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(ราง) แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2560 - 2564
1. หลักการ
ดวยประเทศไทยกําลังจะเขาสู6ช6วงระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห6งชาติ
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ในเดือนตุลาคม 2559 พรอมไปกับการเขาสู6ระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป? พ.ศ. 2560 – 2579 แผนการศึกษาแห6งชาติ พ.ศ. 2560 – 2574 ประกอบกับป@จจุบัน
สถานการณของการศึ ก ษาเอกชนไดมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย6 า งรวดเร็ ว ทั้ ง ในดานสภาพแวดลอม
ทางเศรษฐกิจและสังคม และความทาทายตามเป(าหมายของยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของประเทศ
ในขณะที่สถานการณภายในของระบบการศึกษาเอกชนเอง ยังตองประสบกับป@ญหาในหลายดานที่ตองเร6ง
แกไขอย6างเปEนระบบ ทั้งในดานคุณภาพและโอกาสของผูเรียน ประสิทธิภาพและศักยภาพการแข6งขันของ
สถานศึกษา บทบาทการมีส6วนร6วมของการศึกษาเอกชน และการบริหารจัดการการศึกษาเอกชน ดังนั้น
เพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการส6งเสริมการศึกษาเอกชน โรงเรียนเอกชน และเครือข6ายการศึกษาเอกชน
มีเป(าหมายและยุทธศาสตรการพัฒนาที่เหมาะสมเพื่อรองรับกับสถานการณดังกล6าว โดยที่มาตรา 14 (2)
ของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 บัญญัติใหสํานักงานคณะกรรมการส6งเสริมการศึกษา
เอกชนมีอํานาจหนาที่ในการเสนอแนะแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนต6อคณะกรรมการส6งเสริมการศึกษา
เอกชน สํ า นั ก งานฯ จึ ง ไดแต6 งตั้ งคณะกรรมการและคณะทํ า งานจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาการศึ กษาเอกชน
พ.ศ. 2560 – 2564 เพื่อจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนฯ เสนอต6อคณะกรรมการส6งเสริมการศึกษา
เอกชนและกระทรวงศึกษาธิการต6อไป
2. สถานการณ%การศึกษาเอกชน
ในป?การศึกษา 2558 มีจํานวนโรงเรียนและนักเรียนในการกํากับดูแล และส6งเสริมของ
สํา นักงานคณะกรรมการส6 งเสริมเอกชน จํ า นวน 12,705 แห6 ง นักเรีย น 3,537,148 คน จํ า แนกเปE น
โรงเรียนในระบบประเภทสามัญศึกษา 3,845 แห6ง นักเรียน 2,205,400 คน ประเภทนานาชาติ 161 แห6ง
นั กเรี ย น 44,497 คน โรงเรี ย นนอกระบบประเภทหลั กสู ต รระยะสั้ น จํ า นวน 6,119 แห6 ง นั กเรี ย น
1,036,848 คน และสถาบันศึกษาปอเนาะ จํานวน 478 แห6ง นักเรียน 44,636 คนและศูนยการศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) จํานวน 2,102 แห6ง นักเรียน 205,767 คน โดยในป?การศึกษา 2558 ไดมี
การแยกโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) จํานวน 486 แห6 ง ไปสั งกั ดสํา นักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา ตามคํ าสั่ ง
หัวหนาคณะรักษาความสงบแห6งชาติ ที่ 8/2559 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การบริหารจัดการ
รวมสถานศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน
2.1 สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคม
2.1.1 เศรษฐกิจโลกในระยะ 5 ป?ขางหนา ยังมีแนวโนมขยายตัวชาและมีความเสี่ยง
จากความผันผวนในระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกในเกณฑสูง ซึ่งส6งผลใหประเทศไทยตองเผชิญกับ
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ความเสี่ยงที่สําคัญ ไดแก6 ความไม6แน6นอนของการปรับเปลี่ยนทิศทางการดําเนินนโยบายการเงินของ
มหาอํ า นาจทางเศรษฐกิ จ อาทิ สหรั ฐ ฯ สหภาพยุ โ รป และญี่ ปุN น ซึ่ งจะส6 ง ผลกระทบต6 อภาคการเงิ น
และการประกอบธุ ร กิจ ของไทย นอกจากนี้ การเปO ด เสรี ทางการคาก6 อใหเกิ ด การแข6 งขั น ที่ รุ น แรงขึ้ น
รวมทั้งภาคการบริการและการท6องเที่ยว ทําใหประเทศไทยตองมีการปรับตัวเพื่อใหสามารถแข6งขันได
2.1.2 การวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอย6างกาวกระโดดเปEน
กุญแจสําคัญต6อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดลอม และเปลี่ยนวิถีการดํารงชีวิตของคนในทุกสังคม
ทุกเพศ ทุกวัย
ในช6วงที่ผ6านมาการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เช6น เทคโนโลยีสื่อสาร
และเทคโนโลยีชีวภาพ เปEนตน ทําใหรูปแบบการผลิต การดําเนินธุรกิจ และการใชชีวิตของประชาชน
เปลี่ยนแปลงไปมากอย6างรวดเร็ว มนุษยสามารถสื่อสารทั้งภาพและเสียงไดอย6างไรพรมแดน การทําธุรกิจ
และธุรกรรมบนโครงข6ายดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น ประเทศที่ใชเทคโนโลยีเปEนฐานการพัฒนาเศรษฐกิจทําให
การเติบโตทางเศรษฐกิจอย6างกาวกระโดด เกิดสาขาอุตสาหกรรมและบริการใหม6ๆ ที่ผสมผสานการใช
เทคโนโลยีสมัยใหม6หลากหลายสาขา มนุษยจะสามารถเขาถึงขอมูลและองคความรูไดอย6างไรขีดจํากัด
การพั ฒ นาเทคโนโลยี จ ะส6 งผลต6 อการยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ตใหดี ขึ้ น อิ น เตอรเน็ ต กลายเปE น ส6 ว นหนึ่ ง
ในวิถีชีวิตของทุกคน
2.1.3 เป(าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals:
SDGs 2030) ขององคการสหประชาชาติ 17 เป(าหมาย 169 เป(าประสงค เป(าหมายที่ 4 “สรางหลักประกันว6า
ทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย6างคอรบคลุมและเท6าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต"
เป( า ประสงคที่ สํ าคั ญ ไดแก6 การสรางหลั กประกั นทางการศึ กษาที่ มีคุณภาพ เสมอภาคและเท6 าเที ย ม
สําหรับเด็กทุกคนในทุกระดับตั้งแต6ปฐมวัยถึงอุดมศึกษา เพิ่มจํานวนครูที่มีคุณภาพ เพิ่มจํานวนเยาวชน
และผูใหญ6ที่มีทักษะที่จําเปEนสําหรับการทํางานและการเปEนผูประกอบการ รวมทั้งขจัดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึ ก ษา โดยคํ า นึ ง ถึ ง สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ความเสมอภาคระหว6 า งเพศ การส6 ง เสริ ม วั ฒ นธรรม
แห6งความสงบสุข และการเปEนพลเมืองของโลก
2.1.4 การเปOดเสรีภายใตขอตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป? 2558 จะนํามา
ซึ่ ง โอกาสที่ สํ า คั ญ ๆ หลายประการต6 อ การยกระดั บ ศั ก ยภาพการขยายตั ว ของเศรษฐกิ จ ไทย ไดแก6
1) การลดขอจากัดในดานอุ ปสงคในประเทศ 2) โอกาสในการใชป@ จจั ยการผลิ ตและแรงงานสํา หรั บ
การพั ฒ นาภาคเกษตรและอุ ต สาหกรรมที่ ใชแรงงานและวั ต ถุ ดิ บ เขมขนในการเพิ่ มขี ด ความสามารถ
ในการแข6งขัน และพัฒนาตนเองไปสู6ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใชฐานการผลิต
ในประเทศเพื่อนบาน และ 3) โอกาสในการใชความไดเปรียบดานสถานที่ตั้งและดานโครงสรางพื้นฐาน
และโลจิ ส ติ ก สในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ใหเปE น ศู น ยกลางทางดานการบริ ก ารและการผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาค และในภูมิภาคในระยะต6อไป การเปOดเสรีการคาและบริการ ส6งผล
ใหแต6ละประเทศสามารถลงทุนในประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยการบริการทางการศึกษาถือเปEนสาขา
หนึ่งที่สามารถดําเนินการไดอย6างเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งไดมีการจัดทําแผนการศึกษา
อาเซียน พ.ศ. 2559 – 2563 (The Asean Work Plan on Education 2016 – 2020) ประเด็นสําคัญ
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ไดแก6 ส6งเสริมใหเกิดความตระหนักรูเกี่ยวกับอาเซียนผ6านการเรียนรูประวัติศาสตรและความรูพื้นเมือง
ยกระดั บคุ ณภาพและสรางโอกาสการเขาถึ งการศึ กษาขั้น พื้น ฐานสํ าหรั บทุ กคน โดยไม6 ละเลยผูพิ การ
และผูดอยโอกาส
2.1.5 โครงสรางประชากรไทยเปลี่ ย นแปลงเขาสู6 สั ง คมสู ง วั ย อย6 า งสมบู ร ณ
เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยป? 2557 ประชากรวัยแรงงานจะมีจํานวนสูงสุดและเริ่มลดลงอย6าง
ต6อเนื่อง ส6งผลกระทบต6อศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว และประชากรวัยเรียน
จะลดลงอย6างต6อเนื่อง ในป? 2555 จํานวนนักเรี ยนรวมทุกชั้น (3-21 ป?) มี 18.2 ลานคน และคาดว6 า
จะลดลงเหลือ 14.2 ลานคน ในป? 2583
2.1.6 การปรั บ โครงสรางประเทศไทยไปสู6 ไ ทยแลนด 4.0 ที่ ต องปรั บ เปลี่ ย น
โครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศไปสู6เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม (Value-Based Economy)
โดยมีลักษณะสําคัญคือ 1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา “โภคภัณฑ” ไปสู6สินคาเชิง “นวัตกรรม” 2) เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสู6การขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรม 3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสู6การเนนภาคบริการมากขึ้นประเทศไทยตอง
ผลักดันขับเคลื่อนการปฏิรูปในเรื่องคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา
การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งการสรางโอกาสการพัฒนาและการใชนวัตกรรมในระดับ
ชุมชนและพัฒนาดานสังคม
2.1.7 ระบบการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ยังคงเปEนจุดอ6อน โดยบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจํานวนไม6เพียงพอต6อการส6งเสริม
การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับกาวหนา
2.1.8 คุณภาพคนไทยทุกกลุ6มวัยยังมีป@ญหา ส6งผลต6อการยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข6งขันของประเทศในอนาคต ทั้งเรื่องพัฒนาการและสติป@ญญาตั้งแต6วัยเด็ก การขาดทักษะความรู
ความสามารถที่ส6งผลต6อผลิตภาพแรงงานของประเทศ ป@ญหาดานสุขภาพในวัยผูสูงอายุที่ส6งผลต6อภาระ
ค6าใชจ6ายภาครัฐ
2.1.9 คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและการเรี ย นรู ของคนไทยยั ง อยู6 ใ นระดั บ ค6 อ นขางต่ํ า
คนไทยไดรับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น แต6เมื่อพิจารณาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรีย น
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในป? 2558 พบว6า มีค6าเฉลี่ยต่ํากว6ารอยละ 50 และผลคะแนนสอบ PISA ที่อยู6ใน
ระดับต่ํากว6าอีกหลายประเทศที่มีระดับการพัฒนาใกลเคียงกัน เนื่องจากขอจํากัดที่สําคัญของการศึกษาไทย
ทั้งป@ญหาเรื่องหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนที่เนนการท6องจําทําใหขาดความคิดสรางสรรค และ
ป@จจัยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและครูที่มีคุณภาพยังกระจายไม6ทั่วถึงโดยเฉพาะในพื้นที่ห6างไกล
2.1.10 คนไทยส6 ว นใหญ6 ยั ง มี ป@ ญ หาดานคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม และไม6 ต ระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญของการมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตยสุจริต และการมีจิตสาธารณะ
2.1.11 ประเทศไทยยังมีป@ญหาดานความเหลื่อมล้ําในหลายมิติ ในดานรายไดโดยใน
ดานการศึกษา จากการประเมินสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งสิ้น 12,230 แห6งทั่วประเทศ มีโรงเรียนที่ผ6าน
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เกณฑประเมินเพียงรอยละ 69.9 เท6านั้น และยังมีความแตกต6างของ เกณฑการประเมินระหว6างโรงเรียน
ที่อยู6ในเมือง-นอกเมือง โรงเรียนที่อยู6ต6างภูมิภาค โรงเรียนที่อยู6ต6างสังกัด และโรงเรียนขนาดใหญ6-ขนาดเล็ก
2.1.12 การบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิ ภาพต่ํา และการใหบริการประชาชน
จะตองปรับปรุงใหไดมาตรฐานสากลเมื่อเทียบกับต6างประเทศ ซึ่งตองเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับรูปแบบ
การดํ า เนิ น ชี วิ ต และการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ผ6 า นเทคโนโลยี แ ละ เครื่ อ งมื อ สื่ อ สารที่ เ นนความรวดเร็ ว
และประสิทธิภาพใหมากขึ้น
2.2 ทิศทางการพัฒนาประเทศดานการพัฒนาคน
2.2.1 กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป? พ.ศ. 2560 – 2579 กําหนดวิสัยทัศน
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปEนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” โดย คนไทยในอนาคต มีศักยภาพในการร6วมกันพัฒนาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับบริบท
การพั ฒ นาในอนาคต มี ค วามพรอมทั้ ง กาย ใจ สติ ป@ ญ ญา มี ทั ก ษะในการวิ เ คราะหอย6 า งมี เ หตุ ผ ล
มีการเรียนรูตลอดชีวิต มีภูมิคุมกันต6อการเปลี่ยนแปลง มีจิตสํานึกวัฒนธรรมที่ดีงาม รูคุณค6าความเปEนไทย
และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ เปE น รากฐานที่ มั่ น คงของชุ ม ชนสั ง คม รั ก ชาติ และสถาบั น พระมหากษั ต ริ ย
ทั้ งนี้ โดยการพั ฒ นาในช6 ว ง 5 ป? ภ ายใตแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 นั บ เปE น 5 ป? แรกของการขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป?สู6การปฏิบัติ
2.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห6งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564)
2.2.2.1 จุดเนนการพัฒนาคนที่สําคัญ ไดแก6 การพัฒนากลุ6มเด็กปฐมวัยให
มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู ทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม เพื่อใหเติบโต
อย6างมีคุณภาพ การหล6อหลอมใหคนไทยมีค6านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม คนไทยในทุกช6วงวัย
เปEนคนดี มีสุขภาวะที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกที่ดีต6อสังคมส6วนรวม การพัฒนา
ทักษะความรูความสามารถของคนในแต6ละช6วงวัย และทักษะที่จําเปEนต6อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21
การเตรียมความพรอมของกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การยกระดับคุณภาพการศึกษา
สู6ความเปEน เลิศในทุกระดั บและยกระดับการเรียนรู โดยเนนการพัฒนาคุณภาพ ใหความสํา คัญกั บ
การสรางป@จจัยแวดลอมที่เอื้อต6อการเรียนรูตลอดชีวิตทั้งสื่อการเรียนรูและแหล6งเรียนรูที่หลากหลาย
และการสรางเสริมใหคนมีสุขภาพดี
2.2.2.2 เป(าหมายรวมของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 คนไทยมีคุณลักษณะ
เปEนคนไทยที่สมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเปEนพลเมือง
ตื่น รู มีความสามารถในการปรั บตั วไดอย6า งรูเท6า ทัน สถานการณ มีความรับ ผิด ชอบและทํ าประโยชน
ต6อส6วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความ
เปEนไทย
ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเขมแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
อย6างทั่วถึงและเปEนธรรม ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแข6งขันได โครงสรางเศรษฐกิจปรับสู6
เศรษฐกิจฐานบริการและดิ จิทัล มีผูประกอบการรุ6นใหม6และเปE นสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการ
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ขนาดกลางและขนาดเล็กที่เขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณค6า
สินคาและบริการ มีระบบการ ผลิตและใหบริการจากฐานรายไดเดิมที่มีมูลค6าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุน
ในการผลิตและบริการฐานความรู ชั้นสูงใหม6ๆ ที่เปEนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐาน
การผลิตและการใหบริการสู6ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
ทัน สมั ย โปร6 งใส ตรวจสอบได กระจาย อํา นาจและมี ส6 วนร6 ว มจากประชาชน บทบาทภาครั ฐในการ
ใหบริการซึ่งภาคเอกชนดําเนินการแทนไดดีกว6าลดลง เพิ่มการใชระบบดิจิทัลในการใหบริการ ป@ญหา
คอรรัปชั่นลดลง
2.2.2.3 ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย มีตัวชี้วัด
ที่สําคัญ คือ 1) ประชากรอายุ 13 ป?ขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะทอนการมีคุณธรรมจริยธรรม
เพิ่มขึ้น 2) เด็ก(ปฐมวัย) มีพัฒนาการสมวัยไม6นอยกว6ารอยละ 90 3) คะแนน IQ (เด็กวัยเรียนและวัยรุ6น)
เฉลี่ยไม6ต่ํากว6าเกณฑมาตรฐาน 4) เด็กรอยละ 70 มีคะแนน EQ ไม6ต่ํากว6าเกณฑมาตรฐาน 5) ผลคะแนน
สอบ PISA ในแต6ละวิชาไม6ต่ํากว6า 500 6) การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการอ6านหาความรูเพิ่มขึ้น 7) การอ6าน
ของคนไทยเพิ่มขึ้นเปEนรอยละ 85 โดยกําหนดแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 1) ส6งเสริมใหมีกิจกรรมการเรียน
การสอนทั้งในและนอกหองเรียนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความมีระเบียบวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้ง
เร6งสรางสภาพแวดลอมภายในและโดยรอบสถานศึกษาใหปลอดจากอบายมุขอย6างจริงจัง 2) ส6งเสริมใหเด็ก
ปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 3) พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ6นใหมี
ทักษะการคิดวิเคราะหอย6างเปEนระบบ มีความคิดสรางสรรค มีทักษะการทํางานและการใชชีวิตที่พรอม
เขาสู6ตลาดงาน ดวยการปรับกระบวนการเรียนรูที่ส6งเสริมใหเด็กมีการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงสอดคลอง
กับ พั ฒ นาการของสมองแต6 ล ะช6 ว งวั ย และเนนพั ฒ นาทั กษะพื้ น ฐานดานวิ ทยาศาสตร เทคโนโลยี
ดานวิศวกรรมศาสตร ดานคณิตศาสตร ดานศิลปะ และดานภาษาต6างประเทศ และสนับสนุนใหเด็กเขาร6วม
กิจกรรมทั้งในและนอกหองเรียนที่เอื้อต6อการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะ การเรียนรูอย6างต6อเนื่อง อาทิ
การอ6าน การบําเพ็ญประโยชนทางสังคม การดูแลสุขภาพการทํางานร6วมกันเปEนกลุ6ม การวางแผนชีวิต
4) พัฒนาศักยภาพของกลุ6มผูสูงอายุวัยตนใหสามารถเขาสู6ตลาดงานเพิ่มขึ้น ดวยการจัดทําหลักสูตรพัฒนา
ทักษะในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับวัย สมรรถนะทางกาย ลักษณะงาน และส6งเสริมทักษะการเรียนรู
ในการทํางานร6วมกันระหว6างรุ6น 5) ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีขนาดและจํานวน
ผูเรียนต่ํากว6าเกณฑมาตรฐาน ใหมีการจัดทรัพยากรร6วมกัน ใหมีขนาดและจํานวนที่เหมาะสมตามความจําเปEน
ของพื้นที่และโครงสรางประชากรที่มีสัดส6วนวัยเด็กลดลงอย6างต6อเนื่อง 6) ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เนน
สมรรถนะ มี จิ ต วิ ญ ญาณความเปE น ครู เปE น ผู แนะนํ า และสามารถกระตุ นการเรี ย นรู ของผู เรี ย น
สรางมาตรการจูงใจใหผูมีศักยภาพสูงเขามาเปEนครู ปรับระบบประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพใหเชื่อมโยง
กับพัฒนาการของผูเรียน
2.2.2.4 ยุทธศาสตรการสรางความเปEนธรรม ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
กําหนดตัวชี้วัด ไดแก6 1) อัตราการเขาเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเท6ากับ
รอยละ 90 โดยไม6มีความแตกต6างระหว6างกลุ6มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม

8
และระหว6างพื้นที่ 2) สัดส6วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ6านเกณฑคะแนนรอยละ 50
มีจํานวนเพิ่มขึ้น และความแตกต6างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว6างพื้นที่และภูมิภาคลดลง โดยกําหนด
แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 1) การเพิ่มโอกาสใหกับกลุ6มเป(าหมายประชากรรอยละ 40 ที่มีรายไดต่ําสุดให
สามารถเขาถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในดานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การไดรับขยาย
การคุมครองทางสังคม โดยขยายโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพใหแก6เด็กและเยาวชนที่ดอยโอกาส
ทางการศึกษาอย6างต6อเนื่องโดยไม6ถูกจํากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ และสภาพร6างกาย การดูแล
นักเรียนยากจนที่อาศัยในพื้นที่ห6างไกลที่ครอบคลุมตั้งแต6การสรางรายไดของครัวเรือน การสนับสนุน
ค6าเดินทางไปยังสถานศึกษา การใหทุนการศึกษาต6อระดับสูง เพื่อป(องกันไม6ใหเด็กนักเรียนออกจาก
โรงเรียนกลางคัน รวมถึงสนับสนุนการใชเทคโนโลยีเพื่อส6งเสริมการเรียนรูในพื้นที่ห6างไกล 2) การกระจาย
การใหบริการภาครัฐทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพใหครอบคลุมและทั่วถึง
ตลอดจนปรับปรุงป@จจัยแวดลอมทางธุรกิจ รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบใหเกิดการแข6งขันที่เปEนธรรม
เพื่อใหประชากรทุกกลุ6มมีโอกาสเขาถึงบริการของรัฐและทรัพยากรอย6างเท6าเทียมกัน สามารถพัฒนา
ศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น โครงการที่สําคัญ เช6น โครงการส6งเสริมการใชเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาในพื้นที่ห6างไกลอย6างครอบคลุม (โครงการ Free Wifi เพื่อการศึกษาทั่วประเทศ โครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อติดตามเด็ก เชื่อมโยงกับฐานทะเบียนราษฎร และใหสถานศึกษารวมถึง
หน6 ว ยงานที่เ กี่ ยวของกั บ การจั ดการศึกษาทุ กสั งกั ดใชระบบสารสนเทศเดีย วกัน และบู ร ณาการขอมู ล
ร6วมกัน เพื่อลดป@ญหาการติดตามเด็กมาเรียนไม6ได) โครงการบริหารจัดการงบประมาณดานการศึกษา
แบบมุ6งผลสัมฤทธิ์ โดยหน6วยงานตนสังกัดตองใหอิสระแก6สถานศึกษาในการบริหารจัดการงบประมาณ
มากขึ้น มุ6งเนนที่การประเมินผลลัพธเปEนสําคัญ ใชมาตรการทางการเงินเพื่อกระตุนคุณภาพการศึกษา
และนําผลการประเมินสถานศึกษามาใชประกอบการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการปฏิรูประบบ
ความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังจําเปEนตองลดสัดส6วนการใหงบประมาณดานอุปทาน อาทิ งบดําเนินการ
งบบุคลากร และงบลงทุน ซึ่งขึ้นกับการตัดสินใจของภาครัฐและไม6สัมพันธกับความตองการของผูเรียน
และเพิ่มสัดส6วนงบประมาณดานอุปสงค (Demand-Side Financing) คือ เงินอุดหนุนรายหัว ซึ่งขึ้นอยู6
กับ จํ า นวนนั กเรี ย นที่ เ ลื อกเขาเรี ย น พรอมทั้ งจั ด สรรเงิ น อุ ด หนุ นในอั ต ราที่ มากกว6 าใหแก6 โ รงเรี ย น
ในเขตพื้นที่ดอยโอกาสเพื่อสรางโอกาสในการเขาถึงการศึกษามากขึ้น
2.2.3 ร6างกรอบทิศทางของแผนการศึกษาแห6งชาติ พ.ศ. 2560 – 2574 เป(าหมาย
สุดทายของแผนการศึกษาแห6งชาติ (Ends) ประกอบดวย 1) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
สามารถเปEนกลไกในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย (Productivity) ที่ตอบสนอง
ความตองการของตลาดแรงงานและการพั ฒ นาประเทศ เพื่ อใหประเทศสามารถกาวขามกั บ ดั บ
ของประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสู6ประเทศที่พัฒนาแลวอย6างยั่งยืน ภายใตพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21
2) ประชากรทุกช6วงวัยสามารถเขาถึงโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการเรียนรู จากระบบ
การศึกษาที่มีความยืดหยุ6นหลากหลาย และสนองตอบความตองการของผูเรียน เพื่อยกระดับชนชั้นของ
สังคมภายใตระบบเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge Based Economy) ที่เอื้อต6อการสรางสังคม
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แห6 งป@ ญ ญาและการสรางสภาพแวดลอมที่ เ อื้ อต6อการเรี ย นรู ที่ ป ระชาชนสามารถแสวงหาความรู
และเรียนรูไดอย6างต6อเนื่องตลอดชีวิต 3) ผูเรียนแต6ละระดับการศึกษาไดรับการพัฒนาขีดความสามารถ
เต็ มตามศักยภาพที่ มีอยู6 ในตั วตนของแต6ล ะบุคคล และมีคุณลักษณะนิ สัย /พฤติกรรมที่ พึงประสงค
มีองคความรูที่สําคัญและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งทักษะการดํารงชีวิต และทักษะ ความรู
ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนา
ประเทศ 4) ภาคการศึกษามีทรัพยากรและทุนที่เพียงพอสําหรับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน
จากการมีส6วนร6วมในการระดมทุนและสนองทุนเพื่อการศึกษาจากทุกภาคส6วนของสังคม ผ6านการเสียภาษี
ตามสิทธิและหนาที่ของพลเมือง การบริจาค และการร6วมรับภาระค6าใชจ6ายทางการศึกษา 5) สถานศึกษา
มีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพดวยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล สามารถ
ใหบริการการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของบริบทเชิงพื้นที่ ระดับประเทศและระดับภูมิภาค
ในฐานะที่เปEนศูนยกลางของการบริการดานการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน (Hub for Education) และเปEน
ภาคเศรษฐกิจหนึ่งของระบบเศรษฐกิจของประเทศและของภูมิภาคที่สรางรายไดใหกับประเทศไทย
2.2.4 ร6างรัฐธรรมนูญแห6งราชอาณาจักรไทย มาตรา 54 กําหนดใหรัฐตอง 1) ดําเนินการ
ใหเด็ กทุ กคนไดรั บ การศึ กษาเปE น เวลาสิ บ สองป? ตั้ งแต6 ก6อนวั ย เรี ย นจนจบการศึ กษาภาคบั งคั บ อย6 า งมี
คุณภาพโดยไม6เก็บค6าใชจ6าย 2) ดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนาก6อนเขารับการศึกษา
ตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร6างกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติป@ญญาใหสมกับวัย โดยส6งเสริ ม
และสนั บ สนุ น ใหองคกรปกครองส6 ว นทองถิ่ น และภาคเอกชนเขามี ส6 ว นร6 ว มในการดํ า เนิ น การดวย
3) รัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบต6าง ๆ รวมทั้งส6งเสริมใหมี
การเรียนรูตลอดชีวิต และจัดใหมีการร6วมมือกันระหว6างรัฐ องคกรปกครองส6วนทองถิ่น และภาคเอกชน
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาที่ดําเนินการ กํากับ ส6งเสริม และสนับสนุนใหการจัดการศึกษา
ดังกล6าวมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว6าดวยการศึกษาแห6งชาติซึ่งอย6างนอยตองมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทําแผนการศึกษาแห6งชาติและการดําเนินการและตรวจสอบการดําเนินการ
ใหเปEนไปตามแผนการศึกษาแห6งชาติดวย 4) การศึกษาทั้งปวงตองมุ6งพัฒนาผูเรียนใหเปEนคนดี มีวินัย
ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญไดตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต6อครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ 5) ในการดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสองหรือใหประชาชน
ไดรับการศึกษาตามวรรคสาม รัฐตองดําเนินการใหผูขาดแคลนทุนทรัพยไดรับการสนับสนุนค6าใชจ6าย
ในการศึกษาตามความถนัดของตน
2.2.5 นโยบายรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห6งชาติไดมีคําสั่ง ที่ 28/2559 ลงวันที่
15 มิถุนายน 2559 เรื่อง ใหจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ป? โดยไม6เก็บค6าใชจ6าย (การศึกษาตั้งแต6ระดับ
ก6อนประถมศึกษา (อนุบาล) ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาป?ที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช. 3) หรือเทียบเท6า และใหหมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะหดวย)
ขอ 3 ใหส6วนราชการที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดําเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ป?
ใหมีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม6เก็บค6าใชจ6ายและใหรัฐมนตรีว6าการกระทรวงศึกษาธิการโดยความ
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เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีกําหนดอัตราค6าใชจ6ายในการจัดการศึกษาสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ป?
เพื่อเสนอตามกระบวนการจัดทํางบประมาณรายจ6ายประจําป? และใหกระทรวงศึกษาธิการจัดทําหรือ
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อนํามาใชแทนและขยายผลต6อจากคําสั่งนี้แลวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ภายในหกเดือนนับแต6วันที่คําสั่งนี้ใชบังคับ
คํ า สั่ ง หั ว หนาคณะรั ก ษาความสงบแห6 ง ชาติ ที่ 10/2559 เรื่ อ ง การขั บ เคลื่ อ น
การปฏิ รู ป การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในภู มิ ภ าค และ 11/2559 เรื่ อ ง การบริ ห ารราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 เพื่อบูรณาการในการดําเนินงานของระดับพื้นที่
โรงเรี ย นภายในจั งหวั ด เดี ย วกั น ใหเชื่ อมโยงกั น โดยมี คณะกรรมการขั บ เคลื่ อนการปฏิ รู ป การศึ กษา
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค มีรัฐมนตรีว6าการกระทรวงศึกษาธิการ เปEนประธานและมีผูบริหาร
องคกรหลักเปEนกรรมการ ซึ่งจะทําหนาที่ขับเคลื่อนการศึกษาในส6วนภูมิภาค ดวยการบริหารจัดการตรงไป
ที่สํานักงานศึกษาธิการภาค (ศธภ.) ที่ 1-18 มีการแต6งตั้งศึกษาธิการภาคขึ้นมา 18 คน และจะมีสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) โดยมีผูว6าราชการ
จังหวัดเปEนประธาน รวมทั้งสิ้น 77 จังหวัด เพื่อดูแลการศึกษาทุกระบบ เพื่อทําใหขับเคลื่อนนโยบาย
ในการบริหารงานใหเปEนไปในทิศทางเดียวกันไดอย6างเปEนเอกภาพ
2.2.6 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวย ยุทธศาสตรที่ 1) ผลิตและพัฒนา
กําลังคนใหสอดคลองกับความตองการและรองรับการพัฒนาประเทศ 2) หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
3) ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา 4) ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
5) ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 6) พัฒนาระบบการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา 7) ระบบการบริหารจัดการ 8) สรางโอกาสทางการศึกษา 9) พัฒนาการศึกษา
จังหวัดชายแดนภาคใต 10) การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข6งขันของประเทศ
โดยกํ า หนดจุ ด เนน 6 ยุ ท ธศาสตร ไดแก6 1) หลั ก สู ต รและกระบวนการเรี ย นรู
2) การผลิตและพัฒนาครู 3) การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา 4) ผลิต พัฒนากําลังคนและงานวิจัย ที่สอดคลองกับความตองการของการพัฒนาประเทศ
5) ICT เพื่อการศึกษา 6) การบริหารจัดการ
นโยบายเร6งด6วนของกระทรวงศึกษาธิการ ไดแก6 1) ภายใน 1 ป? : ใหเด็กทุกคนได
เขาถึงการศึกษาและคุณภาพอย6างเท6าเทียมกัน 2) ภายใน 5 ป? : ส6งเสริมใหครูใชศักยภาพในการสอน
อย6างเต็มที่ 3) ภายใน 1 ป? : จะทําครูใหครบตามเกณฑ ภายใน 2 ป? : จะทําครูใหมีครูประจําชั้นครบทุก
หอง ภายใน 5-10 ป? : จะทําใหครูตรงสาขา 4) ภายใน 2 ป? : จะทําใหเด็กเรียนท6องจํา ในสิ่งที่ควรจํา
และนําสิ่งที่จําไปฝƒกคิดวิเคราะห แกป@ญหา และนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดครบทุกโรงเรียน
5) ภายใน 5 ป? : จะทําใหมีการเรียนการสอน STEM Education (Science Technology Engineering
and Mathematics) ครบทุกโรงเรียน 6) ภายใน 3 ป? : ยกระดับภาษาอังกฤษใหนักเรียนสามารถใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันได 7) ภายในป? 2560 : ปรับระบบการสอบ O-NET ใหเปEน
ที่ยอมรับ และสะทอนถึงคุณภาพของการจัดการศึกษา 8) ภายใน 10 ป? : จะผลิตกําลังคน ใหตรงกับ
ความตองการของประเทศ 9) ผลิตคนดีออกสู6สังคม 10) ภายในป? 2560 : ซ6อมบานพักครูใหแลวเสร็จ
ทั้งหมด 11) การแกป@ญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ
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2.3 สถานการณ%ภายในของการศึกษาเอกชน
ในช6วงระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรส6งเสริมการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2556 – 2560 ซึ่งได
กําหนดวิสัยทั ศนไวคือ “การศึ กษาเอกชนมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล” ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร
การดําเนินงาน ไดแก6 1) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเอกชน 2) ขยายโอกาสเขาถึงบริการ
ทางการศึกษาเอกชน 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาเอกชนและส6งเสริมใหทุกภาคส6วนมีส6วนร6วม
ในการจัดการศึกษาเอกชน 4) ส6งเสริมการจัดการศึกษาเอกชนเพื่อเสริมสรางสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต
ซึ่งการพัฒนาการศึกษาเอกชนที่ผ6านมามีสถานการณ ดังนี้
2.3.1 คุณภาพผูเรียน
2.3.1.1 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน จากการทดสอบระดับ ชาติ ขั้น พื้ นฐาน
(O-Net) ระดับประถมศึกษามีคะแนนเฉลี่ยทุกวิชา (ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร) สูงกว6า คะแนนเฉลี่ ยประเทศ ในขณะที่ร ะดับ มัธ ยมศึ กษาตอนตนมีคะแนนเฉลี่ย วิช า
ภาษาไทยต่ํากว6าคะแนนเฉลี่ยประเทศ และในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย
สังคม วิทยาศาสตร ต่ํากว6าคะแนนเฉลี่ยประเทศ เมื่อพิจารณารายสังกัด จะมีคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาและ
ทุกระดับชั้นอยู6ในลําดับที่ 2 รองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เมื่อพิจารณาจากคะแนน O-Net นักเรียนโรงเรียนเอกชนในภาพรวม แมใน
หลายวิชาจะสูงกว6าค6าเฉลี่ยประเทศ แต6ก็ยังอยู6ในสถานการณเดียวกับคุณภาพการศึกษาของประเทศ
โดยคะแนนในแต6ละระดับแต6ละวิชา ส6วนใหญ6ยังต่ํากว6ารอยละ 50 มีเพียงคะแนนวิชาภาษาไทย สังคม
ศึกษา และภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาป?ที่ 6 เท6านั้นที่สูงกว6ารอยละ 50 ในดานของพัฒนาการ
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยที่สูงขึ้นระหว6างป?การศึกษา 2557 และป?การศึกษา 2558 พบว6า มีคะแนน
ไม6แตกต6างกันมากนัก (เปรียบเทียบจากผลต6างของคะแนนที่สูงหรือต่ําหว6าคะแนนเฉลี่ยประเทศ)
คะแนนทดสอบ PISA กลุ6มโรงเรียนสามัญ เอกชน คณิตศาสตร% คะแนน
418 คะแนนไม6เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับ PISA 2009 อยู6ในลําดับที่ 4 รองจากกลุ6มโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัยกับกลุ6มโรงเรียนสาธิต กลุ6มโรงเรียนขยายโอกาส (สพฐ.1) และกลุ6มโรงเรียนมัธยมศึกษา (สพฐ.2)
และมีคะแนนเฉลี่ยประมาณเท6ากับประเทศมาเลเซียและชิลี การอาน คะแนน 437 คะแนนเพิ่มขึ้น 10
คะแนน จาก PISA 2009 อยู6ในลําดับ 3 รองจากรองจากกลุ6มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกับกลุ6ม
โรงเรียนสาธิต และกลุ6มโรงเรียนมัธ ยมศึกษา (สพฐ.2) และมีคะแนนเฉลี่ ยใกลเคีย งกับโรมาเนีย และ
บัลแกเรีย วิทยาศาสตร% คะแนน 437 มีคะแนนเพิ่มขึ้น 13 คะแนน อยู6ในลําดับที่ 4 รองจากกลุ6มโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิ ทยาลั ย กั บ กลุ6 มโรงเรี ย นสาธิ ต กลุ6 มโรงเรี ย นขยายโอกาส (สพฐ.1) และกลุ6 มโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา (สพฐ.2) คะแนนเฉลี่ย ของ สช. ใกลเคียงกับไซปรัส บัลแกเรีย และโรมาเนีย
2.3.1.2 คุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต การศึกษาเอกชนใน
พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต (จังหวัดยะลา ป@ตตานี นราธิวาส สตูล สงขลา เฉพาะอําเภอจะนะ นาทวี
เทพา สะบายอย) ยังมีคะแนนเฉลี่ยรวม 5 วิชาต่ํากว6าคะแนนเฉลี่ยประเทศ การใชภาษาไทยของนักเรียน
ยังไม6มีทักษะที่ดีพอเนื่องจากการใชภาษาทองถิ่นในการสื่อสาร ส6งผลกระทบเปEนลูกโซ6ต6อกระบวนการเรียนรู
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การทดสอบและประเมินผลของนักเรียนที่ตองใชภาษาไทยเปEนหลัก โรงเรียนส6วนหนึ่งยังใหความสําคัญ
กับการสอนวิชาสามัญค6อนขางนอย โดยยังมีการสอนวิชาศาสนาควบคู6วิชาสามัญในสัดส6วน 50:50 ทําให
เด็กขาดทักษะวิชาสามัญในการศึกษาต6อในระดับที่สูงขึ้นหรือในสาขาวิชาชีพที่สําคัญ ในขณะที่ยังขาด
ระบบการเทียบโอนความรูวิชาศาสนาระหว6างศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) กับการสอน
ในโรงเรียน นักเรียนขาดแหล6งเรียนต6างๆ ในพื้นที่ โดยเฉพาะแหล6งเรียนรูวิทยาศาสตร
2.3.1.3 จากการศึกษาเพื่อประเมินผลนโยบาย ป?การศึกษา 2558 ป?แห6ง
การพัฒนาทักษะการอ6านและทักษะการคิดของโดยสํานักงานคณะกรรมการส6งเสริมการศึกษาเอกชน
