๑๒,๑๑๐

๔๑๐

             ๒.๑.๒ ศิลปและกีฬา

๖๑๖

๔๑,๐๐๖

๕,๒๐๒

             ๒.๑.๓ วิชาชีพ

๒,๖๕๙

๔๓๕,๗๗๔

๖,๔๑๕

             ๒.๑.๔ กวดวิชา

๒,๔๒๒

๔๙๑,๕๓๘

๙,๘๙๙

             ๒.๑.๕ สร้างเสริมทักษะชีวิต

๑๐๒

๒๘,๖๗๕

๓๑๓

๒.๒ สถาบันศึกษาปอเนาะ

๔๗๙

๔๔,๒๓๕

๑,๖๕๙

๒,๑๐๖

๒๐๔,๕๗๓

๑๔,๓๑๕

๑๒,๖๔๑ ๓,๔๘๙,๐๙๑

๑๔๓,๙๐๔

๒.๓ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำ�มัสยิด(ตาดีกา)
รวม

ที่มา : กลุ่มงานทะเบียน ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
จ�ำนวนโรงเรียนประเภทสามัญศึกษามีการนับซ�้ำ เนื่องจากโรงเรียนมีการเปิดสอนมากกว่า ๑ ระดับ
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๒. ความจำ�เป็นในการจัดทำ�แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
๒.๑ ขับเคลื่อนบทบาทหน้าทีต่ ามกฎหมายของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
การพัฒนาการศึกษาเอกชนมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อความส�ำเร็จของการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
เนื่องจากโรงเรียนเอกชนรับผิดชอบจัดการศึกษาให้กับคนไทยอยู่ถึง ๓.๕ ล้านคน จ�ำแนกเป็นโรงเรียน
ในระบบ จ�ำนวน ๒.๒ ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๒ ของนักเรียนระดับเดียวกันของทั้งประเทศ
และโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จ�ำนวน ๑.๓ ล้านคน จากความส�ำคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชน รัฐได้ก�ำหนดให้มีกลไกการก�ำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชน
ภายใต้บทบัญญัตขิ องพระราชบัญญัตโิ รงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยให้ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน มีอ�ำนาจหน้าที่ในการเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน
ต่อคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ การประกันคุณภาพ การวิจยั และพัฒนา
เพือ่ ประกันคุณภาพการศึกษาเอกชน รับผิดชอบการด�ำเนินการเกีย่ วกับกองทุน ด�ำเนินการจัดสรรเงินอุดหนุน
การศึกษาเอกชน เป็นศูนย์สง่ เสริมสนับสนุนข้อมูล และทะเบียนกลางทางการศึกษาเอกชน ติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการจัดการศึกษาเอกชน ตลอดจนการก�ำกับดูแลการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ให้มคี ณ
ุ ภาพมาตรฐานและเป็นไปตามกฎหมาย ดังนัน้ ส�ำนักงานฯ จึงจ�ำเป็นต้องวางเป้าหมายและแนวทาง
การด�ำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของส�ำนักงานฯ บรรลุตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
๒.๒ รองรับความท้าทายจากภายนอกและภายในของระบบการศึกษาเอกชน สถานการณ์ปจั จุบนั
ของการศึ ก ษาเอกชนได้ รั บ ความท้ า ทายจากสภาพแวดล้ อ มและแนวโน้ ม เศรษฐกิ จ และสั ง คมโลก
และของประเทศ ซึง่ เป็นทัง้ โอกาสและอุปสรรคต่อการจัดการศึกษา ทีส่ �ำคัญได้แก่ การเปิดเสรีทางการค้า
และบริการและการปฏิวัติดจิ ิทลั ทีส่ ง่ ผลให้ประเทศต่างๆ ต้องเผชิญกับระบบเศรษฐกิจโลกทีม่ ีการแข่งขัน
อย่างเสรีและไร้พรมแดน การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นปัจจัยส�ำคัญต่อการพัฒนาประเทศ
การเข้าสู่สังคมสูงวัยที่ส่งผลให้จ�ำนวนประชากรวัยเรียนลดลง คุณภาพของคนไทยที่ต้องเร่งพัฒนา
ทั้ ง ด้ า นทั ก ษะ ความรู ้ ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมที่ ส อดคล้ อ งกั บ บรรทั ด ฐานที่ ดี ง ามของสั ง คมไทย
ประกอบกับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านประเทศเข้าสู่การพัฒนาประเทศ
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ซึ่งขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี
ในขณะที่สถานการณ์ภายในของระบบการศึกษาเอกชน ยังประสบกับปัญหาในหลายด้าน
ที่ต้องเร่งแก้ไขและพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั้งในด้านคุณภาพของผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน (คะแนน O-NET) แม้ว่าในบางระดับชั้นและบางวิชาจะมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ แต่คะแนนเกือบทุกวิชายังต�่ำกว่าร้อยละ ๕๐   ด้านโอกาสของผู้เรียน แม้ว่ารัฐจะให้
การอุดหนุนค่าใช้จ่ายส�ำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่นักเรียน แต่เงินอุดหนุนยังมีอัตราที่ค่อนข้างต�่ำ
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และไม่สะท้อนต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ไม่สอดคล้องกับความต้องการและจ�ำเป็น
ตามสภาพที่แตกต่างกันของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ด้านประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  มีโรงเรียนเอกชน
คุณภาพระดับมาตรฐานสากลหรือเทียบเท่าแต่ยงั มีสดั ส่วนทีน่ อ้ ย ในขณะทีโ่ รงเรียนส่วนใหญ่ยงั มีคณ
ุ ภาพ
การศึกษาต�่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และส่วนหนึ่งไม่ผ่านการประเมินคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์
การจัดการศึกษาของประเทศ ด้านบทบาทการมีสว่ นร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชนมีสดั ส่วน
นักเรียนเอกชนต่อนักเรียนรัฐเพิ่มขึ้นบ้างแต่ไม่มาก และติดขัดข้อกฎหมาย ระเบียบและการก�ำหนด
มาตรการส่งเสริมอย่างเป็นระบบเพือ่ ให้เอกชนลงทุนจัดการศึกษาเพิม่ ขึน้ และด้านระบบการบริหารจัดการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนซึ่งมีพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนเป็นเครื่องมือในการก�ำกับ ส่งเสริม และสนับสนุน
การจัดการศึกษาเอกชน แต่ระบบและกลไกการบริหารจัดการของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ยังไม่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาให้บรรลุตามเจตนารมณ์ที่กฎหมายก�ำหนดไว้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร ดังนั้น เพื่อให้การศึกษาเอกชนเป็นระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานในการร่วมจัดการศึกษาของประเทศ สามารถสนองตอบต่อความต้องการของผูเ้ รียน และช่วยสนับสนุน
ความส�ำเร็จของการพัฒนาประเทศ ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงต้องก�ำหนด
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เพือ่ ใช้เป็นกรอบทิศทาง
การด�ำเนินงานร่วมกันระหว่างส�ำนักงานฯ โรงเรียนเอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน
การพัฒนาการศึกษาเอกชนไปสู่เป้าหมายโดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของประเทศ
๒.๓ ยกระดับบทบาทของการศึกษาเอกชนในช่วงของการปฏิรปู การศึกษาของประเทศ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ ก�ำหนดให้รัฐต้องด�ำเนินการให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทัง้ ส่งเสริมให้มกี ารเรียนรูต้ ลอดชีวติ และจัดให้มกี ารร่วมมือ
กันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่
ด�ำเนินการ ก�ำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
และมาตรา  ๒๕๘ ก�ำหนดให้ด�ำเนินการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  โดยต้องปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนทุกระดับเพือ่ ให้ผเู้ รียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด และปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เพือ่ บรรลุเป้าหมายดังกล่าว การจัดท�ำแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ จะช่วยท�ำให้ผเู้ กีย่ วข้อง
กับการปฏิรปู การศึกษาได้รบั ทราบถึงบทบาทความส�ำคัญของการศึกษาเอกชน และก�ำหนดแนวทางส่งเสริม
และสนับสนุนให้เอกชนมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพได้มาตรฐานสากลตามทีร่ ฐั ธรรมนูญก�ำหนด
๒.๔ ด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ (๒) ซึ่งก�ำหนด
ให้ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีอ�ำนาจหน้าทีใ่ นการเสนอแนะแผนพัฒนาการศึกษา
เอกชนต่อคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส�ำนักงานฯ จึงได้ด�ำเนินการจัดท�ำแผนพัฒนาการศึกษา
เอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เสนอต่อคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนฯ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙
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๓. กระบวนการจัดทำ�แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
การจัดท�ำแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนฯ ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้
ด�ำเนินการโดยมีขั้นตอน ประกอบด้วย
๓.๑ แต่งตัง้ คณะกรรมการและคณะท�ำงานจัดท�ำแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
มีเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย
ผู้บริหารส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายกสมาคมการศึกษาเอกชน กรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ผูแ้ ทนส่วนราชการ เช่น ส�ำนักงบประมาณ ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นต้น
๓.๒ จัดประชุมคณะท�ำงานจัดท�ำแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนฯ เพื่อประเมินสถานการณ์
การศึกษาเอกชน และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบทิศทางการพัฒนาจากผู้แทนสมาคมการศึกษาเอกชน
ผู ้แ ทนโรงเรี ย นเอกชน และบุคลากรที่ป ฏิบัติงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน (พฤษภาคม ๒๕๕๙)
และยกร่างกรอบทิศทางของแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนฯ
๓.๓ จั ด ประชุ ม สั ม มนาขั บ เคลื่ อ นการศึ ก ษาเอกชนตามแนวทางการปฏิ รู ป การศึ ก ษา
ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยจั ด ให้ มี ก ารวิ พ ากษ์ แ ละระดมความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ กรอบทิ ศ ทาง
ของแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการประสาน
และส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด และผู้แทนโรงเรียนเอกชนจากทั่วประเทศ (มิถุนายน ๒๕๕๙)
๓.๔ จัดประชุมก�ำหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต เพื่อรับฟังความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (มิถุนายน ๒๕๕๙)
๓.๕ จั ด ประชุ ม คณะกรรมการและคณะท�ำงานจั ด ท�ำแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาเอกชนฯ
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนฯ และให้ข้อสังเกตเพิ่มเติม (มิถุนายน
๒๕๕๙)
๓.๖ จัดประชุมก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
ตามร่ า งแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาเอกชนฯ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง แนวทางการพั ฒ นาตามยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นา
การศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานราชการ
สถาบันการศึกษา ผู้แทนสมาคมการศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรกฎาคม ๒๕๕๙)  
๓.๗ น�ำเสนอร่างแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนฯ ต่อทีป่ ระชุมผูบ้ ริหารส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน (สิ ง หาคม ๒๕๕๙) เพื่ อ ให้ ข ้ อ เสนอแนะและปรั บ ปรุ ง ร่ า งแผนพั ฒ นา
การศึกษาเอกชนฯ  
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๓.๘ น�ำเสนอร่างแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนฯ ต่อคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนฯ ตามที่
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเสนอ และมอบส�ำนักงานฯ น�ำข้อสังเกตของที่ประชุม
ไปพิจารณาด�ำเนินการปรับปรุงรายละเอียดของแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนฯ ก่อนประกาศใช้ต่อไป
๓.๙ จัดประชุมเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนฯ ที่ปรับปรุงตามข้อสังเกตของ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในคราวประชุมเมือ่ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ (มกราคม ๒๕๖๐)
๓.๑๐ น�ำแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนฯ ที่ปรับปรุง เสนอเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนพิจารณา (มีนาคม ๒๕๖๐)
๓.๑๑ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเห็นชอบให้ประกาศใช้แผนพัฒนา
การศึกษาเอกชนฯ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๔. หลักการสำ�คัญของแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๔.๑ ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ครอบคลุมการพัฒนาความรู้ สมรรถนะ และ
ทักษะที่จ�ำเป็น การปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพื่อให้สามารถด�ำรงชีวิตอย่าง
มีความสุข และเป็นพลเมืองดี มีศักยภาพสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพคนตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาของประเทศ ตลอดจนการเสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาคให้ผเู้ รียน
ได้รบั การศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพได้มาตรฐาน และจัดการศึกษาทีส่ ามารถสนองตอบต่อความต้องการของผูเ้ รียน
๔.๒ หลักการมีสว่ นร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษา ตามแนวคิดหุน้ ส่วนการศึกษาระหว่าง
รัฐและเอกชน (Public - Private Partnerships in Education) ทีช่ ว่ ยให้รฐั สามารถเลือกผูจ้ ดั การศึกษา
และสามารถก�ำหนดสิ่งที่ต้องการ โดยเฉพาะคุณภาพการศึกษาจากคู่สัญญาคือโรงเรียนเอกชน และยัง
ช่วยให้รฐั ได้ใช้ประโยชน์จากทักษะและความช�ำนาญเฉพาะของโรงเรียนเอกชน รวมทัง้ เพือ่ ช่วยเพิม่ โอกาส
การเข้าถึงการศึกษาของผู้เรียน ท�ำให้เกิดการยอมรับความเสี่ยงร่วมกันในการจัดการศึกษา ซึ่งจะมีผลให้
เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ โดยรัฐสามารถพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชนได้หลากหลายวิธีการ
๔.๓ หลักความรับผิดชอบ (Accountability) ซึง่ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนเป็นนิตบิ คุ คลมีอสิ ระในการบริหารจัดการศึกษาโดยรัฐท�ำหน้าทีก่ �ำกับและควบคุม
คุณภาพมาตรฐาน (Regurator) ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ซึ่งต้องวางระบบและกลไกเพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อรับผิดชอบต่อผู้เรียน
และรับผิดชอบต่อรัฐในฐานะผู้ก�ำกับดูแลและสนับสนุนงบประมาณ ตลอดจนส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนต้องรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาเอกชนตามอ�ำนาจหน้าที่
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๔.๔ การพัฒนาโดยค�ำนึงถึงความแตกต่างกันของผู้เรียนและโรงเรียน โดยไม่ทอดทิ้งผู้เรียน
และโรงเรียนที่มีข้อจ�ำกัดในการพัฒนา เช่น สภาพพื้นที่เสี่ยงภัยหรือมีความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจและ
สังคม โรงเรียนที่ต้องจัดการศึกษาเพื่อผู้ยากไร้ ในขณะเดียวกันต้องวางแนวทางเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียน
และโรงเรียนที่มีศักยภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สูงกว่ามาตรฐานทั่วไปได้ และใช้หลักการ
จัดสรรงบประมาณผ่านด้านอุปสงค์ (Demand - Side Financing) หรือด้านผู้เรียน เป็นกลไกช่วยสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับผู้เรียน

๕.  กรอบแนวคิดในการจัดท�ำแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

การจัดท�ำแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนฯ ต้องค�ำนึงถึงสถานการณ์การศึกษาเอกชนจาก
ทั้งภายนอกและภายในของระบบการศึกษาเอกชน ซึ่งส่งผลต่อการก�ำหนดทิศทางการพัฒนาในระยะ
ต่อไป ได้แก่
(๑) สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจและสังคมภายนอกและภายในประเทศทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ส่งผลต่อการก�ำหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาชาติรวมถึงการศึกษาเอกชนอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ระบบ
การศึกษาเอกชนจ�ำเป็นต้องปรับตัวเพือ่ สนองตอบต่อความต้องการของผูเ้ รียน และเพือ่ ให้สามารถแข่งขัน
ได้ท่ามกลางบริบทที่เปลี่ยนแปลง
(๒) ทิศทางการพัฒนาประเทศด้านการศึกษาที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนพัฒนาของประเทศ ตลอดจนนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่งผลต่อการก�ำหนดทิศทาง
และยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเอกชน ทีจ่ �ำเป็นต้องมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
(๓) ผลการพัฒนาการศึกษาเอกชนที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลเป็นสถานการณ์ปัจจุบันของการศึกษา
เอกชน ส่งผลต่อการก�ำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเอกชนที่ต้องมีความสอดคล้อง
กับสถานการณ์จริง มีความต่อเนื่องและแก้ปัญหาที่ยังไม่สามารถด�ำเนินการได้ส�ำเร็จ
(๔) หลักการส�ำคัญของการพัฒนาการศึกษาเอกชน ได้แก่ การยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ของการพั ฒ นา  หลั ก การมี ส ่ ว นร่ ว มของเอกชนในการจั ด การศึ ก ษา  หลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบในการ
จัดการศึกษา และการพัฒนาโดยค�ำนึงถึงความแตกต่างกันของผู้เรียนและโรงเรียน ซึ่งหลักการดังกล่าว
ช่วยสร้างจุดแข็งให้กับแนวทางการพัฒนาการศึกษาเอกชน และช่วยให้ภาคส่วนต่างๆ ให้การยอมรับ
และร่วมสนับสนุนการด�ำเนินการตามแผนให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนา 
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ซึ่งสามารถสรุปกรอบแนวคิดในการจัดท�ำแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนฯ ดังแผนภาพ ๑
แผนภาพ ๑ กรอบแนวคิดในการจัดท�ำแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนฯ
สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจและสังคม
• ภายนอกประเทศ ได้แก่ การเปิดเสรีทางการค้าและบริการ การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วาระการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของโลก ฯลฯ
• ภายในประเทศ ได้แก่ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การปรับประเทศสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ ความเหลื่อมล�้ำ
ทางเศรษฐกิจและสังคม ความมั่นคงของประเทศ โครงสร้างประชากร คุณภาพของคนไทย คุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ของคนไทย ฯลฯ

ทิศทางการพัฒนาประเทศ
ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐
• รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐
• ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
• แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
• แผนพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
• ค�ำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
• นโยบายรัฐบาล
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนพัฒนา
การศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
• วิสัยทัศน์
• พันธกิจ
• วัตถุประสงค์
• เป้าหมาย
• ยุทธศาสตร์

ผลการพัฒนา
การศึกษาเอกชนที่ผ่านมา
• ด้านคุณภาพของผู้เรียน
• ด้านโอกาสของผู้เรียน
• ด้านประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
• ด้านการมีส่วนร่วมในการจัด
และสนับสนุนการศึกษาเอกชน
• ด้านระบบบริหารจัดการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน

หลักการส�ำคัญของการพัฒนาการศึกษาเอกชน
• ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
• หลักการมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษา
• หลักความรับผิดชอบ
• การพัฒนาโดยค�ำนึงถึงความแตกต่าง
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ส่วนที่ ๒

สภาพแวดล้อมและสภาวการณ์
ที่มีผลต่อการพัฒนาการศึกษาเอกชน
๑. สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจและสังคม
การประเมินสถานการณ์และแนวโน้มของการพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๕๙) ได้แสดงถึงสถานการณ์
และแนวโน้มเศรษฐกิจและสังคมของโลกและของประเทศ ซึ่งมีส่วนที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาเอกชน
ดังนี้
๑.๑ สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจและสังคมโลก
		 ๑.๑.๑ เศรษฐกิจโลกในระยะ ๕ ปีข้างหน้า  ยังมีแนวโน้มขยายตัวช้าและมีความเสี่ยง
จากความผันผวนในระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกในเกณฑ์สูง ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับ
ความเสี่ยงที่ส�ำคัญ ได้แก่ ความไม่แน่นอนของการปรับเปลี่ยนทิศทางการด�ำเนินนโยบายการเงินของ
มหาอ�ำนาจทางเศรษฐกิจ อาทิ สหรัฐฯ สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการเงิน
และการประกอบธุรกิจของไทย นอกจากนี้ การเปิดเสรีทางการค้าก่อให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น
รวมทั้งภาคการบริการและการท่องเที่ยว ท�ำให้ประเทศไทยต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถแข่งขันได้
อย่ า งไรก็ ต าม การเปิดเสรีท างการค้าดัง กล่าวจะเป็นโอกาสของประเทศไทยในการใช้ประโยชน์
จากความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและภูมิภาคให้สนับสนุนการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าร่วมกัน
๑.๑.๒ การวิจยั และพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเป็นกุญแจ
ส�ำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนวิถีการด�ำรงชีวิตของคนในทุกสังคม
ทุกเพศทุกวัย ประเทศที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจท�ำให้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
ก้าวกระโดดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงคือ เกิดสาขาอุตสาหกรรมและ
บริการใหม่ๆ ที่ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หลากหลายสาขา มนุษย์จะสามารถเข้าถึงข้อมูลและ
องค์ความรู้ได้อย่างไร้ขีดจ�ำกัด การแย่งชิงแรงงานที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีระดับสูง เกิดความเหลื่อมล�้ำ
ในมิติต่างๆ เช่น ความเหลื่อมล�้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีอันเนื่องมาจากความแตกต่างด้านรายได้
ด้านความรู้ด้านทักษะ หรือด้านการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี ประเทศไทยจ�ำเป็นต้องเร่ง
สร้างสมรรถนะทางเทคโนโลยีชั้นสูงใน ๕ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ
กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และ
ระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับ
อุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรม
และบริการที่มีมูลค่าสูง
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		 ๑.๑.๓ การเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกส่งผลต่อเศรษฐกิจและรูปแบบการด�ำเนินชีวิต
เป็นโอกาสส�ำหรับประเทศไทยในการพัฒนาสินค้าและนวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งการบริการทางการแพทย์
และการดูแลผูส้ งู อายุเพือ่ รองรับความต้องการของผูส้ งู อายุในกลุม่ ประเทศพัฒนาแล้ว เช่น ธุรกิจ Nursing
Home ธุรกิจด้านโรงแรมและการท่องเทีย่ วส�ำหรับผูส้ งู อายุ เป็นต้น และยังก่อให้เกิดความต้องการแรงงาน
ในสาขาอาชีพทีเ่ น้นในกลุม่ ผูส้ งู อายุมากขึน้ ตามมา เช่น ผูด้ แู ลผูส้ งู อายุ (Care Giver) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
การเป็นสังคมสูงวัยของโลกยังอาจเป็นภัยคุกคามส�ำคัญส�ำหรับประเทศไทยด้วยเช่นกันเนื่องจาก
การลดลงของวัยแรงงาน จึงอาจก่อให้เกิดการแย่งชิงประชากรวัยแรงงาน โดยเฉพาะคนที่มีศักยภาพสูง
ซึ่งเป็นก�ำลังแรงงานส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ
		 ๑.๑.๔ วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ เป็นทิศทางหลักในการพัฒนาของโลก
หลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
ประกอบด้วย ๑๗ เป้าหมายและ ๑๖๙ เป้าประสงค์ จะมีส่วนส�ำคัญในการก�ำหนดทิศทางการพัฒนา
ประเทศไทยในอนาคตโดยเฉพาะการสร้างหลักประกันในการจัดให้มีน�้ำและสุขอนามัยส�ำหรับทุกคน
การมี รู ป แบบการผลิตและบริโภคที่ยั่ง ยืน ใช้ท รัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการเกิดของเสีย
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทะเล การปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้อย่างยั่งยืน
และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การบริหารจัดการเมืองอย่างยั่งยืน ลดผลกระทบ
ทางลบต่อสิ่งแวดล้อม และการด�ำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะพัฒนากลไกด�ำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ
ภายในประเทศ ให้เกิดการบรูณาการไปในทิศทางเดียวกัน เพือ่ บรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของโลก
และพร้อมไปกับการพัฒนาภายในประเทศอย่างยั่งยืน
		 ๑.๑.๕ การเปิดเสรีมากขึ้นของอาเซียนภายหลังปี ๒๕๕๘ ทั้งในภาคสินค้าและบริการ
โดยเฉพาะภาคการเงิน ซึ่ง เป็นโอกาสส�ำคัญ หลายประการ อาทิ การเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต
ทุนแรงงานอย่างเสรี การลดข้อจ�ำกัดในด้านอุปสงค์ในประเทศซึ่งท�ำให้ภาคการผลิตสามารถขยายตลาด
และพัฒนาตนเองให้มคี วามเข้มแข็งมากขึน้ รวมทัง้ การใช้ความได้เปรียบด้านสถานทีต่ งั้ และด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการค้า  การลงทุน การเงิน
การบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรม ในขณะที่การแข่งขันของประเทศในภูมิภาคอาเซียนจะสูงขึ้น
ทั้งในเรื่องมาตรฐานสินค้าและบริการ สินค้าเกษตรไทยจะแข่งขันยากขึ้นจากการเริ่มลดภาษีสินค้าของ
ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม การเคลื่อนย้ายเสรีแรงงานทักษะที่เป็นทั้งโอกาสและอุปสรรค
และการที่หลายประเทศมีเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการในอนาคตที่คล้ายคลึงกันไม่ว่า
จะเป็น อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม และไทย ท�ำให้การพัฒนาของแต่ละประเทศต้องค�ำนึงถึง
ความได้เปรียบเฉพาะตัวในการวางต�ำแหน่งทางยุทธศาสตร์การค้า  สินค้าและบริการของตนเอง ซึ่งไทย
ต้องผลักดันการลงทุนของไทยไปประเทศอาเซียนมากขึ้น   
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๑.๒ สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
๑.๒.๑ ในช่วงที่ผ่านมา  การพัฒนาเศรษฐกิจไทยในภาพรวมประสบความส�ำเร็จ
ในระดับทีน่ า่ พอใจ ทัง้ ในด้านการสร้างอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเปลีย่ น
ผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น การสั่งสมองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
การผลิต การพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (ผลการจัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดย International Institute for Management
Development (IMD) อยู่ในอันดับที่ ๒๘ ในปี ๒๕๕๙ จาก ๖๑ ประเทศ โดยในด้านสมรรถนะทาง
เศรษฐกิจ IMD จัดให้ไทยอยูใ่ นอันดับที่ ๑๓)  และการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ท�ำให้เศรษฐกิจไทย
มีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง และความพร้อมที่จะได้รับการพัฒนาต่อยอดเพื่อขับเคลื่อนไปสู่
การเป็นประเทศพัฒนาแล้วในปี ๒๕๗๙ ตามเป้าหมายทีก่ �ำหนดไว้ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  อย่างไรก็ตาม
ผลการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ และในช่วง ๔ ปีแรก
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริม่ แสดงให้เห็นถึงข้อจ�ำกัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการลดลงของ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตซึ่งจะเป็นอุปสรรคส�ำคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ในระยะต่อไป และมีแนวโน้มที่จะท�ำให้เศรษฐกิจไทยไม่สามารถยกระดับการพัฒนาออกจากการเป็น
ประเทศรายได้ปานกลางได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม
		 ๑.๒.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม อยู่ในล�ำดับต�่ำ 
ทิศทางการพัฒนาไม่ชัดเจน มีความซ�้ำซ้อน และยังมีข้อจ�ำกัดในการตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
เป็นผลให้การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศล่าช้าไม่ทันต่อการพัฒนาเทคโนโลยีของโลก
ความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ International
Institute for Management Development (IMD) พบว่าประเทศไทยมีความพร้อมด้านโครงสร้าง
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ในอันดับที่ ๔๗ และโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีอยู่ในอันดับที่ ๔๒
จาก ๖๑ ประเทศ ระบบการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังคงเป็น
จุดอ่อน โดยบุคลากรด้านการวิจยั และพัฒนาของประเทศยังมีจ�ำนวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า
		 ๑.๒.๓ การปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสูไ่ ทยแลนด์ ๔.๐ ทีต่ อ้ งปรับเปลีย่ นโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value - Based Economy) โดยมี
ลักษณะส�ำคัญคือ ๑) เปลีย่ นจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสูส่ นิ ค้าเชิง “นวัตกรรม” ๒) เปลีย่ นจาก
การขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม ๓) เปลีย่ นจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึน้ โดยก�ำหนดขั้นตอน
การเปลีย่ นผ่านใน ๔ องค์ประกอบ ได้แก่ (๑) เปลีย่ นจากการเกษตรแบบดัง้ เดิม ไปสูก่ ารเกษตรสมัยใหม่
ทีเ่ น้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี เป็นเกษตรกรแบบผูป้ ระกอบการ (๒) เปลีย่ นจากธุรกิจขนาดย่อม
แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

