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 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรศกึผำเอกชน

  

รำฝงำนประจ ำปี 2565  

ค ำน ำ 

 รายงานประจ าปี 2565 ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนฉบับนี้  จัดท าขึ้น                   
เพ่ือประมวลผลการด าเนินงานและโครงการที่ส าคัญตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565           
ซึ่ ง ขั บ เ คลื่ อ นภาย ใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ  แผนร ะดั บ รอง  น โยบา ยรั ฐบ าล  น โยบายแล ะจุ ด เ น้ น                                          
ของกระทรวงศึกษาธิการ อันสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ ความส าเร็จและความก้าวหน้าของการด าเนินงานสนับสนุน                 
และส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ าแนกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) การพัฒนาระบบการเรียนรู้                         
2) การเสรมิสรา้งโอกาสทางการศึกษา 3) การพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง และ 4) การพัฒนาระบบ               
การก ากบัดแูลส่งเสรมิการศึกษาเอกชน ส าหรบัปงีบประมาณ 2565 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนไดร้บัการจดัสรรงบประมาณ 34,127,907,200 บาท (สามหมื่นส่ีพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดพัน
สองร้อยบาทถ้วน) จ าแนกเป็น แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพ้ืนฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงาน
บูรณาการ เพ่ือน ามาด าเนินงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้สอดคล้องกับบริบทในการจัดการศึกษาเอกชน                 
และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศ ปัจจุบันโรงเรียนในก ากับดูแล แบ่งเป็น โรงเรียนในระบบ 
3,992 โรง และโรงเรียนนอกระบบ 7,754 แห่ง การจัดท ารายงานประจ าปี 2565 ได้รับความร่วมมือและ                           
การสนับสนุนข้อมูลอย่างดียิ่ง จากบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงาน
การศึกษาเอกชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ตลอดจนเครือข่ายที่มีส่วนร่วม                      
ในความส าเร็จของผลการด าเนินงาน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน             
ในการพัฒนาการศึกษาเอกชนแก่สาธารณชน หน่วยงาน สถานศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจทั่วไป 

 
 

ส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน 
ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร 

กมุภาพันธ ์2566 
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ควะมเปน็มะของกะรศืกษะเอกชน 
 

การศึกษาเอกชนนับเป็นการศึกษาที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยล้านนาไทยและสุโขทัย มีวัง วัดและบ้านเป็น
สถานที่ให้การศึกษา ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการก าหนดนโยบายการจัด
การศึกษาเอกชนขึ้นเป็นครั้งแรกในโครงการศึกษา ร.ศ.117 หรือ ปีพุทธศักราช 2441 โดยมีคณะมิชชันนารีชาว
อเมริกันจัดตั้งโรงเรียนเชลยศักดิ์ข้ึนแบ่งออกเป็นโรงเรียนเชลยศักดิ์ในบ ารุงและนอกบ ารุง หลังจากนั้น                     
จึงเปล่ียนจากโรงเรียนเชลยศักดิ์เป็นโรงเรียนบุคคล ตามระเบียบการศึกษาส าหรับประเทศสยาม พุทธศักราช 
2454 แบ่งออกเปน็โรงเรียนที่สอนวิชาสามัญกับโรงเรียนที่สอนเฉพาะทาง ต่อมาในปีพุทธศักราช 2461 รัฐบาล
ได้เล็งเห็นความส าคัญของการศึกษาเอกชน โดยประกาศพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. 2461 เมื่อวันที่ 
10 กุมภาพันธ์ 2461 และกระทรวงศึกษาธิการได้ถือเอาวันดังกล่าวเปน็ “วันการศึกษาเอกชน” 

นับเนื่องจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์เป็นต้นมา การศึกษาเอกชน ก็เป็นที่นิยม
และเพ่ิมจ านวนมากข้ึน ในช่วงนั้นมีโรงเรียนราษฎร์ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับของรัฐและผู้ปกครอง เช่น โรงเรียน
วัฒนาวิทยาลัย (จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2413)  โรงเรียนอัสสัมชัญ (จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2420) โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน 
(จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2431) โรงเรียนราชินี (จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2446 ที่ต าบลปากคลองตลาด) เป็นต้น หลังจากนั้น ได้มี
การแก้ไขและปรับปรุงพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ให้สอดคล้องกับสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เอกชนที่เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. 2479 จนกระทั่งเป็นพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525  และเปล่ียนมาเปน็พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2554 ซ่ึงช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า การศึกษาเอกชนเป็นผู้บุกเบิกการศึกษาในระบบของ
เมืองไทย มีบทบาทในการจัดการศึกษาควบคู่กับการศึกษาภาครัฐ ช่วยสนองตอบความต้องการของผู้ปกครอง
และนักเรียนได้เปน็อย่างดี 

 
 

ตระเครื่องหมะยทะงระชกะร 
ตราเครื่องหมายทางราชการของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นรูปวงกลม 2 

ชั้น วงกลมชั้นนอกเป็นเส้นทึบ ภายในวงกลมชั้นในเป็นรูปเสมาธรรมจักร ซ่ึงหมายถึงการศึกษา ล้อมรอบด้วย
ดอกบัว ซ่ึงหมายถึงประชาชน ดวงตรานี้มีความหมายว่า "ประชาชนส่งเสริมสนับสนุนและเทิดทูนการศึกษา" 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรศกึผำเอกชน

  

รำฝงำนประจ ำปี 2565  

 

ควะมส ะคญัของกะรศืกษะเอกชน 
  
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

1. ชว่ยยกรฯดบัคณุภะพกะรศืกษะของปรฯเทศ 
             โรงเรียนเอกชนสะมะรถส่งเสริมเสรีภะพด้ะนกะรศืกษะผ่ะนรฯบบกะรจัดสรรเงิน
อุดหนุนระยบุคคลส ะหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชน ท ะให้โรงเรียนเอกชนมีควะม               
รับผิดรับชอบ (Accountability) ต่อผลกะรด ะเนินงะนของตนเอง แลฯมีกะรพัฒนะ
กะรศืกษะของโรงเรียนอย่ะงต่อเนื่อง โดยผู้ปกครองแลฯนักเรียนมีเสรีภะพในกะร          
เลือกโรงเรียนที่มีคุณภะพแลฯมะตรฐะนกะรศืกษะสูงซ่ืงจฯเป็นคู่แข่งกับโรงเรียนของรัฐ 
จืงเป็นกะรกรฯตุ้นให้มีกะรพัฒนะคุณภะพแลฯมะตรฐะนกะรศืกษะแลฯยังเป็นกะรขจัด 
หรือลดควะมผูกขะด กะรจัดกะรศืกษะเอกชนจืงมีบทบะทส ะคัญในกะรกรฯตุ้นให้เกิด          
กะรพัฒนะคุณภะพกะรศืกษะทั๊งรฯบบ 