พบว6า ในดานทักษะที่จําเปEนของนักเรียน ไดแก6 นักเรียนชั้นประถมศึกษาป?ที่ 1 อ6านภาษาไทยออกและ
เขียนได รอยละ 97.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาป?ที่ 4 มีทักษะการคิดวิเคราะหรอยละ 83.6 ซึ่งในระยะ
ต6อไปจําเปEนตองมีระบบการวัดและประเมินผลทักษะที่จําเปEนในศตวรรษที่ 21 ที่เปEนมาตรฐาน
2.3.1.4 คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงคของผู เรี ย น โรงเรี ย นเอกชนทุ ก แห6 ง
มีการจัดกิจกรรมสรางเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน และโรงเรียนส6วนใหญ6ใหความสําคัญ
ในเรื่องการปลูกฝ@งคุณธรรม จริยธรรมผูเรียน เนื่องจากช6วยใหผูปกครองไววางใจในการส6งบุตรหลาน
เขาเรียน รวมทั้งมีโรงเรียนที่เนนการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาเปEนพิเศษ เช6น โรงเรียน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนที่เนนการสรางคุณธรรม
ผูเรียนเปEนฐานการเรียนรู ซึ่งจําเปEนตองมีการกําหนดกิจกรรม กระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล
ที่จะนําไปสู6การสรางผูเรียนใหมีคุณภาพในดานความเปEนพลเมืองอย6างเปEนรูปธรรม
2.3.1.5 การสรางเสริมระบบวิชาชีพครูในโรงเรียนเอกชนที่ขาดประสิทธิภาพ
ครูโรงเรียนเอกชนถูกกําหนดใหตองมีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพตามที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กําหนดเช6นเดียวกับขาราชการครู แต6ในทางปฏิบัติครูโรงเรียนเอกชนมีสถานะ
เปEนเพียงพนักงานของโรงเรียน ในขณะที่ไดรับค6าตอบแทนและสวัสดิการที่ต่ํากว6าขาราชการครูมาก ส6งผล
ต6อขวัญกําลังใจ และการพัฒนาสมรรถนะในการสอน ครูที่มีทักษะและประสบการณการสอนไปสอบบรรจุ
เปEนขาราชการครูหรือยายไปสอนในโรงเรียนที่ใหญ6กว6า ทําใหการสอนไม6ต6อเนื่องและโรงเรียนไม6สามารถ
เลือกครูที่มีความรูความสามารถหรือคุณวุฒิที่ตรงกับวิชาที่สอนได นอกจากนี้ ครูที่ปฏิบัติการสอนยังคง
สอนแบบเดิม ขาดการพัฒนาความรูและทักษะการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ที่เนนใหผูเรียน
เปEนศูนยกลางเพื่อใหเกิดกระบวนการคิดและการเรียนรูอย6างต6อเนื่อง
2.3.1.6 การอุดหนุนยังไม6มีความเชื่อมโยงกับคุณภาพการศึกษา ทําให
โรงเรียนยังขาดสายความรับผิดชอบโดยตรงต6อรัฐในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน
2.3.1.7 ผูเรียนของโรงเรียนเอกชนนอกระบบยังไม6สามารถเทียบโอนวุฒิ
การศึกษาเพื่อประโยชนในการศึกษาในระบบและการประกอบอาชีพ ขาดทักษะการเปEนผูประกอบการ
เพื่อใชเปEนเครื่องมือในการประกอบอาชีพ
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2.3.2 โอกาสและความเสมอภาคของผูเรียน
2.3.2.1 นั ก เรี ย นที่ เ รี ย นในโรงเรี ย นประเภทสามั ญ ศึ ก ษาระดั บ ก6 อ น
ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวนรอยละ 87 รับการอุดหนุนค6าใชจ6ายในการจัดการเรียน
การสอน (ค6าใชจ6ายรายบุคคล) จากรัฐ ซึ่งอัตราเงินอุดหนุนยังมีมูลค6าค6อนขางนอยและไม6เพียงพอต6อ
การจัดการศึกษาในระดับคุณภาพมาตรฐานขั้นต่ํา เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่รัฐสนับสนุนการจัด
การศึกษาสําหรับนักเรียนภาครัฐ ส6งผลกระทบต6อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหกับนักเรียนในโรงเรียน
เอกชน และยิ่งไม6เพียงพอในโรงเรียนที่มีสภาพความเหลื่อมล้ําดานโอกาสและคุณภาพสูง ไดแก6 โรงเรียน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต โรงเรียนการกุศลซึ่งไม6เก็บค6าธรรมเนียมการศึกษา รวมทั้งในโรงเรียน
ทั่ ว ไปที่ มี ผู ปกครองมี ฐ านะทางเศรษฐกิ จ ไม6 ดี ซึ่ ง นั ก เรี ย นที่ เ รี ย นในโรงเรี ย นดั ง กล6 า วไม6 มี กํ า ลั ง จ6 า ย
ค6าธรรมเนียมการศึกษาไดหรือจ6ายไดไม6เต็มอัตราขั้นต่ําที่โรงเรียนจําเปEนตองเรียกเก็บ รวมทั้งโรงเรียน
การศึกษาพิเศษที่สอนนักเรียนพิการ ซึ่งตองมีสัดส6วนครูต6อนักเรียนและสื่อการเรียนการสอนที่สูงกว6า
โรงเรียนทั่วไป
2.3.2.2 นักเรียนโรงเรียนประเภทสามัญศึกษาที่เรียนในหองเรียน English
Program รวมทั้งนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาสูงกว6าคุณภาพมาตรฐานขั้นต่ํา ยังไม6ไดรับ
การอุดหนุนค6าใชจ6ายจากรัฐ เนื่องจากโรงเรียนมีความจําเปEนตองเรียกเก็บค6าธรรมเนียมการศึกษาที่สูง
กว6าหองเรียนทั่วไป โดยเปEนอัตราเกินกว6าที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดในเงื่อนไขการรับเงินอุดหนุน
ในขณะที่นักเรียนในโรงเรียนของรัฐไดรับการสนับสนุนค6าใชจ6ายพื้นฐานเช6นเดียวกับนักเรียนในชั้นเรียนทั่วไป
สภาพดังกล6าวทําใหนักเรียนที่ขาดโอกาสไดรับการศึกษาในระดับที่สูงกว6าคุณภาพมาตรฐานขั้นต่ําได และ
ส6งผลกระทบต6อการเรียนในหองเรียนคุณภาพประเภทอื่นๆ เช6น หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร นอกจากนี้
นักเรียนโรงเรียนเอกชนยังไดรับการอุดหนุนดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตบางรายการ ไดแก6 ค6าอาหาร
กลางวันไม6เท6าเทียมกับนักเรียนภาครัฐ
2.3.2.4 เด็ กไทยในพื้ นที่ ห6 างไกลที่ ยั งไม6 ไดรั บการระบุ สั ญชาติ ไทยที่ เรี ยน
ในโรงเรียนเอกชนไม6ไดรับการอุดหนุน
2.3.2.5 การศึกษาของโรงเรียนนานาชาติ ช6วยสรางโอกาสใหผูเรียนที่มี
ฐานะสามารถเรียนในประเทศไดในมาตรฐานเดียวกับสถาบันเจาของหลักสูตรในต6างประเทศ โดยไม6ตอง
เดินทางไปเรียนในต6างประเทศ
2.3.2.6 การศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบมีหลักสูตรหลากหลาย
ยื ด หยุ6 น จั ด การสอนไดตรงตามความตองการของผู เรี ย น แต6 ยั ง ขาดการเขาถึ ง แหล6 ง ทุ น ของผู เรี ย น
โดยเฉพาะผูที่มีฐานะยากจนและตองการเรียนเพื่อนําไปประกอบอาชีพ
2.3.3 ประสิทธิภาพและศักยภาพการแขงขันของสถานศึกษา
2.3.3.1 การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสามของโรงเรี ย นเอกชน
ประเภทสามัญศึกษา ระหว6างป? พ.ศ.2554 - 2558 มีโรงเรียนผ6านการรับรอง จํานวน 3,370 โรง คิดเปEน
รอยละ 82.73 ที่ไม6ผ6านการรับรอง จํานวน 932 โรง คิดเปEนรอยละ 17.27 จําแนกเปEน ระดับปฐมวัยผ6าน
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การรั บ รองรอยละ 95.54 และระดั บการศึ กษาขั้น พื้น ฐานผ6 านการรับ รองรอยละ 67.94 ในส6 ว นของ
โรงเรียนนานาชาติ ส6วนใหญ6ไดรับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันรับรองมาตรฐานในต6างประเทศ
2.3.3.2 โรงเรี ย นส6 ว นใหญ6 เ ปE น โรงเรี ย นขนาดเล็ ก ทํ า ใหเงิ น อุ ด หนุ น
รายบุคคลที่ไดรับตามจํานวนนักเรียนไม6เพียงพอเปEนค6าใชจ6าย (โรงเรียนที่มีนักเรียน จํานวน 1 - 299 คน
มีรอยละ 49.2 จํานวน 300 - 1,499 คน มีรอยละ 41.4 และจํานวน 1,500 คนขึ้นไป มีรอยละ 9.4)
2.3.2.3 มีความแตกต6างกันในดานคุณภาพการศึกษาระหว6างสถานศึกษา
ค6อนขางมาก โดยมีโรงเรียนที่มีคะแนน O-Net เฉลี่ย ต่ํากว6ารอยละ 50 มากถึงรอยละ 78.9 ของโรงเรียน
เอกชนทั่ ว ประเทศ และเมื่ อพิ จารณาระหว6 า งพื้น ที่ กรุ งเทพมหานครและภูมิภ าค ระดั บ ประถมศึ กษา
กรุงเทพมหานคร มีคะแนนสูงสุด รองลงมาคือภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยกเวนระดับระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลายที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคะแนนสูง
กว6าภาคใต และคะแนนของกรุงเทพมหานครห6างจากคะแนนของภูมิภาคค6อนขางมาก
2.3.3.4 ดานหลั ก สู ต ร โรงเรี ย นเอกชนจํ า เปE น ตองมี ห ลั ก สู ต รและ
กระบวนการเรียนการสอนที่ยืดหยุ6น หลากหลายเพื่อสนองตอบต6อความตองการของผูเรียน และเพื่อ
การบรรลุเป(าหมายดานคุณภาพของผูเรียน ดังนั้น จึงจําเปEนตองมีการนํานวัตกรรมการเรียนการสอนมาใช
จั ด การศึ ก ษา เช6 น การเรี ย นการสอนแบบมอนเตสซอรี่ การจั ด การเรี ย นการสอนสํ า หรั บ เด็ ก ที่ มี
ความสามารถพิเศษ การเนนดานคุณธรรม ซึ่งบางหลักสูตรที่เปEนหลักสูตรเฉพาะ มีมาตรฐานและตัวชี้วัด
ต6างจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ทําใหขาดความคล6องตัวในการดําเนินการ
ในส6 ว นคุ ณ ภาพมาตรฐานของหลั ก สู ต รของโรงเรี ย นนานาชาติ ไดรั บ การยอมรั บ ว6 า มี คุ ณ ภาพ
มาตรฐานสากล เที ย บเท6 า สถาบั น การศึ ก ษาในต6 า งประเทศที่ เ ปE น เจาของหลั ก สู ต ร แต6 ก็ ยั ง ขาด
ความคล6องตัวโดยตองดําเนินการขอเทียบโอนวุฒิการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติ
2.3.3.5 โรงเรียนไม6ไดรับการส6งเสริมดานการพัฒนาคุณภาพวิชาการจาก
รัฐเท6าที่ควร โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู6ในระดับต่ํา ในขณะที่
โรงเรียนบางแห6งไม6ใหความสํา คัญกับ การพัฒนาคุณภาพการศึ กษาเท6าที่ ควร การส6งเสริมและพัฒนา
จากรั ฐ ที่ ยั งไม6 เ นนสถานศึ ก ษาเปE น ฐานในการพั ฒ นา เนื่ อ งจากสถานศึ กษาเปE น ส6 ว นสํ า คั ญ สู งสุ ด ต6 อ
ความสําเร็จในการพัฒนาการศึกษา และทรัพยากรการศึกษาส6วนใหญ6รัฐจัดสรรไปที่สถานศึกษา
2.3.3.6 โรงเรียนเปEนนิติบุคคล มีอํานาจในการบริหารงาน มีความคล6องตัว
สามารถกําหนดอัตลักษณและความแตกต6าง หลากหลายของการจัดการศึกษา สามารถระดมทรัพยากร
การศึกษาไดเอง มีเครือข6ายความร6วมมือที่สําคัญ ไดแก6 สมาคมศิษยเก6า ครู ผูปกครอง คณะกรรมการ
บริหารของโรงเรียน
2.3.3.7 โรงเรียนยังไดรับการปฏิบัติจากรัฐที่ไม6เปEนมาตรฐานเดียวกันกับ
ที่ปฏิบัติต6อโรงเรียนของรัฐ เช6น การเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง) การตองส6ง
เงินเขากองทุนส6งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ขั้นตอนการยกเวนอากรนําเขาสื่ออุปกรณยังมี
ความยุ6งยาก
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2.3.3.8 การอุดหนุนยังไม6มีความเชื่อมโยงกับคุณภาพการศึกษา ทําให
โรงเรียนยังขาดสายความรับผิดชอบโดยตรงต6อรัฐในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน
2.4.3.9 ขาดการส6งเสริมใหโรงเรียนยกระดับคุณภาพการศึกษาผ6านกลไก
ต6 า งๆ ที่ มี เช6 น โรงเรี ย นรางวั ล พระราชทาน การแข6 ง ขั น ดานวิ ช าการและวิ ช าชี พ ในระดั บ ชาติ
และนานาชาติ
2.3.3.10 โรงเรี ย นบางแห6 ง ยั ง ขาดประสิ ท ธิ ภ าพและความโปร6 ง ใส
ในการบริ ห ารการศึ กษา เช6 น ดานการเบิ กจ6 า ยเงิ น อุด หนุ น การคุ มครองผูบริ โ ภค การเปO ด เผยขอมู ล
ดานคุณภาพแก6ผูปกครองและผูเรียน
2.3.3.11 โรงเรี ย นการกุ ศลซึ่ งโรงเรี ย นเก็ บค6 า ธรรมเนี ยมการศึ กษาไม6 ได
ยังไดรับการอุดหนุนไม6เต็มอัตรารอยละ 100 ของค6าใชจ6ายรายบุคคลที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใชอยู6ใน
ป@จจุบัน นอกจากนี้ โรงเรียนที่รับเงินอุดหนุนจากรัฐที่มีความพรอมยังไม6สามารถระดมทรัพยากรการศึกษา
สําหรับจัดการศึกษาสูงกว6ามาตรฐานขั้นต่ําได เนื่องจากยังคงถูกกําหนดเพดานค6าธรรมเนียมการศึกษา
ในโรงเรียน
2.3.3.12 การที่ นักเรี ยนในโรงเรีย นเอกชนยั งไดรั บการอุด หนุ นค6 าใชจ6 า ย
รายบุคคลในอัตราที่ต่ํากว6าตนทุนมาตรฐานขั้นต่ํา หรือในโรงเรียนบางแห6งนักเรียนยังไม6ไดรับการอุดหนุน
ซึ่ ง นั ก เรี ย นตองเสี ย ค6 า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา ทํ า ใหกลไกการแข6 ง ขั น ทางการตลาดทํ า งานไม6 เ ต็ ม
ประสิ ทธิ ภ าพ ภาวะเศรษฐกิ จ ส6 ง ผลใหผู เรี ย นเลื อ กเรี ย นในโรงเรี ย นของรั ฐ และทองถิ่ น ที่ ไ ม6 ต องจ6 า ย
ค6าธรรมเนียมการศึกษา สภาพเช6นนี้ทําใหนักเรียนขาดโอกาสเลือกเรียนในโรงเรียนเอกชนที่มีคุณภาพ
และยังทําใหระบบการศึกษาในภาพรวมขาดการแข6งขันเชิงคุณภาพ
2.3.3.13 การเรียนรูอย6างต6อเนื่องตลอดชีวิต เปOดโอกาสใหผูที่ดอยโอกาส
พลาดหรือขาดโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียน ไดมีโอกาสศึกษาหาความรู ฝƒกทักษะ ปลูกฝ@งเจตคติ
ที่จําเปEนในการดํารงชีวิต และการประกอบสัมมาชีพ อีกทั้งสามารถปรับตัวใหทันกับความเปลี่ยนแปลง
ของวิทยาการต6าง ๆ ที่เจริญกาวหนาไปอย6างรวดเร็ว โรงเรียนนอกระบบหลักสูตรระยะสั้น มีการจัดการ
ที่มีความยืดหยุ6น สามารถสรางนวัตกรรมการสอนเพื่อสนองตอบต6อความตองการของผูเรียนและสังคมได
อย6างรวดเร็ว ทั้งในดานหลักสูตร รูปแบบวิธีการสอน การต6อยอดไปสู6 SME และการเปEนธุรกิจการศึกษา
ที่มีความสรางสรรค แต6โรงเรียนนอกระบบยังขาดการเขาถึงแหล6งทุน และขาดแนวทางการส6งเสริม
ที่ เ หมาะสม ในขณะที่ พ ระราชบั ญ ญั ติโ รงเรี ย นเอกชนกํ า หนดใหมี ก องทุ น ส6 งเสริ ม โรงเรี ย นในระบบ
ใหโรงเรียนในระบบกูยืมเงินไปพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน แต6ยังไม6มีกองทุนสําหรับการส6งเสริม
โรงเรียนนอกระบบ และที่ผ6านมาไม6ไดมีการแยกยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษานอกระบบไวเปEนการเฉพาะ
จึงไม6สามารถขับเคลื่อนการจัดการศึกษาไดตามทิศทางที่ตองการ
2.3.4 บทบาทการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
2.3.4.1 เมื่อเปรียบเทียบจํานวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนในระบบระหว6าง
ป? การศึ กษา 2555 และป? การศึ กษา 2558 แลว พบว6 า มี จํ า นวนนั กเรี ย น นั กเรี ย นเอกชนระดั บ ก6 อ น
ประถมศึกษาเพิ่มขึ้น 37,874 คน ระดับประถมศึกษาเพิ่มขึ้น 87,605 คน ในขณะที่ระดับมัธยมศึกษา
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ตอนตนและตอนปลายลดลง 9,824 คน และ 3,764 คน ตามลําดับ นักเรียนโรงเรียนนานาชาติ เพิ่มขึ้น
9,061 คน ในป?การศึกษา 2558 นักเรียนโรงเรียนเอกชนในระบบมีสัดส6วนต6อนักเรียนรัฐอยู6ที่ 21.7 : 78.3
เพิ่มขึ้ นจากป?การศึกษา 2555 ที่สั ดส6วน 20 : 80 หรื อเพิ่ มขึ้นรอยละ 1.7 ซึ่ งมีอัตราการเพิ่มขึ้ น
ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนไม6มากนัก
2.3.4.2 ภาพลั ก ษณของโรงเรี ย นเอกชนมั ก ถู กมองว6 า เปE น ภาระของรั ฐ
หน6วยงานและเจาหนาที่รัฐรวมถึงสังคมยังไม6เขาใจบทบาทความสําคัญของการศึกษาเอกชน มองว6าเปEน
ธุรกิจมากกว6าการเปEนผูผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย มองว6าโรงเรียนเอกชนและนักเรียนมีฐานะดีอยู6แลว
ไม6จําเปEนตองใหการอุดหนุน ทั้งที่โรงเรียนเอกชนมีบทบาทสําคัญในการช6วยแบ6งเบาภาระงบประมาณ
ภาครัฐ ช6วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ และสรางโอกาสในการเขาถึงการศึกษาใหกับคนไทย
รัฐไดประโยชนจากทักษะและความชํานาญเฉพาะของโรงเรียน
ในส6 ว นของโรงเรี ย นเอกชนนอกระบบยั ง ไม6 เ ปE น ที่ รู จั ก ในสั ง คมเหมื อ น
หลักสูตรระยะสั้นที่จัดโดยรัฐ ทั้งๆที่มีการจัดการศึกษาที่ไดรับการยอมรับจากประชาชนหลายดาน เช6น
นวดแผนไทย สปา มวยไทย บริบาล กีฬา ดนตรี ทําอาหาร สิ่งประดิษฐ สามารถต6อยอดไปสู6การเปEน
ผูประกอบการที่สรางสรรคดวยนวัตกรรม และธุรกิจ SME
2.3.4.2 การขยายตั ว หรื อ คงอยู6 ของการเปE น ผู จั ด การศึ กษาของภาครั ฐ
และทองถิ่น ทําใหกลไกตลาดดานการจัดการศึกษาไม6สามารถทํางานไดอย6างเต็มที่ ส6งผลใหผูเรียนไม6มี
โอกาสเลือกเรียนตามความตองการที่แทจริงโดยรัฐสนับสนุนค6าใชจ6าย
2.3.4.3 การจัดการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติ และโรงเรียนนอกระบบ
นอกจากช6 ว ยจั ด การศึ กษาใหกั บ คนไทยแลว ยั งมี ศักยภาพในการเปE น ศู น ยกลางการศึ กษานานาชาติ
สามารถจั ด การศึ กษาเพื่อใหชาวต6 างประเทศเขามาเรี ย น ช6 ว ยสรางรายไดเขาประเทศ และโรงเรี ย น
นอกระบบยังมีการใหบริการช6วยเหลือแก6สังคมในหลายดาน
2.3.4.4 ป@ญ หาการดํ าเนิ น กิ จ การของโรงเรี ย นบางแห6 ง เช6น การทุ จ ริ ต
การเบิกจ6ายเงินอุดหนุน การมีขอพิพาทกับผูปกครองเรื่องค6าธรรมเนียมการศึกษา การจัดการศึกษาไม6ได
คุ ณ ภาพมาตรฐาน การปO ด กิ จ การกะทั น หั น การดํ า เนิ น การสอนที่ ห ลอกลวงประชาชนของบุ ค คล
ของโรงเรียนที่ไม6ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนตามกฎหมาย การขาดการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัย
ลวนส6งผลต6อภาพลักษณของการศึกษาเอกชน ทําใหรัฐและสังคมขาดความไววางใจในการใหโรงเรียน
เอกชนเขามามีส6วนร6วมในการจัดการศึกษาอย6างเต็มที่
2.3.4.5 ดานเครื อ ข6 า ยพั ฒ นาการศึ ก ษาเอกชน ในภู มิ ภ าคยกเวน
5 จังหวัด ชายแดนภาคใต ไดมีการจั ดตั้งคณะกรรมการประสานและส6งเสริมการศึ กษาเอกชนจั งหวั ด
ประกอบดวยผูแทนโรงเรียนเอกชน ผูแทนหน6วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัด โดยมีสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเขต 1 ทํ า หนาที่ เ ปE น ฝN า ยเลขานุ ก าร สํ า หรั บ ในกรุ ง เทพมหานคร มี ก ารตั้ ง
คณะกรรมการบริ ห ารเครื อข6 า ยพั ฒ นาการศึ ก ษาเอกชนกรุ ง เทพมหานคร ประกอบดวยผู แทนกลุ6 ม
เครือข6ายโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประเภทอาชีวศึกษา และโรงเรียนนอกระบบ ซึ่งที่ผ6านมา
เครือข6ายไดมีการทํากิจกรรมร6วมกันมากขึ้น จากเดิมที่เปEนเพียงกลไกในการพัฒนาครูและพัฒนางาน