13

แบบเดิม (SMEs) ไปสูก่ ารเป็น Smart Enterprises และ Startups ทีม่ ศี กั ยภาพสูง (๓) เปลีย่ นจากธุรกิจ
บริการแบบเดิมที่มีการสร้างมูลค่าที่ค่อนข้างต�่ำไปสู่ธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง (๔) เปลี่ยนจากแรงงาน
ทักษะต�่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง
		 ๑.๒.๔ ประเทศไทยยังมีปญั หาด้านความเหลือ่ มลำ�้ ในหลายมิติ ในด้านรายได้กลุม่ ประชากร
ที่รวยสุดร้อยละ ๑๐ (Decile ที่ ๑๐) มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ ๓๕.๐ ของรายได้รวมปี ๒๕๕๘
ขณะที่กลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต�่ำสุด (Decile ที่ ๑-๔) มีสัดส่วนรายได้เพียงร้อยละ ๑๔.๓
ของรายได้รวมเท่านั้น และยิ่งแตกต่างมากเมื่อเทียบกับสัดส่วนรายได้ร้อยละ ๑.๕๘ ของประชากร
ร้อยละ ๑๐ ที่จนสุด (Decile ที่ ๑) ในส่วนของบริการภาครัฐ แม้จะมีการขยายการให้บริการ
อย่างทั่วถึงแล้วแต่ยังมีปัญหาความเหลื่อมล�้ำในการจัดบริการภาครัฐที่มีคุณภาพ โดยในด้านการศึกษา 
จากการประเมินสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งสิ้น ๑๒,๒๓๐ แห่งทั่วประเทศ มีโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน
เพียงร้อยละ ๖๙.๙ เท่านั้น และยังมีความแตกต่างของเกณฑ์การประเมินระหว่างโรงเรียนที่อยู่ในเมือง
นอกเมื อ ง โรงเรี ย นที่ อ ยู ่ ต ่ า งภู มิ ภ าค โรงเรี ย นที่ อ ยู ่ ต ่ า งสั ง กั ด และโรงเรี ย นขนาดใหญ่ ขนาดเล็ ก
ความเหลื่อมล�้ำเป็นปัญหาท้าทายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการหลุดพ้นจากการติดกับดักรายได้
ปานกลางของประเทศ
		 ๑.๒.๕ ปั ญ หามลพิ ษ ส่ ง ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนและต้ น ทุ น
ทางเศรษฐกิจ รูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ไม่ยั่งยืน โดยมีการใช้ทรัพยากรและปล่อยมลพิษ
และของเสียเกินกว่าศักยภาพในการรองรับของระบบนิเวศ การใช้ทรัพยากรดินและน�้ำโดยสิ้นเปลือง
และขาดการบ�ำรุงรักษา  การผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยเน้นการลดต้นทุนการผลิตเพื่อการแข่งขัน
และการส่งออก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดการของเสีย ในขณะที่รูปแบบการบริโภคที่ไม่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและการขยายตัวของเมืองจนเกินศักยภาพของระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ท�ำให้
ปริมาณของเสีย ทั้งขยะมูลฝอยและน�้ำเสียและปัญหาคุณภาพอากาศเพิ่มขึ้นโดยไม่ได้รับการก�ำจัด
และบ�ำบั ด อย่ า งเพี ย งพอและถู ก วิ ธี นอกจากนี้ ยั ง มี ป ั ญ หาคุ ณ ภาพอากาศ โดยเฉพาะฝุ ่ น ละออง
และสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่วิกฤต
		 ๑.๒.๖ สถาบันหลักของชาติได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง ที่มีรากฐานของปัญหา
มาจากความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติบนพื้นฐานความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และการเมือง เกิดการใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือน
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง แตกแยกในสั ง คม โดยเฉพาะเด็ ก และเยาวชนที่ ข าดความรู ้ ค วามเข้ า ใจ
ในความส�ำคัญของสถาบันหลักของชาติ
		 ๑.๒.๗ สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีการสร้างสถานการณ์โดยมีเป้าหมาย
ให้เกิดความสูญเสียต่อเจ้าหน้าที่รัฐ รวมทั้งมีเป้าหมายในพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนเมือง ซึ่งเป็นผลจาก
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ความเหลือ่ มลำ�้ ของการพัฒนาทีม่ อี ยูใ่ นระดับสูง ท�ำให้คนในพืน้ ทีไ่ ด้รบั ประโยชน์ไม่ทวั่ ถึงทัง้ จากการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ การสร้างรายได้ไม่เพียงพอ ไม่สามารถสนับสนุนการกระจายการพัฒนาโครงสร้างทางสังคม
ยังมีชอ่ งว่างทัง้ ด้านองค์ความรู้ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการทางสังคม ท�ำให้เกิดช่องว่างทางความคิด
ทัศนคติ และความเชือ่ ระหว่างกลุม่ และระหว่างพืน้ ทีม่ ากขึน้ ส่งผลต่อการเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่แตกต่างกันมากขึ้นจนกลายเป็นความขัดแย้งทางสังคมในที่สุด
		 ๑.๒.๘ ภาครัฐมีขนาดใหญ่และรายจ่ายประจ�ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขาดระบบการ
ท�ำงานลั ก ษณะประชารั ฐ ที่ เชื่ อ มโยงเป็ น เครื อ ข่ า ยแบบบู ร ณาการกั บ หน่ ว ยงานหรื อ ภาคส่ ว นอื่ น ๆ
ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลยังไม่ได้มาตรฐาน บุคลากรภาครัฐและองค์กรรัฐวิสาหกิจตลอดจน
เครื อ ข่ า ยผู ้ ป ระกอบการส่ ว นใหญ่ ยั ง ขาดความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สาธารณะ ตลอดจนขาดความรู ้
และความกระตื อ รื อ ร้ น ในการท�ำหน้ า ที่ แ ละพั ฒ นาศั ก ยภาพตนเองและเครื อ ข่ า ยไปสู ่ อ งค์ ก รแห่ ง
การเรียนรู้ การบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพตำ�่ และระบบการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐาน
สากลเมื่อเทียบกับต่างประเทศ สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากระบบบริหารราชการเป็นแบบแนวดิ่งรวมศูนย์
การบริหารงานไว้ทสี่ ว่ นกลาง มีระเบียบและขัน้ ตอนมาก ขาดความยืดหยุน่ ล่าช้า ไม่คล่องตัว ไม่ประหยัด
และไม่สามารถบริหารงานอย่างครอบคลุมการบูรณาการในลักษณะแผนยุทธศาสตร์เชิงรุก กระบวนการ
จัดสรรงบประมาณขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร การทุจริตและประพฤติมิชอบได้ขยาย
วงกว้างทั้งในภาครัฐและเอกชน
		 ๑.๒.๙ โครงสร้างประชากรไทยเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยปี ๒๕๕๗ ประชากรวัยแรงงานจะมีจ�ำนวนสูงสุดและเริม่ ลดลงอย่างต่อเนือ่ ง
ส่งผลกระทบต่อศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว ปี ๒๕๕๙ มีประชากรไทย
ทั้งหมด ๖๕.๓ ล้านคน โดยมีสัดส่วนวัยเด็กร้อยละ ๑๗.๘๒ วัยแรงงานร้อยละ ๖๕.๖๗ และวัยสูงอายุ
ร้อยละ ๑๖.๙๐ ขณะทีอ่ ตั ราการเจริญพันธุร์ วมของประชากรไทยในปี ๒๕๖๐ อยูท่ ี่ ๑.๕๙ ซึง่ ตำ�่ กว่าระดับ
ทดแทน โดยคาดว่าจะมีแนวโน้มลดลงตลอดช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ – ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
เหลือเพียง ๑.๓๕ ในปี ๒๕๗๙
		 ๑.๒.๑๐ คุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยยังมีปัญหา โดยแต่ละกลุ่มวัยยังมีปัญหาส�ำคัญที่จะ
ส่งผลต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต กลุ่มเด็กปฐมวัย (๐-๕ ปี)
ยังมีปญั หาพัฒนาการไม่สมวัย จากประชากรทีม่ บี ตุ รลดลงส่งผลให้จ�ำนวนเด็กปฐมวัยลดลงอย่างต่อเนือ่ ง และ
ยังมีปญ
ั หาพัฒนาการล่าช้ากว่าร้อยละ ๒๗.๕ กลุม่ เด็กวัยเรียนมีปญ
ั หาด้านความสามารถทางเชาว์ปญ
ั ญา 
(IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ส่วนวัยรุ่นมีปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร กลุ่มวัยแรงงานมี
ปัญหาผลิตภาพแรงงานต�่ำ ซึ่งต�่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่มผู้สูงอายุมีปัญหาทางสุขภาพและมีแนวโน้ม
อยูค่ นเดียวมากขึน้ ส่วนใหญ่เป็นวัยพึง่ พิงทัง้ ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ โดยผูส้ งู อายุ ๗๕ ปีขนึ้ ไป
จะมีสภาวะติดเตียงเพิ่มขึ้น
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		 ๑.๒.๑๑ คนไทยส่ ว นใหญ่ ยั ง มี ป ั ญ หาด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม และไม่ ต ระหนั ก ถึ ง
ความส�ำคัญของการมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และการมีจิตสาธารณะ กระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ทีห่ ลัง่ ไหลเข้าสูป่ ระเทศไทยในสังคมทีเ่ ป็นยุคดิจทิ ลั ส่งผลให้คา่ นิยมในสังคมไทยเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
คนไทยบางส่วนไม่สามารถเลือกรับปรับใช้กับการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน ส่งผลให้วัฒนธรรมและวิถีชีวิต
แบบดั้งเดิมที่เป็นรากเหง้าของคนไทยถูกกลืนโดยวิถีชีวิตแบบใหม่ มีค่านิยมยึดตนเองเป็นหลักมากกว่า
การค�ำนึงถึงสังคมส่วนรวม รักสนุกและความสบาย เชื่อข่าวลือ ขาดความอดทน ขาดวินัย วัตถุนิยม
ยอมรับคนทีฐ่ านะมากกว่าคนดีมคี ณ
ุ ธรรม จึงจ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญกับการวางรากฐานการปรับเปลีย่ น
ให้คนมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมไทย
		 ๑.๒.๑๒ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและการเรี ย นรู ้ ข องคนไทยยั ง อยู ่ ใ นระดั บ ค่ อ นข้ า งต�่ ำ
คนไทยได้ รั บ โอกาสทางการศึ ก ษาสู ง ขึ้ น โดยมี จ�ำนวนปี ก ารศึ ก ษาเฉลี่ ย ของประชากรวั ย แรงงาน
อายุ ๑๕-๕๙ ปีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก ๘.๘ ปี ในปี ๒๕๕๑ เป็น ๙.๓ ปี ในปี ๒๕๕๘ แต่เมื่อพิจารณา
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๘ พบว่า  มีค่าเฉลี่ยต�่ำกว่า
ร้อยละ ๕๐ และผลคะแนนสอบ PISA ที่อยู่ในระดับต�่ำกว่าอีกหลายประเทศที่มีระดับการพัฒนา
ใกล้เคียงกัน เนื่องจากข้อจ�ำกัดที่ส�ำคัญของการศึกษาไทยทั้งปัญหาเรื่องหลักสูตรและระบบการเรียนการสอน
ทีเ่ น้นการท่องจ�ำท�ำให้ขาดความคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและครูทมี่ คี ณ
ุ ภาพ
ยังกระจายไม่ทวั่ ถึงโดยเฉพาะในพืน้ ทีห่ า่ งไกล ขณะทีใ่ นระดับอาชีวศึกษายังมีเด็กทีส่ นใจเรียนต่อสายอาชีพ
ในสัดส่วนที่น้อย โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีสัดส่วนนักเรียนสายอาชีพต่อสายสามัญเท่ากับ ๓๖ : ๖๔
ส่วนระดับอุดมศึกษาพบว่า  มีการเปิดหลักสูตรโดยไม่ค�ำนึงถึงความต้องการของตลาดงาน บัณฑิต
ที่ จ บออกมาบางส่ ว นยั ง มี ป ั ญ หาคุ ณ ภาพ ทั้ ง นี้ จากการจั ด อั น ดั บ ความสามารถในการแข่ ง ขั น
ของ IMD ปี ๒๕๕๙ ด้านคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยอยู่ในล�ำดับที่ ๔๗ จาก ๖๑ ประเทศ
ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ส่งผลให้การศึกษาไทยทุกระดับยังมีปัญหาเชิงคุณภาพที่ต้องเร่งแก้ไข ขณะเดียวกัน
คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความส�ำคัญกับการเรียนรู้ โดยการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยแม้ว่าจะเพิ่ม
สูงขึ้นเป็น ๒๖ ล้านคน แต่เป็นการใช้เพื่อการอ่านหาความรู้เพียงร้อยละ ๓๑.๗ อย่างไรก็ตาม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการสื่อสารอย่างรวดเร็วที่จะน�ำสังคมไทยไปสู่สังคมดิจิทัลมากขึ้น
เป็นความท้าทายต่อการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ต้องปรับให้อยู่บนฐาน
ของนวัตกรรมและเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั รวมทัง้ เอือ้ ต่อคนทุกกลุม่ ให้สามารถเข้าถึงสือ่ การเรียนรูท้ หี่ ลากหลาย
ไม่จ�ำกัดเวลาและสถานที่
		 ๑.๒.๑๓ ผลการพัฒนาการศึกษาในช่วงปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๘ (ส�ำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, ๒๕๖๐) พบว่า  ไทยประสบความส�ำเร็จในหลายด้าน และมีอีกหลายด้านยังเป็นปัญหา
ที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วนในระยะต่อไป (๑) ด้านโอกาสทางการศึกษา รัฐมีนโยบายส่งเสริม
สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาค่อนข้างมาก ส่งผลให้ประชากรในวัยเรียน รวมทั้งเด็กด้อยโอกาสและผู้มี
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ความต้องการจ�ำเป็นพิเศษมีโอกาสได้รับการศึกษาสูงขึ้น แต่ยังเข้าเรียนได้ไม่ครบทุกคนและมีปัญหา
การออกกลางคันอยู่บ้าง นอกจากนี้ประชากรที่อยู่ในวัยก�ำลังแรงงานแม้จะได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น
แต่จ�ำนวนแรงงานทีม่ กี ารศึกษาตำ�่ กว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นยังมีอยูจ่ �ำนวนมาก จึงต้องเร่งด�ำเนินการ
สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต และมีมาตรการต่างๆ ให้เด็กและประชาชนทุกช่วงวัย
สามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพมาตรฐานเพิม่ ขึน้ เพือ่ ยกระดับการศึกษาของคนไทยให้เป็น
ก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  (๒) ด้านคุณภาพการศึกษา ผลการพัฒนา
ยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคะแนนต�่ำกว่า
ค่าเฉลีย่ มาก และต�ำ่ กว่าหลายประเทศในแถบเอเชีย ส่วนประเด็นคุณธรรม จริยธรรมของเด็กและเยาวชน
ยังต้องมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น นอกจากนี้คุณภาพของก�ำลังแรงงานอายุ ๑๕ ปีข้ึนไป ยังไม่ตรงกับ
ความต้องการของตลาดงาน และผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษามีสัดส่วนน้อยกว่า
ประเภทสามัญศึกษา ท�ำให้มีการขาดแคลนแรงงานระดับกลาง ส่วนแรงงานที่ส�ำเร็จการศึกษาระดับ
อุ ด มศึ ก ษามี จ�ำนวนเพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ปี แต่ ไ ม่ ต รงกั บ ความต้ อ งการของตลาดงาน และยั ง มี ส มรรถนะ
หรือคุณลักษณะอื่นๆ ที่ไม่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ท�ำให้มีผู้ว่างงานอยู่จ�ำนวนมาก
จึงจ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาผู้เรียนและก�ำลังแรงงานที่มีทักษะ และคุณลักษณะที่พร้อม
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ โดยจะต้องมีการวิเคราะห์ความต้องการก�ำลังคน
เพื่อวางเป้าหมายการจัดการศึกษา  ทั้งเพื่อการผลิตก�ำลังคนเข้าสู่ตลาดงานและการพัฒนาก�ำลังคน
เพื่อยกระดับคุณภาพก�ำลังแรงงานให้สูงขึ้น  (๓) ปัญหาด้านประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน
การบริหารจัดการ และการใช้จ่ายงบประมาณทางการศึกษา ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างและระบบการ
จัดการที่ต้องได้รับการปรับปรุงเป็นล�ำดับแรก โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนที่มีจ�ำนวนนักเรียนต่อห้อง
และจ�ำนวนนักเรียนต่อครูที่เหมาะสม การผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพ การบริหารจัดการสถานศึกษา
ให้มคี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษา การบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กซึง่ มีอยูจ่ �ำนวนมากเพือ่ เพิม่
คุณภาพการศึกษาและลดภาระงบประมาณ การใช้จา่ ยงบประมาณเพือ่ การศึกษาซึง่ ได้รบั ค่อนข้างสูงเมือ่
เทียบกับประเทศอื่นๆ แต่ใช้จ่ายเพื่อพัฒนาผู้เรียน พัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาครูค่อนข้างน้อย
โดยงบประมาณส่วนใหญ่ที่ใช้จัดการศึกษามาจากภาครัฐ ภาคเอกชนยังมีส่วนร่วมน้อย และผู้ที่มีรายได้น้อย
ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาค่อนข้างมาก จึงต้องเร่งด�ำเนินการปฏิรูประบบการผลิต การพัฒนาครู
และการบริหารงานบุคคลของครูให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
ทางการศึกษาทีเ่ ชือ่ มโยงกันเพือ่ ใช้ในการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยเฉพาะสถานศึกษา
ขนาดเล็ก กระจายอ�ำนาจการบริหารจัดการไปสู่สถานศึกษา เพื่อความคล่องตัว ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐ และปฏิรูประบบ
การเงินเพื่อการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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๒. ทิศทางการพัฒนาประเทศตั้งแต่ปี ๒๕๖๐
การศึกษาเอกชนเป็นระบบการศึกษาที่อยู่ภายใต้ระบบการศึกษาของประเทศ จึงต้อง
มีการก�ำหนดทิศทางการพัฒนาทีส่ อดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในปี ๒๕๖๐
เป็นช่วงเริ่มต้นของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และการปฏิรูปประเทศ ดังนี้
๒.๑ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) (ส�ำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี, ๒๕๕๙) ก�ำหนดวิสยั ทัศน์ “ประเทศไทยมีความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยก�ำหนดเป้าหมาย ดังนี้
(๑) เป้าหมายความมั่นคง
(๑.๑) การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทัง้ ระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความ
มั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง
(๑.๒) ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมือง
มีความมั่นคง เป็นกลไกที่น�ำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
(๑.๓) สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก�ำลังเพื่อพัฒนา
ประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น
(๑.๔) ประชาชนมี ค วามมั่ น คงในชี วิ ต มี ง านและรายได้ ที่ มั่ น คงพอเพี ย งกั บ
การด�ำรงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
(๑.๕) ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน�้ำ
(๒) เป้าหมายความมั่งคั่ง
(๒.๑) ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนือ่ ง ยกระดับเป็นประเทศ
ในกลุ่มรายได้สูง ความเหลื่อมล�้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา
อย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น
(๒.๒) เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส�ำคัญของการเชื่อมโยง
ในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า  การลงทุนและการท�ำธุรกิจ มีบทบาทส�ำคัญในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง
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(๒.๓) ความสมบู ร ณ์ ใ นทุ น ที่ จ ะสามารถสร้ า งการพั ฒ นาคนอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา  ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และ
ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๓) เป้าหมายความยั่งยืน
(๓.๑) การพัฒ นาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณ ภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
เกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิง่ แวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์
(๓.๒) การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ
ของประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
(๓.๓) มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน
(๓.๔) ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบตั ติ ามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
			โดยยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์
ด้านความมัน่ คง (๒) ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน
ทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม (๖) ยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ทั้งนี้ โดยการพัฒนาในช่วง ๕ ปีภายใต้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ จะเป็นการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติในระยะ ๕ ปีแรก
สู่การปฏิบัติ
๒.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
(ราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๕๙) ซึง่ แปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ สูก่ ารปฏิบตั อิ ย่าง
เป็นรูปธรรม ยึดวิสยั ทัศน์ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี “ประเทศไทยมีความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นกรอบของวิสยั ทัศน์ประเทศไทย
เป้าหมายรวมของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบด้วย
(๑) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทัน
สถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท�ำประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม มีสขุ ภาพกายและใจทีด่ ี มีความเจริญงอกงาม
ทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย  
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(๒) ความเหลือ่ มลำ�้ ทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต�่ำสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑๕
(๓) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจ
ฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดเล็กที่เข้มแข็ง สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ
มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิต
และบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิต
และการให้บริการสูภ่ มู ภิ าคเพือ่ ลดความเหลือ่ มลำ 
�้ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอตั ราการขยายตัว
เฉลีย่ ร้อยละ ๕ ต่อปี และมีปจั จัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจยั และพัฒนา
ที่เอื้อต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ
(๔) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน�้ำ โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่
ประเทศเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะ
มูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน�้ำและคุณภาพอากาศ
ในพื้นที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
(๕) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี
และเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง
ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์
ลดลง มีความพร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทย
มีสว่ นร่วมในการก�ำหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชือ่ มโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มลู ค่า 
เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส�ำคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุน
และการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น  
(๖) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้
กระจายอ�ำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด�ำเนินการแทน
ได้ดีกว่าลดลง เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท�ำโดยสถาบัน
การจัดการนานาชาติและอันดับความยากง่ายในการด�ำเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐ
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และระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึง
มีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ก�ำหนดในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีจ�ำนวน ๑๐ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
(๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม (๓) ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน (๔) ยุทธศาสตร์การเติบโตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (๕) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ
สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน และ (๖) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ทมี่ งุ่ เน้นการพัฒนาพืน้ ฐานเชิงยุทธศาสตร์และ
กลไกสนับสนุนให้การด�ำเนินยุทธศาสตร์ทงั้ ๖ ด้านให้สมั ฤทธิผ์ ล ประกอบด้วย (๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ (๘) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม (๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ และ (๑๐) ยุทธศาสตร์
ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
ทั้งนี้ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีจุดเน้นการพัฒนาคนที่ส�ำคัญ ได้แก่ การพัฒนากลุ่ม
เด็กปฐมวัยให้มสี ขุ ภาพกายและใจทีด่ ี มีทกั ษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวติ และทักษะทางสังคม
เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม คนไทย
ในทุกช่วงวัยเป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส�ำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม
การพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของคนในแต่ละช่วงวัย และทักษะที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิต
ในศตวรรษที่ ๒๑ การเตรียมความพร้อมของก�ำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในทุกระดับและยกระดับการเรียนรู้ โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ให้ความส�ำคัญกับการสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลายและการสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดี
๒.๓ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ (ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
๒๕๖๐) ก�ำหนดวิสัยทัศน์ว่า  “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ด�ำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่ ๒๑” เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ
ได้วางเป้าหมายไว้ ๒ ด้าน คือ
เป้าหมายด้านผูเ้ รียน (Learner Aspirations) โดยมุง่ พัฒนาผูเ้ รียนทุกคนให้มคี ณ
ุ ลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓Rs๘Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะ ๓Rs ได้แก่
การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics) ๘Cs ได้แก่ ทักษะ
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ด้านการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และทักษะในการแก้ปญ
ั หา (Critical Thinking and Problem Solving)
ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจ
ต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross - cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ
การท�ำงานเป็นทีม และภาวะผู้น�ำ (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการ
สื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy)
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy)
ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย
คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)
เป้าหมายของการจัดการศึกษา ประกอบด้วย
(๑) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access)
		
(๒) ผูเ้ รียนทุกกลุม่ เป้าหมายได้รบั บริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม (Equity)
(๓) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็ม
ตามศักยภาพ (Quality)
(๔) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ และการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency)
(๕) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัต
และบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)
ก�ำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา จ�ำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๑ : การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ความมั่ น คงของสั ง คมและประเทศชาติ
มีเป้าหมาย (๑) คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข  (๒) คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และพืน้ ทีพ่ เิ ศษได้รบั การศึกษาและเรียนรูอ้ ย่างมีคณ
ุ ภาพ (๓) คนทุกช่วงวัยได้รบั การศึกษา 
การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การผลิตและพัฒนาก�ำลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย (๑) ก�ำลังคนมีทักษะที่ส�ำคัญจ�ำเป็นและ
มี ส มรรถนะตรงตามความต้ อ งการของตลาดงานและการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ
(๒) สถาบันการศึกษาและหน่วยงานทีจ่ ดั การศึกษาผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามเชีย่ วชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน
(๓) การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มีเป้าหมาย (๑) ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะ
ที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ (๒) คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ (๓) สถานศึกษาทุกระดับ
การศึ ก ษาสามารถจั ด กิ จ กรรม/กระบวนการเรี ย นรู ้ ต ามหลั ก สู ต รอย่ า งมี คุ ณ ภาพและมาตรฐาน
(๔) แหล่งเรียนรู้ สื่อต�ำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ�ำกัดเวลาและสถานที่ (๕) ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผล
มีประสิทธิภาพ (๖) ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล
(๗) ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
มีเป้าหมาย (๑) ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
(๒) การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส�ำหรับคนทุกช่วง (๓) ระบบข้อมูล
รายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผนการบริหาร
จัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การจัดการศึกษาเพือ่ สร้างเสริมคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
มีเป้าหมาย (๑) คนทุกช่วงวัย มีจิตส�ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน�ำแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ ารปฏิบตั ิ (๒) หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสือ่ การเรียนรูท้ สี่ ง่ เสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน�ำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ (๓) การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย
(๑) โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน และสามารถตรวจสอบ
ได้ (๒) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา (๓) ทุกภาคส่วนของสังคมมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาทีต่ อบสนองความต้องการของประชาชน
และพื้ น ที่ (๔) กฎหมายและรู ป แบบการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางการศึ ก ษารองรั บ ลั ก ษณะ
ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก�ำลังแรงงานของประเทศ (๕) ระบบบริหาร
งานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญก�ำลังใจ และส่งเสริม
ให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ
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๒.๔ แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
(ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๙) ก�ำหนดวิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” เป้าหมายหลักได้แก่ (๑) คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทย
มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม มีภมู คิ มุ้ กันต่อการเปลีย่ นแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต (๒) ก�ำลังคนได้รบั
การผลิตและพัฒนาเพือ่ เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ (๓) มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม
สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน (๔) คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
(๕) ระบบบริ ห ารจัดการการศึก ษามีป ระสิท ธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส ่ว นร่ว มจาก
ทุกภาคส่วน  
ก�ำหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่สามารถตอบสนองการพัฒนาที่ส�ำคัญในด้านต่างๆ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
ทีม่ งุ่ หวังให้คนไทยมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม มีภมู คิ มุ้ กันต่อการเปลีย่ นแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต
ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพและด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  ที่มุ่งหวัง
ให้มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และมีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิ ช าชี พ สามารถใช้ ศั ก ยภาพในการสอนได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ ซึ่ ง ตอบสนองการพั ฒ นา
ในด้านคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ผลิตและพัฒนาก�ำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของการพัฒนาประเทศ ที่มุ่งหวังให้ก�ำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน
ของประเทศ และมีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ และด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง
ตลอดชีวิต ที่มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบท
และสภาพพื้นที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการและด้านความเท่าเทียม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ที่มุ่งหวังให้
คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งตอบสนอง
การพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการ ด้านความเท่าเทียม และด้านประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา ทีม่ งุ่ หวังให้มกี ารใช้ทรัพยากรทัง้ ด้านงบประมาณและบุคลากรได้อย่างคุม้ ค่า ไม่เกิดการ
สูญเปล่า และมีความคล่องตัว ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านประสิทธิภาพ
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๒.๕ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (ราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๖๐)
มาตรา ๕๔ ก�ำหนดให้รัฐต้อง (๑) ด�ำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย (๒) ด�ำเนินการ
ให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด�ำเนินการด้วย (๓) รัฐต้องด�ำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษา
ตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกัน
ระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่
ด�ำเนินการ ก�ำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
ทัง้ นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซงึ่ อย่างน้อยต้องมีบทบัญญัตเิ กีย่ วกับการจัดท�ำแผนการศึกษา
แห่งชาติและการด�ำเนินการและตรวจสอบการด�ำเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย
(๔) การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตาม
ความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ (๕) ในการ
ด�ำเนินการให้เด็กเล็กได้รบั การดูแลและพัฒนาตามวรรคสองหรือให้ประชาชนได้รบั การศึกษาตามวรรคสาม
รัฐต้องด�ำเนินการให้ผขู้ าดแคลนทุนทรัพย์ได้รบั การสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการศึกษาตามความถนัดของตน
(๖) ให้จดั ตัง้ กองทุนเพือ่ ใช้ในการช่วยเหลือผูข้ าดแคลนทุนทรัพย์ เพือ่ ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ในการศึกษาและ
เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู
มาตรา ๗๖ ก�ำหนดให้รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน
การจัดท�ำบริการสาธารณะและการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการ
ประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็วไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรา ๒๕๘ ให้ด�ำเนินการปฏิรปู ประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (๑) ให้มกี ารน�ำ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดท�ำบริการสาธารณะ
(๒) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน (๓) ให้มีการปรับปรุง
และพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงานของรัฐและแผนก�ำลังคนภาครัฐให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง
และความท้าทายใหม่ๆ (๔) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐ (๕) ให้มี
การปรับปรุงระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ ด้านการศึกษา (๑) ให้สามารถเริม่ ด�ำเนินการให้เด็กเล็กได้รบั
การดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง เพือ่ ให้เด็กเล็กได้รบั การพัฒนาร่างกาย
จิ ต ใจ วิ นั ย อารมณ์ สัง คม และสติป ัญ ญาให้ส มกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย (๒) ให้ด�ำเนินการ
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ตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนตามมาตรา ๕๔ วรรคหก ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ (๓) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์
ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม
กับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทัง้ มีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล
ของผูป้ ระกอบวิชาชีพครู (๔) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพือ่ ให้ผเู้ รียนสามารถเรียนได้ตาม
ความถนัด และปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ บรรลุเป้าหมายดังกล่าวโดยสอดคล้องกัน
ทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่
๒.๖ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
		
๒.๖.๑ ค�ำสั่งฉบับที่ ๘/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ภาครัฐและภาคเอกชน สั่ง ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (ราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๕๙) ให้โอนบรรดา
อํานาจหน้าที่ของหน่วยงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้
ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากําลังของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการดําเนินงานโรงเรียน
ในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ไปเป็นอํานาจหน้าที่
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
		
๒.๖.๒ ค�ำสั่งฉบับที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จา่ ย สัง่ ณ วันที่ ๑๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๙ (ราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๕๙) ครอบคลุมการศึกษาตัง้ แต่ระดับ
ก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช. ๓) หรือเทียบเท่า และให้หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ด้วย
ข้อ ๓ ให้สว่ นราชการทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานดําเนินการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ๑๕ ปี
ให้ มี ม าตรฐานและคุ ณ ภาพโดยไม่ เ ก็ บ ค่ า ใช้ จ ่ า ยและให้ รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีกําหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๕ ปี เพื่อเสนอตามกระบวนการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี และให้กระทรวงศึกษาธิการจัดท�ำ
หรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อน�ำมาใช้แทนและขยายผลต่อจากค�ำสั่งนี้แล้วเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาภายในหกเดือนนับแต่วันที่ค�ำสั่งนี้ใช้บังคับ
		
๒.๖.๓ คําสั่งฉบับที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวง
ศึกษาธิการ สัง่ ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ (ราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๖๐) ก�ำหนดให้มอี งค์กรทีส่ �ำคัญ ได้แก่
(๑) คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค มีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกรรมการ (๒) สํานักงานศึกษาธิการภาค จํานวนสิบแปดภาค สังกัด
สํานั ก งานปลั ด กระทรวง กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (๓) คณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด (กศจ.)
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มีผวู้ า่ ราชการจังหวัด หรือรองผูว้ า่ ราชการจังหวัดทีไ่ ด้รบั มอบหมาย เป็นประธานกรรมการ (๔) สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ มีศกึ ษาธิการจังหวัด เป็นผูบ้ งั คับ
บัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง อยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของศึกษาธิการภาค ปฏิบตั ภิ ารกิจ
ของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก�ำหนด การปฏิบัติ
ราชการตามอ�ำนาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่างๆ ที่มอบหมาย โดยได้มีการ
ก�ำหนดให้การส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชนเป็นอ�ำนาจหน้าที่ของ
ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบอ�ำนาจ
ในการปฏิบัติราชการตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ด�ำเนินการแทน

๓. ผลการพัฒนาการศึกษาเอกชน ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

การจัดการศึกษาเอกชนในช่วงทีผ่ า่ นมา เป็นการด�ำเนินการตามพระราชบัญญัตโิ รงเรียนเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๐ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ  
และแผนยุทธศาสตร์สง่ เสริมการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ โดยมีผลการพัฒนาการศึกษาเอกชน
ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ซึ่งส่งผลเป็นสถานการณ์ปัจจุบันของการศึกษาเอกชน สรุปได้ดังนี้
๓.๑ ด้านคุณภาพของผู้เรียน
๓.๑.๑ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเอกชน จากการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ ระดับประถมศึกษา  มีคะแนนเฉลี่ยทุกวิชา  (ภาษาไทย
สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยประเทศ ในขณะที่ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นมีคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ประเทศ ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีวชิ าภาษาอังกฤษทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ประเทศ
เมื่อพิจารณาจากคะแนน O-NET นักเรียนโรงเรียนเอกชนในภาพรวม แม้หลายวิชาจะมีคะแนนสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยประเทศ แต่ก็ยังอยู่ในสถานการณ์เดียวกับคุณภาพการศึกษาของประเทศ โดยคะแนนเฉลี่ย
ในแต่ละระดับและในแต่ละวิชา ส่วนใหญ่ยงั ต�ำ่ กว่าร้อยละ ๕๐ มีเพียงคะแนนวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา 
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๖ เท่านัน้ ทีส่ งู กว่าร้อยละ ๕๐ ดังตาราง ๒ ในด้านของพัฒนาการ เมือ่ เปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่สูงกว่าหรือต�่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 
๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ มีผลต่างของคะแนนในแต่ละปีไม่แตกต่างกันมากนัก ดังแผนภาพ ๒
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ตาราง ๒ คะแนนเฉลี่ย O-NET นักเรียนโรงเรียนเอกชนเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของประเทศ
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
ระดับ ป.๖ /วิชา
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เฉลี่ย ๕ วิชา
ระดับ ม.๓ / วิชา
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เฉลี่ย ๕ วิชา
ระดับ ม.๖ / วิชา
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เฉลี่ย ๕ วิชา

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประเทศ
๔๕.๖๘
๔๔.๒๒
๓๖.๙๙
๓๕.๗๗
๓๗.๔๖
๔๐.๐๒

สช.
๕๐.๗๑*
๔๙.๑๒*
๔๗.๓๖*
๔๒.๒๒*
๔๑.๘๗*
๔๖.๒๖

ประเทศ
๔๕.๐๒
๓๘.๓๑
๓๓.๘๒
๔๑.๙๕
๓๗.๔๐
๓๙.๓๐

สช.
๔๙.๔๐*
๔๑.๘๕*
๔๑.๙๖*
๔๙.๐๓*
๔๑.๐๓*
๔๔.๖๕

ประเทศ
๔๔.๘๘
๕๐.๖๗
๓๖.๐๒
๓๘.๐๖
๔๒.๑๓
๔๒.๓๕

สช.
๔๗.๗๑*
๕๕.๗๐*
๔๖.๖๕*
๔๓.๐๐*
๔๖.๐๘*
๔๗.๘๓

ประเทศ
๔๙.๓๓
๔๙.๑๘
๔๐.๓๑
๔๓.๔๗
๔๒.๕๙
๔๔.๙๘

สช.
๕๒.๖๗*
๕๓.๕๓*
๕๑.๗๖*
๔๙.๒๐*
๔๕.๙๗*
๕๐.๖๓

ประเทศ
๕๒.๙๘
๔๖.๖๘
๓๔.๕๙
๔๐.๔๗
๔๑.๒๒
๔๓.๑๙

สช.
๕๖.๕๒*
๕๑.๑๕*
๔๕.๐๔*
๔๖.๒๗*
๔๔.๓๔*
๔๘.๖๖

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประเทศ
๕๔.๔๘
๔๗.๑๒
๒๘.๗๑
๒๖.๙๕
๓๕.๓๗
๓๘.๕๓

สช.
๕๔.๘๐*
๔๗.๒๖*
๓๑.๐๔*
๒๗.๒๓*
๓๕.๗๒*
๓๙.๒๑

ประเทศ
๔๔.๒๕
๓๙.๓๗
๓๐.๓๕
๒๕.๔๕
๓๗.๙๕
๓๕.๔๗

สช.
๔๔.๑๕
๓๙.๓๓
๓๒.๓๓*
๒๕.๗๒*
๓๘.๑๓*
๓๕.๙๓

ประเทศ
๓๕.๒๐
๔๖.๗๙
๒๗.๔๖
๒๙.๖๕
๓๘.๖๒
๓๕.๕๔

สช.
๓๕.๐๕
๔๖.๗๓
๒๙.๓๑*
๓๐.๖๑*
๓๙.๐๗*
๓๖.๑๕

ประเทศ
๔๒.๖๔
๔๖.๒๔
๓๐.๕๔
๓๒.๔๐
๓๗.๖๓
๓๗.๘๙

สช.
๔๒.๔๕
๔๖.๔๗*
๓๓.๖๙*
๓๓.๗๓*
๓๘.๐๕*
๓๘.๘๘

ประเทศ
๔๖.๓๖
๔๙.๐๐
๓๑.๘๐
๒๙.๓๑
๓๔.๙๙
๓๘.๒๙

สช.
๔๕.๘๖
๔๘.๗๕
๓๔.๙๑*
๒๙.๘๘*
๓๕.๒๑*
๓๘.๙๒

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประเทศ
๔๗.๑๙
๓๖.๒๗
๒๒.๑๓
๒๒.๗๓
๓๓.๑๐
๓๒.๒๘

สช.
๔๕.๕๓
๓๕.๔๗*
๒๔.๘๓*
๒๓.๔๖*
๓๒.๒๘
๓๒.๓๑

ประเทศ
๔๙.๒๖
๓๓.๐๒
๒๕.๓๕
๒๐.๔๘
๓๐.๔๘
๓๑.๗๒

สช.
๔๗.๒๙
๓๒.๓๙
๒๗.๗๗*
๒๐.๙๐*
๓๐.๐๐
๓๑.๖๗

ประเทศ
๕๐.๗๖
๓๖.๕๓
๒๓.๔๔
๒๑.๗๔
๓๒.๕๔
๓๓.๐๐

สช.
๔๘.๕๓
๓๕.๖๒
๒๕.๙๕*
๒๒.๑๕*
๓๒.๑๕
๓๒.๘๘

ประเทศ
๔๙.๓๖
๓๙.๗๐
๒๔.๙๘
๒๖.๕๙
๓๓.๔๐
๓๔.๘๑

สช.
๔๗.๗๐
๓๘.๖๕
๒๗.๔๙*
๒๖.๖๘*
๓๒.๙๑
๓๔.๖๙

ประเทศ
๕๒.๒๙
๓๕.๘๙
๒๗.๗๖
๒๔.๘๘
๓๑.๖๒
๓๔.๔๙

สช.
๔๙.๖๔
๓๔.๙๑
๓๐.๔๔*
๒๔.๘๘
๓๑.๐๓
๓๔.๑๘

ที่มา : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สังเคราะห์จากข้อมูลคะแนน O-NET
จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)) / * หมายถึง คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยประเทศ
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แผนภาพ ๒	ส่วนต่างระหว่างคะแนน O-NET เฉลี่ยรวม ๕ วิชา ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนกับคะแนน
เฉลี่ยประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

(-) หมายถึงคะแนนเฉลี่ยนักเรียนโรงเรียนเอกชนต�่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศ

ผลการประเมิน PISA ๒๐๑๕ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
๒๕๕๙) คะแนนกลุ่มโรงเรียนเอกชนทุกวิชามีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในล�ำดับที่ ๔ รองจากโรงเรียนที่เน้น
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิต โรงเรียนสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
(กรมสามัญเดิม) โดย วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย ๔๑๐ คะแนน ไม่แตกต่างจากกลุ่มโรงเรียนอื่นๆ
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ยกเว้น มีคะแนนเฉลี่ยต�่ำกว่ากลุ่มโรงเรียนเน้นวิทยาศาสตร์ฯ และกลุ่ม
โรงเรียนสาธิต อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ โดยมีคะแนนเฉลี่ยประมาณใกล้เคียงกับประเทศมอนเตเนโกร
จอร์เจีย และจอร์แดน เมือ่ เทียบกับ PISA ๒๐๑๒ มีคะแนนลดลงถึง ๒๗ คะแนน การอ่าน มีคะแนนเฉลีย่
๔๐๑ คะแนน ไม่แตกต่างจากกลุ่มโรงเรียนอื่นๆ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ยกเว้น มีคะแนนเฉลี่ยต�่ำกว่า
กลุ่มโรงเรียนเน้นวิทยาศาสตร์ฯ และกลุ่มโรงเรียนสาธิต อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ โดยมีคะแนนเฉลี่ย
ประมาณเท่ากับประเทศจอร์เจีย และคะแนนเฉลีย่ ใกล้เคียงกับประเทศกาตาร์ และเปรู เมือ่ เทียบกับ PISA
๒๐๑๒ มีคะแนนลดลงถึง ๓๖ คะแนน คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย ๔๐๕ คะแนน ไม่แตกต่างจากกลุ่ม
โรงเรียนอื่นๆ ยกเว้นกลุ่มโรงเรียนเน้นวิทยาศาสตร์ฯ และสาธิต เมื่อเทียบกับ PISA ๒๐๑๒ มีคะแนน
ลดลง ๑๓ คะแนน แต่ไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ โดยมีคะแนนเฉลี่ยประมาณใกล้เคียงกับประเทศเม็กซิโก
จอร์เจีย กาตาร์ และคอสตาริกา ซึ่งแสดงได้ตามแผนภาพ ๓ และ ๔
แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
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แผนภาพ ๓ คะแนน PISA เฉลี่ย ปี ๒๐๑๕ จ�ำแนกตามกลุ่มโรงเรียน
เน้นวิทยาศาสตร์

สาธิต

วิทยาศาสตร์

สพฐ.2(กรมสามัญเดิม)

สช.