2. สร้ะงโอกะสทะงกะรศืกษะ ตอบสนองควะมต้องกะรของผู้เรียน ผู้ปกครอง    
แลฯสังคม 
 กะรศืกษะเอกชนมีควะมหละกหละย ตอบสนองควะมต้องกะรของผู้เรียน 
ผู้ปกครอง  ชุมชน สังคมอย่ะงทั่วถืงทุกกลุ่ม ทั๊งกะรศืกษะในรฯบบซ่ืงผู้เรียนสะมะรถ
รับภะรฯค่ะใช้จ่ะยทะงกะรศืกษะที่มี คุณภะพสูงได้  เช่น กะรจัดหลักสูตรพิเศษ                  
ด้ะนภะษะต่ะงปรฯเทศ คณิตศะสตร์ วิทยะศะสตร์ ดนตรี กีฬะ  รวมถืงกะรมีนวัตกรรม
แลฯสื่อกะรเรียนกะรสอนที่ทันสมัย มีบริกะรอะหะรกละงวัน พะหนฯรถรับ-ส่ง หอพัก        
แลฯส่ิงอ ะนวยควะมสฯดวกอื่นๆ อีกทั๊งกะรศืกษะนอกรฯบบยังเป็นทะงเลือกในกะร          
สร้ ะงอะชีพของผู้ด้อยโอกะส ผู้ พิกะร  ผู้มีระยได้น้อย สะมะรถให้บริกะรแลฯ                     
สนองต่อควะมต้องกะรของกลุ่มนักเรียนแลฯผู้ปกครองได้อย่ะงหละกหละย 

3. มีควะมคล่องตัว ปรับเปลี่ยนได้เร็ว จัดกะรศืกษะที่ทันสมัย เป็นทะงเลือก           
ด้ะนคุณภะพ 
 กะรศืกษะเอกชนมีควะมคล่องตัว ปรับเปลี่ยนได้รวดเร็ว แลฯมีหลักสูตร                 
ที่สอดคล้อง กับควะมต้องกะรด้ะนกะรเรียนรู้ของผู้เรียนได้หละกหละย โดยเป็นผู้ริเริ่ม      
น ะนวัตกรรมแลฯกะรศืกษะรูปแบบต่ะงๆ มะสู่กะรศืกษะของไทย เช่น กะรจัดกะรสอน      
แบบมอนเตสซอรี (Montessori) กะรจัดกะรสอนแบบโครงงะน โรงเรียนพัฒนะทักษฯ   
กะรคิด แลฯกะรจัดกะรศืกษะของโรงเรียนนอกรฯบบที่ทัน ต่อกะรเปลี่ยนแปลง โรงเรียน      
ที่ขอเปิดโครงกะรจัดกะรสอนตะมหลักสูตรกรฯทรวงศืกษะธิกะร เป็นภะษะอังกฤษ 
(English Program) หลักสูตรนะนะชะติ เป็นต้น 

4. แบ่งเบะภะรฯงบปรฯมะณ ลดกะรลงทุนของรัฐในด้ะนที่ดิน อะคะร บุคละกร 
ครภุณัฑ ์ 
 กะรจัดกะรศืกษะเอกชนท ะให้รัฐสะมะรถปรฯหยัดเงินงบปรฯมะณในกะรลงทุน
ด้ะนกะรศืกษะเป็นจ ะนวนมะก โรงเรียนเอกชนเป็นผู้ลงทุนด้ะนที่ดิน อะคะรส่ิงปลูกสร้ะง
เอง มีกะรบริหะรจัดกะรที่อิสรฯ คล่องตัวมะกกว่ะรฯบบระชกะร สะมะรถรฯดมทรัพยะกร
เ พ่ือกะรศืกษะจะกผู้ปกครองแล ฯนัก เรียน  ได้ส่ วนหนื่ ง  ท ะ ให้จั ดกะร ศืกษะ                             
ได้อย่ะงมีคุณภะพทัดเทียมหรือสูงกว่ะกับโรงเรียนของรัฐ โดยใช้งบปรฯมะณที่น้อยกว่ะ 
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ประเภทของโรงเรียนเอกชน 
โรงเรียนเอกชน หมะยถืง สถะนศืกษะของเอกชนที่จัดกะรศืกษะไม่ว่ะจฯเป็นโรงเรียนในรฯบบหรือ

โรงเรียนนอกรฯบบที่มิใช่เป็นสถะบันอุดมศืกษะของเอกชนตะมกฎหมะยว่ะด้วยสถะบันอุดมศืกษะเอกชน 
จ ะแนกได้ดังนี๊  

 

 

 

 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

ทั๊งนี๊  โรงเรียนปรฯเภทสะมัญศืกษะแลฯปรฯเภทอะชีวศืกษะ ให้รวมถืงโรงเรียนที่ จัดกะรเรียน  
กะรสอนในลักษณฯโรงเรียนกะรกุศล โรงเรียนกะรศืกษะพิเศษ หรือโรงเรียนกะรศืกษะสงเคระฯห์ 
 
 
 
 
 
 

     นอกจะกนี๊ โรงเรียนนอกรฯบบยังรวมถืง สถะบันศืกษะปอเนะฯ ซื่งเปน็ปอเนะฯที่ได้รับกะรจดทฯเบียน
อนุญะตให้จัดตัง๊เปน็สถะบันศืกษะปอเนะฯที่ไม่ปรฯสงคจ์ฯจัดตัง๊เปน็โรงเรียนเอกชนสอนศะสนะอิสละม ก ะหนด
สอนเฉพะฯศะสนะอิสละม กะรจัดกะรเรียนกะรสอนเป็นกะรเรียนรู้ด้วยตนเองไม่มีหลักสูตรเป็นละยลักษณ์
อักษร เป็นกะรอ่ะนกะรอรรถอธิบะยคัมภี ร์อัลกุรอ่ะนแลฯวิชะภะษะอะหรับ ไม่มีรฯบบชั๊นเรียน ไม่ก ะหนด                      
เวละเรียนที่แน่นอน จฯใช้ เวละเรียนเท่ะใดก็ ได้  ขื๊นอยู่กับศักยภะพของผู้ เ รียนแลฯกะรปรฯเมินผล                      
ของโต๊ฯครู ปัจจุบันรัฐบะลได้ส่งเสริมสถะบันศืกษะปอเนะฯเหล่ะนี๊ เป็นสถะบันสังคมเพ่ือกะรเรียนกะรสอน 
ตะมหลักศะสนะอิสละม ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตตะมวัฒนธรรมอิสละมแลฯควะมต้องกะรของชุมชน                       
แลฯรวมถืง ศูนย์กะรศืกษะอิสละมปรฯจ ะมัสยิด  (ตะดีกะ) ซื่งเป็นสถะนที่อบรมเด็กเล็กคู่กับมัสยิด                           
เปิดสอนวันเสะร์- อะทิตย์ หรือช่วงเย็นของวันธรรมดะ (ยกเว้นวันศุกร์ ซื่งเป็นวันหยุดศะสนะอิสละม)               
กะรจัดกะรเรียนกะรสอนใช้หลักสูตรอิสละมศืกษะฟัรฎูอีนปรฯจ ะมัสยิด รฯดับอิสละมศืกษะตอนต้น                         
(อิบติดะอียฯฮุ) ปพุึทธศักระช 2559/ฮิจเระฯฮุศักระช 1437 ภะษะส่วนใหญ่ใช้ภะษะมะละยูถิ่นแลฯมะละยูกละง 