17
วิชาการใหกับโรงเรียนเอกชนในจังหวัด โดยมีการประสานการดําเนินการร6วมกับสมาคมทางการศึกษา
เอกชนทั้งในส6วนกลางและภูมิภาค เพื่อหารือร6วมกันในการแกไขป@ญหาและกําหนดแนวทางการพัฒนา
การศึกษาเอกชน
2.3.4.6 ดานความคิ ด เห็ น ของผู ปกครอง จากการสอบถามผู ปกครอง
นักเรียนโรงเรียนเอกชน ผูปกครองมีความพึงพอใจค6อนขางมากต6อคุณภาพผูเรียนในดานวิชาการ ทักษะ
การสื่อสารภาษาต6างประเทศ ทักษะการคิดวิเคราะห การคิดสรางสรรค ทักษะชีวิต และดานคุณธรรม
จริยธรรม และเหตุผลที่เลือกเรียนในโรงเรียนเอกชนเนื่องจากมีอาคารสถานที่และหองเรียนไดมาตรฐาน
มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีความเชื่อมั่นในชื่อเสียงของโรงเรียน
มีการดูแลเอาใจใส6นักเรียนดี มีการติดต6อสื่อสารกับผูปกครองอย6างใกลชิด ใกลบานหรือที่ทํางานของ
ผูปกครองทําใหสะดวกต6อการรับส6ง ในส6วนที่เห็นว6าควรตองปรับปรุงคือค6าธรรมเนียมการศึกษาและ
ค6าธรรมเนียมอื่นยังมีอัตราค6อนขางสูง และเห็นว6ารัฐควรส6งเสริมโรงเรียนเอกชนดวยการอุดหนุนค6าใชจ6าย
ในการจัดการศึกษาเพิ่มเพื่อลดภาระผูปกครอง และช6วยส6งเสริมการยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสูงขึ้น
ควรใหอิสระแก6โรงเรียนในการบริหารจัดการ เช6น หลักสูตรการเรียนการสอน การเลือกใชสื่อและตํารา
เรี ย น แต6 อย6 า งไรก็ ดี ความเชื่ อมั่ น ต6 อโรงเรี ย นเอกชนจะลดลงในระดั บ มั ธ ยมศึ กษา เนื่ องจากเห็ น ว6 า
โรงเรี ย นรั ฐ มี คุณภาพไม6 ต6 า งจากโรงเรี ย นเอกชน มี ค6าใชจ6 า ยที่ ถูกกว6 า และผู เรี ย นอยู6 ในวั ย ที่ ส ามารถ
ช6วยเหลือตัวเองไดแลว
2.3.5 การบริหารจัดการการศึกษาเอกชน
2.3.5.1 ดานกลยุทธ (Strategy) การส6งเสริมและพัฒนาการศึกษาเอกชน
ของสํ านักงานฯ ยังขาดความเชื่อมโยงระหว6 างเป(าหมายตามยุทธศาสตรกับภารกิจ ตามอํ านาจหนาที่
การดําเนินการของแต6ละหน6วยปฏิบัติยังขาดการมองภาพองครวม ไม6สามารถระบุตําแหน6งยุทธศาสตร
ของการศึกษาเอกชนที่ตองการไปถึง ขาดการวางยุทธศาสตรส6งเสริมการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ
ซึ่งมีศักยภาพรองรับการสรางสังคมแห6งการเรียนรูของประเทศได
การนํ า นโยบายไปปฏิ บั ติ งบประมาณเพื่ อ การส6 งเสริ มวิ ช าการและการ
พัฒนาครูมีจํากัดและมีแนวโนมลดลงทุกป? เนื่องจากไม6สามารถระบุถึงผลที่คาดหวังของโครงการไดอย6าง
เปEนระบบ โครงการที่ดําเนินการไม6สามารถครอบคลุมความตองการของโรงเรียนไดทั้งหมด ในขณะที่ไม6มี
การจัดลําดับความสําคัญของโครงการใหเหมาะสมกับความเร6งด6วนตามความตองการจําเปEนของแต6ละ
กลุ6มเป(าหมาย โครงการพัฒนาต6างๆ ไม6ไดมุ6งที่จะช6วยเหลือโรงเรียนใหช6วยเหลือตัวเองได ขาดการพัฒนา
หรือวางกลไกเพื่อใหโรงเรียนมีความเขมแข็งโดยใชโรงเรียนเปEนฐานในการพัฒนา ทําใหโรงเรียนขาดความ
ตระหนั งถึงหนาที่ ในการพั ฒนาคุณภาพการเรีย นการสอน ขาดโครงการพั ฒ นาเชิงรุ กที่ ร องรั บบริ บ ท
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เช6น การปรับเปลี่ยนวิธีสอนของครูเพื่อรองรับการสรางผูเรียนในศตวรรษที่ 21
โครงการเปEนลั กษณะต6างคนต6า งทําแต6ไม6เ กิดผลกระทบในวงกวางต6 อการยกระดับคุ ณภาพการศึกษา
เอกชนในภาพรวมได ขาดงานวิจัยเชิงรุก และการติดตามและประเมินผลคุณภาพการศึกษาเอกชน
อย6างเปEนระบบ ยังคงเนนการติดตามประเมินผลรายโครงการ ขาดแนวทางส6งเสริมการเปEนศูนยกลาง
การศึกษาในอาเซียนและนานาชาติ
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2.3.5.2 ดานโครงสรางองคกร (Structure) สํานั กงานคณะกรรมการ
ส6 ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชนขาดกลไกที่ ทํา หนาที่ ด านวิ ช าการและการนิ เ ทศการศึ ก ษา เนื่ องจากไม6 ใ ช6
หน6วยงานทางการศึกษา แต6ยังคงตองดูแลดานวิชาการใหกับโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพฯ ในขณะที่การ
ส6 ง เสริ ม งานดานวิ ช าการในพื้ น ที่ ภู มิ ภ าคซึ่ ง อยู6 ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาดูแล ยังขาดเอกภาพการดําเนินงานระหว6างสํานักงานฯ กับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่ฯ ไม6มีบุคลากรและงบประมาณสําหรับการพัฒนางานวิชาการใหกับ
โรงเรี ย นเอกชน ขาดการบู ร ณาการระหว6 า งกลุ6 ม งานในส6 ว นกลางดวยกั น เอง โดยเฉพาะในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร ไม6มีหน6วยงานที่ดูแลเฉพาะพื้นที่
2.3.5.3 ดานรูปแบบการบริหารจัดการ (Style) ขาดความต6อเนื่องในการ
นํ า องคกรเนื่ อ งจากผู บริ ห ารระดั บ สู ง มี ก ารเปลี่ ย นแปลงบ6 อ ย ผู บริ ห ารระดั บ ผู อํ า นวยการกลุ6 ม งาน
ไม6มีสถานะเปEนผูอํานวยการกอง ทําใหการนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับกองขาดความเขมแข็ง
2.3.5.4 ดานระบบ (System) ระบบงานของสํ า นั ก งานฯ โดยเฉพาะ
ระบบงานตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนยังไม6มีประสิทธิภาพเท6าที่ควร ไดแก6 งานทะเบียนกลาง
ทางการศึกษาเอกชนที่ยังไม6ครบถวนและเปEนป@จจุบัน และไม6เชื่อมโยงกับกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียน
ส6วนหนึ่งไม6ใหความสําคัญกับการรายงานขอมูล ไม6มีระบบการแกไขป@ญหาขอพิพาทระหว6างโรงเรียนและ
ผูปกครองที่มีเพิ่มมากขึ้น ไม6มีระบบขอมูลดานคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพเปEนรายโรงสําหรับใช
วางแผนพัฒนาและส6งเสริม ระบบการติดตามประเมินผลเพื่อประกันคุณภาพไม6สามารถนําผลที่ไดมาจัดทํา
เปEนสารสนเทศเพื่อประโยชนต6อการพัฒนาโรงเรียน ขาดระบบการตรวจสอบและทบทวนกฎ ระเบียบ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส6งเสริมการศึกษาเอกชน การดําเนินการตามกฎระเบียบที่เปEนมาตรฐานเดียวกัน
ระหว6างสํานักงานเขตพื้นทีฯ กับสํานักงานฯ
2.3.5.5 ดานบุ ค ลากร (Staff) บุ ค ลากรขาดแรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง าน
ขาราชการใหม6มีอัตราการโอนยายไปยังหน6วยงานอื่นเปEนจํานวนมาก ขาดการวางแผนพัฒนาบุคลากร
อย6างเปEนระบบเพื่อใหเกิดการเรียนรูและความมุ6งมั่นในการทํางานที่เต็มประสิทธิภาพ บุคลากรขาดทักษะ
ที่จําเปEนในการปฏิบัติงาน เช6น ทักษะดานดานกฎหมาย ดานภาษาต6างประเทศ
2.3.5.6 ทักษะ (Skill) สํานักงานฯ ขาดทักษะความชํานาญในการแสดง
บทบาทการเปEนหน6วยส6งเสริมใหมีการจัดการศึกษาเอกชนมากขึ้น ซึ่งตองมีการทํางานเชิงรุกมากกว6ารับ
ที่ผ6านมา สํานักงานฯ เนนกํากับดูแลโรงเรียนเอกชนตามตัวบทกฎหมาย มากกว6าการกํากับดูแลคุณภาพ
มาตรฐานเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาเอกชน การบริหารงบประมาณยังเนนความสําเร็จเชิงผลผลิต
มากกว6าผลลัพธและผลกระทบ
2.3.5.7 ค6านิยม (Shared Value) ขาดการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร
ของสํานักงานคณะกรรมการส6งเสริมการศึกษาเอกชน ที่เอื้อต6อความสําเร็จตามภารกิจดานการส6งเสริม
การศึกษาเอกชน