สพฐ.1(ขยายโอกาส)

การอ่าน

กศท.(ท้องถิ่น)

กทม.

คณิตศาสตร์

แผนภาพ ๔ คะแนน PISA เฉลี่ยของนักเรียนโรงเรียนเอกชนปี ๒๐๑๒ และปี ๒๐๑๕

วิทยาศาสตร์
การอ่าน
คณิตศาสตร์
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๓.๑.๒ เมือ่ พิจารณาความแตกต่างของผลสัมฤทธิท์ างการเรียนระหว่างพืน้ ที่ (คะแนนเฉลีย่
O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๘) ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร มีคะแนนเฉลีย่ สูงสุด
รองลงมาคือภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส สตูล และ ๔ อําเภอของจังหวัดสงขลา 
(อ�ำเภอจะนะ นาทวี สะบายอย และเทพา) มีคะแนนเฉลี่ยต�่ำสุด ระดับระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย กรุงเทพมหานคร มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือภาคเหนือ โดยภาคใต้
๔ จังหวัดและ ๔ อ�ำเภอ มีคะแนนต�ำ่ สุด และคะแนนเฉลีย่ ของกรุงเทพมหานครทุกระดับชัน้ สูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยของภูมิภาค ดังแผนภาพ ๕
แผนภาพ ๕ คะแนน O-NET เฉลี่ยนักเรียนโรงเรียนเอกชนจ�ำแนกตามพื้นที่
กรุงเทพฯ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง
ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก
ภาคใต้

ภาคตะวันตก
ภาคใต้ (4 จังหวัด/4อ�ำเภอ)

ที่มา : ก ลุ่มงานนโยบายและแผน ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สังเคราะห์จากข้อมูลคะแนน O-NET
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน))
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๓.๑.๓ ด้านคุณภาพการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา
ปตตานี นราธิวาส สตูล และ ๔ อําเภอของจังหวัดสงขลา (อ�ำเภอจะนะ นาทวี สะบายอย และเทพา)
ยังต้องเร่งพัฒนา โดยเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชา (ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์) ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สูงกว่าหรือต�่ำกว่า
คะแนนเฉลีย่ ของประเทศ ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ พบว่ายังมีผลคะแนนตำ�่ กว่าคะแนนเฉลีย่
ของประเทศในทุกระดับ ดังแผนภาพ ๖ นอกจากนี้ การใช้ภาษาไทยของนักเรียนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดน
ภาคใต้ยังไม่มีทักษะที่ดีพอเนื่องจากการใช้ภาษาท้องถิ่นในการสื่อสาร ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อ
กระบวนการเรียนรูข้ องนักเรียนทีต่ อ้ งใช้ภาษาไทยเป็นหลัก ในขณะทีย่ งั ไม่มรี ะบบการเทียบโอนความรูใ้ น
วิชาศาสนาระหว่างศูนย์การศึกษาอิสลามประจ�ำมัสยิด (ตาดีกา) หรือสถาบันศึกษาปอเนาะกับการเรียน
การสอนในระบบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีโอกาสเพิ่มการเรียนรู้ในวิชา
สามัญมากขึน้ และนักเรียนยังขาดแหล่งเรียนรูต้ า่ งๆ ในพืน้ ที่ โดยเฉพาะแหล่งเรียนรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์
แผนภาพ ๖ ส่วนต่างระหว่างคะแนน O-NET เฉลี่ยรวม ๕ วิชา ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ กับคะแนนเฉลี่ยประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

ที่มา : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สังเคราะห์จากข้อมูลคะแนน O-NET
จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน))  
(-) หมายถึงคะแนนเฉลี่ยนักเรียนโรงเรียนเอกชนต�่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศ
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๓.๑.๔ เมือ่ พิจารณาความแตกต่างของผลสัมฤทธิท์ างการเรียนจ�ำแนกตามประเภทของ
การรับและไม่รับเงินอุดหนุน (คะแนนเฉลี่ย O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๘) โรงเรียนที่ไม่รับเงินอุดหนุน
ซึ่งต้องอาศัยค่าธรรมเนียมการศึกษาจากผู้ปกครองเพียงด้านเดียว มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ
โรงเรียนทีร่ บั เงินอุดหนุนทัว่ ไป (อุดหนุนประมาณร้อยละ ๗๐ ของอัตราค่าใช้จา่ ยรายบุคคล) ซึง่ ต้องเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนหนึง่ ส่วนโรงเรียนการกุศลทีร่ บั เงินอุดหนุนอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของอัตรา
ค่าใช้จ่ายรายบุคคล มีคุณภาพการศึกษาที่น้อยลงมาตามล�ำดับ ดังแผนภาพ ๗ เหตุผลอาจเนื่องมาจาก
ผู้เรียนในโรงเรียนที่ไม่รับเงินอุดหนุน ส่วนหนึ่งเป็นโรงเรียนที่มีช่ือเสียงและก�ำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาได้สูงกว่าเพดานที่รัฐควบคุมส�ำหรับโรงเรียนรับเงินอุดหนุน จึงมีทรัพยากรการศึกษาที่มากกว่า 
ดังนั้น ในด้านหนึ่งคุณภาพการศึกษาจึงเป็นการสะท้อนถึงความเหลื่อมล�้ำของผู้เรียน อย่างไรก็ตาม การที่
เงินอุดหนุนยังไม่สะท้อนต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา เช่น อัตราอุดหนุนที่ยังต�่ำ 
การอุดหนุนทีย่ งั ไม่สะท้อนตามคุณลักษณะทีแ่ ตกต่างกันของผูเ้ รียนแต่ละกลุม่ และการไม่ตอ้ งรับผิดชอบ
ต่อเงินอุดหนุนด้วยการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นต้น ก็อาจส่งผลต่อความด้อยคุณภาพการศึกษาได้
เช่นกัน
แผนภาพ ๗ คะแนน O-NET เฉลี่ยจ�ำแนกกลุ่มโรงเรียนที่ไม่รับเงินอุดหนุนและโรงเรียนรับเงินอุดหนุน
ไม่รับอุดหนุน

รับอุดหนุนทั่วไป (อุดหนุน 70%)

การกุศลของวัดฯ (อุดหนุน 100%)

การศึกษาสงเคราะห์ (อุดหนุน 100%)

รร.เอกชนสอนศาสนาอิสลามฯ (อุดหนุน 100%)

ที่มา : ก ลุ่มงานนโยบายและแผน ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สังเคราะห์จากข้อมูลคะแนน O-NET
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน))
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๓.๑.๕ จากการศึกษาเพื่อประเมินผลนโยบาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ปีแห่งการพัฒนา
ทักษะการอ่านและทักษะการคิด โดยส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนพบว่า ในด้านทักษะ
ที่จ�ำเป็นของนักเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ร้อยละ ๙๗.๒๓ มีทักษะการอ่านภาษาไทย
และร้อยละ ๗๔.๕๘ มีทักษะการเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ร้อยละ ๘๓.๖ มีทักษะ
การคิดวิเคราะห์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ร้อยละ ๙๔.๗๘ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ ๘๘.๔๖
และนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ร้อยละ ๘๙.๒๘ มีระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเทียบเท่า
หรือสูงกว่ากรอบมาตรฐาน (CEFR) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ร้อยละ ๙๐.๔๘ มีทักษะความคิด
สร้างสรรค์ โดยปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน ทักษะการคิด และทักษะ
การสือ่ สารภาษาอังกฤษ ได้แก่ การคัดกรองนักเรียนเพือ่ การฝึกทักษะเป็นรายบุคคล และการจัดห้องเรียน
ให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเกิดทักษะการอ่านและทักษะการเขียน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะ
การคิด ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการให้นักเรียนมีทักษะการคิด และปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้แก่ การสอนภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติ การใช้สื่อ
การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ การเข้าค่ายภาษาอังกฤษ และการอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร อย่างไรก็ตาม ส�ำนักงานฯ ยังขาดแนวทางส�ำหรับใช้ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่ครอบคลุมการสร้างทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ อย่างเป็นระบบ  
๓.๑.๖ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน จากการติดตามประเมินผลของส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โรงเรียนเอกชนในระบบมีการจัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ร้อยละ ๑๐๐ นอกจากนี้ โรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่ให้ความส�ำคัญในเรื่อง
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน เนื่องจากเป็นจุดแข็งที่ช่วยท�ำให้ผู้ปกครองไว้วางใจในการ
ส่งบุตรหลานเข้าเรียน รวมทั้งมีโรงเรียนที่มีคุณลักษณะที่เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ในสถานศึกษา  เช่น โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา  โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
โรงเรียนคาทอลิก โรงเรียนวิถีพุทธ เป็นต้น
๓.๑.๗ การอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานยังไม่มีความเชื่อมโยงกับ
คุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยโรงเรียนที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา
ไม่เกินอัตราที่กระทรวงศึกษาธิการก�ำหนดมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนทุกโรงเรียนตามจ�ำนวนนักเรียน ซึ่ง
เป็นการจัดสรรเงินอุดหนุนให้โรงเรียนไม่ใช่จัดสรรให้ผู้เรียนโดยตรง ท�ำให้สายความรับผิดชอบระหว่าง
โรงเรียนกับผูเ้ รียน และระหว่างโรงเรียนกับรัฐในฐานะผูจ้ ดั สรรงบประมาณไม่ชดั เจน และไม่สร้างแรงผลัก
ให้โรงเรียนต้องจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อดึงดูดผู้เรียน นอกจากนี้ ยังขาดการประเมินผล
ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของโรงเรียนที่รับเงินอุดหนุน
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๓.๑.๘ ขาดระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระบบ
ทีเ่ ป็นประเด็นส�ำคัญของการปฏิรปู การศึกษา เช่น ระบบการประเมินผลคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
ระบบการประเมินผลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ระบบ
การประเมินผลพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน เป็นต้น
๓.๑.๙ โรงเรียนเอกชนนอกระบบหลักสูตรระยะสั้นประเภทวิชาชีพ ศิลปะและกีฬา 
กวดวิชา สร้างเสริมทักษะชีวิต ซึ่งมีบทบาทส�ำคัญในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ยังขาดการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสามารถเทียบโอนวุฒิหรือหน่วยกิตการเรียน ขาดความเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตรของโรงเรียน
กับมาตรฐานฝีมือแรงงาน กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ หรือมาตรฐานการประกอบการที่ก�ำหนดโดยหน่วยงาน
ต่างๆ เช่น บริบาล นวดแผนไทย ขับรถยนต์ และมีข้อจ�ำกัดในด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา
ของผู้เรียน เนื่องจากมีความหลากหลายของหลักสูตรและเป็นการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น
๓.๑.๑๐ ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้มีการด�ำเนินการงาน/
โครงการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน ที่ส�ำคัญ ได้แก่ การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามแนวทางสะเต็มศึกษาประเทศไทย (มีโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา  ๑๑๘ โรง)  
การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียนของสถานศึกษาเอกชน (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้)  อบรมภาษาอังกฤษ
เชิงปฏิบตั กิ ารส�ำหรับครูผสู้ อนภาษาอังกฤษ หัวข้อ Common European Framework of Reference
for Language : CEFR  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ อบรม
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด อบรมบุคลากรทางการลูกเสือส�ำหรับผู้บริหารและครู พัฒนาการจัดการศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาศักยภาพครูภาษาไทยให้มีความรู้ ความเข้าใจ
และมีทักษะการใช้เทคนิคการสอนเชิงการคิด วิเคราะห์ และสร้างสรรค์ การแข่งขันทักษะวิชาการ
การจั ด สรรงบประมาณให้ ค ณะกรรมการประสานและส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชนจั ง หวั ด (ปสกช.)
อบรมครูตามความจ�ำเป็นของแต่ละพื้นที่ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
(ได้ แ ก่ พั ฒ นาผู้บ ริหาร ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิส ลาม สนับสนุนการเข้าศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตด้านวิชาชีพครู  หลักสูตรอนุปริญญา  ส่งเสริมการใช้หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
และหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบบูรณาการ  การเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน จัดอบรมผูน้ �ำ
การเปลี่ยนแปลงให้กับผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ปรับความรู้พ้ืนฐาน
และประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ จัดค่ายพรีโอลิมปิก
วิชาการส�ำหรับนักเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพและปลูกฝังทัศนคติทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฯลฯ)
การพัฒนาหลักสูตรและศูนย์ฝกึ วิชาชีพของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ เป็นต้น อย่างไรก็ตามเมือ่ พิจารณา
จากคุณภาพการศึกษาของนักเรียนแล้ว การด�ำเนินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษายังไม่สามารถ
ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนได้อย่างมีนัยส�ำคัญ
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๓.๒ ด้านโอกาสของผู้เรียน
๓.๒.๑ การศึกษาเอกชนช่วยสร้างโอกาสให้เด็กไทยได้เข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในปีการศึกษา  ๒๕๕๙ มีผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา  ระดับก่อนประถมศึกษาถึง
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ จ�ำนวน ๒,๑๘๐,๒๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๕ ของนักเรียนระดับเดียวกันของ
ทั้งประเทศ โดยเป็นนักเรียนที่รับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคลจากรัฐ เพื่อเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในโรงเรียนเอกชน จ�ำนวน ๒,๐๖๒,๘๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๕ ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนประเภท
สามัญศึกษา ดังตาราง ๓
ตาราง ๓ จ�ำนวนนักเรียนโรงเรียนประเภทสามัญศึกษาที่รับเงินอุดหนุนรายบุคคล
ประเภทโรงเรียน
๑. โรงเรียนรับเงินอุดหนุน
๑.๑ โรงเรียนทั่วไป (อุดหนุน ๗๐%)
๑.๒ โรงเรียนการกุศล (อุดหนุน ๑๐๐%)
(๑) ในพระราชูปถัมภ์
(๒) การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
(๓) การศึกษาสงเคราะห์
(๔) สอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ
(๕) การศึกษาพิเศษ
(๖) โรงเรียนเรียนร่วม (นร.พิการ ๗๔๘ โรงเรียน)
๒. ไม่รับอุดหนุน

จำ�นวนโรงเรียน
๓,๖๐๔
๓,๐๓๔
๕๗๐
๔
๑๖๒
๑๙๓
๑๙๒
๑๙
๒๙๐

จำ�นวนนักเรียน
๒,๐๖๒,๘๕๐
๑,๖๔๘,๐๙๘
๔๑๔,๗๕๒
๔,๔๘๒
๑๑๐,๓๑๗
๑๓๑,๙๑๓
๑๖๓,๕๔๓
๑,๖๔๑
๒,๘๕๖
๑๑๗,๓๗๒

ที่มา :	ขอ้ มูลนักเรียนรับอุดหนุน ณ วันที่ ๑๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๙ จากกลุม่ งานกองทุนและสวัสดิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน

๓.๒.๒ รัฐอุดหนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานส�ำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษา ในรูปของเงินอุดหนุนรายบุคคล ประกอบด้วย (๑) ค่าใช้จา่ ยพืน้ ฐาน (อัตราเดียวกับ
นักเรียนภาครัฐ) (๒) เงินสมทบเป็นเงินเดือนครู (ค�ำนวณเป็นอัตราเฉลี่ยต่อหัวนักเรียน) (๓) เงินอุดหนุน
สมทบเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้แก่ (๓.๑) โรงเรียนทั่วไป ให้การอุดหนุนเพิ่มร้อยละ ๑๐ ของอัตรา
ค่าใช้จ่ายรายบุคคลที่ใช้ในปี ๒๕๕๒ เพื่อช่วยลดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับผู้ปกครอง (๓.๒) โรงเรียน
การกุศล อุดหนุนสมทบเป็นค่าธรรมการศึกษาเพือ่ ให้ได้รบั เงินอุดหนุนเท่ากับอัตราประมาณร้อยละ ๑๐๐
ของอัตราค่าใช้จ่ายรายบุคคล) โดยโรงเรียนทั่วไปที่รับเงินอุดหนุนเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ไม่เกิน
อัตราที่กระทรวงศึกษาธิการก�ำหนด และโรงเรียนการกุศลต้องไม่เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ส�ำหรับ
นักเรียนพิการ อุดหนุนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในอัตราเดียวกับนักเรียนของภาครัฐ ดังตาราง ๔ - ๕
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ตาราง ๔ อัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคลนักเรียนในโรงเรียนทั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ระดับ
๑. ก่อนประถมศึกษา 

อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
เพิ่ม ๑๐%
รวมอัตรา ค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จ่าย
สมทบเป็น
นโยบาย
เงินอุดหนุน
การศึกษา
พื้นฐาน
เงินเดือนครู
เรียนฟรี
ปี ๒๕๕๒
๑,๗๐๐ ๖,๘๖๔.๕๐
๑,๐๘๖ ๙,๖๕๐.๕๐ ๕,๕๑๓.๕๐

ค่าใช้จ่าย
รายบุคคล
๑๕,๑๖๔

๒. ประถมศึกษา 

๑,๙๐๐

๖,๘๖๔.๕๐

๑,๐๕๖

๙,๘๒๐.๕๐

๕,๓๔๓.๕๐

๑๕,๑๖๔

๓. มัธยมศึกษาตอนต้น

๓,๕๐๐

๘,๕๘๒.๕๐

๑,๒๖๕ ๑๓,๓๔๗.๕๐

๔,๗๖๒.๕๐

๑๘,๑๑๐

๔. มัธยมศึกษาตอนปลาย

๓,๘๐๐

๘,๕๘๒.๕๐

๑,๒๙๕ ๑๓,๖๗๗.๕๐

๔,๔๓๒.๕๐

๑๘,๑๑๐

ตาราง ๕ อัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคลนักเรียนในโรงเรียนการกุศล ปีการศึกษา ๒๕๕๙

๑. ก่อนประถมศึกษา 

๑,๗๐๐

อุดหนุน
เพิ่ม ๑๐%
รวมอัตรา ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย
นโยบาย
เงินอุดหนุน
การศึกษา
รายบุคคล
เรียนฟรี
ปี ๒๕๕๒
๖,๘๖๔.๕๐
๔,๙๖๐ ๑๓,๕๒๔.๕๐
๑๓,๕๒๔.๕๐

๒. ประถมศึกษา 

๑,๙๐๐

๖,๘๖๔.๕๐

๔,๔๖๐ ๑๓,๒๒๔.๕๐

-

๑๓,๒๒๔.๕๐

๓. มัธยมศึกษาตอนต้น

๓,๕๐๐

๘,๕๘๒.๕๐

๓,๙๐๐ ๑๕,๙๘๒.๕๐

-

๑๕,๙๘๒.๕๐

๔. มัธยมศึกษาตอนปลาย

๓,๘๐๐

๘,๕๘๒.๕๐

๓,๙๐๐ ๑๖,๒๘๒.๕๐

-

๑๖,๒๘๒.๕๐

ระดับ

อุดหนุน
ค่าใช้จ่าย
พื้นฐาน

อุดหนุน
สมทบเป็น
เงินเดือนครู

ในช่วงระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ได้มีการปรับเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในส่วนของเงินสมทบเป็นเงินเดือนครู จ�ำนวน ๔ ครั้ง ดังตาราง ๖
โดยเป็นการปรับเพื่อช่วยเหลือให้ครูโรงเรียนเอกชนได้รับเงินเดือนไม่ต�่ำกว่าวุฒิปริญญาตรี เดือนละ
๑๕,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นอัตราขั้นต�่ำ  อย่างไรก็ตาม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภาครัฐ
มีเงินเดือนเฉลี่ยเดือนละ ๔๔,๐๐๐ บาท ซึ่งยังมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก
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ตาราง ๖ อัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สมทบเป็นเงินเดือนครู) ปี ๒๕๕๕ -๒๕๕๙
ระดับ

ปี ๒๕๕๔

ปี ๒๕๕๕

ปี ๒๕๕๖

ปี ๒๕๕๗

ปี ๒๕๕๙

เพิ่มจาก
ปี ๒๕๕๔

ร้อยละ
ที่เพิ่ม

ก่อนประถมศึกษา

๔,๔๐๖.๐๐ ๕,๐๐๗.๐๐ ๕,๗๘๔.๕๐ ๖,๖๐๐.๕๐ ๖,๘๖๔.๕๐ ๒,๔๕๘.๕๐

๕๕.๘

ประถมศึกษา

๔,๔๐๖.๐๐ ๕,๐๐๗.๐๐ ๕,๗๘๔.๕๐ ๖,๖๐๐.๕๐ ๖,๘๖๔.๕๐ ๒,๔๕๘.๕๐

๕๕.๘

มัธยมศึกษาตอนต้น

๕,๕๐๙.๕๐ ๖,๒๖๐.๕๐ ๗,๒๓๒.๕๐ ๘,๒๕๒.๕๐ ๘,๕๘๒.๕๐ ๓,๐๗๓.๐๐

๕๕.๘

มัธยมศึกษาตอนปลาย ๕,๕๐๙.๕๐ ๖,๒๖๐.๕๐ ๗,๒๓๒.๕๐ ๘,๒๕๒.๕๐ ๘,๕๘๒.๕๐ ๓,๐๗๓.๐๐

๕๕.๘

นั ก เรี ย นที่ รั บ เงิ น อุ ด หนุ น ส่ ว นใหญ่ มี ฐ านะปานกลางเช่ น เดี ย วกั บ นั ก เรี ย นภาครั ฐ
ซึง่ ทีผ่ า่ นมารัฐได้ให้การอุดหนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในส่วนของค่าจัดการเรียนการสอน
เพิ่มขึ้นตามล�ำดับ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและความจ�ำเป็นในการเร่งยกระดับ
คุณภาพการศึกษาแล้ว อัตราเงินอุดหนุนยังมีมูลค่าค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่าย
หรืองบประมาณต่อหัวนักเรียนของภาครัฐ เช่น ระดับประถมศึกษา รัฐจัดสรรงบประมาณส�ำหรับนักเรียน
ภาครัฐเฉลี่ย ๓๙,๓๓๙ บาทต่อคนต่อปี (งบด�ำเนินการ ๓๗,๔๓๘ บาท งบลงทุน ๑,๙๐๑ บาท :
ค�ำนวณจากงบประมาณปี ๒๕๖๐) ในขณะที่โรงเรียนเอกชนที่รับเงินอุดหนุนได้รับค่าใช้จ่าย ๑๕,๑๖๔
บาทต่อคนต่อปี (เงินอุดหนุน ๙,๘๒๐.๕๐ บาท ค่าธรรมเนียมการศึกษาจากผูป้ กครอง ๕,๓๔๓.๕๐ บาท)
ดังแผนภาพ ๘ ซึ่งไม่เพียงพอส�ำหรับการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพการศึกษาของนักเรียน นอกจากนี้ ปัจจุบนั ยังไม่มกี ารก�ำหนดอัตราค่าใช้จา่ ยต่อหัวระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในระดับคุณภาพตามมาตรฐานขั้นต�่ำที่เป็นที่ยอมรับ ส่งผลให้การค�ำนวณเพื่อขอปรับอัตรา
เงินอุดหนุนรายบุคคลนักเรียนโรงเรียนเอกชนขาดการยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตามหลักการ
ให้เอกชนร่วมจัดการศึกษา รัฐควรอุดหนุนค่าใช้จ่ายที่เพียงพอต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพไม่ต�่ำกว่า
มาตรฐานขั้นต�่ำให้กับผู้เรียน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเป็นธรรมส�ำหรับโรงเรียนเอกชนในการแข่งขัน
เพื่อจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการอุดหนุนค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รวมถึงค่าอาหารเสริม
(นม) นักเรียนโรงเรียนเอกชนได้รับการอุดหนุนในอัตราเดียวกับนักเรียนภาครัฐ
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แผนภาพ ๘ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักเรียนภาครัฐและนักเรียนโรงเรียนเอกชน

รัฐ
ค่าธรรมเนียมฯ
งบประมาณ

เอกชน
ก่อนประถม

รัฐ

ประถม

เอกชน

รัฐ

มัธยมฯต้น

เอกชน

รัฐ

เอกชน
มัธยมฯปลาย

ที่มา : ค ่าใช้จ่ายนักเรียนภาครัฐสังเคราะห์จากข้อมูลงบประมาณปี ๒๕๖๐ ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เฉพาะผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยไม่รวมงบลงทุน

เมื่อเปรียบเทียบงบประมาณของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกับงบประมาณ
ด้านการศึกษาของประเทศ ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ มีสดั ส่วนดังนี้ ปี ๒๕๕๕ ร้อยละ ๗.๐ ปี ๒๕๕๖ สัดส่วน
ร้อยละ ๗.๓ ปี ๒๕๕๗ สัดส่วนร้อยละ ๗.๕ ปี ๒๕๕๘ สัดส่วนร้อยละ ๗.๓ และปี ๒๕๕๙ สัดส่วนร้อยละ
๖.๙ และเมื่อเปรียบเทียบร้อยละที่เพิ่มขึ้นของงบประมาณ งบประมาณของส�ำนักงานฯ มีแนวโน้มลดลง
ในขณะที่งบประมาณด้านการศึกษาของประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังแผนภาพ ๙ - ๑๐
แผนภาพ ๙	งบประมาณด้านการศึกษาของประเทศและงบประมาณของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
งบประมาณด้านการศึกษา

งบประมาณการศึกษาเอกชน

ที่มา :	งบประมาณด้านการศึกษาของประเทศ (ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ๒๕๕๙) (หน่วย : ล้านบาท)/งบประมาณส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จากกลุ่มงานนโยบายและแผน ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
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แผนภาพ ๑๐ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของงบประมาณด้านการศึกษาของประเทศและการศึกษาเอกชน
ด้านการศึกษาประเทศ

การศึกษาเอกชน

๓.๒.๓ รัฐให้การอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
ตามความต้องการจ�ำเป็นที่แตกต่างกันของโรงเรียนและผู้เรียน เช่น อุดหนุนสมทบเป็นค่าธรรมเนียม
การศึกษาให้นักเรียนในโรงเรียนการกุศล อุดหนุนเพิ่มเป็นค่าใช้จ่ายให้กับนักเรียนพิการในโรงเรียน
การศึกษาพิเศษและโรงเรียนเรียนร่วม อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในโรงเรียนการกุศล
นักเรียนประสบภาวะทุพโภชนาการและนักเรียนยากจนในโรงเรียนทั่วไป อุดหนุนค่าก่อสร้างปรับปรุง
อาคารเรียนโรงเรียนการกุศลและโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างไรก็ตาม การอุดหนุนตาม
ความต้องการจ�ำเป็นที่เป็นอยู่ยังเป็นการอุดหนุนให้ตามลักษณะหรือประเภทของสถานศึกษาเป็นหลัก
ในขณะที่ควรต้องค�ำนึงถึงการช่วยเหลือตามความต้องการจ�ำเป็นที่แตกต่างกันของผู้เรียนที่กระจาย
อยูใ่ นโรงเรียนทุกกลุม่ อย่างทัว่ ถึง รวมถึงโรงเรียนทัว่ ไปทีผ่ เู้ รียนอาจไม่มกี �ำลังจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา 
๓.๒.๔ รัฐให้การอุดหนุนเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ส�ำหรับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยค�ำนึงถึงอัตลักษณ์และบริบทที่แตกต่างจากพื้นที่อื่น
เช่น เงินอุดหนุนค่าบริหารจัดการ ค่าตอบแทนครูสอนศาสนา ส�ำหรับศูนย์การศึกษาอิสลามประจ�ำมัสยิด
(ตาดีกา) สถาบันศึกษาปอเนาะ และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญและโรงเรียน
ที่สอนศาสนาอย่างเดียว เงินอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา (อุดหนุนรายบุคคลเพิ่มเติม
๑๐ – ๑๕% ของอัตราค่าใช้จา่ ยรายบุคคล)  เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดน
ภาคใต้ (อุดหนุนเป็นรายเดือนส�ำหรับครูคนละ ๒,๕๐๐ บาท) เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในโครงการตามพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นต้น
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๓.๒.๕ นักเรียนโรงเรียนประเภทสามัญศึกษาทีเ่ รียนในห้องเรียนหลักสูตร English Program
และนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาสูงกว่าคุณภาพมาตรฐานทั่วไป ซึ่งโรงเรียนจ�ำเป็นต้องเก็บ
ค่าธรรมเนียมสูงกว่าอัตราที่กระทรวงศึกษาธิการก�ำหนดเพื่อจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูงกว่า
มาตรฐานทั่วไป ยังไม่ได้รับการอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในขณะที่นักเรียน
ในโรงเรียนของรัฐได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายส�ำหรับการศึกษาพื้นฐานเช่นเดียวกับนักเรียนในห้องเรียน
ทั่วไป สภาพดังกล่าวไม่เอื้อต่อการส่งเสริมโอกาสให้นักเรียนและโรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่สูงกว่ามาตรฐานทั่วไป โดยใช้หลักการให้ผู้เรียนร่วมระดมทรัพยากร และส่งผลกระทบต่อโอกาส
ในการเรียนในห้องเรียนคุณภาพประเภทอืน่ ๆ เช่น ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เป็นต้น เนือ่ งจากนักเรียน
และโรงเรียนไม่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐเพื่อช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่าย
๓.๒.๖ เด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ยังไม่สามารถ
ได้รับการอุดหนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานจากรัฐ เนื่องจากขาดหลักฐานและการก�ำหนดเลขรหัส
ประจ�ำตัว ๑๓ หลัก ซึ่งตามหลักการของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ให้ขยายโอกาส
ทางการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทยโดยเปิดกว้างให้ทกุ คนทีอ่ าศัย
ในประเทศสามารถเข้าเรียนได้โดยไม่จ�ำกัดระดับ ประเภท หรือพื้นที่การศึกษา  ทั้งการรับเข้าเรียน
ลงทะเบี ย นนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา  และการออกหลั ก ฐานการศึ ก ษาเมื่ อ ส�ำเร็ จ การศึ ก ษาแต่ ล ะระดั บ
ตามระเบียบฯ และแนวปฏิบัติ รวมถึงการให้เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายหัว
๓.๒.๗ การศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบมีหลักสูตรที่หลากหลาย ยืดหยุ่น
จัดการสอนได้ตรงตามความต้องการของผูเ้ รียน สามารถช่วยพัฒนาก�ำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการ
ในการพัฒนาประเทศ ช่วยสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการเรียนรู้เพื่อการประกอบอาชีพ
และรองรับสังคมสูงวัย แต่ยังขาดการเข้าถึงแหล่งทุนของผู้เรียน โดยเฉพาะผู้ที่มีฐานะยากจนที่ต้องการ
ศึกษาเพื่อน�ำไปประกอบอาชีพ ผู้พิการหรือผู้สูงวัยที่ต้องการเสริมสร้างทักษะการด�ำรงชีวิตที่เหมาะสม
๓.๓ ด้านประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
๓.๓.๑ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา 
ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ โดยส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
มีโรงเรียนรับการประเมินระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จ�ำนวน ๕,๓๙๗ แห่ง (มีการนับซำ�้
เนื่องจากบางแห่งเปิดทั้งระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน) มีโรงเรียนได้รับการรับรอง ๔,๔๖๕ แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ ๘๒.๗๓ โรงเรียนที่ไม่ได้รับการรับรอง จ�ำนวน ๙๓๒ โรง คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒๗ ดังตาราง ๗
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ตาราง ๗ จ�ำนวนโรงเรียนประเภทสามัญศึกษาที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากส�ำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
รวม
ร้อยละ

ปฐมวัย
(๘๖๕ โรง)
รับรอง ไม่รับรอง
๔๒๗
๓๗๗
๓๐
๒๑
๗
๓
๘๐๔
๖๑
๙๒.๙
๗.๑

ขั้นพื้นฐาน
(๔๗๘ โรง)
รับรอง ไม่รับรอง
๓๘
๑๖๙
๑๔๗
๑๑๑
๙
๔
๒๐๗
๒๗๑
๔๓.๓
๕๖.๗

เปิดสองระดับ (๒,๐๒๗ โรง)
ปฐมวัย
ขั้นพื้นฐาน
รับรอง ไม่รับรอง รับรอง ไม่รับรอง
๒๕๐
๑,๑๕๓
๘๐๖
๔๔ ๑,๒๔๕
๓๗๓
๒๑
๑๕๐
๘
๑
๒
๑
๑,๙๕๙
๖๘ ๑,๔๙๕
๕๓๒
๙๖.๖
๓.๔
๗๓.๘
๒๖.๒

ที่มา : ข้อมูลจากกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

๓.๓.๒ โรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง ดังแผนภาพ ๑๑
ส่งผลต่อจ�ำนวนเงินอุดหนุนรายบุคคลและค่าธรรมเนียมการศึกษาทีไ่ ด้รบั ซึง่ ต้องขึน้ อยูก่ บั จ�ำนวนนักเรียน
อาจไม่เพียงพอเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนส่วนหนึ่ง
ทีไ่ ม่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาได้หรือเก็บได้ไม่เต็มอัตราทีก่ ระทรวงศึกษาธิการก�ำหนดให้สามารถ
เก็บได้เนื่องจากฐานะทางเศรษฐกิจของนักเรียน และโรงเรียนขนาดเล็กที่รับเงินอุดหนุนมีความเสี่ยง
ต่อการเลิกกิจการ
แผนภาพ ๑๑ สัดส่วนจ�ำนวนโรงเรียนเอกชนจ�ำแนกตามขนาดของโรงเรียน

12% 5%
33%

50%

น้อยกว่า 300 คน = 1,855 รร.
300-999 คน = 1,239 รร.
1,000-1,999 คน = 443 รร.
2,000 คนขึ้นไป = 199 รร.