 *หมะยเหตุ   โรงเรียนเอกชนปรฯเภทอะชีวศืกษะได้ย้ะยสังกัดไปอยู่ภะยใต้ สอศ. ตะมค ะส่ังหัวหน้ะคณฯรักษะควะมสงบแห่งชะติ  
  ที่ 8/2559 ลงวันที่ 12 กุมภะพันธ์ 2559 เรื่อง กะรบริหะรจัดกะรรวมสถะนศืกษะภะครัฐแลฯภะคเอกชน 

 

1. โรงเรียนในระบบ หมะยถืง โรงเรียนที่จัดกะรศืกษะโดยก ะหนดจุดมุ่งหมะยวิธีกะรศืกษะหลักสูตร 
รฯยฯเวละของกะรศืกษะ กะรวัดแลฯกะรปรฯเมิน ซื่งเป็นเงื่อนไขของกะรส ะเร็จ
กะรศืกษะที่แน่นอน แบ่งเปน็ 3 ปรฯเภท ได้แก ่

1) ปรฯเภทสะมัญศืกษะ หมะยถืง โรงเรียนที่จัดกะรศืกษะตะมหลักสูตร                                     
ของกรฯทรวงศืกษะธิกะรในรฯดับต่ะงๆ ได้แก่ รฯดับก่อนปรฯถมศืกษะ (เตรียมอนุบะล อนุบะล)                          
รฯดับปรฯถมศืกษะ รฯดับมัธยมศืกษะ (มัธยมศืกษะตอนต้น มัธยมศืกษะตอนปละย)  
 
2) ปรฯเภทนะนะชะติ หมะยถืง โรงเรียนที่จัดกะรศืกษะโดยใช้หลักสูตรต่ะงปรฯเทศ                    
หรือหลักสูตรต่ะงปรฯเทศที่ปรับระยลฯเอียดเนื๊อหะระยวิชะใหม่ หรือหลักสูตรที่จัดท ะขื๊นเอง        
ที่ไม่ใช่หลักสูตรของกรฯทรวงศืกษะธิกะร แลฯใช้ภะษะต่ะงปรฯเทศเป็นส่ือในกะรเรียนกะรสอน
ให้กับนักเรียน โดยไม่จ ะกัดเชื๊อชะติ ศะสนะ แลฯไม่ขัดต่อศีลธรรมแลฯควะมมั่นคงของปรฯเทศ 
 
3) ปรฯเภทอะชีวศืกษะ* หมะยถืง โรงเรียนที่จัดกะรศืกษะตะมหลักสูตร                                         
ของกรฯทรวงศืกษะธิกะร หรือหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจะกกรฯทรวงศืกษะธิกะรในรฯดับต่ะงๆ 
ได้แก่ รฯดับปรฯกะศนียบัตรวิชะชีพ (ปวช.) รฯดับปรฯกะศนียบัตรวิชะชีพชั๊นสูง (ปวส.) 
 

2. โรงเรียนนอกระบบ 

หมะยถืง โรงเรียนที่จัดกะรศืกษะโดยมีควะมยืดหยุ่นในกะรก ะหนดจุดมุ่งหมะย รูปแบบ วิธีกะร
จัดกะรศืกษะ รฯยฯเวละของกะรศืกษะ กะรวัดแลฯปรฯเมินผล ซื่งเป็นเงื่อนไขส ะคัญของกะรส ะเร็จกะรศืกษะ 
แบ่งออกเป็นปรฯเภทต่ะงๆ ได้แก่ 1) ปรฯเภทสอนศะสนะ 2) ปรฯเภทศิลปฯแลฯกีฬะ 3) ปรฯเภทวิชะชีพ                         
4) ปรฯเภทกวดวิชะ แลฯ 5) ปรฯเภทสร้ะงเสริมทักษฯชีวิต   

4 



  

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรศกึผำเอกชน

  

รำฝงำนประจ ำปี 2565  

 

  

    

 
โครงสร้าง 

มะตระ 14 แห่งพรฯระชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
ก ะหนดให้มีส ะนักงะนคณฯกรรมกะรส่งเสริมกะรศืกษะเอกชนในส ะนักงะนปลัดกรฯทรวงศืกษะธิกะร โดยมี
เลขะธิกะรคณฯกรรมกะรส่งเสริมกะรศืกษะเอกชนซื่งมีฐะนฯเป็นอธิบดีแลฯเป็นผู้บังคับบัญชะข้ะระชกะร 
พนักงะนแลฯลูกจ้ะง แลฯรับผิดชอบกะรด ะเนินงะนของส ะนักงะนคณฯกรรมกะรส่งเสริมกะรศืกษะเอกชน 
ปจัจุบันส ะนักงะนคณฯกรรมกะรส่งเสริมกะรศืกษะเอกชน มีโครงสร้ะง ดังนี๊ 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภะพ แสดงโครงสร้ะงของส ะนักงะนคณฯกรรมกะรส่งเสริมกะรศืกษะเอกชน 

 
 
 

 

  

 
 

  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 

 
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 

 คณะกรรมการ 
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 

รองเลขาธิการ กช. 
(นักบริหารระดับต้น 2 ต าแหน่ง) 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
(ผชช. 4 ต าแหน่ง) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มงาน 
เลขานุการกรม 

กลุ่มงานกองทุน 
และสวัสดิการ 

กลุ่มงานโรงเรียน 
นโยบายพิเศษ 

กลุ่มงานส่งเสริม 
การศึกษานอกระบบ 

กลุ่มงาน 
ทะเบียน 

กลุ่มงานนโยบาย 
และแผน 

กลุ่มงานโรงเรียน 
สามัญศึกษา 

ส านักงานการศึกษาเอกชน 
จังหวัด 5 แหง่/ 
อ าเภอ 37 แห่ง 
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วิสัยทัศน ์
“ผูเ้รยีนเปน็พลเมอืงดี มคีวะมรูแ้ลฯทกัษฯทีจ่ ะเปน็ เรยีนรูไ้ด้ตลอดชวีติ 

ด้วยรฯบบกะรศืกษะทีม่คีณุภะพได้มะตรฐะน” 

 
พันธกิจ 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

      ยกรฯดับคุณภะพแลฯปรฯสิทธิภะพของกะรจัดกะรศืกษะ        
บนควะมหละกหละยของรูปแบบ ปรฯเภท แนวคิด อัตลักษณ์ 
แลฯปรัชญะในกะรจัดกะรศืกษะของโรงเรียนเอกชน 

      สร้ะงโอกะสในกะรเข้ะถืงกะรศืกษะ กะรได้รับทะงเลือก                  
ในกะรศืกษะ แลฯกะรเรียนรู้ที่เหมะฯสมกับศักยภะพของผู้เรียน
ทั๊ ง ใ นแล ฯนอกร ฯบบ ให้ ส ะมะรถ เรี ยนรู้ ไ ด้ ตลอดชี วิ ต                    
อย่ะงมีคุณภะพ 

     เพ่ิมบทบะทแลฯกะรมีส่วนร่วมของเอกชน 
ในกะรจัดกะรศืกษะ 

       ปรับบทบะทของส ะนักงะนคณฯกรรมกะรส่ง เสริม
กะรศืกษะเอกชน ในกะรเป็นผู้ก ะกับดูแลส่งเสริมกะรจัด
กะรศืกษะเอกชนให้มีคุณภะพมะตรฐะน       

1. 