19
2.4 จุดแข็งของการศึกษาเอกชน
2.4.1 เปE น ระบบการศึ ก ษาที่ เ อื้ อ ต6 อ การจั ด การศึ ก ษาบนหลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบ
(Accountability) โรงเรียนตองรับผิดชอบต6อผูปกครองและผูเรียนซึ่งเปEนผูรับบริการ การใหเงินอุดหนุน
รายบุคคลนักเรียนโรงเรียนเอกชนมีลักษณะการจั ดสรรงบประมาณผ6านดานอุป สงค (Demand-Side
Financing) ทําใหจํานวนงบประมาณผันแปรตามจํานวนนักเรียนที่เขาเรียน โรงเรียนเอกชนจึงตองจัด
การศึกษาอย6างมีคุณภาพเพื่อดึงดูดผูเรียน ทําใหที่ผ6านมา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียน
เอกชนอยู6ในระดับเทียบเท6าหรือสูงกว6าโรงเรียนรัฐ
2.4.2 โรงเรียนเอกชนจัดการศึกษาไดประหยัดกว6าที่รัฐจัดโดยมีคุณภาพเทียบเท6า
ช6วยประหยัดงบประมาณดานการศึกษาของประเทศไดเปEนจํานวนมาก โรงเรียนเอกชนเปEนผูลงทุนที่ดิน
และสิ่งก6อสรางเอง ประกอบกับการบริหารจัดการที่ตองยึดหลักประสิทธิภาพในฐานะที่เปEนเจาของเอง
ทําใหตนทุนต6อหัวที่รัฐพึงตองอุดหนุน มีอัตราที่ไม6สูงเกินความเปEนจริง และโรงเรียนยังสามารถระดม
ทรัพยากรจากผูปกครองที่มีความพรอมไดส6วนหนึ่ง
2.4.3 ร6วมสรางโอกาสทางการศึกษาใหกับคนไทย โดยจัดการศึกษาใหกับนักเรียน
โรงเรียนในระบบ จํานวน 2.25 ลานคน คิดเปEนรอยละ 21.7 ของนักเรียนทั้งประเทศ และยังมีการจัด
การศึกษานอกระบบ จํานวน 1.15 ลานคน
2.4.4 เปEนหุนส6วนการศึกษาระหว6างรัฐและเอกชน (Public-Private Partnerships
in Education : PPPs) ช6วยใหรัฐสามารถเลือกผูจัดการศึกษาโดยกําหนดสิ่งที่ตองการโดยเฉพาะคุณภาพ
การศึกษาจากคู6สัญญาคือโรงเรียนเอกชน ช6วยใหรัฐไดใชประโยชนจากทักษะและความชํานาญเฉพาะ
ของโรงเรียนเอกชน และยังช6วยใหเกิดการแข6งขันในดานคุณภาพการศึกษา
2.4.5 โรงเรี ย นเอกชนเปE น นิ ติ บุ ค คล ทํ า ใหการบริ ห ารจั ด การที่ มี ค วามอิ ส ระ
คล6 องตั ว ในการบริ ห ารงานและการกํา หนดแผนกลยุ ทธ สามารถปรั บ ตั ว และเปลี่ ย นแปลงไดรวดเร็ ว
จัดการศึกษาที่แตกต6าง หลากหลายตรงตามความตองการของผูเรียน
2.4.6 ผูปกครองใหความไววางใจในคุ ณภาพของผู เรี ยนทั้ งในดานวิ ช าการและ
ทักษะที่จําเปEน เช6น ทักษะการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค ทักษะภาษาต6างประเทศ ดานอาคารสถานที่
ชื่อเสีย งของโรงเรี ยน และระบบการดู แลเอาใจใส6 นักเรีย น การเลื อกเรีย นในโรงเรีย นเอกชนคํ านึ งถึ ง
คุณภาพมากกว6าอัตราค6าใชจ6าย
2.4.7 มี พ ระราชบั ญ ญั ติ โ รงเรี ย นเอกชนเพื่ อ เปE น เครื่ อ งมื อ ในการขั บ เคลื่ อ น
การส6งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชน
3. แนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
3.1 การสรางผูเรียนใหเป>นคนไทยที่มีคุณภาพและมีคุณธรรมรองรับการพัฒนาประเทศ
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคมจากภายนอกประเทศ ที่สําคัญไดแก6 การเปOดเสรีทางการคาที่ได
ก6อใหเกิดการแข6งขันที่รุนแรงขึ้น การวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เปEนกุญแจสําคัญ
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ต6อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และเปลี่ยนวิถีการดํารงชีวิตของคนในทุกสังคม ประเทศที่ใช
เทคโนโลยีเปEนฐานการพัฒนาเศรษฐกิจจะทําใหการเติบโตทางเศรษฐกิจเปEนไปอย6างอย6างกาวกระโดด
มนุษยจะสามารถเขาถึงขอมู ลและองคความรูไดอย6างไรขีดจํ ากั ด สภาพดังกล6 าวส6 งผลต6อทิศทางการ
พัฒนาประเทศ ประเทศไทยตองมีการปรับตัวเพื่อใหสามารถแข6งขันไดและกาวไปสู6การเปEนประเทศที่
พัฒ นาแลว มี ความมั่ น คง มั่ งคั่ ง ยั่งยื น ความจํ า เปEน ตองปรั บโครงสรางเศรษฐกิ จ ไปสู6 ไทยแลนด 4.0
ในขณะที่ประเทศยังตองเผชิญป@ญหาความขัดแยงในสังคมไทย ป@ญหาวัฒนธรรมและค6านิยมของคนไทย
ที่ยังขาดความเปEนพลเมืองที่ตองรับผิดชอบต6อตนเองและส6วนรวม การขาดวินัย ป@ญหาคุณภาพการศึกษา
ของคนในประเทศที่ยังต่ําอยู6
ร6างรัฐธรรมนูญแห6งราชอาณาจักรไทย ร6างยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป? ร6างแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห6งชาติ ฉบับที่ 12 ร6างแผนการศึกษาแห6งชาติ นโยบายรัฐบาล และนโยบายปฏิรูป
การศึ กษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ การ ไดใหความสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นาคนไทยในอนาคตใหมี ศักยภาพ
ในการร6วมกันพัฒนาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต มีความพรอมทั้งกาย ใจ
สติป@ญญา มีทักษะในการวิเคราะหอย6างมีเหตุผล มีการเรียนรูตลอดชีวิต มีภูมิคุมกันต6อการเปลี่ยนแปลง
มีจิตสํานึกวัฒนธรรมที่ดีงาม รูคุณค6าความเปEนไทย และมีความรับผิดชอบ เปEนรากฐานที่มั่นคงของชุมชน
สังคม รักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย
ป@ จ จุ บั น การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในโรงเรี ย นเอกชนในระบบซึ่ ง มี ผู เรี ย น 2.2 ลานคน
หรือประมาณหนึ่งในหาของนักเรียนทั้งประเทศ กําลังประสบป@ญหาดานคุณภาพผูเรียน คะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง O-Net และ PISA ยังต่ํากว6ารอยละ 50 การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนยังไม6
สามารถสรางแรงผลักที่มากพอต6อการสรางคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีความรับผิดชอบ ตามบทบัญญัติ
ของร6างรัฐธรรมนูญแห6งราชอาณาจักรไทย ดังนั้น การพัฒนาการศึกษาเอกชนจึงตองกําหนดเป(าหมาย
และแนวทางการพัฒ นาคุ ณภาพผู เรี ยนใหสอดคลองกั บทิ ศทางการพั ฒ นาประเทศ ทั้ งในดานความรู
และทั กษะของผูเรี ยนที่ จําเปEนต6 อการดํา รงชี วิตในอนาคต และความเปE นพลเมืองที่มีคุณลั กษณะที่พึง
ประสงคตามบรรทั ดฐานของสั งคม กระตุ นใหมี การเพิ่มคุ ณภาพโดยเชื่ อมโยงเงิ น อุ ด หนุน กั บ ผลลั พธ
ของผูเรียน
3.2 การเสริ มสรางโอกาสและความเสมอภาคใหผู เรี ยนไดรั บการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ
มาตรฐานเพื่อพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เป(าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (เป(าหมายที่ 4) ที่กําหนดให
สรางหลักประกันว6 าทุกคนมีการศึ กษาที่มีคุณภาพอย6า งครอบคลุ มและเท6 าเที ยม และสนับสนุนโอกาส
ในการเรียนรูตลอดชีวิต ร6างรัฐธรรมนูญแห6งราชอาณาจักรไทยกําหนดใหการสนับสนุนค6าใชจ6ายใหกับ
ผูเรียนทุกคน โดยรัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปEนเวลาสิบสองป?ตั้งแต6ก6อนวัยเรียน
จนจบการศึกษาภาคบังคับ อย6า งมี คุณภาพโดยไม6เ ก็บ ค6าใชจ6 าย และรัฐ ตองดํา เนิ นการใหผู ขาดแคลน
ทุนทรัพยไดรับการสนับสนุนค6าใชจ6ายในการศึกษาตามความถนัดของตน ซึ่งคณะรักษาความสงบแห6งชาติ
ไดมี คํ า สั่ ง ใหจั ด การศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน 15 ป? โดยไม6 เ ก็ บ ค6 าใชจ6 า ย (ก6 อ นประถมศึ ก ษาถึ งมั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลาย) ในขณะที่ผูเรียนในโรงเรียนเอกชนยังไม6สามารถเขาถึงค6าใชจ6ายที่เพียงพอต6อการจัดการศึกษา
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ที่ มี คุณ ภาพ เนื่ องจากอั ต ราเงิ น อุ ด หนุ น ค6 าใชจ6 า ยรายหั ว ยั งต่ํ า กว6 า ค6 า ใชจ6 า ยต6 อหั ว ที่ รั ฐ ใชสํ า หรั บ จั ด
การศึกษาในโรงเรียนของรัฐ นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาที่มีคุณภาพสูงกว6ามาตรฐานขั้นต่ํา
ไม6สามารถรับการอุดหนุนได เนื่องจากโรงเรียนตองเก็บค6าธรรมเนียมที่สูงกว6าอัตราที่รัฐกําหนด ในพื้นที่
ที่มีความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ โรงเรียนไม6สามารถเก็บค6าธรรมเนียมการศึกษาไดหรือเก็บไดไม6เต็มอัตรา
นอกจากนี้ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการปฏิรูปการศึกษาที่ตองการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ไดแก6 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สะเต็มศึกษา การพัฒนาศักยภาพการสอนของครู ในขณะที่
ผู เรี ย นในโรงเรี ย นเอกชนส6 ว นใหญ6 ไ ม6 ส ามารถเขาถึ ง การส6 ง เสริ ม ดั ง กล6 า ว เนื่ อ งจากขอจํ า กั ด
ดานงบประมาณ ดั งนั้ น ในการพั ฒ นาการศึ กษาเอกชน ตองกํ า หนดใหมี การปฏิ รู ป ระบบทรั พ ยากร
เพื่ อการศึ กษาเอกชน เพื่ อเปEน หลั กประกั น ใหผู เรี ยนไดรั บความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่ มี
คุ ณภาพมาตรฐาน วางระบบใหโรงเรี ย นตองรั บ ผิ ด ชอบต6 อรั ฐ และประชาชนในการจั ด การศึ กษาที่ มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดแนวทางส6งเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับการศึกษาเพื่อการ
ประกอบอาชีพ หรือเพื่อการดํารงชีวิตอย6างมีคุณภาพเหมาะสมตามช6วงวัยในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
บนหลักการจัดสรรงบประมาณที่ไม6สรางภาระงบประมาณในอนาคตที่เกินกําลังรัฐบาล เกิดการยกระดับ
ผลลัพธใหกับผูเรียนและโรงเรียน และตองใหผูปกครองมีส6ว นร6วมในการจ6ายค6า ธรรมเนียมการศึกษา
สําหรับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงกว6ามาตรฐานขั้นต่ํา
3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนเอกชนเพื่อประกัน
คุณภาพการศึกษาตอผูเรียน การจัดการศึกษาเอกชนยังมีความแตกต6างในคุณภาพมาตรฐานระหว6าง
โรงเรียนประเภทเดียวกันค6อนขางมาก โรงเรี ยนส6วนใหญ6มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (คะแนน O-Net)
ต่ํากว6าเกณฑมาตรฐาน รวมทั้งหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลยังไม6เอื้อต6อการ
สรางกระบวนการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สาเหตุหนึ่งที่ทําใหการศึกษาเอกชนในภาพรวมยังอยู6ในเกณฑที่
ต่ํากว6ามาตรฐาน เนื่องจากการที่โรงเรียนขาดแคลนทรัพยากรการศึกษา ซึ่งเปEนผลโดยตรงมาจากการที่
ผูเรีย นยังไดรั บการอุ ดหนุ นค6 าใชจ6า ยในอัต ราที่ ต่ํา เนื่ องจากทรัพยากรการศึ กษาส6ว นใหญ6มาจากเงิ น
อุดหนุนจากรัฐบาลตามรายหัวนักเรียน การถูกจํากัดเพดานค6าธรรมเนียมการศึกษา ดานการบริหาร
จัดการการศึกษา โรงเรียนยังไม6จําเปEนตองเปOดเผยขอมูลดานคุณภาพและประสิทธิภาพใหผูปกครองได
ตรวจสอบ และไม6 ต องแสดงใหเห็ น ถึ งความรั บ ผิ ด ชอบในการนํ า เงิ น อุ ด หนุ น ที่ ไดรั บ ไปใชจ6 า ยอย6 า งมี
ประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน ทําใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนยังไม6เปEนที่ยอมรับและ
ไดรับความไววางใจจากรัฐและสังคม ผูปกครองและหน6วยงานรัฐขาดการรับรูถึงขอมูลเพื่อตรวจสอบ
คุ ณ ภาพของโรงเรี ย น ดั ง นั้ น ในการพั ฒ นาการศึ กษาเอกชน ตองวางกลไกเพื่ อ ใหโรงเรี ย นมี การจั ด
การศึกษาบนหลักความรับผิดชอบเพื่อสรางความเชื่อมั่นต6อการจัดการศึกษาของโรงเรียน ควบคู6ไปกับการ
ใชโรงเรี ย นเปE น ฐานในการพั ฒ นาเพื่ อใหสอดคลองกั บ บริ บ ทความแตกต6 า งของแต6 ล ะโรงเรี ย น และ
งบประมาณเพื่อการพัฒนาที่มีอยู6อย6างจํากัด ส6งเสริมใหผูปกครองร6วมรับผิดชอบค6าใชจ6ายเพื่อการศึกษา
ที่มีคุณภาพสูงกว6ามาตรฐานขั้นต่ําเพื่อใหโรงเรียนมีทรัพยากรเพียงพอ ส6งเสริมใหผูบริหารโรงเรียนสราง
จุดเด6นดานคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการการศึกษา ส6งเสริมแนวทางประชารัฐเพื่อร6วมพัฒนา