ที่มา :	สงั เคราะห์จากข้อมูลสถิตกิ ารศึกษาเอกชนปีการศึกษา ๒๕๕๙ กลุม่ งานทะเบียน ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน /
นับเฉพาะโรงเรียนที่มีข้อมูลจ�ำนวนนักเรียน
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นอกจากนี้ ขนาดของโรงเรียนยังมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน เมื่อเปรียบเทียบคะแนน O-NET เฉลี่ย ซึ่งเป็นผลลัพธ์ของระบบการจัดการศึกษา จ�ำแนก
ตามขนาดของโรงเรียนพบว่า  ในทุกระดับชั้น โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียน ๒,๐๐๐ คนขึ้นไป
มีคะแนนเฉลีย่ สูงสุด รองลงมาคือโรงเรียนขนาดใหญ่ (นักเรียน ๑,๐๐๐ - ๑,๙๙๙ คน) โรงเรียนขนาดกลาง
(นักเรียน ๓๐๐ - ๙๙๙ คน) และโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนน้อยกว่า  ๓๐๐ คน) มีคะแนนเฉลี่ยต�่ำสุด
ดังแผนภาพ ๑๒
แผนภาพ ๑๒ คะแนน O-NET เฉลี่ยจ�ำแนกตามขนาดของโรงเรียนเอกชน
น้อยกว่า 300 คน
43.6 44.5

300-999 คน

1,000-1,999 คน

47.1 52.3
33.3

ป.6

35.0

38.2

ม.3

2,000 คนขึ้นไป

42.7
27.8 29.1

32.4

37.1

ม.6

ที่มา : สังเคราะห์จากข้อมูลคะแนน O-NET ปี ๒๕๕๙ จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

๓.๓.๓ เมื่อพิจารณาด้านผลลัพธ์ของการจัดการศึกษาจากคะแนน O-NET โรงเรียน
เอกชนส่วนใหญ่มีคุณภาพการศึกษายังไม่เป็นที่น่าพอใจ โรงเรียนที่จัดการศึกษามีคุณภาพผ่านเกณฑ์
ร้อยละ ๕๐ มีจ�ำนวนน้อยมาก โดยระดับประถมศึกษา มีโรงเรียนที่มีคะแนน O-NET เฉลี่ยรวมทุกวิชา
ต�่ำกว่าร้อยละ ๕๐ จ�ำนวน ๑,๕๖๐ โรง คะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป ๖๑๑ โรง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
คะแนนต�่ำกว่าร้อยละ ๕๐ จ�ำนวน ๑,๑๙๖ โรง คะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป ๘๔ โรง ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย คะแนนต�ำ่ กว่าร้อยละ ๕๐ จ�ำนวน ๖๖๔ โรง คะแนนร้อยละ ๕๐ ขึน้ ไป ๑๘ โรง โดยมีสดั ส่วน
แสดงได้ตามแผนภาพ ๑๓
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แผนภาพ ๑๓ ร้อยละของโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนน O-NET เฉลี่ยต�่ำกว่า ๕๐ คะแนน
ต�่ำกว่า 50 คะแนน

28.1%

50 คะแนนขึ้นไป

6.6%

2.6%

93.4%

97.4%

ม.3

ม.6

71.9%

ป.6

ที่มา : สังเคราะห์จากข้อมูลคะแนน O-NET ปี ๒๕๕๙ จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

๓.๓.๔ โรงเรียนเอกชนส่วนหนึ่งมีศักยภาพในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสูงกว่าหรือ
มี รู ป แบบที่ โ ดดเด่ น จากคุ ณ ภาพมาตรฐานทั่ ว ไป เป็ น โรงเรี ย นทางเลื อ กที่ ส ามารถสนองตอบต่ อ
ความต้ องการของผู้ป กครองและผู้เรียน มีก ารน�ำนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ โรงเรียนวิถีพุทธ ห้องเรียน
English Program ซึง่ ควรมีแนวทางส่งเสริมให้โรงเรียนมีความยืดหยุน่ และคล่องตัวในการจัดท�ำหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลให้มากขึ้น เพื่อช่วยส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เป็น
อัตลักษณ์ของโรงเรียน และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ได้ก�ำหนดให้
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีอ�ำนาจหน้าที่ก�ำหนดมาตรฐานและแผนพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาเอกชน
นอกจากนี้ จากการประเมินโรงเรียนเอกชนที่มีระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากล (สูงกว่า
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานทัว่ ไป) มีโรงเรียนเอกชนทีผ่ า่ นเกณฑ์การประเมินของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ�ำนวน ๖๐ โรง  จ�ำแนกเป็น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ�ำนวน ๒๒ โรง ปีการศึกษา ๒๕๕๘
จ�ำนวน ๒๖ โรง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ�ำนวน ๑๔ โรง ซึ่งโรงเรียนที่มีคุณภาพสูงดังกล่าวเป็นจุดแข็งของ
การศึกษาเอกชน สามารถเป็นแบบอย่างการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กบั โรงเรียนอืน่ ๆ ซึง่ ส�ำนักงานฯ
ควรมีแนวทางส่งเสริมให้โรงเรียนเหล่านี้ได้รับประโยชน์จากผลการประเมินคุณภาพด้วยเพื่อกระตุ้นให้
โรงเรียนเอกชนมีการยกระดับคุณภาพ
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เมื่อพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นรายโรงเรียน โรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียง
หลายแห่งจัดการศึกษาได้คุณภาพมาตรฐานเทียบเท่ากับโรงเรียนที่มีช่ือเสียงของรัฐ การแข่งขันวิชาการ
ในระดับนานาชาติสว่ นใหญ่จะมีนกั เรียนโรงเรียนเอกชนได้รบั รางวัลร่วมอยูด่ ว้ ย ในขณะทีก่ ารจัดการศึกษา
ในระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนได้รับความนิยมจากผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสัดส่วน
ที่สูงกว่าระดับชั้นอื่น โดยมีสัดส่วนนักเรียนรัฐต่อเอกชน ๖๔ : ๓๖ และโรงเรียนเอกชนยังคงมีจุดแข็ง
ด้านการจัดการศึกษาอนุบาลสามขวบ แต่ก็เสี่ยงต่อจ�ำนวนผู้เรียนที่อาจลดลง จากการขยายการจัด
การศึกษาอนุบาลสามขวบของโรงเรียนรัฐและท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญและประชากรวัยเรียนที่ลดลง
๓.๓.๕ ในส่วนมาตรฐานของโรงเรียนนานาชาติ ได้รบั การยอมรับว่ามีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน
สากล ส่วนใหญ่มผี ลการประกันคุณภาพภายในระดับดีมาก ดังตาราง ๘ และในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ต้องผ่านการประเมินคุณภาพจากองค์กรต่างประเทศและส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา  ซึ่งส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ต้องมีแนวทางการด�ำเนินงานที่เป็น
มาตรฐานสากลในการก�ำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนที่สอดคล้องกับบริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียน
นานาชาติ เช่น ด้านการพิจารณาหลักสูตร ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ด้านการเทียบโอน
วุฒิการศึกษา เป็นต้น
ตาราง ๘ ผลการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนนานาชาติ
ปี พ.ศ.

จำ�นวน รร.

ระดับการประกันคุณภาพภายใน

Joint

๓๘

ไม่
รับรอง
-

๑๗

๙

๓๐

-

๑๗

๔๐

๒

๔๒

-

๒๕

๕๖

๔๖

๙

๕๖

-

๓๑

๒๒

๓๔

๓๐

๔

๓๔

-

๑๗

๗๗

๒๐๐

๑๗๐

๒๙

กทม.

ภูมิภาค

รวม

ดีมาก

ดี

๒๕๕๕

๒๙

๙

๓๘

๓๓

๕

๒๕๕๖

๑๒

๑๘

๓๐

๒๑

๒๕๕๗

๒๖

๑๖

๔๒

๒๕๕๘

๔๔

๑๒

๒๕๕๙

๑๒
๑๒๓

พอใช้

๑
๑

รับรอง

๒๐๐

๑๐๗

ที่มา : ก ลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน / Joint หมายถึง ผ่านการประเมิน
ทั้งองค์กรต่างประเทศและส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

๓.๓.๖ การส่งเสริมระบบวิชาชีพครูในโรงเรียนเอกชนยังขาดประสิทธิภาพ ครูโรงเรียน
เอกชนถูกก�ำหนดให้ต้องมีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพตามที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทาง
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ก�ำหนด เช่นเดียวกับข้าราชการครู แต่ในทางปฏิบัติครูโรงเรียนเอกชนมีสถานะ
เป็นเพียงพนักงานของโรงเรียน ได้รบั ค่าตอบแทนและสวัสดิการทีต่ ำ�่ กว่าข้าราชการครูมาก ส่งผลต่อขวัญ
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ก�ำลังใจและการพัฒนาสมรรถนะการสอนของครู ครูทมี่ ที กั ษะและประสบการณ์การสอนไปสอบบรรจุเป็น
ข้าราชการครูหรือย้ายไปสอนในโรงเรียนที่มีคุณภาพสูงกว่า  ท�ำให้การสอนไม่ต่อเนื่องและส่งผลให้
โรงเรียนเอกชนไม่สามารถเลือกครูทมี่ คี วามรูค้ วามสามารถหรือมีคณ
ุ วุฒทิ ตี่ รงกับวิชาทีส่ อนได้ นอกจากนี้
ครูส่วนใหญ่ยังขาดการพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ หรือการสอน
แบบ Active Learning ทีเ่ น้นให้ผเู้ รียนเป็นศูนย์กลางเพือ่ ให้เกิดกระบวนการคิดและการเรียนรูด้ ว้ ยตัวเอง
อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการโดยเอกชนช่วยให้ครูมีการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
ตอบสนองต่อเป้าหมายของโรงเรียนได้รวดเร็วกว่าระบบราชการ
๓.๓.๗ โรงเรียนเอกชนยังได้รับการส่งเสริมด้านการพัฒนาคุณภาพวิชาการจากรัฐ
ค่อนข้างน้อย ในขณะทีเ่ งินอุดหนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานยังอยูใ่ นอัตราทีต่ ำ 
�่ ไม่เพียงพอ
ส�ำหรับการพัฒนาคุณภาพด้วยโรงเรียนเอง นอกจากนี้ มีปัญหาโรงเรียนบางแห่งไม่ให้ความส�ำคัญกับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเน้นเพียงการบริหารจัดการเงินอุดหนุน การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาให้กบั โรงเรียนเอกชน ยังไม่มงุ่ ไปทีก่ ารเสริมสร้างศักยภาพของโรงเรียนให้มคี วามเข้มแข็ง
และใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาตัวเอง ยังเป็นเพียงการพัฒนาที่ปลายเหตุ เช่น การอบรมครู อบรม
นักเรียน และยังไม่สอดคล้องกับความต้องการจ�ำเป็นทีแ่ ตกต่างกันของโรงเรียนแต่ละกลุม่ เช่น โรงเรียนที่
มีคะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนอยูใ่ นระดับตำ�่ มากควรได้รบั การพัฒนาเร่งด่วนก่อน เป็นต้น
๓.๓.๘ ตามกฎหมายก�ำหนดให้ โรงเรี ย นเอกชนเป็ น นิ ติ บุ ค คล ท�ำให้ มี อ�ำนาจใน
การก�ำหนดทิศทางการบริหาร ก�ำหนดนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ของโรงเรียน มีความคล่องตัวและ
ยืดหยุน่ ในการบริหารจัดการศึกษา สามารถระดมทรัพยากรการศึกษาได้ ในขณะเดียวกันระบบการบริหาร
งานที่ ขึ้ น อยู ่ กับ การตัดสินใจของผู้รับ ใบอนุญ าตก็เสี่ยงต่อการด้อยคุณ ภาพหรือการเลิกล้มกิจการ
โดยรัฐไม่สามารถควบคุมหรือเข้าไปแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที
๓.๓.๙ ขาดระบบและกลไกการก�ำกับ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล เพือ่ ให้การบริหาร
จัดการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และอยู่บนหลักความรับผิดชอบ เช่น
การเปิดเผยข้อมูลด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของโรงเรียนเพือ่ การตรวจสอบและสร้างความเป็นธรรม
ให้กับผู้ปกครองและผู้เรียนในฐานะผู้บริโภค การวางระบบการจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทีส่ ะท้อนประสิทธิภาพการจัดการศึกษา การก�ำหนดมาตรการลงโทษในกรณีทโี่ รงเรียนไม่ด�ำเนินการตาม
กฎ ระเบียบ หรือจัดการศึกษาไม่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เป็นต้น
๓.๓.๑๐ โรงเรียนเอกชนนอกระบบมีความแตกต่างหลากหลายทั้งในด้านหลักสูตร
และมาตรฐานคุณภาพ มีการเปลี่ยนแปลงการด�ำเนินการอย่างรวดเร็ว ในขณะที่โรงเรียนบางแห่ง
จัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ด�ำเนินการตามที่ได้รับอนุญาต และไม่รายงานข้อมูลต่อส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ท�ำให้ยากต่อการเข้าไปช่วยส่งเสริมอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้
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มีการควบคุมด้านกฎ ระเบียบ และมาตรฐานการด�ำเนินงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
ทีโ่ รงเรียนเปิดสอน ซึง่ กระทบกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน เช่น ด้านการบริบาล การนวดสปา ทีต่ อ้ ง
เกี่ยวข้องกับระเบียบและมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข การสอนขับรถยนต์ที่ต้องเกี่ยวข้องกับ
ระเบียบและมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก เป็นต้น ซึง่ ส�ำนักงานฯ ต้องเพิม่ การด�ำเนินงานด้านภาคี
เครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ และโรงเรียนเอกชนเพือ่ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพมาตรฐานและ
มีความคล่องตัว
๓.๓.๑๑ ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ด�ำเนินการงานและ
โครงการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ที่ส�ำคัญ เช่น การตรวจติดตาม ประเมิน
ผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา นานาชาติ และนอกระบบ  ส่งเสริมและพัฒนา
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพสูม่ าตรฐานสากล อุดหนุนสือ่ การเรียนการสอน ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนที่รับเงินอุดหนุน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (สมาร์ทคลาสรูม)  บริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบเพื่อให้โรงเรียนกู้หรือยืมไปใช้
ในการก่อสร้าง หรือการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ การจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน
ตามหลักสูตรและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เป็นต้น ซึ่งควรมีการส่งเสริมให้โรงเรียนยกระดับ
คุณภาพการศึกษาโดยผ่านช่องทางต่างๆ ทีม่ อี ยู่ เช่น โรงเรียนรางวัลพระราชทาน การแข่งขันด้านวิชาการ
และวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติ เป็นต้น ควรมีการท�ำพันธะสัญญากับโรงเรียนในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาโดยรัฐสนับสนุนงบประมาณแบบมีเงื่อนไข สร้างเครือข่ายการพัฒนาโดยรวมกลุ่มและ
สนับสนุนโรงเรียนทีม่ คี วามมุง่ มัน่ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพือ่ กระตุน้ ให้เกิดการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาทั้งระบบ
๓.๔ ด้านบทบาทการมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษา
๓.๔.๑ เมื่อเปรียบเทียบจ�ำนวนนักเรียนโรงเรียนเอกชน ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๕ –
๒๕๕๙ โรงเรียนประเภทสามัญศึกษา เพิม่ ขึน้ ๗,๗๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๔ โรงเรียนนานาชาติ เพิม่ ขึน้
๑๕,๕๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๘  โรงเรียนเอกชนนอกระบบหลักสูตรระยะสัน้ เพิม่ ขึน้ ๒๒๖,๕๘๖ คน
คิดเป็นร้อยละ ๒๙ สถาบันศึกษาปอเนาะ เพิม่ ขึน้ ๕,๖๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๖ และศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ�ำมัสยิด (ตาดีกา) นักเรียนลดลง ๑๑,๓๘๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๓ และเมื่อเปรียบเทียบ
สัดส่วนนักเรียนในระบบรัฐต่อเอกชน มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๔ ที่สัดส่วน ๘๐.๔ : ๑๙.๖ เป็น
๗๘.๕ : ๒๑.๕ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งมีจ�ำนวนและสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นไม่มาก ดังตาราง ๙ - ๑๐
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ตาราง ๙ เปรียบเทียบจ�ำนวนโรงเรียน นักเรียน ครู ในโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๙
ประเภท
๑. โรงเรียนในระบบ

โรงเรียน
๒๕๕๕

๒๕๕๙

นักเรียน
เพิ่มขึ้น

๒๕๕๕

๒๕๕๙

เพิ่มขึ้น

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 ก่อนประถมศึกษา

๓,๑๓๐

๓,๔๒๕

๒๙๕

๖๔๑,๔๕๓

๖๓๐,๖๖๕

-๑๐,๗๘๘

            ๑.๑.๒ ประถมศึกษา

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 ปลาย

๕๙๑

๗๓๔

๑๔๓

๑๗๖,๒๕๔

๑๖๑,๔๕๕

-๑๔,๗๙๙

๑.๒ ประเภทนานาชาติ

๑๓๘

๑๗๕

๓๗

๓๕,๔๓๖

๕๐,๙๕๘

๑๕,๕๒๒

๗,๗๐๑

๘,๕๗๒

๘๗๑

๑,๐๓๗,๐๘๓

๑,๒๕๗,๙๑๑ ๒๒๐,๘๒๘

๕,๒๒๑

๕,๙๘๗

๗๖๖

๗๘๒,๕๑๗

๑,๐๐๙,๑๐๓ ๒๒๖,๕๘๖

             ๒.๑.๑ สอนศาสนา

๑๙๔

๑๘๘

-๖

๑๑,๕๙๔

๑๒,๑๑๐

๕๑๖

             ๒.๑.๒ ศิลปและกีฬา

๕๐๓

๖๑๖

๑๑๓

๓๙,๙๔๑

๔๑,๐๐๖

๑,๐๖๕

             ๒.๑.๓ วิชาชีพ

๒,๔๗๕

๒,๖๕๙

๑๘๔

๒๗๔,๔๗๗

๔๓๕,๗๗๔ ๑๖๑,๒๙๗

             ๒.๑.๔ กวดวิชา

๒,๐๐๕

๒,๔๒๒

๔๑๗

๔๕๓,๘๘๑

๔๙๑,๕๓๘

๓๗,๖๕๗

             ๒.๑.๕ สร้างเสริมทักษะชีวติ

๔๔

๑๐๒

๕๘

๒,๖๒๔

๒๘,๖๗๕

๒๖,๐๕๑

๒.๒ สถาบันศึกษาปอเนาะ

๔๒๐

๔๗๙

๕๙

๓๘,๖๑๒

๔๔,๒๓๕

๕,๖๒๓

๒.๓ ศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจำ�มัสยิด(ตาดีกา)

๒,๐๖๐

๒,๑๐๖

๔๖

๒๑๕,๙๕๔

๒๐๔,๕๗๓

-๑๑,๓๘๑

๑๑,๕๔๘ ๑๒,๖๔๑

๑,๐๙๓

๓,๒๔๕,๐๑๓

๒. โรงเรียนนอกระบบ
๒.๑ หลักสูตรระยะสั้น

รวม

๓,๔๘๙,๐๙๑ ๒๔๔,๐๗๘

ที่มา : สถิติการศึกษาเอกชน ปี ๒๕๕๕ ข้อมูลปี ๒๕๕๙ จากกลุ่มงานทะเบียน ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
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ตาราง ๑๐  สัดส่วนนักเรียนในระบบ รัฐ : เอกชน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘
ระดับ / ปีการศึกษา

ปี ๒๕๕๔

ปี ๒๕๕๕

ปี ๒๕๕๖

ปี ๒๕๕๗

ปี ๒๕๕๘

๑,๒๑๘,๘๔๖

๑,๑๘๙,๒๗๘

๑,๑๓๑,๑๙๙

๑,๑๑๑,๑๑๙

๑,๑๐๘,๖๙๐

๖๑๙,๓๖๔

๖๔๑,๔๕๓

๖๓๗,๔๕๙

๕๗๙,๖๕๒

๖๓๒,๓๘๓

๖๖.๓ : ๓๓.๗

๖๕.๐ : ๓๕.๐

๖๔.๐ : ๓๖.๐

๖๕.๗ : ๓๔.๓

๖๓.๗ : ๓๖.๓

๔,๐๐๙,๐๒๘

๓,๙๒๓,๕๑๕

๓,๘๖๗,๖๔๐

๓,๘๓๖,๓๕๒

๓,๗๘๙,๖๐๑

๙๘๔,๐๐๑

๑,๐๑๕,๕๒๙

๑,๐๓๕,๙๓๙

๑,๐๒๕,๔๕๙

๑,๐๗๖,๘๔๘

๘๐.๓ : ๑๙.๗

๗๙.๔ : ๒๐.๖

๗๘.๙ : ๒๑.๑

๗๘.๙ : ๒๑.๑

๗๗.๙ : ๒๒.๑

๒,๒๗๐,๘๓๘

๒,๑๒๐,๙๕๐

๒,๐๔๓,๙๙๒

๑,๙๙๗,๑๖๑

๑,๙๘๒,๑๗๔

๓๕๓,๓๓๙

๓๓๙,๒๕๘

๓๓๒,๐๐๔

๓๑๗,๗๙๔

๓๒๖,๒๖๕

๘๖.๕ : ๑๓.๕

๘๖.๒ : ๑๓.๘

๘๖.๐ : ๑๔.๐

๘๖.๓ : ๑๓.๗

๘๕.๙ : ๑๔.๑

๑,๑๘๗,๒๗๕

๑,๒๒๑,๐๓๒

๑,๒๕๘,๘๗๔

๑,๒๒๕,๐๖๔

๑,๑๗๔,๑๕๙

๑๖๔,๙๔๗

๑๗๖,๒๕๔

๑๗๙,๐๗๘

๑๗๒,๗๕๔

๑๖๙,๙๐๔

๘๗.๘ : ๑๒.๒

๘๗.๔ : ๑๒.๖

๘๗.๕ : ๑๒.๕

๘๗.๖ : ๑๒.๔

๘๗.๔ : ๑๒.๖

   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

ก่อนประถมศึกษา
   นักเรียนรัฐ
   นักเรียนเอกชน
   สัดส่วนรัฐ : เอกชน
ประถมศึกษา
   นักเรียนรัฐ
   นักเรียนเอกชน
   สัดส่วนรัฐ : เอกชน
มัธยมศึกษาตอนต้น
   นักเรียนรัฐ
   นักเรียนเอกชน
   สัดส่วนรัฐ : เอกชน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
   นักเรียนรัฐ
   นักเรียนเอกชน
   สัดส่วนรัฐ : เอกชน
รวมทุกระดับ

ที่มา : จ �ำนวนนักเรียนรัฐสังเคราะห์จากเอกสารสถิติการศึกษาของประเทศไทยของส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  (ไม่รวม
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก) จ�ำนวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนจากสถิตกิ ารศึกษาเอกชนของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
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๓.๔.๒ การด�ำเนินกิจการโรงเรียนเอกชนได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมถึงกิจการ
โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทกวดวิชา  และได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สําหรับการโอนกรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบครองในทีด่ นิ และอสังหาริมทรัพย์
ที่เป็นส่วนควบของที่ดิน รวมทั้งทรัพย์สินใดๆ ที่จะต้องใช้ในกิจการโรงเรียน และการบริจาคที่ดินและ
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นส่วนควบของที่ดินให้แก่โรงเรียนในระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา รวมทั้งการโอนทรัพย์สินดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้ง
โรงเรียนเอกชนเจ้าของเดิม ผู้บริจาค หรือทายาทเมื่อโรงเรียนในระบบเลิกใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือ
เลิกกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนก�ำหนด ทั้งนี้ ตามที่ได้มีกฎกระทรวง
หรือพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดการยกเว้นไว้
๓.๔.๓ ภาพลักษณ์ของโรงเรียนเอกชนมักถูกมองว่าเป็นภาระของภาครัฐโดยเฉพาะ
ในด้านงบประมาณเพื่อการอุดหนุน หน่วยงานและเจ้าหน้าที่รัฐตลอดจนภาคสังคม ยังไม่เข้าใจบทบาท
ความส�ำคัญของการศึกษาเอกชน มองว่าการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนเป็นธุรกิจมากกว่าการเป็น
ผู้ผลิตและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เห็นว่าโรงเรียนและนักเรียนมีฐานะดีอยู่แล้ว ไม่จ�ำเป็นต้องอุดหนุน
ในขณะทีโ่ รงเรียนเอกชนมีบทบาทส�ำคัญในการช่วยแบ่งเบาภาระงบประมาณภาครัฐ ช่วยยกระดับคุณภาพ
การศึกษา และสร้างโอกาสทางการศึกษา นอกจากนี้ ปัญหาการด�ำเนินกิจการของโรงเรียนบางแห่ง เช่น
การทุจริตการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน การมีขอ้ ร้องเรียนการเก็บค่าธรรมเนียม การจัดการศึกษาไม่ได้คณ
ุ ภาพ
มาตรฐาน การเลิกล้มกิจการกะทันหัน ล้วนส่งผลต่อภาพลักษณ์ของการศึกษาเอกชนซึ่งมีส่วนท�ำให้
ภาครัฐและสังคมขาดความไว้วางใจให้โรงเรียนเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ด้านภาพลักษณ์การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบยังไม่เป็นทีร่ จู้ กั ของสังคม
เหมือนหลักสูตรระยะสั้นที่จัดโดยรัฐซึ่งได้แก่ ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน.)  วิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐ ในขณะทีโ่ รงเรียนเอกชนนอกระบบมีการจัดการศึกษา
ที่ได้รับความนิยมในหลายสาขา  เช่น นวดแผนไทย สปา  มวยไทย บริบาล กีฬา  ดนตรี ท�ำอาหาร
สิ่งประดิษฐ์ ภาษา  เป็นต้น นอกจากนี้ การเปิดสอนโดยไม่ขออนุญาตซึ่งไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน
ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ  
๓.๔.๔ การขยายตัวหรือคงอยู่ของการเป็นผู้จัดการศึกษาของภาครัฐและท้องถิ่น
และการจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนของรัฐผ่านด้านอุปทาน (Supply - Side Financing) โดยจ�ำนวน
งบประมาณซึง่ มีสดั ส่วนสูงขึน้ ทุกปีไม่ได้ขนึ้ อยูก่ บั จ�ำนวนผูเ้ รียน ท�ำให้โรงเรียนเอกชนไม่สามารถแข่งขันได้
อย่างเต็มศักยภาพ นอกจากนี้ การที่นักเรียนในโรงเรียนเอกชนยังได้รับการอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคล
ในอัตราที่ต�่ำกว่าต้นทุนมาตรฐานต่อหน่วย ในขณะที่นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะปานกลาง ไม่มีศักยภาพ
ในการจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาที่สูงมากนัก ภาวะเศรษฐกิจส่งผลให้ผู้เรียนเลือกเรียนในโรงเรียนของ

50

แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

รัฐและท้องถิ่นที่ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา  สภาพเช่นนี้ท�ำให้นักเรียนขาดโอกาสเลือกเรียน
ในโรงเรียนเอกชนที่มีคุณภาพ และยังท�ำให้ระบบการศึกษาในภาพรวมขาดการแข่งขันเชิงคุณภาพ
๓.๔.๕ การจัดการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติ ช่วยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนสามารถ
รับการศึกษาในประเทศได้ในคุณภาพมาตรฐานเดียวกับสถาบันเจ้าของหลักสูตรในต่างประเทศ โดยมี
ค่าใช้จา่ ยทีป่ ระหยัดกว่าการเดินทางไปเรียนในต่างประเทศ ช่วยประหยัดเงินตราของประเทศ นอกจากนี้
โรงเรียนนานาชาติ และโรงเรียนนอกระบบที่มีศักยภาพ เช่น สาขาโรงแรมและการท่องเที่ยว นวดสปา 
มวยไทย เป็นต้น ยังสามารถเป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการศึกษาในภูมภิ าคอาเซียนหรือภูมภิ าคอืน่
โดยจัดการศึกษาให้กับนักเรียนชาวต่างชาติ ช่วยสร้างรายได้เข้าประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย
๓.๔.๖ โรงเรียนเอกชนยังได้รบั การปฏิบตั จิ ากรัฐทีไ่ ม่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับทีป่ ฏิบตั ิ
ต่อโรงเรียนของรัฐ เช่น การเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน การส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ คนพิการเช่นเดียวกับสถานประกอบการภาคธุรกิจ ขัน้ ตอนการยกเว้นอากรน�ำเข้าสือ่ อุปกรณ์ยงั มีความ
ยุ่งยากและล่าช้า  เป็นต้น นอกจากนี้ โรงเรียนที่ไม่รับเงินอุดหนุนจากรัฐซึ่งมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้กับประเทศ ไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือสนับสนุนอื่นใดจากรัฐ เช่น ยังไม่สามารถกู้ยืมเงิน
จากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบได้ ไม่ได้รับการสนับสนุนสื่อหรือนวัตกรรมใหม่ๆ จากรัฐ เป็นต้น
๓.๔.๗ ขาดการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในรูปแบบ
แนวทางใหม่ ๆ ที่ จ ะเป็ น ช่ อ งทางให้ โรงเรี ย นเอกชนในระบบและนอกระบบเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มใน
การจัดการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ขาดกฎ ระเบียบ และแนวทางการด�ำเนินงานที่เหมาะสมและทันสมัย เช่น
การส่งเสริมการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ การสอนผ่านทางออนไลน์ส�ำหรับโรงเรียนนอกระบบ
การจัดการศึกษานอกระบบในโรงเรียนในระบบด้วยการใช้สถานทีแ่ ละทรัพยากรร่วมกัน การสอนวิชาชีพ
ในโรงเรียนในระบบ การเทียบโอนผลการเรียนของโรงเรียนนอกระบบ และการสนับสนุนการเข้าถึง
แหล่งทุนส�ำหรับจัดการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ เป็นต้น
๓.๔.๘ ด้านเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน ในส่วนกลาง ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีการประสานการด�ำเนินงาน และการท�ำกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ร่วมกับสมาคมทางการศึกษาเอกชนในภูมิภาค กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งคณะกรรมการประสาน
และส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด กรรมการประกอบด้วยผู้แทนโรงเรียนเอกชน ผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนในจังหวัด มีการรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชนจังหวัด เพื่อสร้างเครือข่ายในแต่ละภูมิภาคและจังหวัด ส�ำหรับในกรุงเทพมหานคร
มีการตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยผู้แทน
กลุม่ เครือข่ายโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา และโรงเรียนนอกระบบ ส�ำหรับในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดน
ภาคใต้ (จังหวัดยะลา  นราธิวาส ปัตตานี สตูล และสงขลา) มีส�ำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