2. 

3. 

4. 
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อ านาจหนา้ที ่
ให้มีส ะนักงะนคณฯกรรมกะรส่งเสริมกะรศืกษะเอกชนในส ะนักงะนปลัดกรฯทรวงศืกษะธิกะร                   

โดยมีเลขะธิกะรคณฯกรรมกะรส่งเสริมกะรศืกษะเอกชนซื่งมีฐะนฯเปน็อธิบดีแลฯเปน็ผู้บังคับบัญชะข้ะระชกะร 
พนักงะนแลฯลูกจ้ะง แลฯรับผิดชอบกะรด ะเนินงะนของส ะนักงะนคณฯกรรมกะรส่งเสริมกะรศืกษะเอกชน 

ส ะนักงะนคณฯกรรมกะรส่งเสริมกะรศืกษะเอกชนมีอ ะนะจหน้ะที่ ดังนี๊ 
 1) รับผิดชอบงะนธุรกะร แลฯสนับสนุนกะรด ะเนินงะนของคณฯกรรมกะร 
 2) เสนอแนฯนโยบะย ยุทธศะสตร์ แผนกะรศืกษะเอกชนต่อคณฯกรรมกะร 
 3) ส่งเสริมสนับสนุนด้ะนวิชะกะร กะรปรฯกันคุณภะพ กะรวิจัยแลฯพัฒนะเพ่ือปรฯกัน

คุณภะพกะรศืกษะเอกชน 
 4) รับผิดชอบกะรด ะเนินงะนเกี่ยวกับกองทุน 
 5) ด ะเนินกะรจัดสรรเงินอุดหนุนกะรศืกษะเอกชนตะมมะตรกะรที่คณฯกรรมกะรก ะหนด

มะตระ 13 (4) 
 6) เปน็ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนข้อมูล แลฯทฯเบียนกละงทะงกะรศืกษะเอกชนตลอดจนติดตะม 

ตรวจสอบ แลฯปรฯเมินผลกะรจัดกะรศืกษะเอกชน 
 7) ปฏิบัติงะนอื่นตะมที่คณฯกรรมกะรมอบหมะย 

 
 

วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือพัฒนะผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชะติ สะมะรถเชี่ยวชะญได้ตะมควะมถนัด               

ของตน มีควะมรับผิดชอบต่อส่วนรวมแลฯปรฯเทศชะติ มีควะมรู้แลฯทักษฯที่จ ะเปน็ในศตวรรษที่ 21 
 2) เพ่ือเสริมสร้ะงโอกะสแลฯควะมเสมอภะคของผู้เรียน ให้สะมะรถเข้ะถืงบริกะรด้ะน

กะรศืกษะที่รัฐส่งเสริมแลฯสนับสนุนให้ภะคเอกชนร่วมจัดอย่ะงมีคุณภะพได้มะตรฐะน 
 3) เพ่ือเสริมสร้ะงปรฯสิทธิภะพกะรจัดกะรศืกษะของโรงเรียนให้สะมะรถจัดกะรศืกษะที่มี

คุณภะพได้มะตรฐะน มีควะมเข้มแข็งแข่งขันได้ จัดกะรศืกษะที่แตกต่ะงได้ตะมควะมต้องกะรของผู้เรียน 
 4) เพ่ือส่งเสริมกะรมีส่วนร่วมของเอกชนในกะรจัดกะรศืกษะแลฯพัฒนะเครือข่ะยกะรศืกษะ

เอกชน 
 5) เพ่ือพัฒนะรฯบบกะรบริหะรระชกะรของส ะนักงะนคณฯกรรมกะรส่งเสริมกะรศืกษะ

เอกชนให้เป็นไปตะมหลักกะรบริหะรกิจกะรบ้ะนเมืองที่ดี แลฯมีรฯบบกะรก ะกับ ส่งเสริม แลฯสนับสนุนกะรจัด
กะรศืกษะเอกชนที่มีปรฯสิทธิภะพ 

 
 
 
 
 

ข้อมูลภำพรวมของหน่วฝงำน 
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เป้าหมายการพัฒนา 
 1. โรงเรียนเอกชนสะมะรถจัดกะรศืกษะได้อย่ะงมีคุณภะพ ปรฯสิทธิภะพ มีธรรมะภิบะลิ โดยมี

กะรส่งเสริมให้เกิดกะรพัฒนะคุณภะพอย่ะงต่อเนื่องแลฯได้รับกะรสนับสนุนที่เหมะฯสมกับบริบทเพ่ือพัฒนะ
คุณภะพ กะรจัดกะรศืกษะตะมแนวคิด อัตลักษณ์ หรือปรัชญะของโรงเรียน แลฯมีรฯบบควะมรับผิดชอบ
ทะงกะรศืกษะบนพ๊ืนฐะนที่ให้ผู้เรียนได้รับบริกะรทะงกะรศืกษะที่มีคุณภะพมะตรฐะน 

 2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยสะมะรถเข้ะถืงบริกะรทะงกะรศืกษะขั๊นพ๊ืนฐะนที่รัฐสนับสนุนแลฯสะมะรถ
เรียนรู้ได้ตลอดชีวิตได้ตะมควะมต้องกะร ผ่ะนกะรจัดกะรศืกษะเพ่ือกะรพัฒนะตนเองแลฯกะรศืกษะเพ่ือกะร
เรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่ะนรูปแบบแลฯช่องทะงต่ะง ๆ ในกะรจัดกะรศืกษะของโรงเรียนเอกชนเพ่ือใหเ้ปน็คนไทยที่มี
ศักยภะพ ทักษฯ แลฯควะมเชี่ยวชะญเฉพะฯด้ะนตะมควะมถนัดของแต่ลฯบุคคล 

 3. โรงเรียนเอกชนมีบทบะทในกะรจัดกะรศืกษะมะกขื๊น ผ่ะนกะรปฏิรูปรฯบบกะรจัดสรร
ทรัพยะกรทะงกะรศืกษะ แลฯก ะหนดกลไกให้เอื๊อต่อกะรจัดกะรศืกษะแลฯกะรแข่งขันในเชิงคุณภะพ 

 4. ส ะนักงะนคณฯกรรมกะรส่งเสริมกะรศืกษะเอกชนมีกะรบริหะรระชกะรที่มีปรฯสิทธิภะพ 
ทันสมัย สะมะรถก ะกับดูแลส่งเสริมกะรจัดกะรศืกษะเอกชนให้มีคุณภะพมะตรฐะน 

 
ยุทธศาสตร์ ของแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

การพัฒนาระบบการเรยีนรู ้

การเสรมิสรา้งโอกาส 
ทางการศึกษา 

การพัฒนา 
การจดัการศึกษาเพ่ือความมัน่คง 

 