22
โรงเรี ยนเอกชนที่ ยังมีคุณภาพต่ํา กว6 าเกณฑมาตรฐาน โดยมีเ ป(า หมายใหทุกโรงเรี ยนจัดการศึกษาที่ มี
คุ ณภาพไม6 ต่ํ า กว6 า มาตรฐานขั้ น ต่ํ า ที่ กํา หนด เพื่ อเปE น หลั กประกั น ใหผู เรี ย นทุ กคนไดรั บ การศึ กษาที่ มี
คุณภาพมาตรฐาน
3.4 การสงเสริมการมีสวนรวมของเอกชนในการจัดการศึกษา ทิศทางการศึกษาของ
ประเทศมี แนวโนมที่ รั ฐ จะลดบทบาทการเปE น ผู จั ด การศึ กษามาเปE น ผู กํ า กั บ นโยบาย แผน มาตรฐาน
ติ ด ตามประเมิ น ผล และส6 ง เสริ ม สนั บ สนุ น (Regurator) มี ก ารเสนอแนวทางใหม6 ไ ดแก6 โครงการ
สถานศึกษาพันธะสัญญา (Charter School) , รูปแบบการใหสัมปทานแก6เอกชนในการจัดการศึกษา
(Privatization) รวมถึงการปรับเปลี่ยนระบบการจัดสรรงบประมาณดานการศึกษา จากเดิมที่จัดสรรผ6าน
ดานอุปทานหรือ (Supply Side Financing) มาเปEนการจัดสรรผ6านดานอุปสงคหรือตัวผูเรียน (Demand
Side Financing) การส6งเสริมใหทองถิ่นและเอกชนเขามามีส6วนร6วมจัดการศึกษามากขึ้น ซึ่งปรากฏให
เห็นในร6างรัฐธรรมนูญแห6งราชอาณาจักรไทย ร6างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห6งชาติ ฉบับที่ 12
พ.ศ. 2560 - 2564 และร6างแผนการศึกษาแห6งชาติ พ.ศ. 2560 – 2574 รวมทั้งการใหความสําคัญกับ
การศึ ก ษาปฐมวั ย ตามร6 า งรั ฐ ธรรมนู ญ ฯ ซึ่ งถื อเปE น ระดั บ การศึ กษาที่ เ ปE น จุ ด แข็ งของโรงเรี ย นเอกชน
ความเชื่อมั่นของผูปกครองที่มีต6อคุณภาพของผูเรียน ดังนั้น ถึงแมประชากรวัยเรียนจะมีแนวโนมลดลง
ตามโครงสรางประชากรของโลก แต6การศึกษาเอกชนก็ยังมีโ อกาสที่จะรับนักเรีย นเขาเรียนเพิ่มขึ้นได
ซึ่งขึ้นอยู6กับคุณภาพและความไววางใจจากผูปกครอง อย6างไรก็ตาม ภาครัฐและสังคมยังมีทัศนคติในทาง
ลบว6า การศึกษาเอกชนเปEนการประกอบธุรกิจที่มุ6งแสวงหากําไรเปEนหลัก โรงเรียนและผูเรียนมีฐานะดี
ดังนั้น ในการพัฒนาการศึกษาเอกชน ตองสรางความเชื่อมั่นต6อระบบการศึกษาเอกชนทั้งระบบ แสดงให
เห็นถึงจุดแข็งของการศึกษาเอกชน เพื่อระดมการสนับสนุนจากทุกฝNาย กําหนดช6องทางและแนวทาง
สนับสนุนเพื่อเพิ่มการมีส6วนร6วมของการศึกษาเอกชนใหมากขึ้น เช6น โครงการสถานศึกษาพันธะสัญญา
รวมทั้งเสริมสรางใหภาคส6วนอื่น เช6น ผูปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน หน6วยงานรัฐที่มีหนาที่พัฒนาคน
มีส6วนร6วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน และใหการส6งเสริมบทบาทการมีส6วน
ร6วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบเพื่อร6วมสรางสังคมแห6งการเรียนรูใหมากขึ้น
3.5 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการสงเสริมการศึกษาเอกชน ตามร6างแผน
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห6 ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 มี เ ป( า หมายใหมี ร ะบบบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ที่ มี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร6งใส ตรวจสอบได เพิ่มการใชระบบดิจิทัลในการใหบริการ ป@ญหาคอรรัปชั่น
ลดลง การใชจ6 ายภาครั ฐ และระบบงบประมาณมีป ระสิทธิ ภ าพสู ง การปฏิรู ป การศึ กษาในภูมิภ าค
ของกระทรวงศึ กษาธิการที่ ส6งผลต6 อการพัฒ นาการศึกษาเอกชนในระดับจั งหวั ด จากการที่สํ านักงาน
คณะกรรมการส6 ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชนยั ง ขาดทิ ศ ทางและเป( า หมายในการแสดงบทบาทที่ ชั ด เจน
การดําเนินการตามอํานาจหนาที่และการวางระบบต6างๆ เพื่อกํากับดูแล ส6งเสริม พัฒนา และอํานวยความ
สะดวกต6อการจัดการศึกษาเอกชน มีหลายเรื่องที่ยังไม6บรรลุเจตนารมณตามที่พระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชนกําหนด เช6น การเสนอนโยบายและยุทธศาสตรเพื่อส6งเสริมการศึกษาเอกชน การส6งเสริมสนับสนุน
ดานวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษาเอกชน การเปEนศูนยส6งเสริมสนับสนุนขอมูลและทะเบียนกลาง
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การติดตามตรวจสอบ และประเมิ นผลการจัดการศึกษาเอกชน นอกจากนี้ยังขาดงบประมาณในการ
พั ฒ นาเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเอกชน ดั ง นั้ น ในการพั ฒ นาการศึ ก ษาเอกชน ตองพั ฒ นา
ประสิ ทธิภ าพการดํ า เนิ น งานตามพระราชบั ญ ญั ติโ รงเรี ย นเอกชน และการดํ า เนิ น งานในฐานะหน6 ว ย
ส6งเสริ มการศึ กษาเอกชนของสํา นักงานคณะกรรมการส6งเสริ มการศึ กษาเอกชน ใหเปEนหน6ว ยงานที่ มี
ศักยภาพในการนําการศึกษาเอกชนใหกาวทันต6อบริบทที่เปลี่ยนแปลง และมีความรับผิดชอบต6อคุณภาพ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
4. วัตถุประสงค%และเปAาหมายของแผน
4.1 วิสัยทัศน%
“การศึกษาเอกชน พัฒนาผูเรียนใหเป>นคนดี มีวินัย มีองค%ความรูและทัก ษะที่จําเป> น
ในศตวรรษที่ 21 ดวยการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ”
4.2 วัตถุประสงค%
4.2.1 เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปEนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญไดตาม
ความถนัดของตน มีความรับผิดชอบต6อส6วนรวม มีความรูและทักษะที่จําเปEนในศตวรรษที่ 21
4.2.2 เพื่ อ ใหเด็ ก ทุ ก คนไดรั บ การศึ ก ษาเปE น เวลาสิ บ หาป? ตั้ ง แต6 ร ะดั บ ก6 อ น
ประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายอย6างมีคุณภาพโดยไม6เก็บค6าใชจ6าย รวมทั้งส6งเสริมใหมีการ
เรียนรูตลอดชีวิต
4.2.3 เพื่อกํากับ ส6งเสริม และสนับสนุนใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล บริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มีความแตกต6างหลากหลายไดตาม
ความตองการและความถนัดของผูเรียน
4.2.4 เพื่อเสริมสรางการเปEนหุนส6วนการศึกษาระหว6างรัฐและเอกชน และทุกภาคส6วน
ร6วมสนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชน
4.2.5 เพื่อใหการส6งเสริมการศึกษาเอกชนบรรลุตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศและกาวทันต6อบริบทที่เปลี่ยนแปลง
4.3 เปAาหมาย
4.3.1 ผูเรียนไดรับการพัฒนาขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพที่มี มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค% มีทักษะชีวิต มีความรู มีทักษะที่จําเป>นในศตวรรษที่ 21 ผูเรียนในโรงเรียนนอกระบบ
มีความรูและทักษะอาชีพ สนองตอบตอการพัฒนาประเทศและความตองการของตลาดแรงงาน
ตัวชี้วัด
1) นักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยไม6นอยกว6ารอยละ 90
2) นั ก เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษามี กิ จ กรรมการปฏิ บั ติ ต น
ที่สะทอนการมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น
3) คะแนน O-NET เฉลี่ยของโรงเรียนเอกชนสูงขึ้นไม6นอยกว6ารอยละ 2
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4) ผลคะแนนสอบ PISA ในแต6ละวิชาไม6ต่ํากว6า 500
5) จํานวนผูเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของโรงเรียนนอกระบบผ6านการ
ทดสอบมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานฝ?มือแรงงานเพิ่มขึ้น
4.3.2 ผูเรียนไดรับโอกาสในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพไมต่ํากวามาตรฐาน
ขั้นต่ําที่รัฐกําหนดโดยไมเสียคาใชจาย และสามารถรับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงกวามาตรฐานโดยจาย
คาธรรมเนี ย มการศึ ก ษา และผู เรี ยนในโรงเรี ย นนอกระบบไดรั บ การสงเสริ ม ใหเขาถึ ง คาใชจาย
เพื่อการศึกษาตามความเหมาะสม
ตัวชี้วัด
1) สัดส6วนผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ6านเกณฑคะแนน
รอยละ 50 มีจํานวนเพิ่มขึ้น และความแตกต6างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว6างพื้นที่และภูมิภาคลดลง
2) จํานวนโรงเรียนที่ทําสัญญากับกระทรวงศึกษาธิการในการอุดหนุนเพื่อเพิ่ม
คุณภาพการศึกษา
3) สั ด ส6 ว นผู เรี ย นระดั บ ปฐมวั ย ถึ ง มั ธ ยมศึ ก ษาป? ที่ 6 ไดรั บ การอุ ด หนุ น
ค6าใชจ6ายสําหรับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพไม6ต่ํากว6ามาตรฐานขั้นต่ําที่รัฐกําหนด
4) จํานวนผูขาดแคลนทุนทรัพยที่ไดรับการสนับสนุนค6าใชจ6ายในการศึกษา
ตามความถนัด
4.3.3 โรงเรียนเอกชนจัดการศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐานสากล บริหารจัดการ
เงินอุดหนุนอยางมีประสิทธิภาพ มีทรัพยากรการศึกษาที่เพียงพอสําหรับจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
มาตรฐานตามศักยภาพของแตละโรงเรียน มีความแตกตางหลากหลายตามความตองการของผูเรียน
ตัวชี้วัด
1) สั ด ส6 ว นโรงเรี ย นที่ มี ผ ลสั มฤทธิ์ ทางการศึ ก ษาของนั ก เรี ย นทุ ก ระดั บ ชั้ น
ผ6านเกณฑคะแนนรอยละ 50 มีจํานวนเพิ่มขึ้น
2) สัดส6 วนโรงเรี ยนที่นั กเรี ยนมีผ ลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ํ ากว6า รอยละ 50
ไดรับการส6งเสริมหรือพัฒนาคุณภาพในดานต6างๆ
3) สั ด ส6 ว นโรงเรี ย นที่ ผ6 า นการประเมิ น คุ ณ ภาพมาตรฐานตามเกณฑที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
4) สั ด ส6 ว นโรงเรี ย นที่ เ ปO ด เผยขอมู ล ดานคุ ณภาพและประสิ ทธิ ภ าพการจั ด
การศึกษา
4.3.4 โรงเรียนเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
เพิ่มขึ้น โดยภาครัฐและประชาสังคมมีความเชื่อมั่นและใหการสนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชน
ตัวชี้วัด
1) สัดส6วนนักเรียนโรงเรียนเอกชนต6อรัฐเพิ่มขึ้น
2) ระดับทัศนคติในทางบวกของประชาชนที่มีต6อโรงเรียนเอกชน
3) จํานวนโรงเรียนเอกชนที่เพิ่มขึ้น
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4.3.5 ระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชนมีประสิทธิภาพ ทันสมัย
มีความเป>นพลวัตร กาวทันบริบทที่เปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วัด
1) ขอมู ล ทะเบี ย นกลางทางการศึ ก ษาเอกชนที่ ถู ก ตองและเปE น ป@ จ จุ บั น
เชื่อมโยงกับกระทรวงศึกษาธิการ สามารถสืบคนไดทันที
2) ระบบฐานขอมู ล ดานคุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพของโรงเรี ย นเอกชน
ที่เปOดเผยต6อสาธารณชน และสามารถนําไปใชประกอบการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มคุณภาพ
3) จํ า นวนกฎ ระเบี ย บที่ ไดรั บ การแกไขใหอํ า นวยความสะดวกต6 อ การจั ด
การศึกษาเอกชน
4) ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต6อสํานักงานคณะกรรมการส6งเสริม
การศึกษาเอกชน
5) จํานวนนักเรียนเบิกเงินอุดหนุนซ้ําซอนลดลง
5. ยุทธศาสตร%การพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางการมีส6วนร6วมของการศึกษาเอกชน
ยุทธศาสตรที่ 5 การส6งเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแห6งการเรียนรู
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
ยุทธศาสตรที่ 7 การเพิ่มประสิทธิภาพการส6งเสริมการศึกษาเอกชน

6. แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร%
1. การพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
การวัดและประเมินผล

วัตถุประสงค%/เปAาหมาย
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัด
ประเมินผล ใหสามารถสรางผูเรียนใหมีความรู
และทักษะในศตวรรษที่ 21
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัด
และประเมินผล ใหสามารถสรางผูเรียนใหเปEน
คนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ และมีความ
รับผิดชอบต6อส6วนรวม
เป(าหมาย
1. ผูเรียนมีองคความรูและทักษะที่จําเปEน
ในศตวรรษที่ 21
2. ผูเรียนเปEนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ และมี
ความรับผิดชอบต6อส6วนรวม

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

แนวทางการพัฒนา
ปรับหลักสูตรและโครงสรางเวลาเรียนเพื่อการเรียนรูที่จําเปEนและตามความ
ตองการของผูเรียน
ส6งเสริมกระบวนการเรียนการสอนที่สรางผูเรียนใหมีทักษะในศตวรรษที่ 21
ยึดผูเรียนเปEนศูนยกลาง สรางความอยากเรียนรู และการแสวงหาความรูดวย
ตนเอง (Problem based learning , Project based learning , Coaching ,
Facilitation , Mentoring)
ส6งเสริมการสอนสะเต็มศึกษาเพื่อใหผูเรียนนําความรูไปใชแกป@ญหาในชีวิตจริง
รวมทั้งการพัฒนาผลผลิตใหม6ที่เปEนประโยชนต6อการดําเนินชีวิต
ส6งเสริมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อใหนักเรียนสามารถสื่อสารในชีวิตประจําวันได
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาร6างกาย จิตใจ วินัย
อารมณ สังคม และสติป@ญญาใหสมกับวัย
ส6งเสริมกระบวนการเรียนการสอนเพื่อสรางผูเรียนใหเปEนคนดี มีวินัย ภูมิใจ
ในชาติ และมีความรับผิดชอบต6อส6วนรวม ดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยกระดับคุณภาพการสอนภาษาไทยเพื่อเพิ่มความสามารถในการสื่อสาร
เพื่อการเรียนรู
ส6งเสริมและพัฒนาการวัดและประเมินผลดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เช6น NT
O-NET PISA Liked ดานพัฒนาการสมวัยของผูเรียนปฐมวัย ดานกิจกรรม
การปฏิบัติตนที่สะทอนการมีคุณธรรมจริยธรรม
ส6งเสริมการแข6งขันทักษะวิชาการเพื่อเตรียมนักเรียนเขาแข6งขันระดับชาติ
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ยุทธศาสตร%

วัตถุประสงค%/เปAาหมาย

แนวทางการพัฒนา
และนานาชาติ เช6น โอลิมปOกคณิตศาสตร โอลิมปOกวิทยาศาสตร
10. ส6งเสริมและพัฒนารูปแบบการอบรมครูเพื่อการพัฒนาใหทั่วถึง เช6น การอบรม
ทางไกล การส6งเสริมการแสงหาความรูดวยตนเอง

2. การปฏิรูประบบทรัพยากร
เพื่อการศึกษาเอกชน

วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนใหผูเรียนทุกคนเขาถึงการศึกษา
ที่มีคุณภาพไม6ต่ํากว6ามาตรฐานขั้นต่ําที่รัฐ
กําหนด ดวยการบริหารจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพของโรงเรียน
2. เพื่อส6งเสริมใหผูเรียนมีโอกาสไดรับการศึกษา
ที่มีคุณภาพสูงกว6ามาตรฐานขั้นต่ํา
โดยร6วมรับผิดชอบค6าใชจ6าย
3. เพื่อใหโรงเรียนมีทรัพยากรการศึกษาที่เพียงพอ
สําหรับจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได
มาตรฐานสากล ตามศักยภาพของแต6ละ
โรงเรียน
เป(าหมาย
1. ผูเรียนไดรับการอุดหนุนค6าใชจ6ายเพื่อ
การศึกษาที่มีคุณภาพไม6ต่ํากว6ามาตรฐาน
ขั้นต่ํา ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
ดานคุณภาพที่กําหนด

1. กําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นต่ํา (Minimum Standard) อัตรา
เงินอุดหนุนที่เหมาะสม หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการทําสัญญากับ
โรงเรียน โดยจัดทําแผนการดําเนินงานเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
2. ส6งเสริมใหผูเรียนที่มีความพรอมใหมีโอกาสไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงกว6า
มาตรฐานขั้นต่ําไดตามความตองการและความถนัด ตามศักยภาพของโรงเรียน
โดยผูเรียนจ6ายค6าธรรมเนียมการศึกษาส6วนที่เพิ่ม และโรงเรียนตองแสดงใหเห็น
ถึงคุณภาพที่เกินกว6ามาตรฐานขั้นต่ํา
3. ส6งเสริมใหผูขาดแคลนทุนทรัพยไดรับการสนับสนุนค6าใชจ6ายในการศึกษา
ตามความถนัดของตน
4. ส6งเสริมเด็กไทยที่ยังไม6ไดรับสัญชาติใหไดรับการอุดหนุนค6าใชจ6ายเพื่อสราง
โอกาสทางการศึกษา
5. ส6งเสริมการพัฒนาผูเรียนดวยการอุดหนุนค6าใชจ6ายอื่นๆ ที่จําเปEนต6อการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เช6น อาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม)
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ยุทธศาสตร%

3. การเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชน

วัตถุประสงค%/เปAาหมาย
2. ผูเรียนมีโอกาสไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ
สูงกว6ามาตรฐานขั้นต่ํา โดยรัฐสนับสนุนการ
เขาถึงค6าใชจ6ายแก6ผูพิการและดอยโอกาส
3. โรงเรียนทุกแห6งจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
ไม6ต่ํากว6ามาตรฐานขั้นต่ํา ดวยการบริหารจัด
การเงินอุดหนุนที่มีประสิทธิภาพ โปร6งใส
ตรวจสอบได
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหโรงเรียนจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
และไดมาตรฐานสากล
2. เพื่อใหโรงเรียนมีความเขมแข็งสามารถ
แข6งขันได
3. เพื่อส6งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา
เอกชนต6อสาธารณะ
เป(าหมาย
1. โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพ
ผ6านเกณฑที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
2. โรงเรียนมีอัตลักษณและมีจํานวนนักเรียน
เพิ่มขึ้น
3. ประชาชน ผูปกครองและผูเรียนไดรับ
ทราบขอมูลดานคุณภาพและ

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อใหสามารถนําผลการประเมินในรูป
ของระบบขอมูลสารสนเทศมาใชสําหรับส6งเสริมและพัฒนาคุณภาพเปEนรายโรง
และเพื่อการจัดกลุ6มคุณภาพของโรงเรียน
2. กําหนดหลักเกณฑใหสถานศึกษาเผยแพร6ขอมูลดานคุณภาพเพื่อสรางระบบ
การตรวจสอบใหผูเรียนสามารถเลือกรับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
มาตรฐานเหมาะสมตามอัตราค6าธรรมเนียมการศึกษา
3. เพิ่มการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยเปOดโอกาสใหโรงเรียนเก็บ
ค6าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับการจัดการศึกษาที่เกินกว6าคุณภาพมาตรฐาน
ขั้นต่ําที่รัฐกําหนดได โดยโรงเรียนตองแสดงใหเห็นคุณภาพการจัดการศึกษา
ที่สูงขึ้น
4. ส6งเสริมใหสถานศึกษาสรางอัตลักษณ ความแตกต6างหลากหลายไดตามความ
ตองการของผูเรียน เช6น ดานกีฬา ดนตรี ภาษา หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร
5. ส6งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนมาตรฐานสากล
6. ส6งเสริมการพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษาภายในของโรงเรียนเอกชน
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ยุทธศาสตร%

4. การเสริมสรางการมี
ส6วนร6วมของการศึกษา
เอกชน

วัตถุประสงค%/เปAาหมาย
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน

วัตถุประสงค
1. เพื่อเพิ่มระดับและช6องทางการมีส6วนร6วม
ของเอกชนในการจัดการศึกษา
2. เพื่อสรางความเชื่อมั่นต6อระบบ
การจัดการศึกษาเอกชนที่มีคุณภาพ
มาตรฐานสากล
3. เพื่อส6งเสริมโรงเรียนเอกชนเปEนศูนยกลาง
การศึกษานานาชาติ
เป(าหมาย
1. โรงเรียนเอกชนทําสัญญากับ

แนวทางการพัฒนา
7. ส6งเสริมการเพิ่มสมรรถนะและขวัญกําลังใจของครูโรงเรียนเอกชน เช6น
วิทยฐานะ การประกาศเงินเดือนขั้นต่ําตามวุฒิและสมรรถนะ เพิ่มประสิทธิภาพ
การคุมครองการทํางานของครู
8. ส6งเสริมมาตรการดานความปลอดภัยในสถานศึกษาจากอุบัติภัยและภัยพิบัติ
9. ส6งเสริมและพัฒนาโรงเรียนที่ยังมีคุณภาพต่ํากว6าเกณฑมาตรฐานเพื่อยกระดับ
คุณภาพ เช6น การอบรมผูบริหารและครู การกําหนดมาตรการช6วยเหลือเสนอต6อ
คณะกรรมการส6งเสริมการศึกษาเอกชนเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
10. พัฒนาการดําเนินงานของกองทุนส6งเสริมโรงเรียนในระบบเพื่อใหโรงเรียน
สามารถเขาถึงแหล6งเงินทุนเพื่อพัฒนาการศึกษามากขึ้น

1. สรางเครือข6ายเพื่อการประสานงานกับหน6วยงานภาครัฐเพื่อส6งเสริมใหมี
การปฏิบัติต6อโรงเรียนเอกชนในฐานะผูจัดการศึกษาภายใตกฎ กติกา
ที่เปEนมาตรฐานเดียวกันกับโรงเรียนรัฐ
2. ส6งเสริมใหโรงเรียนเอกชนมีส6วนร6วมในการจัดการศึกษาตามโครงการ
สถานศึกษาพันธะสัญญา (Chartered School) หรือการใหสัมปทาน
(Privatization) ตามหลักเกณฑที่รัฐกําหนด
3. ศึกษาแนวทางการอุดหนุนในรูปแบบคูปองการศึกษา เพื่อใหนักเรียนมีโอกาส
เลือกรับการศึกษาตามความตองการตามหลัก Demand-side Financing
และเพื่อใหเกิดการแข6งขันดานคุณภาพ
4. ส6งเสริมสนับสนุนใหทุกภาคส6วนของสังคมเขามามีส6วนร6วมในการสนับสนุน
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วัตถุประสงค%/เปAาหมาย
แนวทางการพัฒนา
การจัดการศึกษาเอกชน รวมทั้งส6งเสริมช6องทางการมีส6วนร6วมของผูปกครอง
กระทรวงศึกษาธิการในการเพิ่มคุณภาพ
ในกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียน
การศึกษา
2. ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต6อโรงเรียนเอกชน 5. เสริมสรางภาพลักษณที่เปEนจุดแข็งของการศึกษาเอกชนเพื่อสรางความเชื่อมั่น
ต6อระบบการศึกษาเอกชน
3. โรงเรียนเอกชนเปEนเปEนเครือข6าย
6. เสริมสรางเครือข6ายความร6วมมือกับต6างประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การจัดการศึกษานานาชาติ
เอกชน เช6น การแลกเปลี่ยนนักเรียน ครู หลักสูตรการเรียนการสอน
7. ส6งเสริมโรงเรียนเอกชนเปEนศูนยกลางการศึกษาในอาเซียนและนานาชาติ
โดยปรับปรุงแกไขกฎระเบียบ กําหนดมาตรการ ประสานงานกับหน6วยงาน
ที่เกี่ยวของเพื่อส6งเสริมและอํานวยความสะดวกใหผูเรียนจากต6างประเทศ
เขามารับการศึกษาในประเทศไทย

5. การส6งเสริมการศึกษา
วัตถุประสงค
นอกระบบเพื่อสรางสังคม
1. เพื่อยกระดับบทบาทและคุณภาพ
แห6งการเรียนรู
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
นอกระบบรองรับการพัฒนาประเทศ
2. เพื่อส6งเสริมใหประชาชนทุกช6วงวัยไดรับ

1. ส6งเสริมระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู และยกระดับมาตรฐานคุณวุฒิ
ของผูเรียนโรงเรียนนอกระบบ
1.1 Credit bank / การรับรองและเทียบโอนหน6วยกิตการศึกษา
1.2 ส6งเสริมการสอนเพื่อการทดสอบมาตรฐานฝ?มือแรงงานและการทดสอบ
คุณวุฒิวิชาชีพ
1.3 สํานักงานคณะกรรมการส6งเสริมการศึกษาเอกชนจัดตั้งศูนยทดสอบความรู
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วัตถุประสงค%/เปAาหมาย
การศึกษาเพื่อพัฒนาความรูและทักษะ
อาชีพตามความตองการและความถนัด
3. เพื่อส6งเสริมการพัฒนาระบบทรัพยากร
การศึกษาสําหรับโรงเรียนเอกชนนอก
ระบบ
เป(าหมาย
1. โรงเรียนเอกชนนอกระบบจัดการศึกษาได
มีคุณภาพมาตรฐาน เปEนรูจักของสังคม
2. ประชาชนไดรับการศึกษาระยะสั้น และ
สามารถนําไปใชประกอบอาชีพหรือเทียบ
โอนกับการศึกษาในระบบได
3. ประชาชนที่ขาดแคลนมีโอกาสเขาถึง
ค6าใชจ6ายสําหรับการศึกษาเพื่อการ
ประกอบอาชีพ

2.