51

เป็นหน่วยงานท�ำหน้าที่ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาเอกชนในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ยังมี
การด�ำเนินงานด้านภาคีเครือข่ายเพือ่ สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ การสร้างการมีสว่ นร่วมจาก
ภาคประชาสังคม รวมทัง้ เครือข่ายความร่วมมือด้านต่างประเทศเพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เอกชนค่อนข้างน้อย
๓.๕ ด้านระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๓.๕.๑ ระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในปัจจุบัน มีพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติเกี่ยวกับอ�ำนาจหน้าที่ในการก�ำกับ ส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ก�ำหนดการด�ำเนินการของโรงเรียนเอกชน รวมทั้ง
ก�ำหนดให้มคี ณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เพื่อท�ำหน้าที่ตามที่กฎหมายก�ำหนด  
๓.๕.๒ ด้านกลยุทธ์ ที่ผ่านมาส�ำนักงานฯ ได้มีการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริม
การศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ แต่จากประเมินสถานการณ์ ผลการพัฒนาการศึกษาเอกชน
ทีผ่ า่ นมาในด้านคุณภาพผูเ้ รียน โอกาสของผูเ้ รียน ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน การมีสว่ นร่วม
ในการจัดการศึกษาเอกชน ยังต้องเร่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับยังขาดการวางยุทธศาสตร์เพื่อ
ปรับปรุงระบบทรัพยากรการศึกษาเอกชน การส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษา และ
การส่งเสริมการศึกษานอกระบบ การน�ำนโยบายไปปฏิบตั ิ ยังขาดการเชือ่ มโยงเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
เข้ากับเป้าหมายขององค์กรและเป้าหมายการปฏิบัติราชการอย่างเป็นรูปธรรม การด�ำเนินการของแต่ละ
หน่วยปฏิบตั ยิ งั ขาดการวางแผนและการมองภาพองค์รวม งบประมาณเพือ่ การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามีจ�ำกัด ไม่สามารถครอบคลุมกลุม่ เป้าหมายได้ทงั้ หมด ในขณะทีย่ งั ไม่มกี ารจัดล�ำดับความส�ำคัญ
ของโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่ให้เหมาะสมกับความจ�ำเป็นเร่งด่วนของการพัฒนา โครงการ
พัฒนาเชิงรุกทีร่ องรับบริบทการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ยังมีจ�ำนวนน้อย เช่น การปรับเปลีย่ นวิธสี อนของครู
และการพัฒนาการวัดและประเมินผลผู้เรียนเพื่อรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นต้น โครงการ
ยั ง ไม่ ส ามารถเชื่ อ มโยงและส่ ง ผลกระทบต่ อ การยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเอกชนในภาพรวมได้
และยังขาดงานวิจัยและประเมินผลที่น�ำมาใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้จริง
๓.๕.๓ ด้านโครงสร้างและรูปแบบการบริหารจัดการ การปฏิบัติภารกิจของส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ยังเป็นไปตามแผนอัตราก�ำลังเดิมที่จัดท�ำตั้งแต่ปี ๒๕๔๐
ในขณะที่มีการปรับอ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงานฯ และบริบทของโรงเรียนเอกชนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว การก�ำกับ ส่งเสริม
และสนับสนุนการศึกษาเอกชนในภูมิภาคยังไม่มีความเป็นเอกภาพเท่าที่ควร เนื่องจากไม่มีหน่วยงาน
ในระดับภูมิภาค (ยกเว้นในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล) ในด้านรูปแบบการบริหาร
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จัดการ การที่ส�ำนักงานฯ ไม่มีฐานะเป็นกรมในขณะที่ต้องท�ำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางด้านส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ท�ำให้ขาดการบริหารงานในระดับกองที่ช่วยเชื่อมโยงระหว่างงานระดับนโยบายและ
การแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
๓.๕.๔ ด้านระบบงาน  ทีผ่ า่ นมาได้มกี ารพัฒนาระบบงานต่างๆ ทีส่ �ำคัญได้แก่ การพัฒนา
และปรับปรุงระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชนและการบริหารจัดการเงินอุดหนุน (PSIS) ปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDMS) ให้สามารถรองรับการใช้งานที่ต้องขยายการปฏิบัติออกไป
สูส่ ว่ นภูมภิ าคและการเพิม่ ขึน้ ของข้อมูล ปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางทะเบียนโรงเรียนเอกชน
(PDC) รองรับให้ผู้ใช้งานในส่วนภูมิภาคสามารถบริหารจัดการข้อมูลทางทะเบียนโรงเรียน จัดพิมพ์
ใบอนุญาตต่างๆ และให้บริการประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบการยื่นค�ำร้องเพื่อขอจัดตั้งโรงเรียน
หรือค�ำขออื่นๆ ตลอดจนค้นหาข้อมูลของโรงเรียนเอกชนผ่านระบบงานได้แบบ Online พัฒนาระบบ
ให้บริการในด้านสินเชื่อแก่โรงเรียนเอกชนส�ำหรับการให้กู้ยืมเงินแก่โรงเรียนในระบบได้สะดวกรวดเร็ว
ซึ่งในระยะต่อไปจ�ำเป็นต้องเร่งพัฒนาระบบงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น และ
ต้องให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลและทะเบียนกลางทางการศึกษาเอกชน
ให้ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สามารถเชื่อมโยงกับกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่น
การพัฒนากลไกการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างโรงเรียนและผูป้ กครองทีม่ เี พิม่ มากขึน้ การพัฒนาระบบ
การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพและคุณภาพการจัดการศึกษาโดยจัดเก็บข้อมูลเป็นรายโรง ส�ำหรับ
ใช้วางแผนพัฒนาและส่งเสริมโรงเรียน การก�ำหนดมาตรการเพื่อด�ำเนินการกับโรงเรียนที่จัดการศึกษา
ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานหรือขาดประสิทธิภาพ การวางแผนการตรวจสอบและทบทวนกฎ ระเบียบเพื่อ
เพิม่ ประสิทธิภาพการส่งเสริมการศึกษาเอกชน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาใช้ส�ำหรับการบริหาร
ราชการและการให้บริการ การพัฒนาศูนย์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
รวมถึงระบบคลังข้อสอบและสื่อการสอนดิจิทัล
๓.๕.๕ ด้ า นบุ ค ลากร ทั ก ษะ และค่ า นิ ย ม ในด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คลยั ง ไม่ มี
การวางแผนสรรหาและพัฒนาบุคลากรทีส่ อดคล้องกับบริบทการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ข้าราชการขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในองค์กรโดยมีอัตราการโอนย้ายไปหน่วยงานอื่นสูง ที่ผ่านมา 
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ด�ำเนินการพัฒนาข้าราชการเพือ่ เพิม่ ทักษะทีจ่ �ำเป็น
มีการให้ความรู้แก่ข้าราชการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาซึ่งท�ำหน้าที่ดูแลโรงเรียนเอกชน
ในภูมิภาค แต่ก็ยังไม่ทั่วถึงและเพียงพอ บุคลากรยังขาดการพัฒนาทักษะที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติงาน เช่น
ทักษะด้านกฎหมาย การจัดการศึกษา ภาษาต่างประเทศ การท�ำงานเชิงรุกและการคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังขาดการปลูกฝังกระบวนทัศน์และกรอบแนวคิดในการท�ำงานด้านส่งเสริมการจัดการศึกษา 
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เชื่อมโยงกับความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน รวมทั้งยังไม่มี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ของส�ำนักงานฯ
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๓.๕.๖ ด้านผลการปฏิบตั ริ าชการ จากการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการตามค�ำรับรอง
การปฏิบัติราชการระดับส�ำนัก ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้คะแนนรวม ๔.๐ คะแนนซึ่งอยู่ในระดับดีกว่าเป้าหมาย แต่ยังต้องเร่งพัฒนา
ในบางตัวชี้วัดที่ยังมีคะแนนอยู่ในระดับน้อยกว่า  ๔ คะแนน (จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน) ที่ส�ำคัญได้แก่
สถานศึกษาในสังกัดที่ได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)
ของโรงเรียน การจัดการความรู้ การจัดการกระบวนการหลัก การให้บริการกับบุคลภายในส�ำนัก
และการให้บริการกับบุคคลภายนอก ซึ่งส�ำนักงานฯ ต้องเร่งเพิ่มสมรรถนะองค์กรในด้านต่างๆ เพื่อให้
การท�ำหน้าที่ก�ำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามที่คาดหวัง

๔.  ความท้าทายและแนวโน้มของการพัฒนาการศึกษาเอกชน
สภาพแวดล้อมและสภาวการณ์ที่มีผลต่อการพัฒนาการศึกษาเอกชน ได้แก่ สถานการณ์
และแนวโน้มเศรษฐกิจและสังคมของโลกและของประเทศ ทิศทางการพัฒนาประเทศตั้งแต่ปี ๒๕๖๐
เป็นต้นไป ผลการพัฒนาที่ผ่านมาซึ่งส่งผลเป็นสถานการณ์ปัจจุบันของการศึกษาเอกชน สภาพดังกล่าว
เป็นความท้าทายที่ส่งผลต่อแนวโน้มของการพัฒนาการศึกษาเอกชนในระยะต่อไป ดังนี้
๔.๑ ด้านคุณภาพของผู้เรียน
		
ความท้าทายจากภายนอก การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมของโลกที่ส�ำคัญ
ได้แก่ การเปิดเสรีทางการค้าที่ได้ก่อให้เกิดโอกาสต่อประเทศไทย ในขณะที่ต้องมีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น
การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดที่เป็นกุญแจส�ำคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้ประเทศไทยต้องปรับตัวเพือ่ ให้สามารถแข่งขันได้และก้าวสูก่ ารเป็นประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว เป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และมีความจ�ำเป็นต้องปรับโครงสร้าง
ประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ในขณะที่ศักยภาพของคนไทยยังไม่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
ด้านคุณภาพการศึกษาของประเทศ ผลการพัฒนายังไม่เป็นที่น่าพอใจ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีคะแนนต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยมาก และต�่ำกว่าหลายประเทศในแถบเอเชีย ส่วนประเด็น
คุณธรรม จริยธรรมของเด็กและเยาวชนยังต้องมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น ดังนั้น ในยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
ของประเทศ จึ ง ได้ใ ห้ความส�ำคัญ กับ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์เป็นล�ำดับแรก
โดยก�ำหนดให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา  เพื่อพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้
มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม
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ความท้าทายและปัญหาภายใน คุณภาพของผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานต้องเผชิญปัญหาเช่นเดียวกับผู้เรียนในโรงเรียนของภาครัฐ โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแม้ว่า
ในภาพรวมบางระดับและบางวิชาจะมีคะแนน (O-NET) เฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศ แต่ยัง
ต�่ำกว่าร้อยละ ๕๐ โดยเฉพาะการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีสัดส่วนผู้เรียนในโรงเรียน
เอกชนค่อนข้างสูง ยังมีคะแนนเฉลีย่ ต�ำ่ กว่าในพืน้ ทีอ่ นื่ หลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ผู้เรียนของโรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่ ยังคงเป็นรูปแบบเดิมที่เน้นการท่องจ�ำ ซึ่งยังไม่สามารถตอบโจทย์
การพัฒนาศักยภาพคนที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ ยังไม่ได้ส่งเสริมเพื่อน�ำเอา
ศักยภาพของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ซึ่งมีจุดแข็งในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างทักษะวิชาการ ทักษะ
วิชาชีพ และทักษะชีวิต มาใช้เป็นประโยชน์ในการเติมเต็มการศึกษาตลอดช่วงชีวิตของคนไทย
ดังนั้น การพัฒนาการศึกษาเอกชนในระยะต่อไป จึงต้องเร่งพัฒนากระบวนการจัด
การเรียนรูข้ องโรงเรียนเอกชนในระบบให้มคี ณ
ุ ภาพได้มาตรฐาน เพือ่ พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนให้เป็นทุนมนุษย์
ทีม่ ศี กั ยภาพและเป็นพลเมืองทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามเป้าหมายการพัฒนาคนของประเทศ รวมทัง้ ยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบเพือ่ เพิม่ บทบาทในการจัดการเรียนรูต้ ลอดชีวติ เพือ่ เติมเต็ม
ศักยภาพผู้เรียนรองรับการพัฒนาประเทศ
๔.๒ ด้านโอกาสของผู้เรียน
		
ความท้าทายจากภายนอก องค์การสหประชาชาติได้ก�ำหนดเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
ของโลก (Sustainable Development Goals : SDGs ๒๐๓๐) โดยเป้าหมายที่ ๔ “สร้างหลักประกัน
ว่าทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต” ประเทศไทยยังมีปัญหาด้านความเหลื่อมล�้ำในหลายมิติ กลุ่มประชากรที่รวยสุดร้อยละ ๑๐
มีสัดส่วนรายได้รอ้ ยละ ๓๕.๐ ของรายได้รวม ขณะทีก่ ลุม่ ประชากรร้อยละ ๔๐ ทีม่ รี ายได้ตำ�่ สุด มีสดั ส่วน
รายได้เพียงร้อยละ ๑๔.๓ ของรายได้รวมเท่านั้น ความเหลื่อมล�้ำนอกจากจะท�ำให้ประเทศไม่สามารถ
แข่งขันได้เนื่องจากข้อจ�ำกัดด้านศักยภาพของคนแล้ว ยังส่งผลต่อปัญหาความขัดแย้งในสังคมและ
ความขัดแย้งในพื้นที่การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาจะท�ำให้คนและสังคมประเทศ
มีคุณภาพที่ดีขึ้น ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ก�ำหนดให้รัฐต้องด�ำเนินการ
ให้เด็กทุกคนได้รบั การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีตงั้ แต่กอ่ นวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคณ
ุ ภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ย โดยให้ผขู้ าดแคลนทุนทรัพย์ได้รบั การสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการศึกษาตามความถนัด
ของตน รวมทั้งได้มีการก�ำหนดแนวทางในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาไว้ในกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล
ตามค�ำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติซึ่งขยายโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากสิบสองปีเป็นสิบห้าปี
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ความท้าทายและปัญหาภายใน ทีผ่ า่ นมารัฐได้ให้ความส�ำคัญกับการอุดหนุนการศึกษา
เอกชนมาโดยตลอด แต่ผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานยังไม่สามารถเข้าถึงค่าใช้จ่าย
ที่เพียงพอต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน เนื่องจากอัตราเงินอุดหนุนค่อนข้างต�่ำ  โดยมีอัตรา
ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของงบประมาณต่อหัวนักเรียนภาครัฐ ผู้เรียนส่วนใหญ่มีฐานะปานกลางเช่นเดียวกับ
นักเรียนในโรงเรียนของรัฐ มีเพียงส่วนน้อยที่เรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงที่ไม่รับเงินอุดหนุน ในขณะที่
บางพื้นที่มีความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจและสังคม โรงเรียนส่วนหนึ่งที่รับเงินอุดหนุนไม่สามารถเก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาได้หรือเก็บได้ไม่เต็มอัตราที่ก�ำหนดให้เก็บได้ การอุดหนุนยังไม่สะท้อนตามความ
ต้องการจ�ำเป็นที่แตกต่างกันของผู้เรียนและโรงเรียนได้อย่างแท้จริง และยังไม่สะท้อนต่อคุณภาพ
และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนขาดแคลนทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
เพื่อให้เท่าทันต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ ตลอดจนการอบรมและพัฒนาครูให้สามารถ
สอนทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ขาดสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ยังมีความเหลือ่ มลำ�้ ด้านการศึกษาจากในพืน้ ทีอ่ นื่ นอกจากนี้ ระบบการอุดหนุนค่าใช้จา่ ยส�ำหรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานยังไม่สนับสนุนโอกาสในการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนร่วมระดมทรัพยากร ผู้เรียนในโรงเรียนที่จ�ำเป็นต้องเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาสูงกว่าอัตรา
ทีก่ �ำหนดเพือ่ จัดการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงขึน้ จะไม่ได้รบั เงินอุดหนุน ในส่วนของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
ทีช่ ว่ ยสร้างโอกาสในการเรียนรูต้ ลอดชีวติ และโอกาสในการประกอบอาชีพ ผูเ้ รียนยังไม่ได้รบั การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายจากรัฐตามความจ�ำเป็นและเหมาะสมโดยเฉพาะผู้เรียนที่ด้อยโอกาส
ดังนั้น การพัฒนาการศึกษาเอกชนในระยะต่อไป จึงต้องวางระบบทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาเอกชนที่เหมาะสมกับผู้เรียนและโรงเรียนแต่ละกลุ่มตามความต้องการและจ�ำเป็น จัดสมดุล
ระหว่างเงินอุดหนุนและการระดมทรัพยากรผ่านค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อช่วยเหลือกลุ่มที่ขาดแคลน
ในขณะที่สนับสนุนกลุ่มที่มีศักยภาพให้สามารถจัดหรือได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป
ได้พฒ
ั นาระบบการจัดสรรงบประมาณผ่านด้านอุปสงค์เพือ่ ให้ผเู้ รียนเป็นผูเ้ ลือกเรียนในโรงเรียนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ใช้การจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
รวมทั้งก�ำหนดมาตรการเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนนอกระบบได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายจากรัฐเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
๔.๓ ด้านประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
		
ความท้าทายจากภายนอก การเข้าสู่สังคมสูงวัยส่งผลต่อจ�ำนวนประชากรวัยเรียน
ของประเทศทีล่ ดลง ประกอบกับการทีภ่ าครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จ�ำเป็นต้องมีบทบาทในการ
เป็นผู้จัดการศึกษาควบคู่ไปกับภาคเอกชนตามที่รัฐธรรมนูญก�ำหนด โดยรัฐท�ำหน้าที่ก�ำกับ ส่งเสริม
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และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาเอกชนมีคณ
ุ ภาพและได้มาตรฐานสากล ประกอบกับตามแผนการศึกษา
แห่งชาติ ภายใต้ยทุ ธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา ได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์
เพื่อให้รัฐสามารถบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาที่จัดให้กับผู้เรียนทุกระดับและประเภทการศึกษา และเพื่อให้สถานศึกษาสามารถ
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานที่แสดงความรับผิดชอบต่อผู้เรียน (Accountability) และตอบสนอง
ความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ โดยผ่านเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายในการ
ส่งเสริมและก�ำกับติดตามการด�ำเนินงานของสถานศึกษา สภาพแวดล้อมดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนเอกชน
ต้องเร่งยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน รวมทั้งการสร้างอัตลักษณ์การจัดการศึกษา
ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนเพื่อให้โรงเรียนสามารถแข่งขันได้
		
ความท้าทายและปัญหาภายใน เมือ่ พิจารณาด้านค่าใช้จา่ ย โรงเรียนเอกชนจัดการศึกษา
ประหยัดกว่าที่รัฐจัด ในขณะที่เมื่อพิจารณาจากผลลัพธ์ของการจัดการศึกษาในด้านคุณภาพการศึกษา 
(คะแนน O-NET) โรงเรียนเอกชนยังต้องเร่งสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ซึง่ โรงเรียนทีไ่ ด้คะแนนสูงกว่าร้อยละ ๕๐ มีจ�ำนวนน้อยมาก โดยระดับประถมศึกษามีโรงเรียนผ่านเกณฑ์
(คะแนนสูงกว่าร้อยละ ๕๐) ร้อยละ ๒๘.๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีโรงเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๖.๖
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีโรงเรียนผ่านเกณฑ์เพียงร้อยละ ๒.๖ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
โดยส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีโรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรอง
ร้อยละ ๑๗ ในขณะที่การด�ำเนินงานเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
โดยส�ำนั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชนยั ง ไม่ ทั่ ว ถึ ง เพี ย งพอ และสอดคล้ อ งตาม
ความต้องการจ�ำเป็นที่แตกต่างกันของโรงเรียน ขาดระบบและกลไกการก�ำกับ ติดตาม และประเมินผล
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพได้มาตรฐาน และอยู่บนหลัก
ความรับผิดชอบ การส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบยังไม่ทั่วถึง
เนื่ อ งจากมี ค วามแตกต่ า งหลากหลายในด้ า นหลั ก สู ต ร และมี ก ารเปลี่ ย นแปลงการด�ำเนิ น กิ จ การ
อย่างรวดเร็ว
ดังนั้น การพัฒนาการศึกษาเอกชนในระยะต่อไป จึงต้องเร่งพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ยังมีคุณภาพต�่ำกว่าเกณฑ์เพื่อให้จัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
เพื่อประกันคุณภาพการศึกษาให้กับผู้เรียน รวมทั้งส่งเสริมโรงเรียนที่มีความพร้อมให้จัดการศึกษา
ที่มีคุณภาพโดดเด่น มีอัตลักษณ์ สร้างความแตกต่างได้ตามความต้องการของผู้เรียน เพื่อให้โรงเรียน
มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันด้านคุณภาพเพื่อดึงดูดผู้เรียนได้มากขึ้น อันจะช่วยแบ่งเบาภาระภาครัฐ
ได้อีกทาง

แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

57

๔.๔ ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
		 ความท้าทายจากภายนอก   การเปิดเสรีมากขึ้นของอาเซียนภายหลังปี ๒๕๕๘
ทั้งในภาคสินค้าและบริการ และความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการค้า  การลงทุน การเงิน การบริการ เป็นโอกาส
ที่จะช่วยส่งเสริมให้การจัดการศึกษาเอกชนสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษานานาชาติได้
ทั้งการศึกษาในระบบซึ่งส่วนหนึ่งมีโรงเรียนนานาชาติและโรงเรียนประเภทสามัญศึกษาที่มีศักยภาพสูง
และการศึกษานอกระบบหลักสูตรระยะสั้น แต่ในอีกด้านหนึง่ การเปิดเสรีทางการศึกษาอาจเป็นอุปสรรค
ต่อการจัดการศึกษาเอกชน โดยต่างชาติมแี นวโน้มเข้ามาร่วมลงทุนจัดการศึกษามากขึน้ หรือการทีค่ นไทย
มีโอกาสไปเรียนในต่างประเทศได้สะดวกขึ้น ประกอบกับปัญหาประชากรวัยเรียนที่ลดลง รวมถึง
การจัดการศึกษาของภาครัฐและท้องถิ่น ล้วนเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของการศึกษาเอกชน
อย่างไรก็ตาม ทิศทางการพัฒนาประเทศได้มีการก�ำหนดให้รัฐปรับลดขนาดและงบประมาณของ
หน่วยงานภาครัฐลง โดยมุ่งพัฒนาในเชิงคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน ประกอบกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ก�ำหนดให้รัฐต้องจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ และภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัดการศึกษาของแผนการศึกษาแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคม
เข้ามามีสว่ นร่วมจัดและสนับสนุนทรัพยากรเพือ่ การศึกษาตามหลักประโยชน์ทไี่ ด้รบั (Benefit Principle)
ภายใต้การก�ำกับดูแลของรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษา  การเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาและ
ความรับผิดชอบร่วมกัน สภาพดังกล่าว จึงเป็นโอกาสที่จะให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
มากขึ้น
		
ความท้าทายและปัญหาภายใน การศึกษาของเอกชนส่งผลดีต่อรัฐหลายประการ เช่น
ช่วยประหยัดงบประมาณ ช่วยให้เกิดการแข่งขันในเชิงคุณภาพ ช่วยให้รัฐได้ใช้ประโยชน์จากทักษะ
และความช�ำนาญเฉพาะของโรงเรียนเอกชน เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนนักเรียนโรงเรียนในระบบภาครัฐ
ต่อเอกชนที่ผ่านมา พบว่ามีสัดส่วนเพิ่มขึ้นตามล�ำดับแต่มีอัตราเพิ่มขึ้นไม่สูงมาก ปัจจุบันมีสัดส่วนอยู่ที่
๗๘.๕ : ๒๑.๕ อย่างไรก็ตาม อุปสรรคต่อการขยายบทบาทการมีสว่ นร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษาทีส่ �ำคัญ
คือ การที่หน่วยงานภาครัฐและสังคมยังขาดความเข้าใจถึงบทบาทความส�ำคัญของการศึกษาเอกชน ด้านหนึ่ง
มาจากภาพลักษณ์การจัดการศึกษาเอกชนที่ส่วนหนึ่งยังขาดคุณภาพและประสิทธิภาพ อีกด้านหนึ่งมาจาก
กระบวนทัศน์และกรอบแนวคิดในการจัดการศึกษาของประเทศโดยภาครัฐ ท�ำให้การศึกษาเอกชนถูกมองว่า
เป็นเพียงธุรกิจประเภทหนึง่ โดยไม่ได้ให้ความส�ำคัญทีโ่ อกาสของผูเ้ รียน โดยเฉพาะผูเ้ รียนระดับการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานทีอ่ ยูใ่ นโรงเรียนเอกชนเกินกว่าหนึง่ ในห้าของผูเ้ รียนทัง้ ประเทศ  กรอบแนวคิดดังกล่าวส่งผลให้
โรงเรียนเอกชนถูกก�ำหนดการปฏิบตั จิ ากทีไ่ ม่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับโรงเรียนของรัฐ นอกจากนี้ ยังขาด

58

แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในรูปแบบแนวทางใหม่ๆ ขาดการพัฒนา
กฎ ระเบียบและแนวทางการด�ำเนินงานทีเ่ หมาะสมและทันสมัยส�ำหรับส่งเสริมการลงทุนจัดการศึกษาเอกชน
ดังนั้น การพัฒนาการศึกษาเอกชนในระยะต่อไป จึงต้องพัฒนามาตรการเพื่อส่งเสริม
การลงทุนจัดการศึกษา ขจัดปัญหาอุปสรรคของการจัดการศึกษาเอกชน เพื่อส่งเสริมให้เอกชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้น เสริมสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนตลอดจนภาคประชาสังคมได้เห็นความส�ำคัญและให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชน ส่งเสริม
การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบหลักสูตรระยะสัน้ ซึง่ มีบทบาทส�ำคัญในการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนสนองตอบต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการด�ำเนินงานด้านต่างประเทศ
เพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชนสู่ความเป็นสากล
๔.๕ ด้านระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
		
ความท้าทายจากภายนอก  การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างรวดเร็ว ได้แก่ การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด การปฏิวัติดิจิทัล
การเปิดเสรีทางการค้าซึง่ รวมถึงการบริการด้านการศึกษา การปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสูป่ ระเทศไทย
๔.๐ ส่งผลต่อหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ด้านการส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน ซึ่งต้องส่งเสริม
และอ�ำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนปรับตัวและแข่งขันได้ ตามทิศทางการพัฒนาประเทศในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา  ๒๕๘ บัญญัติให้ด�ำเนินการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน โดย (๑) ให้มีการน�ำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ (๒) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูล
ของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน (๓) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบ
การบริ ห ารงานของรัฐและแผนก�ำลัง คนภาครัฐ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆ
(๔) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจให้ผู้มีความรู้ ความสามารถ
อย่างแท้จริงเข้ามาท�ำงานในหน่วยงานของรัฐ มีความซือ่ สัตย์สจุ ริต กล้าตัดสินใจและกระท�ำในสิง่ ทีถ่ กู ต้อง
โดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ
(๕) ให้มีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัว เปิดเผย ตรวจสอบได้ นอกจากนี้
การปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการจัดตั้งส�ำนักงานศึกษาธิการภาค
และส�ำนั กงานศึก ษาธิก ารจัง หวัด ได้ช ่วยให้การก�ำกับ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเอกชนมี
ความสะดวกและคล่องตัวยิง่ ขึน้ ซึง่ ส�ำนักงานฯ ต้องปรับระบบและกลไกเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
		
ความท้าทายและปัญหาภายใน ในขณะที่การบริหารราชการเพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับ
ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาเอกชนของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ยังต้อง
เร่งพัฒนาในหลายด้าน ทัง้ ในด้านกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการ บุคลากร ทักษะ ระบบงาน
และค่านิยมขององค์กร เพื่อให้สอดรับกับบริบทการจัดการศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้
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การท�ำหน้าที่ของส�ำนักงานฯ ได้แก่ การส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ การประกันคุณภาพ การวิจัย
และพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเอกชน การจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาเอกชน การเป็นศูนย์
ส่งเสริมสนับสนุนข้อมูลและทะเบียนกลางทางการศึกษาเอกชน การติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การจัดการศึกษาเอกชน การก�ำกับดูแลโรงเรียนให้จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพมาตรฐานและเป็นไป
ตามกฎหมาย ตลอดจนการบูรณาการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในภูมิภาค สามารถบรรลุตามเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดังนั้น การพัฒนาการศึกษาเอกชนในระยะต่อไป จึงต้องวางแนวทางเพื่อพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชนของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้มศี กั ยภาพในการรองรับ
การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญ และบรรลุเป้าหมายการท�ำหน้าที่ก�ำกับส่งเสริม
และสนับสนุนการศึกษาเอกชนตามบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
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ส่วนที่ ๓

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
การพัฒนาในช่วงของแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและสภาวการณ์ของระบบการศึกษาเอกชนซึ่งประกอบด้วย
สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจและสังคม ทิศทางการพัฒนาประเทศตัง้ แต่ปี ๒๕๖๐ ตามยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา กฎหมาย และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลการพัฒนาการศึกษาเอกชนที่ผ่านมา 
ส่งผลต่อการก�ำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาเอกชนในอนาคต ซึ่งต้องวางเป้าหมายและแนวทาง
ให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถสนองตอบต่อการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนา
ประเทศ และอยู่บนหลักการและบริบทของการจัดการศึกษาเอกชน จึงได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงของแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ดังนี  ้

๑. วิสัยทัศน์  
ผูเ้ รียนเป็นพลเมืองดี มีความรูแ้ ละทักษะทีจ่ �ำเป็น เรียนรูไ้ ด้ตลอดชีวติ ด้วยระบบการศึกษา
ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

๒.  พันธกิจ  
๒.๑ พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนให้เป็นพลเมืองทีม่ ศี กั ยภาพตามเป้าหมายการพัฒนาคนของประเทศ
ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
๒.๒ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าถึงโอกาสในการศึกษาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ด้วยระบบ
การจั ด สรรทรั พ ยากรเพื่ อ การศึ ก ษาที่ ส ะท้ อ นคุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การศึ ก ษา  และ
ความต้องการจ�ำเป็นที่แตกต่างกัน
๒.๓ พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนเอกชนให้ได้มาตรฐานและมีศักยภาพในการแข่งขัน
๒.๔ พัฒนาการบริหารราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้เป็น
หน่วยงานทีม่ ศี กั ยภาพสูงในการท�ำหน้าทีก่ �ำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาเอกชนให้บรรลุเป้าหมาย
ของการพัฒนา 
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๓. วัตถุประสงค์
๓.๑. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัด
ของตน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและประเทศชาติ มีความรู้และทักษะที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
๓.๒ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งโอกาสและความเสมอภาคของผู ้ เรี ย น ให้ ส ามารถเข้ า ถึ ง บริ ก าร
ด้านการศึกษาที่รัฐส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนร่วมจัดอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน
๓.๓ เพือ่ เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้สามารถจัดการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ได้มาตรฐาน มีความเข้มแข็งแข่งขันได้ จัดการศึกษาที่แตกต่างได้ตามความต้องการของผู้เรียน
๓.๔ เพือ่ ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษาและพัฒนาเครือข่ายการศึกษาเอกชน
๓.๕ เพือ่ พัฒนาระบบการบริหารราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี และมีระบบการก�ำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการ
ศึกษาเอกชนที่มีประสิทธิภาพ

๔.  เป้าหมาย
๔.๑ ด้านคุณภาพของผูเ้ รียน : ผูเ้ รียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีวนิ ยั มีจติ สาธารณะ มีทศั นคติ
และพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ตามบรรทัดฐานทีด่ ขี องสังคม มีความรักในสถาบันหลักของชาติ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น มีทักษะที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ เรียนรู้ได้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้
และคุณภาพชีวิต
๔.๒ ด้านโอกาสของผู้เรียน : ผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาภายใต้
ระบบการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรมและเหมาะสมส�ำหรับการเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
คุณภาพมาตรฐาน สะท้อนตามความต้องการจ�ำเป็นที่แตกต่างกันของผู้เรียนและโรงเรียน รวมทั้งได้รับ
การส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๔.๓ ด้านประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน : โรงเรียนเอกชนมีการบริหาร
จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ อยู่บนหลักความรับผิดชอบ สามารถปรับตัวเพื่อแข่งขันได้ จัดการศึกษา
ที่แตกต่างเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนและการพัฒนาประเทศ
๔.๔ ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน : การศึกษาเอกชน
มี บ ทบาทเพิ่ ม ขึ้ น มี ศั ก ยภาพในการให้ บ ริ ก ารด้ า นการศึ ก ษาในระดั บ นานาชาติ และมี เ ครื อ ข่ า ย
ความร่วมมือในประเทศและต่างประเทศเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชน
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๔.๕ ด้านระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน : ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีการบริหารราชการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และอ�ำนวยความสะดวก
มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท�ำหน้าที่ก�ำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา
เอกชนได้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน

๕.  ตัวชี้วัดตามเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนฯ
๕.๑ ด้านคุณภาพของผู้เรียน
		 (๑) ผูเ้ รียนโรงเรียนในระบบทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมทีแ่ สดงออกถึงความตระหนัก
ในความส�ำคัญของการด�ำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความมีคุณธรรม จริยธรรม และการประยุกต์
ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด�ำเนินชีวิตเพิ่มขึ้น
(๑.๑) ร้อยละของจ�ำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงงานที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น (ร้อยละ ๓๐)
(๑.๒) ร้อยละของจ�ำนวนโรงเรียนทีใ่ ช้กระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเพิ่มขึ้น (ร้อยละ ๔๐)
			(๑.๓) ร้อยละของจ�ำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการน้อมน�ำแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพิ่มขึ้น (ร้อยละ ๓๐)
(๒) ร้อยละของโรงเรียนในระบบที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมือง (Civic Education) เพิ่มขึ้น (ร้อยละ ๓๐)
(๓) ร้อยละของผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น (ร้อยละ ๘๕)
(๔) ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปเพิ่มขึ้น (ร้อยละ ๕๐)
(๕) ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ที่ มี ค ะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ ขึน้ ไปเพิม่ ขึน้ (ร้อยละ ๕๐)
(๖) ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ของนักเรียนระหว่างพื้นที่/ภาคการศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษลดลง (น้อยกว่า ๕)
(๗) คะแนนเฉลีย่ ผลการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme
for International Student Assessment หรือ PISA) ของนักเรียนอายุ ๑๕ ปีสูงขึ้น (๕๐๐ คะแนน)
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(๘) ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เมือ่ ทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ
(CEFR) สูงขึ้น  (A๑/A๒)
		