การพัฒนาระบบการก ากบัดแูลส่งเสรมิ
การศึกษาเอกชน 

 

1 

2 3 

4 
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 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรศกึผำเอกชน

  

รำฝงำนประจ ำปี 2565  

อัตราก าลัง  
 

ระยกะร ขะ้ระชกะร ลกูจะ้งปรฯจ ะ พนกังะนระชกะร รวม 

ส่วนกละง 238 7 116 362 

1.ผูบ้รหิะร 3 - - 3 
    เลขะธิกะร 1  - - 1 
    รองเลขะธิกะร 2 -  - 2 
2.ผูเ้ชีย่วชะญ 4 - - 4 
3.บคุละกรในหนว่ยงะน 232 7 116 355 
   กลุ่มตรวจสอบภะยใน 2 - - 2 
   กลุ่มงะนเลขะนกุะรกรม 52 7 13 72 
   กลุ่มงะนกองทุนแลฯสวัสดิกะร 42 - 3 45 
   กลุ่มงะนทฯเบียน 24 - 5 29 
   กลุ่มงะนนโยบะยแลฯแผน 25 - 4 29 
   กลุ่มงะนโรงเรียนสะมัญศืกษะ 35 - 6 41 
   กลุ่มงะนโรงเรียนนโยบะยพิเศษ 25 - 4 29 
   กลุ่มงะนส่งเสริมกะรศืกษะนอกรฯบบ 27 - 1 28 
   กลุ่มส่งเสริมสถะนศืกษะเอกชน ส ะนักงะน
ศืกษะธิกะรจังหวัด ทั่วปรฯเทศ 

- - 39 39 

โรงเรียนกะรศืกษะสงเคระฯห์ 
  / กะรศืกษะพิเศษ 

- - 41 41 

ส่วนภมูภิะค 202 0 552 754 
จังหวัดนระธิวะส  63 - 119 182 
จังหวัดปัตตะน ี   57 - 166 223 
จังหวัดยฯละ     45 - 111 156 
จังหวัดสงขละ    28 - 112 140 
จังหวัดสตูล 9 - 44 53 

รวมทัง๊ส๊ิน 441 7 668 1,116 
 
 

จ านวนส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและส านักงานการศึกษาเอกชนอ าเภอ 
 

จงัหวดั สช.จงัหวดั สช.อ ะเภอ รวม 
นระธิวะส 1 13 14 
ปตัตะน ี 1 12 13 
ยฯละ  1 8 9 
สงขละ  1 4 5 
สตูล 1  - 1 

รวม 5 37 42 
 

ทีม่ะ : กลุ่มงะนเลขะนุกะรกรม ส ะนกังะนคณฯกรรมกะรส่งเสรมิกะรศืกษะเอกชน  (ข้อมูล ณ เดอืนพฤษภะคม 2565) 

 
 

ข้อมูลภำพรวมของหน่วฝงำน 
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คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) 
พรฯระชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ก ะหนดให้มีคณฯกรรมกะรส่งเสริมกะรศืกษะเอกชน  

ซื่งคณฯกรรมกะรมีควะมส ะคัญต่อกะรบริหะรงะนของส ะนักงะนคณฯกรรมกะรส่งเสริมกะรศืกษะเอกชน     
โดยมีอ ะนะจหน้ะที่ส ะคัญหละยปรฯกะร ได้แก่ กะรเสนอนโยบะยส่งเสริมกะรศืกษะเอกชน กะรก ะหนดมะตร  
กะรช่วยเหลือ ส่งเสริม แลฯสนับสนุนโรงเรียน ครู ผู้สอน แลฯบุคละกรของโรงเรียนเอกชน แลฯก ะกับดูแล
ตลอดจนเสนอควะมเห็นในกะรออกกฎกรฯทรวง รฯเบียบแลฯปรฯกะศ เพ่ือให้ส ะนักงะนฯ สะมะรถด ะเนินงะน
ตะมพรฯระชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

1. องค์ปรฯกอบของคณฯกรรมกะรส่งเสริมกะรศืกษะเอกชน 
 1) กรรมกะรโดยต ะแหน่ง 9 คน ปรฯกอบด้วย 

- รัฐมนตรีว่ะกะรกรฯทรวงศืกษะธิกะร เปน็ปรฯธะน 
- ปลัดกรฯทรวงศืกษะธิกะร เลขะธิกะรคณฯกรรมกะรกะรศืกษะขั๊นพ๊ืนฐะน 

เลขะธิกะรคณฯกรรมกะรกะรอะชีวศืกษะ เลขะธิกะรสภะกะรศืกษะ ผู้อ ะนวยกะรส ะนัก
งบปรฯมะณ อธิบดีกรมบัญชีกละง  แลฯอธิบดีกรมพัฒนะฝึมือแรงงะนเป็นกรรมกะร                  
โดยต ะแหน่ง 

- เลขะธิกะรคณฯกรรมกะรส่งเสริมกะรศืกษะเอกชน เปน็กรรมกะรแลฯเลขะนุกะร 
 2) กรรมกะรซื่งรัฐมนตรีว่ะกะรกรฯทรวงศืกษะธิกะรแต่งตั๊ง 11 คน วะรฯกะรด ะรงต ะแหน่ง              

3 ปึ โดยคัดเลือกผู้แทนสมะคม 2 คน ผู้รับใบอนุญะต ผู้อ ะนวยกะร ผู้บริหะร ครู แลฯบุคละกรทะงกะรศืกษะ 
ฝ่ะยลฯ 1 คน แลฯผู้ทรงคุณวุฒิ 4 คน โดยต้องเปน็ผู้ทรงคุณวุฒิด้ะนกะรศืกษะพิเศษ 1 คน   

2. กรรมกะรซื่งรัฐมนตรีแต่งตั๊ง ตะมค ะส่ังกรฯทรวงศืกษะธิกะร ที่ 920/2564 เร่ือง แต่งตั๊งกรรมกะร
ในคณฯกรรมกะรส่งเสริมกะรศืกษะเอกชน ส่ัง ณ วันที่ 29 ธันวะคม 2564 ดังนี๊ 

1) กรรมกะรปรฯเภทผู้แทนสมะคมเกี่ยวกับโรงเรียนเอกชน 
2) กรรมกะรปรฯเภทผู้แทนผูรั้บใบอนุญะต 
3) กรรมกะรปรฯเภทผู้แทนผูอ้ ะนวยกะร 
4) กรรมกะรปรฯเภทผู้แทนผูบ้ริหะร 
5) กรรมกะรปรฯเภทผู้แทนครู 
6) กรรมกะรปรฯเภทผู้แทนบุคละกรทะงกะรศืกษะ 
7) กรรมกะรผู้ทรงคุณวุฒ ิ
8) กรรมกะรผู้ทรงคุณวุฒดิะ้นกะรศืกษะพิเศษส ะหรับคนพิกะร 

3. อ ะนะจหน้ะที่ของคณฯกรรมกะรส่งเสริมกะรศืกษะเอกชน 
1) เสนอนโยบะยเกี่ยวกับกะรศืกษะเอกชน กะรพัฒนะแลฯสนับสนุนโรงเรียน ครู ผู้สอน  