3.
4.
5.

6.

7.

แนวทางการพัฒนา
ทักษะ และใหการรับรองคุณวุฒิแก6ผูจบการศึกษาจากโรงเรียนนอกระบบ
1.4 จัดทําหลักสูตรแกนกลางที่เอื้อต6อการเทียบโอน และการทดสอบคุณวุฒิ
วิชาชีพ
พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศสถานศึกษานอกระบบ โดยจัดทํา Cluster
การศึกษานอกระบบตามประเภทและระดับคุณภาพ เพื่อเปEนช6องทางใหผูเรียน
สามารถเลือกรับบริการทางการศึกษาตามความตองการ และเพื่อประชาสัมพันธ
การศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ
จัดทําแนวทาง หลักเกณฑ และส6งเสริมระบบการเรียนการสอน
ผ6านทางออนไลน
ส6งเสริมการเรียนการสอนที่ช6วยพัฒนาผูเรียนใหเปEนผูประกอบการที่มีความคิด
สรางสรรค สามารถต6อยอดไปสู6ธุรกิจขนาดย6อม
ส6งเสริมโรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทวิชาชีพเปEนศูนยฝƒกอาชีพ โดยพัฒนา
ศูนย และสรางเครือข6ายความร6วมมือกับหน6วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อจัดหา
ผูเรียนและแหล6งเงินทุนสนับสนุน
ส6งเสริมแนวทางการอุดหนุนหรือช6วยเหลือผูเรียนที่ขาดแคลนใหสามารถ
รับการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพหรือการศึกษาตามช6วงวัยในโรงเรียน
นอกระบบ
ศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนหรือการเขาถึงแหล6งเงินทุนสําหรับโรงเรียน
นอกระบบ
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แนวทางการพัฒนา
8. ส6งเสริมการมีส6วนร6วมของชุมชนในการจัดการศึกษา โดยการเทียบวุฒิสําหรับ
ภูมิป@ญญาทองถิ่นเพื่อใหสามารถเปEนผูสอนได การใชแหล6งเรียนรูจากชุมชน
ส6งเสริมใหผูเรียนไดบริการชุมชนเพื่อเพิ่มทักษะการเรียน เช6น บริการตัดผม
การประกอบอาหารในสถานศึกษาสงเคราะห ฯลฯ
9. สรางภาพลักษณโรงเรียนเอกชนนอกระบบใหเปEนที่รูจักของสังคม โดยการ
ประชาสัมพันธผ6านช6องทางต6างๆ เช6น จัดมหกรรมการศึกษานอกระบบ
ประชาสัมพันธโรงเรียนทางเว็บไซต รางวัลพระราชทาน การเขาร6วมการ
ประกวดในรายการต6างๆ ทางสื่อสาธารณะ การจัดแข6งขันทักษะวิชาชีพ
ส6งเสริมโรงเรียนเอกชนประเภทนอกระบบที่มีคุณภาพสู6มาตรฐานสากล
10. เสริมสรางเครือข6ายเพื่อสรางความร6วมมือในการจัดการศึกษากับหน6วยงานรัฐ
และเอกชนในประเทศ การเจรจาความร6วมมือกับต6างประเทศในการขยายฐาน
การจัดตั้งโรงเรียนหรือหลักสูตร และการจัดตั้งศูนยโรงเรียนนอกระบบสัมพันธ
เพื่อแจงเบาะแส และแนะนําผูที่ยังปฏิบัติผิดระเบียบ กฎหมาย ใหดําเนินการ
ใหถูกตอง
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6. การพัฒนาการศึกษา
เอกชนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต

วัตถุประสงค%/เปAาหมาย
วัตถุประสงค
1. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ในจังหวัดชายแดนภาคใต
2. เพื่อลดความเหลื่อมล้ําและส6งเสริม
การศึกษาใหเปEนเครื่องมือในการสราง
สังคมสันติสุข
เป(าหมาย
1. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
มาตรฐานและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่

แนวทางการพัฒนา
1. ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อลดความเหลื่อมล้ําดานการศึกษา
ของผูเรียนในพื้นที่
1.1 พัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนโดยส6งเสริม
การใชขอสอบกลางเพื่อใหเกิดการยกระดับคุณภาพการศึกษาไปสู6
มาตรฐานที่ใกลเคียงกัน
1.2 ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยใหอ6านออกเขียนได
อ6านเขาใจ ใชภาษาไทยในการสื่อสารและเรียนรูไดอย6างมีประสิทธิภาพ
1.3 ส6งเสริมการสอนวิชาวิทยาศาสตร สะเต็มศึกษา การบูรณาการอิสลามศึกษา
กับการเรียนรูวิทยาศาสตร ใชกิจกรรมนอกหองเรียนช6วยเสริมการเรียนรู
1.4 พัฒนาใหครูมีความเปEนครูมืออาชีพ เพื่อปรับกระบวนการสอน ใหผูเรียน
เกิดกระบวนการเรียนรูดวยตัวเอง มีทักษะที่จําเปEนในศตวรรษที่ 21
1.5 ส6งเสริมการเขาถึงทรัพยากรทางการศึกษา ไดแก6 สื่อ เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอน
1.6 ส6งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน ไดแก6 การปรับ
พื้นฐานความรู การสอนเสริม (ติวเตอร) กิจกรรมส6งเสริมทักษะวิชาการ
ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ
1.7 พัฒนาผูบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเพื่อการบริหาร
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
1.8 ส6งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหนักเรียนมีคุณลักษณะ
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แนวทางการพัฒนา
ที่พึงประสงค ผ6านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ส6งเสริม
การเรียนรูตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส6งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม
2.1 ส6งเสริมการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรอิสลามศึกษา
แบบบูรณาการ
2.2 ส6งเสริมโรงเรียนใหจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย
ตามความตองการของผูเรียน เช6น การเนนวิชาสามัญเพิ่มขึ้น
2.3 ส6งเสริมความรูและประสบการณดานพหุวัฒนธรรมแก6ผูเรียน สันติศึกษา
(Peace Education) และหลักสูตรผูนําการเปลี่ยนแปลง
2.4 ส6งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบที่เปEนอัตลักษณของพื้นที่ ไดแก6
สถาบันศึกษาปอเนาะ ตาดีกา โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
2.5 ส6งเสริมระบบการเทียบโอนผลการเรียนในศูนยการศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิด (ตาดีกา) หรือสถาบันศึกษาปอเนาะกับการเรียนในโรงเรียน
2.6 ส6งเสริมการมีส6วนร6วมของชุมชนในพื้นที่ในการจัดการศึกษา เช6น
กีฬาสัมพันธ งานเมาลิด
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต
3.1 สรางกลไกการบริหารจัดการการศึกษาใหรองรับสถานการณในพื้นที่ ไดแก6
ระบบการช6วยเหลือและดูแลผูเรียน ครู และสถานศึกษา ระบบแนะแนว
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7. การเพิ่มประสิทธิภาพ
การส6งเสริมการศึกษา
เอกชน

วัตถุประสงค%/เปAาหมาย

วัตถุประสงค
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส6งเสริมการศึกษา
เอกชนตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
- เพื่อพัฒนาศักยภาพของสํานักงาน
คณะกรรมการส6งเสริมการศึกษาเอกชน
ในการทําหนาที่เปEนหน6วยส6งเสริมการจัด
การศึกษาเอกชน
เป(าหมาย
- การส6งเสริมการศึกษาเอกชนตาม
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนมีประสิทธิภาพ
และมีความทันสมัย
- การบริหารราชการของสํานักงาน

1.

2.

3.

4.

แนวทางการพัฒนา
ระบบติดตามนักเรียนออกกลางคัน
3.2 เสริมสรางเครือข6ายทางการศึกษาและการมีส6วนร6วมของทุกภาคส6วนทั้งใน
ประเทศและต6างประเทศ เช6น ศอ.บต. มหาวิทยาลัย
3.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใตดวยการพัฒนาบุคลากรและอาคารสถานที่ของสํานักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัด/อําเภอ
3.4 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต
ทบทวนบทบาทภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการส6งเสริมการศึกษาเอกชนให
กาวทันบริบทที่เปลี่ยนแปลง โดยบูรณาการเป(าหมายของการพัฒนาการศึกษา
เอกชนกับเป(าหมายขององคกร
พัฒนาการเปEนศูนยส6งเสริมสนับสนุนขอมูลการศึกษาเอกชนต6อประชาชน
จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศดานคุณภาพและประสิทธิภาพของโรงเรียน
จําแนกกลุ6มสถานศึกษาตามระดับคุณภาพมาตรฐาน เพื่อการพัฒนาและเพื่อ
ประกันคุณภาพการศึกษาเอกชน
พัฒนาการเปEนศูนยทะเบียนกลางทางการศึกษาเอกชน เพื่อใหมีขอมูล
สารสนเทศที่ครบถวนถูกตองและเปEนป@จจุบัน เชื่อมโยงกับกระทรวงศึกษาธิการ
มีการกําหนดระเบียบว6าดวยการทะเบียนกําหนดหนาที่การจัดทําและรายงาน
ทางทะเบียนของหน6วยงานแต6ละระดับอย6างชัดเจน
ใชแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนระยะ 5 ป? ในการกําหนดแผนปฏิบัติราชการ
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วัตถุประสงค%/เปAาหมาย
คณะกรรมการส6งเสริมการศึกษาเอกชน
มีประสิทธิภาพ พรอมใหการส6งเสริม
การจัดการศึกษาเอกชน

แนวทางการพัฒนา
ประจําป? และประสานกับแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัด กําหนดโครงการที่
สามารถยกระดับผลลัพธใหกับผูเรียนและโรงเรียน มีการติดตามและประเมินผล
5. ปรับแกกฎ ระเบียบ ประกาศเพื่อส6งเสริมและอํานวยความสะดวกต6อ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน รวมถึงการประสานงานกับหน6วยงานที่เปEน
เจาของกฎระเบียบเพื่อใหเกิดการปฏิบัติต6อโรงเรียนเอกชนที่เปEนมาตรฐาน
เดียวกันกับโรงเรียนของรัฐหรือทองถิ่น
6. สรางกลไกการคุมครองผูบริโภคและการไกล6เกลี่ยขอพิพาทระหว6างผูปกครอง
และโรงเรียน
7. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรเงินอุดหนุน การตรวจสอบและติดตามการใช
จ6ายเงินอุดหนุนการศึกษาเอกชนโดยนําเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงาน
8. พัฒนาบุคลากรที่ทําหนาที่ส6งเสริมการศึกษาเอกชนใหมีทักษะการทํางานที่
สามารถรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงของการจัดการศึกษาเอกชน
9. เสริมสรางภาพลักษณดานบทบาทขององคกร วางระบบการประเมินเพื่อส6งเสริม
เชิดชูเกียรติแก6หน6วยงาน โรงเรียน และบุคคลที่ทํางานไดประสบผลสําเร็จ
10. ศึกษาวิจัยเชิงนโยบายเพื่อนําผลการวิจัยไปพัฒนานโยบายส6งเสริม
การศึกษาเอกชน

5. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนฯ สูการปฏิบัติ
5.1 หลักการ
5.1.1 การสรางหลักความรับผิดชอบ (Accountability) ใหเกิดขึ้นอย6างกวางขวาง
ในการจัดการศึกษาเอกชน เพื่อใหทุกฝNายมีความเต็มใจในการเขามามีส6วนร6วมสนับสนุนการจัดการศึกษา
เอกชนอย6 า งเต็ ม ที่ ดั ง นี้ โรงเรี ย น (รวมถึ ง ครู แ ละบุ ค ลากร) ตองรั บ ผิ ด ชอบในการจั ด การศึ ก ษา
ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อเปEนหลักประกันต6อภาครัฐในฐานะผูสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
และประชาชนในฐานะผูรับบริการการศึกษา ว6าจะไดรับผลผลิตและผลลัพธตามที่ตองการ ผูปกครอง
ตองร6วมรับผิดชอบในการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของโรงเรียน ร6วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
รวมทั้ งร6 ว มสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น การดานการเรี ย นการสอนและกิ จ กรรมการศึ กษาอื่ น ๆ แก6 โ รงเรี ย น
รัฐ ตองส6งเสริมการจัดการศึกษาของเอกชน และสนับสนุนค6าใชจ6ายเพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน
แก6ผูเรียนในโรงเรียนเอกชนตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
ตองมีส6วนรับผิดชอบในกรณีที่การศึกษาเอกชนมีคุณภาพต่ํากว6าเกณฑมาตรฐาน
5.1.2 จํา นวนงบประมาณตองอยู6ในระดับ ที่ สามารถจั ด สรรได และไม6ส รางภาระ
งบประมาณในอนาคตที่เกินกําลังความสามารถใหกับรัฐบาล การเพิ่มขึ้นของงบประมาณตองสรางใหเกิด
ผลลัพธ การจัดสรรงบประมาณที่เพิ่มขึ้นใหกับภาคการศึกษาจะตองขับเคลื่อนใหเกิดการปฏิรูปที่แทจริง
ในอนาคต เพื่อยกระดับผลลัพธใหกับนักเรียนและโรงเรียน จัดสรรงบประมาณใหกับสิ่งที่จําเปEนมากที่สุด
การตระหนักถึงตนทุนการศึกษาที่แตกต6างกันในการจัดการศึกษาใหแก6เด็กแต6ละกลุ6ม
5.1.3 ยึดหลักการ ผูเรียนมีความสําคัญสูงสุด ตามจุดเนนของการพัฒนาประเทศ
ที่ยึดคนเปEนศูนยกลางในการพัฒนา การดําเนินการในแต6ละยุทธศาสตรตองเชื่อมโยงสู6ผลลัพธของผูเรียน
5.2 สรางความรูความเขาใจในเป(าหมายและแนวทางตามแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนฯ
เพื่อใหทุกฝNายที่เปEนผูมีส6วนไดส6วนเสียกับการศึกษาเอกชนไดรับทราบถึงประโยชน และเกิดความร6วมมือ
ในการขับเคลื่อนแผนตามบทบาทหนาที่ของตน มีการรับรูในแนวทางเดียวกันระหว6างส6วนกลาง ระดับ
จังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษา และระดับโรงเรียน
5.3 การสรางความเชื่ อ มโยงระหว6 า งแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาเอกชนกั บ แผนต6 า งๆ
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศ และทิศทางการพัฒนาประเทศ การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจํ าป? แผนพัฒ นาการศึ กษาเอกชนระดับ จังหวั ด โดยใชเป( าหมายและยุทธศาสตรของแผนพัฒ นา
การศึกษาเอกชนเปEนกรอบการจัดทํา
5.4 ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนแผน โดยเฉพาะผลลัพธที่เกิดขึ้นกับผูเรียนต6อภาครัฐ
และสั ง คม เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การดํ า เนิ น งานใหเหมาะสมกั บ บริ บ ทที่ เ ปลี่ ย นแปลง และสนั บ สนุ น ใหเกิ ด
กระบวนการพัฒนาที่ต6อเนื่อง เกิดแรงผลักในการเพิ่มป@จจัยนําเขาสู6ระบบการศึกษาเอกชน ทั้งที่อยู6ในรูป
ของงบประมาณ องคความรู เทคโนโลยี มาตรการในการส6งเสริมการจัดการศึกษา
5.5 ใชกลไกการทําหนาที่ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนของคณะกรรมการส6งเสริม
การศึกษาเอกชน ในการจัดทํายุทธศาสตรเสนอต6อคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่ตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีเพื่อขับเคลื่อนแผนสู6การปฏิบัติ การรายงานผลการดําเนินการตามแผนใหคณะกรรมการฯ
ไดรับทราบเมื่อสิ้นป?งบประมาณ