(๙) ร้อยละของโรงเรียนในระบบทีจ่ ดั การศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรูแ้ บบสะเต็มศึกษา
เพิ่มขึ้น (ร้อยละ ๓๐)
๕.๒ ด้านโอกาสของผู้เรียน
(๑) ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายส�ำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๕ ปี ที่มีคุณภาพมาตรฐาน (ร้อยละ ๑๐๐)
(๒) มี รู ป แบบ วิ ธี ก ารจั ด สรรเงิ น อุ ด หนุ น การศึ ก ษาเอกชนที่ ส ะท้ อ นคุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
(๓) มีการปรับระบบการจัดสรรเงินอุดหนุนไปสู่ด้านอุปสงค์หรือตัวผู้เรียน
(๔) มีระบบการคัดกรองและฐานข้อมูลนักเรียนและโรงเรียนจ�ำแนกตามคุณลักษณะ
ที่แตกต่างกันของผู้เรียนและโรงเรียนเพื่อวางแผนการอุดหนุน
(๕) อัตราการออกกลางคันของผูเ้ รียนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานลดลง (ร้อยละ ๐.๑๐)
(๖) ร้ อ ยละของเด็ ก ในวั ย เรี ย นที่ มี ค วามต้ อ งการจ�ำเป็ น พิ เ ศษได้ รั บ การศึ ก ษา
เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น (จ�ำแนกตามกลุ่ม ประเภทของความจ�ำเป็นพิเศษ) (ร้อยละ ๒๐)
(๗) ร้อยละของผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา
ที่เหมาะสม (ร้อยละ ๑๐๐)
(๘) มีแนวทางการสนับสนุนค่าใช้จ่ายส�ำหรับผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
๕.๓ ด้านประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
(๑) มี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ เ หมาะสม สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทและ
ความต้องการจ�ำเป็นของโรงเรียนในระบบ
(ร้อยละ ๙๕)

(๒) ร้อยละของโรงเรียนในระบบที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกเพิ่มขึ้น
(๓) ร้อยละของโรงเรียนในระบบที่มีประสิทธิภาพการด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ร้อยละ ๙๕)
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(๔) ร้ อ ยละของโรงเรี ย นในระบบที่ เ ผยแพร่ ข ้ อ มู ล ด้ า นคุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพ
ต่อสาธารณะเพิ่มขึ้น (ร้อยละ ๙๕)
(๕) มีมาตรการให้โรงเรียนในระบบด�ำเนินการปรับปรุงคุณภาพ กรณีที่จัดการศึกษา
มีคุณภาพต�่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
(๖) ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น (ร้อยละ ๑๐๐)
(๗) ร้อยละของโรงเรียนในระบบที่มีคุณภาพมาตรฐานมีรูปแบบการจัดการศึกษาที่มี
ความเป็นอัตลักษณ์เพิ่มขึ้น (ร้อยละ ๒๐)
๕.๔ ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
(๑) สัดส่วนผู้เรียนเอกชนในระบบสูงขึ้นเมื่อเทียบกับรัฐ (๒๕ : ๗๕)
(๒) มีรูปแบบหรือแนวทางในการให้เอกชนจัดหรือร่วมจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น
		
(๓) มีแผนงานแก้ไข ปรับปรุงกฎ ระเบียบ แนวปฏิบตั เิ พือ่ ส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวก
ต่อการจัดการศึกษาเอกชนและมีการด�ำเนินงานตามแผน
(๔) จ�ำนวนภาคีเครือข่ายการศึกษาเอกชนที่มีบทบาทเพิ่มขึ้น (๙๐ เครือข่าย)
(๕) มีฐานข้อมูลการศึกษาเอกชนด้านต่างประเทศเพื่อให้บริการ
(๖) จ�ำนวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษาเอกชนเพิ่มขึ้น (๑๐ ฉบับ)
๕.๕ ด้านระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
การศึกษาเอกชน

(๑) มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม

(๒) มีการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
(๓) สัดส่วนงบประมาณตามประเด็น (Agenda) สูงขึ้น เมื่อเทียบกับงบประมาณ
ตามภารกิจ (Function) (๔๐ : ๖๐)
(๔) จ�ำนวนกระบวนงานที่น�ำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
(๑๕ กระบวนงาน)
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สืบค้นได้

(๕) มีระบบทะเบียนกลางทางการศึกษาเอกชนที่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

		
(๖) มีระบบฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขที่บัตรประจ�ำตัวประชาชน ๑๓ หลัก
ที่สามารถเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนฐานข้อมูล รวมทั้งใช้ประโยชน์ร่วมกันกับหน่วยงานอื่น
(๗) มีระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษาเอกชนเพือ่ ใช้ประโยชน์ในการวางแผน การบริหาร
จัดการศึกษา การติดตามและประเมินผล
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ส่วนที่ ๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
เพื่อให้สามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนพัฒนา
การศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ จึงได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวทางการพัฒนา 
ภายใต้ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเอกชน ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
การที่ โ ลกมี ก ารแข่ ง ขั น ทางเศรษฐกิ จ และการค้ า ที่ รุ น แรงขึ้ น การวิ จั ย และพั ฒ นาด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดที่เป็นกุญแจส�ำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
แต่ละประเทศ ส่งผลให้ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ประเทศไทยต้องปรับตัวเพือ่ ให้สามารถแข่งขันได้และ
ก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลางสูก่ ารเป็นประเทศในโลกทีห่ นึง่ ในขณะเดียวกันการพัฒนาในด้าน
สังคม ต้องสร้างสังคมไทยให้มีความมั่นคง ด�ำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ คนไทยด�ำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน
ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความสามัคคี สมานฉันท์ มีการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ จึงได้ยดึ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุง่ พัฒนา
คนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติท่ีดี
รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อม
อย่างเกื้อกูล สอดรับกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่บัญญัติให้ การศึกษาทั้งปวง
ต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน
และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งการจัดการศึกษาถือเป็นพันธกิจ
ส�ำคัญที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันเพื่อพัฒนาคนให้มีศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ
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การศึกษาเอกชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จ�ำนวนมากถึง ๒.๒ ล้านคน ยังประสบปัญหาด้านคุณภาพของผูเ้ รียน คะแนนเฉลีย่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
เมื่อพิจารณาจากการสอบ O-NET และ PISA แม้ผู้เรียนส่วนหนึ่งจะมีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
แต่ในภาพรวมแล้วส่วนใหญ่ยงั มีคะแนนทีต่ ำ�่ กว่าเกณฑ์ (ร้อยละ ๕๐) กระบวนการเรียนการสอนยังคงเป็น
รูปแบบเดิมทีเ่ น้นการท่องจ�ำมากกว่าการเรียนรูจ้ ากการลงมือปฏิบตั ิ ไม่สอดคล้องกับการเรียนรูใ้ นศตวรรษ
ที่ ๒๑ และไม่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาศักยภาพคนให้บรรลุตามเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ
ทีก่ �ำหนดได้ ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและโรงเรียนเอกชนในระบบ จึงจ�ำเป็นต้อง
ร่วมกันในการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรูท้ งั้ ในและนอกห้องเรียน สือ่ แหล่งเรียนรู้ การวัด
และประเมินผลของผู้เรียน เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ มีทักษะที่จ�ำเป็น ได้รับการปลูกฝัง บ่มเพาะทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมเพื่อให้เติบโต
เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของสังคม เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศสู่เป้าหมายที่วางไว้

๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคม
๑.๒ เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้รบั การปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความเป็นพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย
๑.๓ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สอดรับกับทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ ๒๑

๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด
๒.๑ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีจิตสาธารณะ มีทัศนคติและพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ มีจิตส�ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
		

ตัวชี้วัด

		 (๑) ผูเ้ รียนโรงเรียนในระบบทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมทีแ่ สดงออกถึงความตระหนัก
ในความส�ำคัญของการด�ำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความมีคุณธรรม จริยธรรม และการประยุกต์
ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด�ำเนินชีวิตเพิ่มขึ้น
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(๑.๑) ร้อยละของจ�ำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงงานที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
จริยธรรมเพิ่มขึ้น

(๑.๒) ร้อยละของจ�ำนวนโรงเรียนที่ใช้กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม

(๑.๓) ร้อยละของจ�ำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการน้อมน�ำแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพิ่มขึ้น
(๒) ร้อยละของโรงเรียนในระบบที่จัดกิจกรรมสะท้อนการสร้างวินัย จิตสาธารณะ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น
(๓) จ�ำนวนโรงเรียนในระบบในโครงการโรงเรียนคุณธรรมเพิ่มขึ้น
(๔) ร้อยละของครูโรงเรียนในระบบที่ได้รับการอบรมและพัฒนาในเรื่องการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
๒.๒ ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย
		

ตัวชี้วัด

		 (๑) ร้ อ ยละของโรงเรี ย นในระบบที่ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ที่ ส ะท้ อ น
ความจงรักภักดี การธ�ำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ และการยึดมัน่ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพิ่มขึ้น
(๒) ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการอบรมลูกเสือ เนตรนารีเพิ่มขึ้น
(๓) ร้อยละของโรงเรียนในระบบที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมือง (Civic Education) เพิ่มขึ้น
๒.๓ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีทักษะที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
		

ตัวชี้วัด

		

(๑) ร้อยละของผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น

(๒) ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปเพิ่มขึ้น
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(๓) ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O- NET) ของนักเรียนระหว่างพื้นที่/ภาคการศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษลดลง
(๔) คะแนนเฉลี่ ย ผลการทดสอบโครงการประเมิ น ผลนั ก เรี ย นร่ ว มกั บ นานาชาติ
(Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ของนักเรียนอายุ ๑๕ ปีสูงขึ้น
(๕) ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เมือ่ ทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ
(CEFR) สูงขึ้น  
(๖) ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เพิ่มขึ้น
(๗) ร้อยละของโรงเรียนในระบบที่จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะที่จ�ำเป็น
ในศตวรรษที่ ๒๑ เพิ่มขึ้น
		
(๘) ร้อยละของโรงเรียนในระบบทีจ่ ดั การศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรูแ้ บบสะเต็มศึกษา
เพิ่มขึ้น
(๙) มีระบบและกลไกการทดสอบ การวัดและประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของ
ผู้เรียนทุกระดับการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ
(๑๐) จ�ำนวนการเข้าใช้บริการคลังข้อสอบเพื่อการวัดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
หลักสูตร จ�ำแนกตามระดับชั้นเรียนเพิ่มขึ้น

๓. แนวทางการพัฒนา
๓.๑ ปรับเปลี่ยนค่านิยมของผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีจิตสาธารณะ
และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์
(๑) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน และกิจกรรม
การเรียนรู้ร่วมกันของครอบครัว กลุ่มสนใจ และชุมชน ที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย
จิตสาธารณะ รวมทั้งบูรณาการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี กีฬาเข้ากับกระบวนการเรียนรู้และวิถีชีวิต
(๒) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมหล่อหลอมพฤติกรรมและวัฒนธรรมการท�ำงานทีพ่ งึ ประสงค์
ให้เป็นคุณลักษณะที่ส�ำคัญของคนในสังคมไทย อาทิ การตรงต่อเวลา การเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง
การท�ำงานเป็นกลุ่มคณะ
(๓) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมปลูกฝังความมีคุณธรรม จริยธรรม และการน�ำแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด�ำเนินชีวิต และการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
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(๔) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างส�ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
(๕) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น
ภัยจากยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น
(๖) พัฒนาครูผู้สอนในเรื่องการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม
จริยธรรม และการน�ำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด�ำเนินชีวิต
และการสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ
๓.๒ ปลูกฝังอุดมการณ์รกั ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความเป็นพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย
		 (๑) สร้างจิตส�ำนึกผู้เรียนให้มีความจงรักภักดี และธ�ำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ
ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
(๒) ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้าน
การทุจริตคอร์รปั ชัน่ และยึดมัน่ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
(๓) ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ในโรงเรียนให้มคี ณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
(๔) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และ
การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
๓.๓ พั ฒ นากระบวนการจั ด การเรี ย นรู ้ เ พื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของผู ้ เรี ย น
ให้ได้มาตรฐาน และเสริมสร้างผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑
(๑) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และพัฒนา
สมรรถนะเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย
		 (๒) พั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะ
และคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย ทักษะและคุณลักษณะที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
(๓) พั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู ้ ที่ จ�ำเป็ น ส�ำหรั บ ผู ้ เรี ย นในศตวรรษที่ ๒๑
ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สอดคล้องกับพัฒนาการของ
สมองแต่ละช่วงวัย เน้นพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมศาสตร์
ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านภาษาต่างประเทศ
(๔) ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูเ้ ชิงบูรณาการ เพือ่ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
ความคิดสร้างสรรค์ ในมิติคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม พหุสังคมวัฒนธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ ๒๑
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(๕) เสริมสร้างทักษะอาชีพแก่ผู้เรียนแต่ละระดับชั้น จัดให้มีการวัดแววตามหลัก
พหุปัญญา สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่ออาชีพในระดับประถมศึกษา ส่งเสริมการสอนอาชีพ
ให้ ผู ้ เรี ย นในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น มี โ อกาสได้ ค ้ น พบความถนั ด และความต้ อ งการของตั ว เอง
ในการก�ำหนดอาชีพ และได้รับการวัดแววอาชีพ
(๖) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และ
การให้ความรู้ส�ำหรับผู้มีความต้องการจ�ำเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive
Education)
(๗) พัฒนาสมรรถนะครูให้มจี ติ วิญญาณความเป็นครู เป็นผูแ้ นะน�ำและสามารถกระตุน้
การเรี ย นรู ้ ข องผู ้ เรี ย น และสร้ า งเครื อ ข่ า ยแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ ป็ น
การพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง
(๘) ส่งเสริมรูปแบบการอบรมครูเพือ่ ให้ทวั่ ถึงและตรงตามความต้องการ เช่น การอบรม
ทางไกล การส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community)
การสอนงาน (Coaching) เป็นต้น
(๙) พัฒนาระบบและกลไกการทดสอบ การวัดและประเมินผลความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะของผู้เรียนที่ครอบคลุมเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน
(๑๐) จัดระบบการให้บริการข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่ผู้เรียนและผู้ใช้บริการทุกกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์
(๑๑) พัฒนาระบบและการให้บริการคลังข้อสอบเพื่อการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ครอบคลุมการวัดความรู้ ทักษะและสมรรถนะของผู้เรียน
(๑๒) ส่ ง เสริ ม การแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าการเพื่ อ เตรี ย มนั ก เรี ย นเข้ า แข่ ง ขั น ระดั บ ชาติ
และระดับนานาชาติ เช่น โอลิมปิกคณิตศาสตร์ โอลิมปิกวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

๔. งาน/โครงการสำ�คัญ
(๑) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา (โรงเรียนคุณธรรม)
(๒) โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนลูกเสือและกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา
(๓) โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา
(๔) โครงการส่ ง เสริ ม การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ สร้ า งกระบวนการเรี ย นรู ้ แ ละคุ ณ ลั ก ษณะ
ที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียน
(๕) โครงการสร้างจิตส�ำนึกความรักในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
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(๖) โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
(๗) โครงการขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์เพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันและการป้องกันยาเสพติด
ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
(๘) โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
(๙) โครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติของผู้เรียน (Active Learning)
(๑๐) โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย
(๑๑) โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)
(๑๒) โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามกรอบ CEFR
(๑๓) โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ
(๑๔) โครงการส่งเสริมการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน
(๑๕) โครงการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูล สือ่ นวัตกรรมการเรียนรู้ และคลังข้อสอบกลาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
การสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable
Development Goals : SDGs ๒๐๓๐) และการประกันโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามทีป่ รากฏในรัฐธรรมนูญ แผนการศึกษาแห่งชาติ รวมทัง้ ในกฎหมายและนโยบายทีเ่ กีย่ วข้อง
ในขณะที่ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเป็นอุปสรรคส�ำคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในส่วนของการพัฒนาการศึกษา คนไทยยังได้รับโอกาสและความเสมอภาค
ในการเข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานไม่เท่าเทียมกัน ทุกภาคส่วนจึงต้องวางแนวทางการ
พัฒนาตามบทบาทหน้าที่เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้ำที่เป็นอยู่
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่มีฐานะปานกลาง นักเรียนส่วนหนึ่งมีฐานะยากจนและ
ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม นักเรียนที่รับเงินอุดหนุนยังไม่สามารถเข้าถึงค่าใช้จ่ายที่เพียงพอต่อ
การจัดการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพมาตรฐาน เนือ่ งจากอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ยังค่อนข้างต�่ำ  โดยมีอัตราไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของงบประมาณต่อหัวนักเรียนภาครัฐ ในขณะที่ในบางพื้นที่
ที่มีความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจ โรงเรียนส่วนหนึ่งไม่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาได้หรือเก็บได้
ไม่เต็มอัตรา และนักเรียนที่ด้อยโอกาสยังไม่ได้รับการช่วยเหลือตามความต้องการจ�ำเป็น รวมทั้งระบบ
การอุดหนุนที่เป็นอยู่ยังไม่สะท้อนต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา และไม่เอื้อให้โรงเรียน
ที่มีศักยภาพ สามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐานทั่วไปโดยผู้เรียนร่วมระดมทรัพยากร
เพิ่มเติม เนื่องจากรัฐควบคุมเพดานค่าธรรมเนียมการศึกษาไว้ในอัตราที่ยังค่อนข้างต�่ำ  ซึ่งอัตราอุดหนุน
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และอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาปัจจุบัน ค�ำนวณโดยอ้างอิงจากอัตราค่าใช้จ่ายต่อหัวระดับการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานทีส่ �ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ศึกษาไว้ตงั้ แต่ปี ๒๕๕๓ นอกจากนี้ การพัฒนาด้านวิชาการ
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาชาติ ต้องมีค่าใช้จ่าย
เพื่อการอบรมครู การพัฒนาสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน ในขณะที่เงินอุดหนุนที่โรงเรียนได้รับ
ไม่เพียงพอส�ำหรับด�ำเนินการ ความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษายังแสดงให้เห็นจากส่วนต่างคะแนน O-NET
ของนักเรียน โดยนักเรียนในโรงเรียนทีไ่ ม่รบั เงินอุดหนุนซึง่ ไม่มกี ารควบคุมเพดานค่าธรรมเนียมการศึกษา
และผู ้ ป กครองมี ศัก ยภาพในการจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา  มีค ะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ของนั ก เรี ย นในโรงเรี ย นที่ รั บ เงิ น อุ ด หนุ น และยั ง มี ค วามแตกต่ า งระหว่ า งคะแนนของโรงเรี ย น
ในกรุงเทพมหานครและภูมิภาค และในระหว่างภาคด้วยกัน
ในการพัฒนาการศึกษาเอกชน จึงจ�ำเป็นต้องวางยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบทรัพยากร
เพื่อการศึกษาเอกชน ด้านหนึ่งเพื่อเป็นหลักประกันให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา
ที่มีคุณภาพไม่ต�่ำกว่ามาตรฐานตามที่กฎหมายก�ำหนดอย่างเท่าเทียมกัน โดยก�ำหนดอัตราเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายที่เพียงพอ สนับสนุนให้โรงเรียนที่มีศักยภาพสามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐาน
ทั่วไปที่รัฐอุดหนุนได้โดยผู้เรียนร่วมระดมทรัพยากร และวางระบบการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
ที่ ส ะท้ อ นคุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย น ในอี ก ด้ า นหนึ่ ง เพื่ อ ช่ ว ย
ลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา  โดยวางระบบการจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติมส�ำหรับผู้ด้อยโอกาส
และผู้เรียนที่มีความต้องการจ�ำเป็นพิเศษตามสภาพความแตกต่างกัน

๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อให้ผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี ที่มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานโดยรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่าย  
๑.๒ เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้รบั การศึกษาในรูปแบบทีเ่ หมาะสม มีคณ
ุ ภาพทัดเทียมกันโดยไม่ถกู จ�ำกัด
ศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ และสภาพร่างกาย
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๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด
๒.๑ ผู้เรียนทุกคนได้รับการอุดหนุนค่าใช้จ่ายส�ำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี ที่มี
คุณภาพได้มาตรฐาน
		

ตัวชี้วัด
(๑) ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายส�ำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๕ ปี ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
(๒) มี รู ป แบบ วิ ธี ก ารจั ด สรรเงิ น อุ ด หนุ น การศึ ก ษาเอกชนที่ ส ะท้ อ นคุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
(๓) มีการปรับระบบการจัดสรรเงินอุดหนุนไปสู่ด้านอุปสงค์หรือตัวผู้เรียน
(๔) มีแนวทางให้โรงเรียนที่รับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป
๒.๒ ผู้เรียนที่ด้อยโอกาสหรือมีความต้องการจ�ำเป็นพิเศษและโรงเรียนที่จัดการศึกษา
ให้กับผู้เรียนได้รับการอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับผู้เรียน
		

ตัวชี้วัด

(๑) ร้ อ ยละของผู ้ เรี ย นที่ เข้ า รั บ การศึ ก ษาผ่ า นการจั ด สรรงบประมาณในรู ป แบบ
ที่เหมาะสมตามคุณลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน อาทิ รายได้ครัวเรือน (ผู้เรียนทั่วไป/ผู้เรียนยากจน)
สภาพร่างกาย (ผูเ้ รียนทัว่ ไป/ผูเ้ รียนพิการเรียนร่วม) ความสามารถ (ผูเ้ รียนทัว่ ไป/ผูเ้ รียนทีม่ คี วามสามารถ
พิเศษ) เพิ่มขึ้น
(๒) มีระบบการคัดกรองและฐานข้อมูลนักเรียนและโรงเรียนจ�ำแนกตามคุณลักษณะ
ที่แตกต่างกันของผู้เรียนและโรงเรียนเพื่อวางแผนการอุดหนุน
(๓) อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานลดลง
(๔) ร้อยละของโรงเรียนในระบบที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเหมาะสม
ตามความต้องการจ�ำเป็นที่แตกต่างกันเพิ่มขึ้น
		
(๕) ร้ อ ยละของเด็ ก ในวั ย เรี ย นที่ มี ค วามต้ อ งการจ�ำเป็ น พิ เ ศษได้ รั บ การศึ ก ษา
เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น (จ�ำแนกตามกลุ่ม ประเภทของความจ�ำเป็นพิเศษ)
ที่เหมาะสม

(๖) ร้อยละของผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา
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๓. แนวทางการพัฒนา
๓.๑ พัฒนาระบบการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานส�ำหรับ
ผู้เรียนทุกคน
		 (๑) อุดหนุนค่าใช้จา่ ยส�ำหรับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ๑๕ ปี ทีม่ คี ณ
ุ ภาพไม่ตำ�่ กว่ามาตรฐาน
ขั้นต�่ำที่ก�ำหนดให้กับผู้เรียนทุกคน  
(๒) อุดหนุนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ�ำเป็นต่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษา
เต็มตามศักยภาพ เช่น ค่าเครื่องแบบ ค่าอุปกรณ์การเรียน  ค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) เป็นต้น
(๓) ก�ำหนดมาตรการทางการเงินเพื่อกระตุ้นคุณภาพการศึกษา และน�ำผลการประเมิน
สถานศึกษามาใช้ประกอบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการปฏิรูประบบความรับผิดชอบ และ
ก�ำหนดแนวทางเพื่อเพิ่มสัดส่วนงบประมาณด้านอุปสงค์ (Demand-Side Financing) คือเงินอุดหนุน
รายหัว ซึ่งขึ้นอยู่กับจ�ำนวนนักเรียนที่เลือกเข้าเรียน
(๔) ศึกษารูปแบบและแนวทางเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่รับเงินอุดหนุนสามารถ
ร่วมระดมทรัพยากรการศึกษาเพิ่มเติมจากค่าใช้จ่ายที่รัฐอุดหนุน เพื่อรับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงกว่า
มาตรฐานทั่วไป ตามความสมัครใจของผู้เรียน
(๕) ก�ำหนดแนวทางอุดหนุนค่าใช้จา่ ยส�ำหรับผูเ้ รียนในระบบทวิศกึ ษาเพือ่ ส่งเสริมโอกาส
การเรียนสายอาชีพเพื่อการมีงานท�ำ
๓.๒ พั ฒ นาระบบการจั ด สรรเงิ น อุ ด หนุ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ที่เหมาะสมตามความต้องการจ�ำเป็นที่แตกต่างกันของผู้เรียน
(๑) ก�ำหนดมาตรการอุดหนุนค่าใช้จา่ ยเพือ่ ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ให้แก่ผเู้ รียนทีด่ อ้ ยโอกาสทางการศึกษา และผูเ้ รียนทีม่ คี วามต้องการจ�ำเป็นพิเศษ โดยไม่ถกู จ�ำกัดศักยภาพ
จากสภาพครอบครัว พื้นที่ และสภาพร่างกาย
(๒) ก�ำหนดมาตรการอุดหนุนด้านการเงิน สื่อการเรียนการสอน และด้านกายภาพ
ตลอดจนสนับสนุนด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนที่จัดการศึกษาส�ำหรับผู้ด้อยโอกาส
และผูเ้ รียนทีม่ คี วามต้องการจ�ำเป็นพิเศษ และโรงเรียนในพืน้ ทีท่ มี่ คี วามเหลือ่ มล�ำ้ ทางเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาต่อไปได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน
(๓) วางระบบการคัดกรองและจัดท�ำฐานข้อมูลนักเรียนที่ด้อยโอกาส และนักเรียน
ที่มีความต้องการจ�ำเป็นพิเศษ และโรงเรียนที่จัดการศึกษาส�ำหรับนักเรียนดังกล่าว เพื่อใช้วางแผน
ให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมตามสภาพความแตกต่าง
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๔. งาน/โครงการสำ�คัญ
(๑) อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนักเรียนในโรงเรียนเอกชนและการอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เช่น อาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน เป็นต้น
(๒) อุดหนุนปัจจัยพื้นฐานแก่นักเรียนยากจน และนักเรียนที่มีความต้องการจ�ำเป็นพิเศษ
(๓) อุดหนุนด้านกายภาพโรงเรียนการกุศล
(๔) ศึกษาอัตราค่าใช้จ่ายต่อหัวระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานส�ำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชน
(๕) โครงการประเมินผลประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของโรงเรียนเอกชนที่รับเงินอุดหนุน
(๖) ศึกษารูปแบบ วิธกี ารจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาเอกชนทีส่ ะท้อนคุณภาพและประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา และการเพิ่มสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณผ่านด้านอุปสงค์ (Demand-Side Financing)
(๗) โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาส�ำหรับเด็กที่มีความต้องการจ�ำเป็นพิเศษ
(๘) โครงการจัดท�ำฐานข้อมูลนักเรียนที่มีความต้องการจ�ำเป็นพิเศษ และฐานข้อมูลผู้เรียน
และโรงเรียนจ�ำแนกตามความต้องการจ�ำเป็นที่แตกต่างกัน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก�ำหนดให้รัฐมีหน้าที่ด�ำเนินการ ก�ำกับ ส่งเสริม และ
สนับสนุนให้การจัดการศึกษาที่จัดโดยรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐานสากล ซึ่งตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาของ
แผนการศึกษาแห่งชาติ ได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์ เพือ่ ให้เกิดระบบและรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาทีเ่ ป็นอิสระ
คล่องตัวในการบริหารจัดการด้วยความรับผิดชอบและตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อให้
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มาตรฐาน ทีแ่ สดงความรับผิดรับชอบต่อผูเ้ รียน (Accountability)
และตอบสนองต่อความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ ซึ่งสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัตโิ รงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ทีก่ �ำหนดหลักการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เอกชนให้มฐี านะเป็นนิตบิ คุ คลและมีคณะกรรมการบริหาร เพือ่ ท�ำหน้าทีบ่ ริหารและจัดการศึกษาโรงเรียน
เอกชนให้มคี วามเป็นอิสระ โดยมีการก�ำกับ ติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเช่นเดียว
กับสถานศึกษาของรัฐ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและ
โรงเรียนเอกชน ในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและ
อยู่บนหลักความรับผิดชอบ
ปัจจุบันโรงเรียนเอกชนโดยเฉพาะโรงเรียนในระบบ ยังมีคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา
ที่เหลื่อมล�้ำกันอยู่มาก โรงเรียนที่จัดการศึกษาได้มีคุณภาพสูงยังมีจ�ำนวนไม่มาก โดยเมื่อพิจารณาจาก
คุณภาพการศึกษา (คะแนน O-NET) โรงเรียนทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ สูงกว่าร้อยละ ๕๐ มีจ�ำนวนน้อย และยังมี
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โรงเรียนส่วนหนึ่งไม่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก คุณภาพการศึกษาที่แตกต่างกันยังส่งผลให้เกิด
ความเหลื่อมล�้ำในด้านโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพของผู้เรียนอีกด้วย ดังนั้น
จึงจ�ำเป็นต้องเร่งยกระดับประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระบบทีย่ งั มีระดับคุณภาพต�ำ่ กว่า
เกณฑ์ ให้จัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ทีร่ ฐั สนับสนุนส�ำหรับจัดการศึกษา และมีความรับผิดชอบต่อผูเ้ รียน นอกจากนี้ จากสภาวการณ์ประชากร
วัยเรียนที่ลดลงส่งผลให้โรงเรียนเอกชนต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่อการเลิกกิจการ โรงเรียนจึงจ�ำเป็นต้อง
มีการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง สร้างความโดดเด่นและ
ความแตกต่างเพื่อเป็นทางเลือกที่มีคุณภาพสนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียนเพื่อให้สามารถ
แข่งขันได้

๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนมีคุณภาพได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ
และอยู่บนหลักความรับผิดชอบ
๑.๒ เพื่อส่งเสริมโรงเรียนเอกชนที่มีคุณภาพมาตรฐาน จัดการศึกษาที่มีความเป็นอัตลักษณ์
ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน

๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด
๒.๑ โรงเรียนเอกชนทุกแห่งจัดการศึกษามีคณ
ุ ภาพได้มาตรฐาน บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส รับผิดชอบต่อผู้เรียน ด�ำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย และแนวนโยบายแห่งรัฐ
		

ตัวชี้วัด
(๑) มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและความ
ต้องการจ�ำเป็นของโรงเรียน
(๒) ร้อยละของโรงเรียนในระบบที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกเพิ่มขึ้น
(๓) ร้อยละของโรงเรียนในระบบที่มีประสิทธิภาพการด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น
(๔) ร้อยละของโรงเรียนในระบบที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) เฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพิ่มขึ้น
(๕) มีมาตรการให้โรงเรียนในระบบด�ำเนินการปรับปรุงคุณภาพ กรณีที่จัดการศึกษา
มีคุณภาพต�่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
(๖) ร้ อ ยละของโรงเรี ย นในระบบที่ เ ผยแพร่ ข ้ อ มู ล ด้ า นคุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพ
ต่อสาธารณะ
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(๗) ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
(๘) ร้อยละของโรงเรียนในระบบทีม่ รี ะบบบัญชีทเี่ ป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเพิม่ ขึน้
๒.๒ โรงเรียนเอกชนทีม่ ศี กั ยภาพมีการจัดการศึกษาทีม่ คี วามเป็นอัตลักษณ์ สามารถแข่งขัน
ด้านคุณภาพได้
		 ตัวชี้วัด
		 (๑) ร้อยละของโรงเรียนในระบบที่จัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสากลในระดับ
นานาชาติเพิ่มขึ้น
(๒) ร้อยละของโรงเรียนในระบบที่มีคุณภาพมาตรฐานมีรูปแบบการจัดการศึกษาที่มี
ความเป็นอัตลักษณ์เพิ่มขึ้น
(๓) มีรูปแบบ วิธีการส่งเสริมโรงเรียนจัดการศึกษาที่มีความเป็นอัตลักษณ์
(๔) มีแนวทางการด�ำเนินงานที่มีความเป็นมาตรฐานสากลในการก�ำกับ ส่งเสริม
และสนับสนุนโรงเรียนนานาชาติ และโรงเรียนที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล

๓. แนวทางการพัฒนา
๓.๑ ก�ำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้โรงเรียนจัดการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพได้มาตรฐาน บริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อผู้เรียน
(๑) ปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
เป็นระบบที่ไม่ยุ่งยากต่อการปฏิบัติ และไม่เป็นภาระของผู้สอน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
แต่ละระดับ และเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
(๒) ส่งเสริมการน�ำผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผน การปฏิบัติ
การตรวจสอบติดตาม เพื่อการปรับปรุง พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
(๓) ก�ำหนดหลักเกณฑ์ให้โรงเรียนในระบบเผยแพร่ขอ้ มูลด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ
เพือ่ สร้างระบบการตรวจสอบให้ผเู้ รียนสามารถเลือกรับบริการทางการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพมาตรฐานได้ตาม
ความต้องการ
(๔) จัดกลุ่มโรงเรียนในระบบด้วยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อวางแผนการบริหาร
จัดการให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา บริบทของพืน้ ทีแ่ ละสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
(๕) พัฒนาคุณภาพโรงเรียนที่ยังมีผลการประเมินคุณภาพต�่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ด้วยการให้ความรู้แก่ผู้บริหารและครู

แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

79

(๖) ก�ำหนดมาตรการให้โรงเรียนต้องด�ำเนินการเพือ่ ปรับปรุงคุณภาพหรือประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหรือกฎระเบียบที่ก�ำหนด โดยเชื่อมโยงกับการจัดสรร
เงินอุดหนุนค่าใช่จ่ายส�ำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๗) ส่งเสริมการจัดท�ำบัญชีของโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
(๘) ส่งเสริมการนิเทศการศึกษา และการพัฒนากระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 
เช่น การนิเทศโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ การนิเทศโดยผูบ้ ริหารโรงเรียน การนิเทศระหว่างครู ส่งเสริมการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ระหว่างโรงเรียน เป็นต้น
(๙) ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนในการเข้ารับการประเมินในระดับชาติและนานาชาติ
เช่น โรงเรียนรางวัลพระราชทาน การแข่งขันโอลิมปิกสาขาวิชาต่างๆ เป็นต้น
(๑๐) ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนเอกชน ได้แก่ วางระบบประเมินต�ำแหน่ง
ทางวิชาการครูโรงเรียนเอกชนที่เชื่อมโยงกับสมรรถนะการสอน พัฒนาการ และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
การปรับปรุงค่าตอบแทนและสวัสดิการ และการยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่มีความรู้ความสามารถ
(๑๑) ปรับปรุงแนวทางการให้กยู้ มื เงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบเพือ่ ให้โรงเรียน
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาทั่วถึงมากขึ้น
(๑๒) เสริมสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาและการเตรียมความพร้อม
รองรับสถานการณ์อุบัติภัยหรือภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น
(๑๓) เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ผูป้ กครอง และชุมชน เพือ่ การร่วมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน การป้องกันภัยคุกคามต่างๆ และการเฝ้าระวังความประพฤติของนักเรียน
๓.๒ ส่งเสริมโรงเรียนที่มีศักยภาพให้จัดการศึกษาที่มีความเป็นอัตลักษณ์ สนองตอบ
ต่อความต้องการของผู้เรียน
(๑) ส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนในระบบให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล
โดยมีแนวทางการประเมินที่สอดคล้องกับบริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียน
(๒) ส่งเสริมการจัดท�ำหลักสูตร และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลทีม่ คี วามยืดหยุน่ เพือ่ เป็นโรงเรียนทางเลือกทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง สามารถสนองตอบต่อความต้องการ
ของผู้เรียน เช่น โรงเรียนที่มีความโดดเด่นด้านกีฬา ดนตรี ภาษาต่างประเทศ ห้องเรียนพิเศษด้านต่างๆ
โรงเรียนวิถีพุทธ การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม การจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมศึกษาต่อเฉพาะ
สาขา การสอนในระบบทวิศึกษา เป็นต้น
(๓) ก�ำหนดหลักเกณฑ์ทเี่ ป็นมาตรฐานสากลในการพิจารณาการขออนุญาตใช้หลักสูตร
การประเมินคุณภาพ การรับรองมาตรฐาน และการเทียบวุฒิการศึกษาของผู้เรียนในโรงเรียนนานาชาติ
หรือโรงเรียนที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล
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๔. งาน/โครงการสำ�คัญ

(๑) โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบ
(๒) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของโรงเรียนที่เชื่อมโยง
กับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
(๓) ก�ำหนดหลั ก เกณฑ์ ว ่ า ด้ ว ยการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ด้ า นคุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนต่อสาธารณะ
(๔) โครงการพัฒนาการจัดท�ำบัญชีและงบการเงินของโรงเรียนเอกชนในระบบ
(๕) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
(๖) โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนเอกชน
(๗) ศึกษาแนวทางการก�ำหนดมาตรฐานต�ำแหน่งทางวิชาการของครูโรงเรียนเอกชน
(๘) โครงการส่งเสริมการนิเทศการศึกษาโรงเรียนเอกชน
(๙) โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
(๑๐) โครงการส่งเสริมโรงเรียนเอกชนให้มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
(๑๑) โครงการส่งเสริมการสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนเอกชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
ตามแนวทางการพั ฒ นาประเทศที่ เ น้ น ให้ ป รั บ ลดขนาดและงบประมาณของหน่ ว ยงาน
ภาครัฐลง โดยมุ่งพัฒนาในเชิงคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการให้เอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยให้ความส�ำคัญกับภาคเอกชน
ในการร่วมจัดการศึกษา  โดยก�ำหนดให้รัฐต้องจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารจัดการศึกษาของแผนการศึกษาแห่งชาติ ได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทุกภาคส่วน
ของสังคมเข้ามามีสว่ นร่วมจัดและสนับสนุนทรัพยากรเพือ่ การศึกษา ตามหลักประโยชน์ทไี่ ด้รบั (Benefit
Principle) ภายใต้การก�ำกับดูแลของรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ซึ่งสอดคล้องกับหลักการมีส่วนร่วม
ของเอกชนในการจัดการศึกษา ที่ช่วยให้รัฐสามารถเลือกผู้จัดการศึกษาและสามารถก�ำหนดสิ่งที่ต้องการ
โดยเฉพาะคุณภาพการศึกษาจากคูส่ ญ
ั ญาคือโรงเรียนเอกชน การศึกษาเอกชนส่งผลดีตอ่ ระบบการศึกษา
ของประเทศหลายประการ ได้แก่ ช่วยให้รฐั ได้ใช้ประโยชน์จากทักษะและความช�ำนาญเฉพาะของโรงเรียน
เอกชน ช่วยให้เกิดการแข่งขันในด้านคุณภาพการศึกษา ช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของผู้เรียน
และช่วยรัฐประหยัดงบประมาณ
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สัดส่วนนักเรียนรัฐต่อเอกชนที่ผ่านมามีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากกระบวนทัศน์
การจัดการศึกษาของประเทศที่ยังเน้นการด�ำเนินการโดยภาครัฐ ประกอบกับภาพลักษณ์ของการจัดการ
ศึกษาเอกชนทีย่ งั ไม่เป็นทีย่ อมรับในด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาจากหน่วยงานภาครัฐ
นอกจากนี้ การจัดการศึกษาเอกชนยังต้องเผชิญกับการเปิดเสรีทางการค้าทีต่ า่ งชาติมแี นวโน้มเข้ามาร่วม
ลงทุนจัดการศึกษามากขึน้ ประกอบกับประชากรวัยเรียนทีล่ ดลง ดังนัน้ นอกจากการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียน การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนแล้ว ส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในฐานะหน่วยงานทีท่ �ำหน้าทีส่ ง่ เสริมการศึกษาเอกชน จ�ำเป็นต้อง
ก�ำหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน โดยขับเคลื่อน
จุดแข็งของการศึกษาเอกชน ปรับกลไกต่างๆ ให้อ�ำนวยความสะดวกต่อการลงทุนและจัดการศึกษา
ศึกษารูปแบบแนวทางในการให้เอกชนร่วมจัดการศึกษาแทนรัฐมากขึ้น แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการศึกษาเอกชน ทั้งนี้
เพื่อให้การจัดการศึกษาเอกชนมีส่วนร่วมจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น อันจะช่วยอ�ำนวยประโยชน์ต่อระบบ
การศึกษาของประเทศ

๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อส่งเสริมบทบาทของเอกชนในการเป็นผู้จัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
๑.๒ เพือ่ ส่งเสริมงานด้านต่างประเทศในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชน

๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด
๒.๑ กฎ ระเบียบ และมาตรการส่งเสริมจากภาครัฐที่ช่วยสนับสนุนการจัดตั้งและด�ำเนิน
กิจการโรงเรียนเอกชน และภาคีเครือข่ายการศึกษาเอกชนมีความเข้มแข็ง
		 ตัวชี้วัด
		 (๑) สัดส่วนผู้เรียนเอกชนในระบบสูงขึ้นเมื่อเทียบกับรัฐ
(๒) ร้อยละของโรงเรียนเอกชนที่มีการจัดตั้งเพิ่มขึ้น
(๓) มีรูปแบบหรือแนวทางในการให้เอกชนจัดหรือร่วมจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น
(๔) มี แ ผนงานแก้ ไขปรั บ ปรุ ง กฎ ระเบี ย บ แนวปฏิ บั ติ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม และอ�ำนวย
ความสะดวกต่อการจัดการศึกษาเอกชนและมีการด�ำเนินการตามแผน
(๕) จ�ำนวนภาคีเครือข่ายการศึกษาเอกชนที่มีบทบาทเพิ่มขึ้น

82

แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๒.๒ การด�ำเนินงานด้านต่างประเทศเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชนสู่สากล
		 ตัวชี้วัด
		 (๑) มีฐานข้อมูลการศึกษาเอกชนด้านต่างประเทศเพื่อให้บริการ
(๒) จ�ำนวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษาเอกชนเพิ่มขึ้น
(๓) ร้อยละของโรงเรียนเอกชนที่มีนักเรียนชาวต่างชาติเข้าเรียนเพิ่มขึ้น
(๔) ร้อยละของโรงเรียนเอกชนที่มีความร่วมมือกับต่างประเทศเพิ่มขึ้น

๓. แนวทางการพัฒนา
๓.๑ ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และก�ำหนดมาตรการเพือ่ ส่งเสริมการลงทุนจัดการศึกษาเอกชน
และพัฒนาภาคีเครือข่ายการศึกษาเอกชน
		 (๑) พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และยกเลิกกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติเพื่อให้สามารถอ�ำนวย
ความสะดวกต่อการลงทุนจัดตั้งและด�ำเนินกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ และให้มี
ความทันสมัยรองรับการจัดการศึกษาในรูปแบบใหม่ๆ เช่น การศึกษาข้ามพรมแดน การส่งเสริมการจัด
การศึกษาในสาขาที่จ�ำเป็นหรือขาดแคลนเพื่อรองรับไทยแลนด์ ๔.๐ เป็นต้น รวมถึงการศึกษามาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนจัดการศึกษาที่ไม่ใช่เงินอุดหนุนเสนอคณะรัฐมนตรีให้การสนับสนุน
(๒) ศึกษาและส่งเสริมรูปแบบวิธกี ารทีเ่ ป็นช่องทางให้โรงเรียนเอกชนร่วมจัดการศึกษา
มากขึ้น เช่น โครงการสถานศึกษาพันธะสัญญา (Chartered School) โดยจัดการศึกษาตามเงื่อนไขและ
ผลลัพธ์ตามที่รัฐก�ำหนด การให้สัมปทานเอกชนบริหารจัดการการศึกษา (Privatization) การบูรณาการ
การใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างโรงเรียนในระบบและโรงเรียนนอกระบบ เป็นต้น
(๓) ส่งเสริมการวางแผนการรับนักเรียนร่วมกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
และโรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัด โดยผ่านกลไกการก�ำหนดนโยบายของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด
(๔) พัฒนาภาคีเครือข่ายการศึกษาเอกชนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเอกชน  
และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐเห็นความส�ำคัญของการจัดการศึกษาเอกชน เพื่อก�ำหนดการปฏิบัติ
ต่อโรงเรียนเอกชนในฐานะผู้จัดการศึกษาภายใต้กฎ กติกาที่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับโรงเรียนรัฐ
(๕) เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นจุดแข็งของการศึกษาเอกชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับหน่วยงานและประชาชนที่มีต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบการศึกษาเอกชน ส่งเสริม
เชิดชูเกียรติโรงเรียนและบุคลากรทีม่ ผี ลงานเชิงประจักษ์ จัดแสดงผลงานทางวิชาการของโรงเรียนเอกชน
ส่งเสริมการร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมกับหน่วยงานรัฐและเอกชนในโอกาสต่างๆ
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(๖) พัฒนาประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการ
ศึกษาเอกชนจังหวัด โดยปรับโครงสร้างและส่งเสริมบทบาทให้สามารถท�ำหน้าที่ในด้านการประสาน
นโยบายและแผน การส่งเสริมวิชาการและพัฒนาการศึกษาเอกชนร่วมกับส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
๓.๒ พัฒนาการด�ำเนินงานด้านต่างประเทศเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เอกชนสู่สากล
		 (๑) จั ด ท�ำฐานข้ อ มู ล ความร่ ว มมื อ ด้ า นการศึ ก ษากั บ ต่ า งประเทศส�ำหรั บ วางแผน
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
(๒) จัดท�ำฐานข้อมูลโรงเรียนเอกชนเป็นภาษาต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
แก่ผู้สนใจในประเทศและต่างประเทศ
(๓) ส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศทั้งในระดับหน่วยงานและสถาบันการศึกษา
เพือ่ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชนทัง้ ในระบบและนอกระบบ ได้แก่ ความร่วมมือในการ
แลกเปลีย่ นนักเรียน ครู หลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาครู และการจัดการศึกษา
(๔) ส่งเสริมโรงเรียนเอกชนเป็นศูนย์การให้บริการด้านการศึกษาในระดับนานาชาติ
โดยประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ก�ำหนดมาตรการส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้ผเู้ รียน
จากต่างประเทศเข้ามาเรียนในประเทศไทยมากขึ้น รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการด�ำเนินงานที่เกี่ยวกับ
การให้บริการนักเรียน และครูชาวต่างชาติให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยน�ำเทคโนโลยีมาใช้
(๕) เสริมสร้างความพร้อมของโรงเรียนเอกชนในการรองรับการเปิดเสรีทางการศึกษา 
ด้วยการให้ความรูค้ วามเข้าใจแก่ผบู้ ริหารและบุคลากรของโรงเรียนเอกชน การให้ค�ำปรึกษาและสนับสนุน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  

๔. งาน/โครงการสำ�คัญ
(๑) แผนงานปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบ และแนวปฏิบตั เิ พือ่ ส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวก
การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
(๒) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาเอกชนด้านต่างประเทศ
(๓) ปรับปรุงโครงสร้างหน้าที่ และพัฒนาประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด
(๔) โครงการเสริมสร้างเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน
(๕) โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์การศึกษาเอกชน
(๖) ศึกษารูปแบบวิธีการเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาของเอกชน
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(๗) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านต่างประเทศเพื่อส่งเสริมการศึกษาเอกชน
(๘) จัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน
(๙) พัฒนาประสิทธิภาพการด�ำเนินงานบรรจุครูและการรับนักเรียนชาวต่างชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก�ำหนดให้รัฐต้องด�ำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษา
ตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทัง้ ส่งเสริมให้มกี ารเรียนรูต้ ลอดชีวติ ตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก�ำหนดเป้าหมาย
ให้คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตาม
ศักยภาพ  เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มขึ้น วัยแรงงานมีความรู้และ
ทักษะเป็นไปตามความต้องการของตลาดงาน และมีทักษะทางการเงินเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจ ผูส้ งู อายุวยั ต้นมีงานท�ำและรายได้ทเี่ หมาะสมกับศักยภาพของผูส้ งู อายุ โดยก�ำหนดแนวทาง
การพัฒนาด้วยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ซึง่ การจัดการศึกษาของโรงเรียน
เอกชนนอกระบบสามารถช่วยเติมเต็มการจัดการศึกษาให้กับคนทุกช่วงวัยได้เป็นอย่างดี ด้วยระบบ
การจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่น สนองตอบความต้องการของผู้เรียนโดยไม่จ�ำกัดวัยและคุณวุฒิ การจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบหลักสูตรระยะสั้นช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ช่วยพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้ที่ด้อยโอกาส
พลาดหรือขาดโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียน ได้มโี อกาสศึกษาหาความรู้ ฝึกทักษะ ปลูกฝังเจตคติ
ที่จ�ำเป็นในการด�ำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ อีกทั้งสามารถปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของ
วิทยาการต่างๆ ที่เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว มีการจัดการที่มีความยืดหยุ่น สามารถสร้างนวัตกรรม
การสอนเพือ่ สนองตอบต่อความต้องการของผูเ้ รียนและสังคมได้อย่างรวดเร็ว ทัง้ ในด้านหลักสูตร รูปแบบ
วิธกี ารสอน การต่อยอดไปสูธ่ รุ กิจขนาดย่อม และการเป็นธุรกิจทีม่ คี วามสร้างสรรค์ และยังช่วยสนับสนุน
การเรียนการสอนในระบบได้เป็นอย่างดี
การส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบทีผ่ า่ นมา ยังขาดแนวทางการพัฒนา
และส่งเสริมอย่างเป็นระบบ ทัง้ ในด้านคุณภาพมาตรฐานและการมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา ซึง่ จ�ำเป็น
ต้องพัฒนาระบบฐานข้อมูลของโรงเรียนแต่ละประเภทและสาขาทีค่ รบถ้วนและเป็นปัจจุบนั เพือ่ ใช้ส�ำหรับ
วางแผนการพัฒนาและส่งเสริม ศึกษาแนวทางการอุดหนุนค่าใช้จา่ ยหรือการเชือ่ มโยงกับแหล่งทุนส�ำหรับ
ผู้เรียน ตลอดจนการศึกษาข้อมูลด้านอุปสงค์หรือความต้องการของผู้เรียน เสริมสร้างภาคีเครือข่ายกับ
หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ก�ำหนดและควบคุมมาตรฐานวิชาชีพเพื่อลดผลกระทบและยกระดับมาตรฐาน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของโรงเรียนให้จัดการศึกษาได้หลากหลายรูปแบบ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนในสังคมแห่งการเรียนรู้
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๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
๑.๒ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของโรงเรียนเอกชนนอกระบบในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๒.  เป้าหมายและตัวชี้วัด
๒.๑ การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบมีคุณภาพได้มาตรฐาน
		
		

ตัวชี้วัด
(๑) ร้อยละของโรงเรียนเอกชนนอกระบบทีด่ �ำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพิม่ ขึน้
(๒) จ�ำนวนหลักสูตรแกนกลางที่ได้รับการพัฒนา 
(๓) จ�ำนวนหลักสูตรด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับมาตรฐานฝีมือแรงงานหรือมาตรฐาน
วิชาชีพของประเทศหรืออาเซียน
(๔) จ�ำนวนหลักสูตรของโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่สามารถเทียบโอนความรู้หรือ
หน่วยกิตการเรียนได้
(๕) จ�ำนวนหลักสูตรของโรงเรียนเอกชนนอกระบบทีส่ ามารถรองรับการพัฒนาประเทศ
(เช่น การพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย  การศึกษาเชิงท่องเที่ยว  การศึกษาเพื่อการมีงานท�ำ  การศึกษารองรับ
ไทยแลนด์ ๔.๐ หรือพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น)
๒.๒ โรงเรียนเอกชนนอกระบบมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น
		
		

ตัวชี้วัด
(๑) มีระบบฐานข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบในรายสาขา 
(๒) มีรปู แบบหรือช่องทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบเพิม่ ขึน้ (เช่น
การจัดการสอนแบบออนไลน์  การจัดการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ เป็นต้น)
(๓) มีมาตรการหรือแนวทางการตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนที่จัดตั้งไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย
(๔) มีแนวทางการสนับสนุนค่าใช้จ่ายส�ำหรับผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
(๕) จ�ำนวนศูนย์ฝึกอาชีพของโรงเรียนนอกระบบที่ได้รับการพัฒนา
(๖) จ�ำนวนผู้เรียนในประเภทวิชาชีพ หรือผู้เรียนที่ด้อยโอกาสหรือพิการในโรงเรียน
เอกชนนอกระบบที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
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๓. แนวทางการพัฒนา
๓.๑ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
		 (๑) ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
(๒) ส่งเสริมโรงเรียนเอกชนนอกระบบพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
(๓) ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนและหลักสูตรแกนกลางในสาขาที่รองรับ
การพัฒนาประเทศ เช่น การพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย การดูแลเด็กเล็ก การศึกษาเชิงท่องเที่ยว การศึกษา
เพื่อการมีงานท�ำ  การศึกษารองรับไทยแลนด์ ๔.๐ หรือพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ การประกอบการที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ หรือการประกอบการธุรกิจขนาดย่อม เป็นต้น
(๔) ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาหลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นการสอนประเภทวิ ช าชี พ
ที่สามารถรองรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานหรือมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพของผู้เรียน
(๕) ส่งเสริมระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
เพือ่ การเทียบโอนความรู้ โดยประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการก�ำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์
การสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) การเทียบโอนความรู้กับการศึกษาในระบบและนอกระบบ
(๖) ส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาการและทักษะวิชาชีพของการศึกษานอกระบบ
(๗) อบรมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนอกระบบเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
		 (๑) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนเอกชนนอกระบบโดยจัดท�ำคลัสเตอร์
(Cluster) การศึกษานอกระบบตามประเภท สาขา พื้นที่ และระดับคุณภาพมาตรฐานเพื่อเป็นช่องทาง
ให้ผู้เรียนหรือโรงเรียนในระบบ สามารถเลือกรับบริการการศึกษาตามความต้องการ และเพื่อใช้วางแผน
ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบ รวมทั้งศึกษาข้อมูลด้านความต้องการของผู้เรียน
ในแต่ละพื้นที่
(๒) เสริ ม สร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ เ ป็ น ความโดดเด่ น และศั ก ยภาพของโรงเรี ย นเอกชน
นอกระบบให้ เ ป็ น ที่ รู ้ จั ก ของสั ง คมโดยผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ เช่ น จั ด มหกรรมการศึ ก ษานอกระบบ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนทางเว็บไซต์ รางวัลพระราชทาน การเข้าร่วมการประกวดในรายการต่างๆ ทาง
สื่อสาธารณะ การจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพ การช่วยเหลือสังคม เป็นต้น
(๓) ก�ำหนดแนวทางที่ยืดหยุ่นและเอื้อต่อการจัดการศึกษาที่ใช้ประสบการณ์หรือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สามารถจัดการเรียนการสอนหรือเป็นผู้สอนในโรงเรียนเอกชนนอกระบบได้ เช่น
แทงหยวก ทอผ้า เครื่องจักสาน หนังตะลุง เป็นต้น
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(๔) เสริมสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ และสร้างความร่วมมือเพือ่ ใช้ศกั ยภาพของ
โรงเรียนเอกชนนอกระบบในการพัฒนาด้านวิชาการให้กับโรงเรียนในระบบ
(๕) ก�ำหนดมาตรการ/แนวทางในการตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนที่ไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย โดยจั ด ท�ำระบบฐานข้ อ มู ล ทางทะเบี ย นโรงเรี ย นที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น และประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด�ำเนินการตามกฎหมาย
(๖) ศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนหรือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนส�ำหรับโรงเรียนเอกชน
นอกระบบ
(๗) ก�ำหนดหลักเกณฑ์การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้ทันต่อ
ความต้องการและการเปลีย่ นแปลง เช่น การสอนเป็นภาษาต่างประเทศ การสอนผ่านทางออนไลน์ เป็นต้น
(๘) ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทวิชาชีพเป็นศูนย์ฝึกอาชีพ
โดยเตรียมความพร้อมด้านการจัดการศึกษา เช่น ก�ำหนดมาตรฐานหลักสูตร ค่าใช้จ่ายต่อหัว และจัดหา
ความต้องการรับการศึกษา การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดหา
ผู้เรียนและค่าใช้จ่ายที่สนับสนุนให้กับผู้เรียน เป็นต้น
(๙) ศึกษาแนวทางอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพื่อช่วยเหลือผู้เรียนที่ขาดแคลน
ด้อยโอกาส หรือพิการที่ต้องการประกอบอาชีพ หรือในสาขาที่เป็นความต้องการของการพัฒนาประเทศ

๔. งาน/โครงการสำ�คัญ
(๑) โครงการจัดท�ำคลัสเตอร์ (Cluster) การศึกษาเอกชนนอกระบบ
(๒) โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์การศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
(๓) โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
(๔) โครงการพัฒนาโรงเรียนเอกชนนอกระบบให้มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
(๕) ปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ เช่น จัดท�ำ
ระเบียบว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ เป็นต้น
(๖) โครงการส่งเสริมการเทียบโอนความรู้และการสะสมหน่วยกิตของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
(๗) พัฒนาหลักสูตรแกนกลางในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของการพัฒนาประเทศ
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย
(๘) โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
(๙) โครงการพัฒนาโรงเรียนเอกชนนอกระบบเป็นศูนย์ฝึกอาชีพ
(๑๐) ศึกษาแนวทางสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้สูงวัยในการพัฒนาทักษะอาชีพ
ในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ได้ระบุสถานการณ์ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ยังมีการสร้างสถานการณ์โดยมีเป้าหมายให้เกิดความสูญเสียต่อเจ้าหน้าที่รัฐ โครงสร้างทางสังคม
ยังมีช่องว่างทั้งด้านองค์ความรู้ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการทางสังคม ท�ำให้เกิดช่องว่าง
ทางความคิด ทัศนคติ และความเชื่อระหว่างกลุ่มและระหว่างพื้นที่มากขึ้น ส่งผลต่อการเข้าถึงโอกาส
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกันมากขึ้นจนกลายเป็นความขัดแย้งทางสังคมในที่สุด ตามแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ ก�ำหนดเป้าหมายให้คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยมุ่งให้เกิดผลต่อนักเรียน ให้มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปเพิ่มขึ้น ผู้เรียน
เยาวชนและประชาชนได้รบั การพัฒนาศักยภาพหรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานท�ำ หรือน�ำไปประกอบ
อาชีพในท้องถิ่นได้ และสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม
วัฒนธรรม และภาษาถิ่นเพิ่มขึ้น
การจัดการศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา 
นราธิวาส สตูล และสงขลา (อ�ำเภอจะนะ นาทวี สะบ้าย้อย และเทพา) มีบริบทของการจัดการศึกษาที่มี
ความแตกต่างจากพื้นที่อื่น และมีอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่ทั้งด้านวิถีชีวิต ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม
มีการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย การจัดการศึกษาเอกชนในระบบส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนที่สอน
ศาสนาอิสลามควบคูว่ ชิ าสามัญ โดยเด็กในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ยงั ขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน อันเนื่องมาจากความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจและสังคม และสถานการณ์ความ
ไม่สงบ คะแนน O-NET ทุกระดับอยู่ในระดับที่ต�่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยประเทศและต�่ำกว่าในระดับภาค
นอกจากนี้ ยังมีสถานศึกษาที่สอนศาสนาอิสลามซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนในพื้นที่คือ สถาบันศึกษา
ปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจ�ำมัสยิด (ตาดีกา) รวมถึงโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในด้านการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีการจัดตั้งส�ำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
และส�ำนักงานการศึกษาเอกชนอ�ำเภอ ท�ำหน้าที่ก�ำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาเอกชนในพื้นที่
จากบทบาทความส�ำคัญของการจัดการศึกษาเอกชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ จึงจ�ำเป็นต้องก�ำหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเร่งพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล�้ำของคนในพื้นที่ รวมทั้งเพื่อให้การศึกษา
เป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการช่วยเสริมสร้างการอยูร่ ว่ มกันในสังคมพหุวฒ
ั นธรรมและการสร้างสังคมสันติสขุ

แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

89

๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๑.๒ เพือ่ ส่งเสริมการศึกษาทีส่ อดคล้องกับอัตลักษณ์และความต้องการของชุมชนและพืน้ ที่ ให้
เป็นปัจจัยเสริมสร้างสังคมสันติสุข
๑.๓ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดน
ภาคใต้ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด
๒.๑ ผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน
		

ตัวชี้วัด

		 (๑) ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ท่ี มี ค ะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปเพิ่มขึ้น
(๒) ร้อยละของผู้เรียนที่มีระดับการอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น
(๓) ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการปรับพื้นฐานความรู้ การสอนเสริม
(ติวเตอร์) ส่งเสริมทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตและคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น
(๔) ร้อยละของผู้บริหารและครูที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น
๒.๒ ผู ้ เรี ย นในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ไ ด้ รั บ การศึ ก ษาในรู ป แบบที่ ห ลากหลาย
สอดคล้องกับอัตลักษณ์และความต้องการของชุมชนและพื้นที่ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคม
พหุวัฒนธรรม
		 ตัวชี้วัด
(๑) ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน
(๒) ร้อยละของโรงเรียนที่มีการจัดกิจกรรมโดยร่วมกับชุมชนเพิ่มขึ้น
(๓) ร้ อ ยละของโรงเรี ย นที่ จั ด การเรี ย นการสอนที่ ใ ห้ ค วามรู ้ แ ละประสบการณ์
ด้านพหุวัฒนธรรม สันติศึกษา (Peace Education) และผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
(๔) ร้อยละของโรงเรียนในระบบที่ใช้หลักสูตรแบบบูรณาการเพิ่มขึ้น
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๒.๓ การบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้มปี ระสิทธิภาพ
		

ตัวชี้วัด

		

(๑) มีกลไกการบริหารจัดการเพื่อรองรับสถานการณ์ในพื้นที่
(๒) จ�ำนวนเครือข่ายความร่วมมือในประเทศและต่างประเทศ
(๓) มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเอกชนของแต่ละจังหวัดทีเ่ ป็นมาตรฐาน

เดียวกัน

(๔) มีระบบฐานข้อมูลผู้เรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ�ำ
มัสยิด (ตาดีกา) และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่สอนศาสนาอย่างเดียวที่ครบถ้วน ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน

๓. แนวทางการพัฒนา
ภาคใต้

๓.๑ ยกระดับคุณภาพและเสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดน

		 (๑) พัฒนาผูบ้ ริหารให้เป็นผูน้ �ำการเปลีย่ นแปลงเพือ่ ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทในการจัดการศึกษา 
(๒) พั ฒ นาให้ ค รู มี ค วามเป็ น ครู มื อ อาชี พ เพื่ อ ปรั บ กระบวนการสอนให้ ผู ้ เรี ย นเกิ ด
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีทักษะที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ และพัฒนาให้ครูที่สอนในวิชาหลัก
มีสมรรถนะการสอนที่สูงขึ้น
(๓) พัฒนาครูสอนอิสลามศึกษาให้มคี วามรูด้ า้ นการจัดการศึกษา เช่น การอบรมหลักสูตร
ปริญญาบัณฑิตทางการศึกษา เป็นต้น
(๔) ยกระดั บ คุ ณ ภาพการเรี ย นการสอนภาษาไทยให้ ผู ้ เรี ย นอ่ า นออกเขี ย นได้
อ่านเข้าใจ ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารและเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๕) ส่งเสริมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ สะเต็มศึกษา  การบูรณาการอิสลามศึกษา
กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การจัดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
(๖) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้แก่ การปรับพื้นฐานความรู้
การสอนเสริม (ติวเตอร์) กิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
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(๗) สนับสนุนทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
เช่น เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ส�ำหรับครู เงินอุดหนุนด้านกายภาพ สื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียน เป็นต้น
(๘) พั ฒ นากระบวนการวั ด และประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ นั ก เรี ย น โดยส่ ง เสริ ม การใช้
ข้อสอบกลางระดับพื้นที่เพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพการศึกษาไปสู่มาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน
(๙) สร้างโอกาสทางการศึกษาและบูรณาการทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
จัดระบบการเทียบโอน รับรองคุณวุฒกิ ารศึกษา และใบประกอบวิชาชีพผูท้ จี่ บการศึกษาจากต่างประเทศ
รวมทั้งส่งเสริมให้มีบทบาทในการพัฒนาพื้นที่
๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทีเ่ ป็นอัตลักษณ์และความต้องการของชุมชนในพืน้ ที่
		

(๑) ส่งเสริมการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบบูรณาการ

(๒) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่ให้ความรู้และประสบการณ์ด้านพหุวัฒนธรรม
แก่ผู้เรียน สันติศึกษา (Peace Education) และหลักสูตรผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาทีเ่ ป็นอัตลักษณ์ของชุมชนในพืน้ ทีใ่ ห้มคี ณ
ุ ภาพ
มาตรฐาน ได้แก่ สถาบันศึกษาปอเนาะ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ�ำมัสยิด (ตาดีกา) โรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม รวมทั้งพัฒนาโรงเรียนประเภทสามัญศึกษาทั่วไปเพื่อจัดการศึกษาร่วมกันในพื้นที่ได้อย่าง
มีคุณภาพ
(๔) ส่งเสริมระบบการเทียบโอนผลการเรียนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ�ำมัสยิด (ตาดีกา)
หรือสถาบันศึกษาปอเนาะ
ของสถานศึกษา

(๕) ส่ ง เสริ ม การมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในพื้ น ที่ ใ นการสนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษา

๓.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในพื้นที่
		 (๑) พัฒนาด้านบุคลากร จัดหาครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ของส�ำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและส�ำนักงานการศึกษาเอกชนอ�ำเภอ
(๒) พัฒนาประสิทธิภาพของกลไกการบริหารจัดการเพื่อรองรับสถานการณ์ในพื้นที่
ในด้านต่างๆ เช่น การช่วยเหลือและดูแลผู้เรียน ครู และโรงเรียน การแนะแนว การติดตามนักเรียน
ออกกลางคัน การนิเทศการศึกษา บูรณาการการบริหารจัดการในพืน้ ที่ ๕ จังหวัดให้เป็นเอกภาพ เป็นต้น
(๓) เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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(๔) จัดท�ำแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดเพื่อให้มีเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจน
เหมาะสมกับพื้นที่ในการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
(๕) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(๖) พัฒนาระบบฐานข้อมูลผูเ้ รียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ�ำ
มัสยิด (ตาดีกา) และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนอกระบบ เพื่อใช้วางแผนจัดสรรเงินอุดหนุน

๔. งาน/โครงการสำ�คัญ

(๑) อุดหนุนเพื่อพัฒนาผู้บริหารและครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สถาบันศึกษา
ปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจ�ำมัสยิด (ตาดีกา)
(๒) อุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระบบ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
(๓) โครงการปรับความรู้พื้นฐานและประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามควบคู่วิชาสามัญ
(๔) โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในศตวรรษที่ ๒๑
(๕) โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย
(๖) โครงการส่งเสริมการใช้หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบบูรณาการ
(๗) โครงการส่งเสริมการใช้ข้อสอบกลางในระดับพื้นที่
(๘) โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา
(๙) โครงการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาอิสลามตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ)
ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ�ำมัสยิด (ตาดีกา)
(๑๐) โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
(๑๑) โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในสถานศึกษาเอกชนจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
(๑๒) อุดหนุนศูนย์การศึกษาอิสลามประจ�ำมัสยิด (ตาดีกา) สถาบันศึกษาปอเนาะ โรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม
(๑๓) อุดหนุนพัฒนาโครงสร้างด้านกายภาพและสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก
(๑๔) อุดหนุนส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชด�ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้มีคุณภาพ
(๑๕) อุดหนุนพระราชทานรางวัลโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
(๑๖) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
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ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๖ ก�ำหนดให้พัฒนาระบบการบริหารราชการ
แผ่นดินให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกัน
ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท�ำบริการสาธารณะและการใช้จ่าย
เงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่
ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว
ไม่เลือกปฏิบตั ิ และปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ และในมาตรา ๒๕๘ ก�ำหนดให้มกี ารปฏิรปู ประเทศ
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน โดย (๑) ให้มีการน�ำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
ราชการแผ่นดินและการจัดท�ำบริการสาธารณะ (๒) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ
ทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน (๓) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงานของรัฐ
และแผนก�ำลั ง คนภาครั ฐ ให้ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงและความท้ า ทายใหม่ ๆ โดยต้ อ งด�ำเนิ น การ
ให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกัน (๔) ให้มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจให้ผู้มีความรู้ ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาท�ำงาน
ในหน่วยงานของรัฐ (๕) ให้มีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ในขณะที่ ก ารท�ำหน้ า ที่ ก�ำกั บ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การศึ ก ษาเอกชนของส�ำนั ก งาน
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชนตามพระราชบั ญ ญั ติ โรงเรี ย นเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่ การส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ การประกันคุณภาพ การวิจัยและพัฒนา
เพื่อประกันคุณภาพการศึกษาเอกชน การจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาเอกชน การเป็นศูนย์ส่งเสริม
สนับสนุนข้อมูลและทะเบียนกลางทางการศึกษาเอกชน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษาเอกชน การก�ำกับดูแลโรงเรียนให้จดั การศึกษาอย่างมีคณ
ุ ภาพมาตรฐานและเป็นไปตามกฎหมาย
ตลอดจนการประสานงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนในภูมิภาค ยังมีข้อจ�ำกัดที่ท�ำให้ไม่สามารถขับเคลื่อน
ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าทีค่ วร จึงมีความจ�ำเป็นต้องพัฒนาระบบการบริหารราชการ
ของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พัฒนาระบบและกลไกในการก�ำกับ ส่งเสริม และ
สนับสนุนการศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัตโิ รงเรียนเอกชนให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ เพือ่ ให้มคี วามพร้อม
รองรับการปฏิรปู การบริหารราชการแผ่นดินของประเทศ และขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
เอกชนไปสู่เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนที่วางไว้
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๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพือ่ พัฒนาระบบการบริหารราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
๑.๒ เพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพของระบบและกลไกการท�ำหน้าทีก่ �ำกับ ส่งเสริม และสนับสนุน
การศึกษาเอกชนให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน

๒. เป้าหมาย
๒.๑ ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ทันสมัย และอ�ำนวยความสะดวก มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
		 ตัวชี้วัด
		 (๑) มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของส�ำนักงานฯ
(๒) มีการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของส�ำนักงานฯ ให้มีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
(๓) ร้อยละของบุคลากรของส�ำนักงานฯ ทีไ่ ด้รบั การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั หิ น้าที่
ให้เป็นไปตามมาตรฐานเพิ่มขึ้น  
(๔) มีวัฒนธรรมองค์กรของส�ำนักงานฯ ที่เอื้อต่อการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
(๕) สัดส่วนงบประมาณตามประเด็น (Agenda) สูงขึ้น เมื่อเทียบกับงบประมาณ
ตามภารกิจ (Function)
(๖) จ�ำนวนกระบวนงานที่น�ำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน
(๗) มีแผนส่งเสริมหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและระบบคุณธรรมของส�ำนักงานฯ
๒.๒ ระบบและกลไกการก�ำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาเอกชนมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
		

ตัวชี้วัด

(๑) มีระบบฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขที่บัตรประจ�ำตัวประชาชน ๑๓ หลัก
ที่สามารถเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนฐานข้อมูล รวมทั้งใช้ประโยชน์ร่วมกันกับหน่วยงานอื่น
(๒) มีระบบทะเบียนกลางทางการศึกษาเอกชนทีค่ รบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบนั สืบค้นได้
(๓) มีระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษาเอกชนเพือ่ ใช้ประโยชน์ในการวางแผน การบริหาร
จัดการศึกษา การติดตามและประเมินผล
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(๔) มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ การศึกษาทีท่ นั สมัย สนองตอบความต้องการ
ของผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
(๕) ระดับความพึงพอใจของบุคคลและหน่วยงานในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล
และสารสนเทศทางการศึกษาสูงขึ้น

๓. แนวทางการพัฒนา
๓.๑ พัฒนาระบบการบริหารราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
		 (๑) ปรับปรุงโครงสร้างและวางแผนอัตราก�ำลังของส�ำนักงานฯ โดยเน้นการด�ำเนิน
ภารกิจเกี่ยวกับ การก�ำหนดนโยบาย วางแผนระดับประเทศ ก�ำหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐาน การอนุมัติ
การอนุญาต การส่งเสริมสนับสนุน การวิจัยและพัฒนา การบริการวิชาการ การก�ำกับการด�ำเนินงาน
การบูรณาการกับหน่วยงานในระดับพืน้ ที่ โดยก�ำหนดขอบเขตงานทีช่ ดั เจนระหว่างงานในระดับส่วนกลาง
และงานในระดับพื้นที่
(๒) พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
และระบบคุณธรรม มีระบบการสรรหา การแต่งตั้ง และการพัฒนาเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความ
สามารถเหมาะสมกับภารกิจของส�ำนักงานฯ
(๓) เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของส�ำนักงานฯ ปรับเปลี่ยนกรอบแนวคิด (Mindset)
ของบุคลากรให้เห็นความส�ำคัญของการท�ำหน้าที่ด้านการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาเอกชน บูรณาการเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาเอกชนกับเป้าหมาย
ขององค์กร และถ่ายทอดเป้าหมายไปยังตัวชี้วัดรายบุคคล
(๔) พัฒนาระบบบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มีความร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ พัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีทัศนคติ
เป็นผูใ้ ห้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบตั ิ และปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ
(๕) น�ำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการและให้บริการประชาชน
(๖) ก�ำหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการให้บริการ คู่มือปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาเอกชนในภูมิภาค
เพื่อประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพในการปฏิบัติงาน
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๓.๒ พั ฒ นาระบบและกลไกการก�ำกั บ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การศึ ก ษาเอกชน
ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
(๑) พัฒนาการเป็นศูนย์ทะเบียนกลางทางการศึกษาเอกชน โดยพัฒนาด้านระบบ
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และระเบียบว่าด้วยการทะเบียนการศึกษาเอกชน เพือ่ ให้มฐี านข้อมูลทีค่ รบถ้วน ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน สามารถรายงานและสืบค้นได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ครอบคลุมระบบฐานข้อมูลรายบุคคล
ที่อ้างอิงจากเลขที่บัตรประจ�ำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ที่สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลและ
ใช้ประโยชน์รว่ มกันในกระทรวงศึกษาธิการและกับหน่วยงานอืน่ รวมทัง้ เพือ่ ก�ำหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ในการจัดท�ำและการรายงานทางทะเบียนของโรงเรียน
(๒) พั ฒ นาการเป็ น ศู น ย์ ส ่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ข้ อ มู ล การศึ ก ษาเอกชนที่ มี ม าตรฐาน
และทันสมัยเพือ่ ให้บริการแก่โรงเรียนและประชาชน โดยครอบคลุมการเชือ่ มโยงคลังข้อสอบเพือ่ การวัดผล
การเรียนรู้ตามมาตรฐานหลักสูตร สื่อการเรียนการสอนดิจิทัล ข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของโรงเรียนเอกชน ข้อมูลสารสนเทศการศึกษาเอกชนระดับภาคและจังหวัด
(๓) พัฒนากลไกเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการท�ำหน้าที่ตามกฎหมายของส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เช่น ศูนย์ส่งเสริมมาตรฐานและวิชาการ ศูนย์ประสานการรับครู
และนักเรียนชาวต่างชาติ ศูนย์ให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำด้านกฎหมายและการด�ำเนินกิจการโรงเรียนเอกชน
ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคและไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เป็นต้น
(๔) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม รายงานผลการด�ำเนินงานในส่วนกลางและ
ภูมภิ าค ด�ำเนินการวิจยั และพัฒนาเพือ่ ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเอกชน โดยวางแผนการวิจยั ทีเ่ ชือ่ มโยง
กับแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนเพื่อน�ำผลวิจัยไปใช้ได้จริง
(๕) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ การจัดสรรเงินอุดหนุนให้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง
และเชื่อมโยงกับข้อมูลรายบุคคล
(๖) บูรณาการยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจากส่วนกลาง
เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นไปในทิศทางและเป้าหมายเดียวกันทั้งประเทศ และส่งเสริมให้มีการจัดท�ำแผน
พัฒนาการศึกษาเอกชนระดับภาคและจังหวัด และจัดท�ำแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี โดยยึดเป้าหมาย
และยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนฯ มีการจัดล�ำดับความส�ำคัญของงาน/โครงการ
และก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายตามระดับความจ�ำเป็นเร่งด่วนของการด�ำเนินงานภายในงบประมาณที่ได้รับ
และมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน
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(๗) ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการยกร่างกฎ ระเบียบ และการวินจิ ฉัยข้อกฎหมาย
การตอบข้อหารือ การก�ำหนดแนวปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานจากส่วนกลาง การอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบตั แิ ก่เจ้าหน้าทีท่ ปี่ ฏิบตั งิ านส่งเสริมการศึกษาเอกชนทัง้ ในส่วนกลางและภูมภิ าค

๔. งาน/โครงการสำ�คัญ
(๑) ปรับปรุงโครงสร้างและแผนอัตราก�ำลังของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
(๒) แผนแม่ บ ทและแผนปฏิ บั ติ ก ารขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาด้ า นระบบเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
ทางการศึกษาเอกชน
(๓) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและอ�ำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชน เช่น ระบบการยืน่ ค�ำขออนุญาตต่างๆ ระบบการสืบค้นหลักฐานทะเบียน ระบบ
การตรวจสอบเพื่อบรรจุถอดถอนครูและการรับนักเรียนชาวต่างชาติ ระบบการจัดสรร ตรวจสอบ และ
ติดตามเงินอุดหนุน ระบบการติดตามและรายงานผลการด�ำเนินงาน เป็นต้น
(๔) โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางบูรณาการข้อมูลทะเบียนโรงเรียนและประวัติผู้เรียน
ครู บุคลากร โรงเรียนเอกชน
(๕) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเอกชนเพือ่ ให้บริการแก่หน่วยงาน
และประชาชน
(๖) ปรับปรุงเว็บไซต์ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตามมาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ
(๗) ก�ำหนดกลไกการรับและพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการด�ำเนินงาน
ของโรงเรียนเอกชน
(๘) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(๙) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากร
(๑๐) โครงการวิจัยทางการศึกษาเอกชน
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ส่วนที่ ๕

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ สู่การปฏิบัติ
๑. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ สู่การปฏิบัติ
ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนฯ สู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายทีว่ างไว้ จ�ำเป็นต้องอาศัยบทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสียกับการจัดการศึกษาเอกชนในระดับต่างๆ ดังนี้
๑.๑ ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๑.๑.๑ สร้างความรู้ความเข้าใจกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับวัตถุประสงค์
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนฯ ผ่านช่องทางต่างๆ
เพื่อให้เกิดการรับรู้และน�ำไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกันระหว่างส่วนกลาง ระดับภาค จังหวัด และ
โรงเรียน
๑.๑.๒ สนับสนุนให้มีการจัดท�ำแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนในระดับภาคและในระดับ
จังหวัด ที่มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการศึกษาภาค แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด รวมทั้งการจัดท�ำ
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
๑.๑.๓ น�ำแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนฯ ไปใช้เป็นกรอบในการจัดท�ำงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปี และแผนปฏิบตั ริ าชการประจ�ำปีของส�ำนักงานฯ และใช้เป็นเครือ่ งมือในการก�ำหนดล�ำดับ
ความส�ำคัญของภารกิจที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนฯ
๑.๑.๔ จัดท�ำนโยบาย ยกร่างกฎ ระเบียบ ประกาศเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริม
การศึ ก ษาเอกชน คณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น แนวทางการพั ฒ นาตามยุ ท ธศาสตร์ ข อง
แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนฯ
๑.๑.๕ ส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนน�ำเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนา
การศึกษาเอกชนฯ ไปพิจารณาประกอบการก�ำหนดนโยบายหรือแผนพัฒนาของโรงเรียน
๑.๑.๖ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการด�ำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนฯ
เพื่อปรับปรุงการด�ำเนินงานตามแผนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
๑.๑.๗ ปรับปรุงโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ของส�ำนักงานฯ ให้สอดคล้องกับบริบทของ
การจัดการศึกษาเอกชนที่เป็นปัจจุบัน ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และกรอบแนวคิด และเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการท�ำหน้าที่ในฐานะหน่วยส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยบูรณาการเป้าหมาย
ของแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนฯ เข้ากับเป้าหมายการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานและระดับบุคคล
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๑.๑.๘ บูรณาการการปฏิบตั งิ านในระดับพืน้ ทีใ่ ห้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับส่วนกลาง
อบรมและพัฒนาผูป้ ฏิบตั งิ านส่งเสริมการศึกษาเอกชนในภูมภิ าคเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๑.๑.๙ ด�ำเนินงานด้านเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน ได้แก่ สมาคมทางการศึกษา
เอกชนในส่วนกลางและภูมภิ าค คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด เพือ่ ผลักดัน
ภาพลักษณ์และจุดแข็งของการศึกษาเอกชนให้เป็นที่ยอมรับ  ร่วมกันแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชน
๑.๒ โรงเรียนเอกชน
๑.๒.๑ ก�ำหนดนโยบาย แผนพัฒนา และยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
โดยเชื่อมโยงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนฯ
เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน
๑.๒.๒ ด�ำเนินการตามแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนฯ ในส่วน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับความรับผิดชอบของโรงเรียน เช่น การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนากระบวนการเรียน
การสอน พัฒนาการวัดและประเมินผล ในระดับสถานศึกษา พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
ของโรงเรียน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน
เป็นต้น ตลอดจนให้การสนับสนุนการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนฯ ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เช่น การส�ำรวจข้อมูลและคัดกรองผูเ้ รียนตามความต้องการจ�ำเป็น
การรายงานผล การประสานงานเครือข่าย การเสริมสร้างบทบาทและภาพลักษณ์ของการศึกษาเอกชน
เป็นต้น
๑.๒.๓ บริหารจัดการศึกษาบนหลักความรับผิดชอบ โดยจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน บริหารบนหลักธรรมาภิบาล บริหารการเปลี่ยนแปลงให้ทันกับสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัย
สนับสนุนให้เกิดกระบวนการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
๑.๒.๔ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ค รู ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ส�ำคั ญ สู ง สุ ด ต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่สร้างผู้เรียน
ให้มคี วามรูแ้ ละทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ยึดผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง สร้างความอยากเรียนรูแ้ ละการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน สามารถเป็นผู้แนะน�ำและกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน ปลูกฝัง บ่มเพาะ
คุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติ ค่านิยมและพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ตามบรรทัดฐานทีด่ ขี องสังคมให้กบั ผูเ้ รียน  
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๑.๒.๕ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเป้าหมายของการเรียนรู้ ได้พัฒนาทักษะ
ความรู้ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์จากการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนโดยเน้นการฝึกปฏิบัติ
มากขึน้ ได้ฝกึ ทักษะการคิด ทักษะการใช้เหตุผล และทักษะกระบวนการกลุม่ มากขึน้ เมือ่ ส�ำเร็จการศึกษา
แล้วเป็นบุคคลที่มีความรู้ตามมาตรฐานหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R๘C) มีทักษะ
การด�ำรงชีวติ และคุณลักษณะของความเป็นพลเมือง เป็นผูท้ มี่ คี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีวนิ ยั เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม
๑.๒.๖ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน ในการตรวจสอบคุณภาพ
มาตรฐานและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ของผู้เรียน ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมการศึกษาอื่นๆ ของโรงเรียน ร่วมกับ
ครูในการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของบุตรหลานให้เต็มตามศักยภาพ มีส่วนร่วมดูแล
ความประพฤติ เสริมสร้างวินัยและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่บุตรหลาน
๑.๓ คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๑.๓.๑ ให้ความเห็นชอบและสนับสนุนข้อเสนอนโยบายส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนฯ
๑.๓.๒ ก�ำหนดกฎ ระเบียบ มาตรการ และวินจิ ฉัยข้อกฎหมายเพือ่ การควบคุมคุณภาพ
มาตรฐานและการด�ำเนินการตามกฎหมาย โดยมุ่งให้เกิดการส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียน
๑.๔ รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ
๑.๔.๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาของเอกชน โดยค�ำนึงถึงคุณภาพการศึกษาและโอกาส
ของผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ด้วยการสนับสนุนนโยบายอุดหนุนค่าใช้จ่ายที่เพียงพอต่อการจัดการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานทีม่ คี ณ
ุ ภาพได้มาตรฐานแก่ผเู้ รียนในโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน อุดหนุนเพิม่ เติม
ส�ำหรับผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่มีความต้องการจ�ำเป็นพิเศษ ก�ำหนดมาตรการส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้
ตลอดชีวติ ของผูเ้ รียนในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ตลอดจนการส่งเสริมสิทธิประโยชน์ทไี่ ม่ใช่เงินอุดหนุน
เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาของเอกชน
๑.๔.๒ ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐก�ำหนดการปฏิบตั ติ อ่ โรงเรียนเอกชนทีเ่ ป็นมาตรฐาน
เดียวกับโรงเรียนของรัฐ รวมทัง้ สนับสนุนงบประมาณเพือ่ ส่งเสริมด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กบั
โรงเรียนเอกชนเช่นเดียวกับโรงเรียนของรัฐ
๑.๔.๓ สนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างและกลไกของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน เพื่อรองรับการท�ำหน้าที่ก�ำกับ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชนให้มี
คุณภาพได้มาตรฐานสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

101

๑.๔.๔ ส�ำนักงานศึกษาธิการภาคและส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ก�ำกับ ส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในภูมิภาคให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีการบริหาร
จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามกฎหมายและหลักธรรมาภิบาล ขับเคลื่อนนโยบายพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการโดยให้เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียนของรัฐ ท้องถิ่น และเอกชน
และส่งเสริมให้มีการจัดท�ำแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนระดับภาคและจังหวัด
๑.๕ เครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน ได้แก่ สมาคมทางการศึกษาเอกชนทุกระดับ
ทุกประเภทในส่วนกลางและภูมิภาค และคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด
๑.๕.๑ ประสานงานระหว่ า งส�ำนั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน
หน่วยงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนในภูมิภาค และโรงเรียนเอกชน เพื่อการส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาเอกชน เสนอแนะนโยบายพัฒนาการศึกษาเอกชน เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ และ
สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนฯ
๑.๕.๒ เสริมสร้างภาพลักษณ์และจุดแข็งของการศึกษาเอกชนให้เป็นที่ยอมรับของ
ภาครัฐและสังคม แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษาเอกชน ผลักดันให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องก�ำหนดการปฏิบตั ติ อ่ โรงเรียนเอกชนทีเ่ ป็นมาตรฐาน
เดียวกับโรงเรียนของรัฐ

๒. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
๒.๑ ติ ด ตามผลการด�ำเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ�ำปี ซึ่ ง ได้ มี ก ารจั ด ท�ำโดย
บูรณาการกับแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนฯ
๒.๒ ประเมินผลระยะครึ่งแผน เพื่อติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการด�ำเนินงานตาม
แผน ศึกษาปัญหาอุปสรรคทีม่ ผี ลกระทบต่อการด�ำเนินงาน เพือ่ ปรับปรุงการด�ำเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพ
๒.๓ ประเมินผลระยะสิ้นสุดแผน เพื่อสรุปว่ามีความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ทีก่ �ำหนดไว้มากน้อยเพียงใด มีผลผลิต ผลลัพธ์ใดทีเ่ กิดขึน้ เป็นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตลอดจนวิเคราะห์ผลกระทบทั้งทางบวกและลบที่ส่งผลต่อระบบการศึกษาเอกชน
๒.๔ ส่งเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ส�ำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ส�ำนักงานการศึกษาเอกชนอ�ำเภอ ส�ำนักงานศึกษาธิการภาค ส�ำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และโรงเรียนเอกชน เพื่อให้การติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒.๕ จัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมินผล เพื่อให้การติดตามประเมินผล
มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้องตามหลักวิชาการ
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๒.๖ จัดเวทีสาธารณะเพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและโปร่งใส
๒.๗ น�ำเสนอผลการติดตามและประเมินผลให้ผเู้ กีย่ วข้องทุกฝ่ายได้รบั ทราบ ได้แก่ หน่วยงาน
ก�ำหนดนโยบายด้านการศึกษาและนโยบายด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  หน่วยงานสนับสนุน
งบประมาณ หน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาเอกชนในภูมิภาค สมาคมทางการศึกษาเอกชน
โรงเรียนเอกชน ประชาชน และผู้รับบริการ

๓. ปัจจัยและเงื่อนไขความสำ�เร็จ  
การด�ำเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนฯ
จะประสบผลส�ำเร็จได้ ต้องมีการด�ำเนินการ ดังนี้
๓.๑ การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการส่งเสริม
สนับสนุนการด�ำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผน
๓.๒ มีการบริหารจัดการเพือ่ ขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย
มีการก�ำกับดูแลในแต่ละยุทธศาสตร์ให้เกิดผลในการน�ำไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไก
สนับสนุนให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม
๓.๓ ทุกภาคส่วนของการพัฒนาการศึกษาเอกชนยึดหลักความรับผิดชอบ (Accountability)
ทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบต่อคุณภาพการศึกษาเอกชนตามบทบาทหน้าที่ โดยให้ความส�ำคัญ
กับผู้บริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาเอกชนในส่วนกลางและภูมิภาค ผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชน ครู รวมทั้งผู้ปกครองที่ต้องร่วมรับผิดชอบตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
๓.๔ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และกรอบแนวความคิดของผู้ปฏิบัติงาน จากการเป็น
ผูก้ �ำกับให้โรงเรียนปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ เป็นผูส้ ง่ เสริมและอ�ำนวยความสะดวกในการจัดการศึกษา และ
การเป็นผูบ้ ริหารการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนเอกชนในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
๓.๕ การเชือ่ มโยงเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาของแผนกับงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
แผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และน�ำแนวทาง
การพัฒนาไปจัดท�ำข้อเสนอนโยบายส่งเสริมการศึกษาเอกชนต่อกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือคณะรัฐมนตรี
๓.๖ การปรับระบบการบริหารจัดการส่งเสริมการศึกษาเอกชนของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนแผน
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๓.๗ การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลส�ำหรับการวางแผนพัฒนาตามสภาพความแตกต่างและความจ�ำเป็นเร่งด่วน
๓.๘ รัฐบาลให้การสนับสนุนแนวทางการปฏิรปู ระบบทรัพยากรเพือ่ การศึกษาเอกชน ซึง่ เป็น
เครื่องมือส�ำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนและการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน
๓.๙ วางระบบการติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานของโรงเรียนเอกชน และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและติดตามผลผลิตและผลลัพธ์ของเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ในแผน
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ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙
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ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี

๑. ความมั่นคง ๒. การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

สนับสนุน

ยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนา
การศึกษาเอกชน
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สนับสนุน

๑.	การพัฒนา ๕.	การส่งเสริมการ
หลักสูตร
ศึกษานอกระบบ
การเรียน
เพื่อสร้างสังคม
การสอน
แห่งการเรียนรู้
การวัดและ
ประเมินผล
๖.	การพัฒนา
การศึกษา		
เอกชน
ในพื้นที่		
จังหวัด		
ชายแดน		
ภาคใต้

๓. การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน

๔. การสร้างโอกาส
ความเสมอภาค
และความ
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม

หลัก

สนับสนุน

๑. การพัฒนาหลักสูตร 		 ๒. การปฏิรูป
การเรียนการสอน
ระบบทรัพยากร
การวัดและประเมินผล
เพื่อการศึกษา
๒. การปฏิรูประบบ		 เอกชน
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
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๕. การสร้างการ
๖. การปรับสมดุล
เติบโตบนคุณภาพ
และพัฒนาระบบ
ชีวิตที่เป็นมิตร
การบริหารจัดการ
กับสิ่งแวดล้อม
ภาครัฐ

สนับสนุน

สนับสนุน

๑. การพัฒนา
๓. การเสริมสร้าง
หลักสูตร
ประสิทธิภาพ
การเรียน
การจัดการศึกษา
การสอน การวัด
ของโรงเรียน
และประเมินผล
เอกชน
๔. การส่งเสริม
การมีส่วนร่วม
ในการจัดและ
สนับสนุน
การศึกษาเอกชน
๗. การพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน

ค�ำสั่งส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ที่ ๑๕๓ / ๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท�ำงานจัดท�ำแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
-------------------------------------------------ตามพระราชบัญญัตโิ รงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ (๒) ก�ำหนดให้ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีอ�ำนาจหน้าที่เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน
ต่อคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) จะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ และส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอยูร่ ะหว่างการจัดท�ำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
พ.ศ.ก๒๕๖๐ก-ก๒๕๖๔ ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีก(พ.ศ.ก๒๕๖๐ก- ๒๕๗๙)
และกระทรวงศึกษาธิการอยูร่ ะหว่างจัดท�ำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.ก๒๕๖๐ก-ก๒๕๗๔ และแผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐  - ๒๕๖๔)
เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาการศึ ก ษาเอกชนสอดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศ จึ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการและคณะท�ำงานจัดท�ำแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยมี
องค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
ก. คณะกรรมการจัดท�ำแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ประกอบด้วย
๑. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประธานกรรมการ
๒. รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
รองประธานกรรมการ
๓. ผู้แทนส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
๔. ผู้แทนส�ำนักงบประมาณ
กรรมการ
๕. ผูแ้ ทนกรมบัญชีกลาง
กรรมการ
๖. ผู้แทนส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กรรมการ
๗. ผู้แทนสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
กรรมการ
๘. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
กรรมการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้แทน
๙. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายและแผน
กรรมการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือผู้แทน
๑๐. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี
กรรมการ
๑๑. นางสาวทัศนีย์ พิศาลรัตนคุณ
กรรมการ
ส�ำนักประสานงานและบูรณาการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
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๑๒. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน
๑๓. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน
๑๔. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา
๑๕. นายพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๑๖. นางเพชรชุดา เกษประยูร กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๑๗. นายธนาชัย อึ้งสมรรถโกษา กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๑๘. นางดวงใจ ตระกูลช่าง กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๑๙. นายกสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
๒๐. นายกสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ
๒๑. นายกสมาคมประถมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
๒๒. นายกสมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
๒๓. นายกสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย
๒๔. นายกสมาคมโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
๒๕. นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ
๒๖. นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด
๒๗. ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา
๒๘. ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ
๒๙. ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
๓๐. ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ
๓๑. ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานทะเบียน
๓๒. ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานเลขานุการกรม
๓๓. ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน
๓๔. หัวหน้ากลุ่มพัฒนานโยบาย

กลุ่มงานนโยบายและแผน

๓๕. หัวหน้าฝ่ายนโยบาย

กลุ่มงานนโยบายและแผน

๓๖. หัวหน้ากลุ่มแผนงานและงบประมาณ กลุ่มงานนโยบายและแผน
๓๗. หัวหน้ากลุ่มวิจัยและประเมินผล
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กลุ่มงานนโยบายและแผน
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และเลขานุการ
กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ

   ให้คณะกรรมการมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้
๑. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นและสนับสนุนการจัดท�ำกรอบทิศทางแผนพัฒนา
การศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๒. จัดท�ำแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ข. คณะท�ำงานจัดท�ำแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ประกอบด้วย
๑. รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ที่ปรึกษาคณะท�ำงาน
(นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์)
๒. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน
ที่ปรึกษาคณะท�ำงาน
๓. ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน
ประธานคณะท�ำงาน
๔. นางภัทราพรรณ เล็งวัฒนากิจ กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา
คณะท�ำงาน
๕. นางสาววาสนา เครือมาศ
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา
คณะท�ำงาน
๖. นางสาวสุณีรัตน์ ศรัทธามั่น
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา
คณะท�ำงาน
๗. นางสาวนภลภัส รัตนกิจ
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา
คณะท�ำงาน
๘. นางวารุณี อุ่นใจ
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา
คณะท�ำงาน
๙. นางสาวอรนี เจ๊ะสัน
กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ
คณะท�ำงาน
๑๐. นายกิตติ สันสอาด
กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ
คณะท�ำงาน
๑๑. นางสาวมลฤดี แขวงเมืองปัก
กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ
คณะท�ำงาน
๑๒. นางพัชรินทร์ วิจักษนุกูล
กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ คณะท�ำงาน
๑๓. นางสาวชิชญา สุขเกษม
กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ คณะท�ำงาน
๑๔. นางปราณี พิเศษธนศักดิ์
กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ
คณะท�ำงาน
๑๕. นางสุภาภัทร ขุนทิพย์มาก
กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ
คณะท�ำงาน
๑๖. นางวงศ์เดือน เกียรติกิจนุชิต
กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ
คณะท�ำงาน
๑๗. นายธเนตร สภานนท์
กลุ่มงานทะเบียน
คณะท�ำงาน
๑๘. นางจิตรภรณ์ ปลื้มจิตติกุล
กลุ่มงานทะเบียน
คณะท�ำงาน
๑๙. นายพงษ์พีระ ศรีบุญเมือง
กลุ่มงานทะเบียน
คณะท�ำงาน
๒๐. ว่าที่ร้อยตรีปาพจน์ วิณิชยกุล กลุ่มงานเลขานุการกรม
คณะท�ำงาน
๒๑. นายศิระวัฒน์ จรรยาจิรวงศ์
กลุ่มงานเลขานุการกรม
คณะท�ำงาน
๒๒. พ.อ.อ.ฉัตรชัย กล่อมก�ำเนิด
กลุ่มงานเลขานุการกรม
คณะท�ำงาน
๒๓. ผู้แทนส�ำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
คณะท�ำงาน
๒๔. ผู้แทนส�ำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
คณะท�ำงาน
๒๕. ผู้แทนส�ำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา
คณะท�ำงาน
๒๖. ผู้แทนส�ำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี
คณะท�ำงาน
๒๗. ผู้แทนส�ำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
คณะท�ำงาน
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๒๘. นายณรงค์ศักดิ์ บุณยมาลิก
๒๙. นางสาวหัทยา อินทวงศ์
๓๐. นางอาภรณ์ วงศ์อนันต์กิจ
๓๑. นางชนิดา ฟักเจริญ
๓๒. นางอุไรวรรณ ซัลตัน
๓๓. นายสุนทร ยุทธชนะ
๓๔. นางสาวกันย์สินี สินธุ์ภัทรเดช
๓๕. นางสาวธัญรดา บุญยงค์
๓๖. นางสาวสัณหนันท์ มหิศมณี
๓๗. นางสาววิรงรอง บัวจันทร์
๓๘. นางสาวชนิธตา เกตุอ�ำไพ
๓๙. นางสาววรุณรักษ์ สมหวัง
๔๐. นางสาวรัชดาภรณ์ มะหิพันธ์
๔๑. นายธีรพันธ์ ใบธรรม
๔๒. นายพัฐสิฐ พสิฐภัสณ์
๔๓. นางปรานีย์ คุณธรรมดี

กลุ่มงานนโยบายและแผน
กลุ่มงานนโยบายและแผน
กลุ่มงานนโยบายและแผน
กลุ่มงานนโยบายและแผน
กลุ่มงานนโยบายและแผน
กลุ่มงานนโยบายและแผน
กลุ่มงานนโยบายและแผน
กลุ่มงานนโยบายและแผน
กลุ่มงานนโยบายและแผน
กลุ่มงานนโยบายและแผน
กลุ่มงานนโยบายและแผน
กลุ่มงานนโยบายและแผน
กลุ่มงานนโยบายและแผน
กลุ่มงานนโยบายและแผน
กลุ่มงานนโยบายและแผน
กลุ่มงานนโยบายและแผน

๔๔. นายอภิสิทธิ์ บรรจง

กลุ่มงานนโยบายและแผน

๔๕. นางสาวเพชรรัตน์ สิทธิรักษ์

กลุ่มงานนโยบายและแผน

คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
และเลขานุการ
คณะท�ำงาน
และผู้ช่วยเลขานุการ
คณะท�ำงาน
และผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะท�ำงานมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องส�ำหรับใช้พิจารณาประกอบการจัดท�ำแผนพัฒนา
การศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๒. ยกร่างแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เสนอต่อคณะกรรมการจัดท�ำแผน
พัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และด�ำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการจัดท�ำแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
           ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
                               สั่ง  ณ  วันที่  ๑๑ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙

		
(นายอดินันท์ ปากบารา)
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องค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการ
๒. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
๓. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
๔. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการ
๕. เลขาธิการสภาการศึกษา
กรรมการ
๖. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณ
กรรมการ
๗. อธิบดีกรมบัญชีกลาง
กรรมการ
๘. อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรรมการ
๙. นางจิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ		
์
กรรมการ
		
ผู้แทนสมาคมเกี่ยวกับโรงเรียนเอกชน
๑๐. นายณัฐวุฒิ ภารพบ
กรรมการ
		
ผู้แทนสมาคมเกี่ยวกับโรงเรียนเอกชน
๑๑. นางดวงใจ ตระกูลช่าง
กรรมการ
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
๑๒. นางสาววรนุช ตรีวิจิตรเกษม
กรรมการ
ผู้แทนผู้อ�ำนวยการ
๑๓. นายธนาชัย อึ้งสมรรถโกษา
กรรมการ
ผู้แทนผู้บริหาร
๑๔. นายมาโนช จุลสุคนธ์
กรรมการ
ผู้แทนครู
๑๕. นายบ�ำรุง แก้วจันดี
กรรมการ
		
ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา
๑๖. ศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๗. นางสาวปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๘. นางเพชรชุดา เกษประยูร		
กรรมการ
		
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๙. นางปาริชาต ปรียาโชติ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาพิเศษส�ำหรับคนพิการ
๒๐. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กรรมการและเลขานุการ
หมายเหตุ : ก รรมการล�ำดับที่ ๙ – ๑๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งจากผู้แทนสมาคมเกี่ยวกับโรงเรียนเอกชน
ผู้รับใบอนุญาต ผู้อ�ำนวยการ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามค�ำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ ๔๗๖/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละสามปี
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ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๓๑๙ วังจันทรเกษม ถนนราชด�ำเนินนอก แขวง/เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๒ ๑๐๐๐  สายด่วน ๑๖๙๓
www.opec.go.th