แลฯบุคละกรทะงกะรศืกษะต่อคณฯรัฐมนตรีเพ่ือพิจะรณะให้ควะมเห็นชอบ 
 2) ก ะกับดูแลกะรปฏิบัติตะมพรฯระชบัญญัติโรงเรียนเอกชน 

3) ก ะหนดมะตรฐะนแลฯแผนพัฒนะหลักสูตรกะรศืกษะเอกชน 
4) ก ะหนดมะตรกะรช่วยเหลือ ส่งเสริมแลฯสนับสนุนโรงเรียน ครู ผู้สอนแลฯบุคละกร  

ทะงกะรศืกษะให้สอดคล้องกับนโยบะยที่คณฯรัฐมนตรีเห็นชอบตะม (1) 
 5) ออกรฯเบียบเกี่ยวกับกะรเก็บรักษะเอกสะรหลักฐะนของโรงเรียน 
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 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรศกึผำเอกชน

  

รำฝงำนประจ ำปี 2565  

   6) เสนอควะมเห็นต่อรัฐมนตรีในกะรออกกฎกรฯทรวง รฯเบียบ แลฯปรฯกะศเพ่ือด ะเนินกะร
ตะมพรฯระชบัญญัติโรงเรียนเอกชน 

 7) ออกรฯเบียบเกี่ยวกับกะรวินิจฉัยกะรร้องทุกข์แลฯกะรคุ้มครองกะรท ะงะน 
 8) ออกรฯเบียบเกี่ยวกับกะรย่ืนอุทธรณ์ กะรรับอุทธรณ์ วิธีพิจะรณะอุทธรณ์แลฯก ะหนดเวละ

พิจะรณะอุทธรณ ์
 9) แต่งตั๊งคณฯอนุกรรมกะรเพ่ือพิจะรณะหรือปฏิบัติกะรตะมที่คณฯกรรมกะรส่งเสริม

กะรศืกษะเอกชนมอบหมะย 
 10) ปฏิบัติงะนอื่นตะมที่พรฯระชบัญญัติโรงเรียนเอกชนหรือกฎหมะยอื่นก ะหนดหรือตะมที่

คณฯรัฐมนตรีมอบหมะย 
 

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
พรฯระชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 มะตระ 13 (9) ก ะหนดให้คณฯกรรมกะรส่งเสริมกะรศืกษะ

เอกชนมีอ ะนะจแต่งตั๊งคณฯอนุกรรมกะรเพ่ือพิจะรณะหรือปฏิบัติกะรตะมที่คณฯกรรมกะรมอบหมะย            
ซื่งคณฯกรรมกะรส่งเสริมกะรศืกษะเอกชนได้แต่งตั๊งคณฯอนุกรรมกะรส่งเสริมกะรศืกษะเอกชนจ ะนวน                   
9 คณฯ ดังนี๊ 
      1. คณฯอนกุรรมกะรส่งเสริมกะรศืกษะเอกชนฝ่ะยกฎหมะย 
      2. คณฯอนุกรรมกะรส่งเสริมโรงเรียนเอกชนปรฯเภทสะมญัศืกษะ 
      3. คณฯอนุกรรมกะรส่งเสริมโรงเรียนเอกชนปรฯเภทนะนะชะติ 
      4. คณฯอนุกรรมกะรส่งเสริมโรงเรียนเอกชนนอกรฯบบ 
      5. คณฯอนกุรรมกะรพัฒนะกะรศืกษะเอกชนในจังหวัดชะยแดนภะคใต ้
      6. คณฯอนุกรรมกะรด้ะนนโยบะยแลฯยุทธศะสตร์ส่งเสริมกะรศืกษะเอกชน 
      7. คณฯอนุกรรมกะรส่งเสริมโรงเรียนเอกชนด้ะนกะรอะชวีศืกษะ 
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กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ 
พรฯระชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 มะตระ 49 ก ะหนดให้มีกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในรฯบบ

ขื๊นในกรฯทรวงศืกษะธิกะร โดยมีวัตถุปรฯสงค์เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนส ะหรับกะรให้โรงเรียนในรฯบบ  
ตะมพรฯระชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 (ยกเว้นโรงเรียนนะนะชะติ) กู้ยืมเงินในอัตระดอกเบ๊ียต ่ะ            
แลฯคงที่  (ร้อยลฯ 4) แลฯให้โรงเรียนเอกชนสอนศะสนะอิสละมที่ เปิดสอนวิชะศะสนะควบคู่ วิชะสะมัญ                     
ใน 14จังหวัดภะคใต้ที่แปรสภะพมะจะกปอเนะฯแลฯได้รับเงินอุดหนุนระยบุคคลยืมเงินโดยไม่มีดอกเบ๊ียกองทุน
ส่งเสริมโรงเรียนในรฯบบเป็นกองทุนที่ให้กู้ยืมเงิน โดยมีอัตระดอกเบ๊ียต ่ะแลฯคงที่ แลฯให้ยืมเงินโดยไม่คิด
ดอกเบ๊ีย ซื่งมีกะรบริหะรจัดกะรอย่ะงโปร่งใสเป็นธรรม แลฯสะมะรถตรวจสอบได้  เป็นทุนหมุนเวียนส ะหรับ          
กะรให้กู้ยืมเงินแก่โรงเรียนในรฯบบ โดยรฯเบียบคณฯกรรมกะรส่งเสริมกะรศืกษะเอกชนว่ะด้วย กะรรับเงิน 
กะรเบิกจ่ะยเงินกะรเก็บรักษะเงินแลฯกะรบริหะรกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในรฯบบ พ.ศ. 2560 ก ะหนด                  
ให้มีคณฯอนุกรรมกะรฯ ที่แต่งตั๊งโดยคณฯกรรมกะรส่งเสริมกะรศืกษะเอกชนจ ะนวน 3 คณฯ ได้แก่  

1) คณฯอนุกรรมกะรบริหะรกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในรฯบบ มีปลัดกรฯทรวงศืกษะธิกะรเปน็ปรฯธะน  
2) คณฯอนกุรรมกะรเงินกู้ยืมกองทนุส่งเสริมโรงเรียนในรฯบบเพ่ือปรฯโยชน์ในกะรจัดกะรศืกษะ

ส ะหรับโรงเรียนในรฯบบ  
3) คณฯอนุกรรมกะรเงินยืมกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในรฯบบ 
เพ่ือปรฯโยชน์ ในกะรสงเคระฯห์ส ะหรับโรงเรียนเอกชนสอนศะสนะอิสละมมีเลขะธิกะรเปน็ปรฯธะน ซื่ง

คณฯอนกุรรมกะรฯ แต่ลฯคณฯจฯมีจ ะนวนอนุกรรมกะรไม่เท่ะกัน  
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ตำรำง 1 จ ำนวนไรงเรีฝน นกัเรีฝน ครใูนไรงเรฝีนเอกชน จ ำแนกตำมระบบและประเภถไรงเรีฝน ปีกำรศึกผำ 2563 - 2565 

ระบบและประเภท 
ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 

จ านวน
โรงเรียน 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
ครู/ผู้สอน 

จ านวน
โรงเรียน 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
ครู/ผู้สอน 

จ านวน 
โรงเรียน 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
ครู/ผู้สอน 

1. การศึกษาในระบบโรงเรียน 3,992 2,095,021 106,885 3,989 2,142,090 106,235 4,111 2,162,193 113,664 

     1.1 ประเภทสามัญศึกษา 3,758 2,028,669 97,781 3,767 2,086,256 97,837 3,885 2,140,519 110,339 

     1.2 ประเภทนานาชาต ิ 234 66,352 9,104 222 55,834 8,398 226 21,674 3,325 

2. การศึกษานอกระบบโรงเรียน 7,754 1,206,725 31,256 7,803 1,220,842 39,755 6,943 1,184,707 24,544 

    2.1 หลักสูตรระยะสัน้ 5,155 977,266 14,115 5,135 1,015,095 22,806 4,292 960,737 13,039 

         2.1.1 สอนศาสนา 169 13,382 290 170 13,382 425 161 13,382 218 

         2.1.2 ศิลปะและกฬีา 612 57,210 2,270 589 56,140 4,661 493 52,632 2,631 

         2.1.3 วิชาชีพ 2,142 484,588 6,625 2,136 489,127 9,303 1,700 428,569 5,284 

         2.1.4 กวดวิชา 1,919 374,778 3,978 1,968 408,243 6,866 1,712 415,806 4,053 

         2.1.5 เสริมสร้างทกัษะชีวติ 313 47,308 952 272 48,203 1551 226 50,348 853 

   2.2 สถาบันการศึกษาปอเนาะ 460 37,372 1,480 530 32,174 1,448 519 34,965 1,438 

   2.3 ศูนย์การศึกษาอสิลามประจ า
มัสยิด (ตาดีกา) 

2,139 192,087 15,661 2,138 173,573 15,501 2,132 189,005 10,067 

รวมโรงเรียนเอกชน 11,746 3,301,746 138,141 11,792 3,362,932 145,990 11,054 3,346,900 138,208 

 
 

ตำรำง 2 จ ำนวนไรงเรฝีน นกัเรฝีน ครใูนไรงเรฝีนเอกชน จ ำแนกตำมระบบและประเภถไรงเรีฝน ปีกำรศึกผำ 2565 

ถีม่ำ กลุ่มงำนถะเบีฝน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกผำเอกชน  (ข้อมูล ณ วันถ่ี 10 มิถุนำฝน 2565) 

 

 

ระบบและประเภท 
จ านวนโรงเรียน จ านวนนักเรียน จ านวนครู/ผู้สอน 

รวม กทม. ภูมิภาค รวม กทม. ภูมิภาค รวม กทม. ภูมิภาค 
1. การศกึษาในระบบโรงเรียน 3,992 700 3,292 2,095,021 325,863 1,769,158 106,885 23,199 83,686 

     1.1 ประเภทสามัญศึกษา 3,758 581 3,177 2,028,669 286,812 1,741,857 97,781 18,091 79,690 

         1.1.1 ก่อนประถม 3,280 506 2,774 475,547   71,095    404,452  25,363 5,010  20,353  

         1.1.2 ประถมศึกษา 2,561 335 2,226 1,039,417  156,070     883,347  44,493 8,214  36,279  

         1.1.3 มัธยมต้น 1,447 146 1,301   328,338    34,331    294,007  15,598 2,168   3,430  

         1.1.4 มัธยมปลาย 806 86 720  185,367    25,316     160,051  8,609 1,559   7,050  

         1.1.5 อื่นๆ (จ านวนครูที่ไม่ได้ระบุช้ันที่สอน)        3,718 1,140    2,578  

     1.2 ประเภทนานาชาต ิ 234 119 115 66,352 39,051 27,301 9,104 5,108 3,996 

2. การศกึษานอกระบบโรงเรียน 7,754 1,671 6,083 1,206,725 228,410 978,315 31,256 3,023 28,233 

    2.1 หลักสูตรระยะสัน้ 5,155 1,671 3,484 977,266 228,410 748,856 14,115 3,023 11,092 

         2.1.1 สอนศาสนา 169 87 82 13,382 1,167 12,215 290 79 211 

         2.1.2 ศิลปะและกีฬา 612 260 352 57,210 17,369 39,841 2,270 580 1,690 

         2.1.3 วิชาชีพ 2,142 802 1,340 484,588 118,472 366,116 6,625 1,691 4,934 

         2.1.4 กวดวิชา 1,919 441 1,478 374,778 78,367 296,411 3,978 497 3,481 

         2.1.5 เสริมสร้างทักษะชีวิต 313 81 232 47,308 13,035 34,273 952 176 776 

   2.2 สถาบันการศกึษาปอเนาะ 460 - 460 37,372 - 37,372 1,480   1,480 

   2.3 ศูนยก์ารศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด  
       (ตาดกีา) 

2,139 - 2,139 192,087 - 192,087 15,661   15,661 

รวมโรงเรียนเอกชน 11,746 2,371 9,375 3,301,746 554,273 2,747,473 138,141 26,222 111,919 

ข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงาน 
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 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรศกึผำเอกชน

  

รำฝงำนประจ ำปี 2565  

ตำรำง 3 จ ำนวนและสัดสว่นของนกัเรีฝนในระบบไรงเรีฝน ในสถำนศกึผำของรฐัและเอกชน  

จ ำแนกตำมระดบักำรศกึผำ ปีกำรศกึผำ 2564 – 2565 

 
 

ประเภท/ระดับ 
จ านวนนักเรียน ร้อยละ 

รัฐบาล เอกชน รัฐบาล : เอกชน 
ก่อนประถมศึกษา  1,705,073   491,182  39.68 : 22.36  
ประถมศึกษา  3,543,706   1,069,069  65.28 : 23.18  
มัธยมศึกษาตอนต้น  1,939,887   340,684  74.11 : 14.94  
มัธยมศึกษาตอนปลาย  1,170,569   194,083  76.88 : 14.22 

                                   รวม  8,359,235   2,095,018  79.96 : 20.04 
 

จ ำนวนนักเรีฝนรัฐบำล ถ่ีมำ : สถติิกำรศึกผำ ประจ ำปี 2565 ศูนฝ์เถคไนไลฝีสำรสนเถศและกำรสื่อสำร ส ำนักงำนปลัดกระถรวงศึกผำธิกำร 

จ ำนวนนักเรีฝนเอกชน  ถ่ีมำ : กลุ่มงำนถะเบีฝน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสริมกำรศึกผำเอกชน   

 

ตำรำง 4 จ ำนวนไรงเรฝีน นกัเรฝีน คร ูในไรงเรฝีนเอกชนในระบบถีร่บัเงนิอุดหนนุรำฝบคุคล จ ำแนกตำมประเภถไรงเรีฝน  

         ปีกำรศกึผำ 2565 

ประเภทโรงเรียน 
จ านวน
โรงเรียน 

จ านวนนักเรียน 
จ านวนครู จ านวนบุคลากร 

ปกติ พิการ/เรียนร่วม รวม 

1. โรงเรียนท่ัวไป (อุดหนุนอัตรา ~ 70%)  2,974   1,504,066   1,917   1,505,983   71,288   107,421  

     1.1 ประเภทสามัญทั่วไป  2,903   1,475,174   1,886   1,477,060   70,019   105,736  

     1.2 สอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ  71   28,892   31   28,923   1,269   1,685  

2. โรงเรียนการกุศล (อุดหนุนอัตรา 100%)  565   401,337   1,833   403,170   17,052   22,756  

     2.1  ในพระราชูปถัมภ์  157   96,356   96   96,452   3,833   349  

     2.2 การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา  21   -     1,458   1,458   251   5,388  

     2.3 การศึกษาสงเคราะห์  184   167,526   155   167,681   7,540   6,908  

     2.4 สอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ  200   133,547   123   133,670   5,184   9,678  

     2.5 การศึกษาพิเศษ  3   3,908   1   3,909   244   433  

รวมท้ังสิ้น  3,539   1,905,403   3,750   1,909,153   88,340   130,177  

ถีม่ำ กลุ่มงำนถะเบีฝน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกผำเอกชน  (ข้อมูล ณ วันถ่ี 10 มิถุนำฝน 2565) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลพ๊ืนฐำนหน่วฝงำน 
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ตำรำง 5 จ ำนวนนกัเรฝีนถัว่โป นกัเรีฝนกำรกศุล นกัเรฝีนพิกำรในไรงเรีฝนเอกชนประเภถสำมญัศกึผำถีร่บัเงินอดุหนุนรำฝบคุคล  

         จ ำแนกตำมระดบักำรศกึผำ ปีกำรศกึผำ 2565 

ระดับชั้น/สาขาท่ีเปิดสอน 
จ าแนกตามลักษณะนักเรียน นักเรียนพิการ (คน 

นักเรียน
ท้ังสิ้น (คน) 

นักเรียนท่ัวไป 
(คน) 

นักเรียนการกุศล 
(คน) 

ประจ า ไปกลับ รวม 

ก่อนประถมศึกษา  370,873   61,805   130   290   420   433,098  

    อ.1  102,753   16,373   27   44   71   119,197  

    อ.2  129,665   21,883   43   93   136   151,684  

    อ.3  138,455   23,549   60   153   213   162,217  

ประถมศึกษา  831,654   155,460   581   1,911   2,492   989,606  

    ป.1  131,746   24,402   115   282   397   156,545  

    ป.2  136,833   25,229   97   299   396   162,458  

    ป.3  137,609   25,749   101   313   414   163,772  

    ป.4  146,016   27,199   103   352   455   173,670  

    ป.5  144,401   27,282   79   336   415   172,098  

    ป.6  135,049   25,599   86   329   415   161,063  

มัธยมศึกษาตอนต้น  199,368   113,049   120   513   633   313,050  

    ม.1  65,350   37,307   36   151   187   102,844  

    ม.2  66,211   37,972   43   173   216   104,399  

    ม.3  67,807   37,770   41   189   230   105,807  

มัธยมศึกษาตอนปลาย  102,171   71,023   -     205   205   173,399  

    ม.4  36,896   25,530   -     63   63   62,489  

    ม.5  33,304   23,440   -     67   67   56,811  

    ม.6  31,971   22,053   -     75   75   54,099  

รวม  1,504,066   401,337   831   2,919   3,750   1,909,153  

 ถีม่ำ กลุ่มงำนถะเบีฝน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกผำเอกชน  (ข้อมูล ณ วันถ่ี 10 มิถุนำฝน 2565) 

 

 

 

ตำรำง 6 จ ำนวนไรงเรฝีน นักเรฝีน ครไูรงเรฝีนเอกชน 5 จงัหวดัชำฝแดนภำคใต ้ปีกำรศกึผำ 2565 จ ำแนกตำมจงัหวดั 

จังหวัด 

โรงเรียนเอกชนในระบบ 
โรงเรียนเอกชนนอกระบบ สถาบันศึกษาปอเนาะ 

ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ า
มัสยิดตาดีกา 

รวม 
สามัญศึกษา สอนศาสนาควบคู่สามัญ 

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

ปัตตานี 66 27,449 1,134 67 65,765 2,822 27 165 46 210 18,427 601 637 52,544 3,844 1,007 164,350 8,447 

ยะลา 58 23,944 888 42 36,701 1,816 11 3,256 26 119 10,676 447 447 39,690 3,817 677 114,267 6,994 

นราธิวาส 51 24,009 1,028 50 40,247 1,889 2 1,242 15 72 6,380 241 645 66,885 5,047 820 138,763 8,220 

สตูล 25 11,946 611 15 8,033 365 17 1 5 9 393 40 213 16,150 1,457 279 36,523 2,478 

สงขลา 114 66,777 2,753 44 27,837 1,122 136 17,864 516 50 1,496 151 197 16,818 1,496 541 130,792 6,038 

รวมท้ังสิ้น 314 154,125 6,414 218 178,583 8,014 193 22,528 608 460 37,372 1,480 2,139 192,087 15,661 3,324 584,695 32,177 
 

หมำฝเหต ุกลุ่มงำนถะเบฝีน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกผำเอกชน   ข้อมูล ณ วันถ่ี 10 มิถุนำฝน 2565 

            5 จังหวัดชำฝแดนภำคใต้ โด้แก ่จังหวัดสตูล ฝะลำ ปตัตำนี นรำธิวำส และสงขลำ (สงขลำถุกอ ำเภอ) 
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 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรศกึผำเอกชน

  

รำฝงำนประจ ำปี 2565  

ตำรำง 7 จ ำนวนไรงเรฝีน นกัเรฝีน ครไูรงเรฝีนเอกชนจงัหวดัชำฝแดนภำคใตถ้ีร่บัเงนิอดุหนนุรำฝบคุคล ปีกำรศกึผำ 2565 
 

 

ประเภทโรงเรียน จ านวนโรงเรียน 
จ านวนนักเรียน 

จ านวนครู 
ปกติ พิการ/เรียนร่วม รวม 

1. โรงเรียนท่ัวไป (อุดหนุนอัตรา ~ 70%) 273 102,577 164 102,741 4,302 

   1.1 ประเภทสามัญศึกษา 202 75,382 132 75,514 3,131 

   1.2 สอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ 71 27,195 32 27,227 1,171 

2. โรงเรียนการกุศล (อุดหนุนอัตรา 100%) 159 159,446 149 159,595 7,266 

   2.1 ในพระราชูปถัมภ์ - - - - - 

   2.2 การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 1 155  155 6 

   2.3 การศึกษาสงเคราะห์ 28 20,955 29 20,984 925 

   2.4 สอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ 130 138,336 120 138,456 6,335 

   2.5 การศึกษาพิเศษ - - - - - 

รวมท้ังสิ้น 432 262,023 313 262,336 11,568 
 

ถ่ีมำ  กลุ่มงำนถะเบฝีน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกผำเอกชน   ข้อมูล ณ วันถ่ี 10 มิถุนำฝน 2565 

        ข้อมูลใน 5 จังหวดัชำฝแดนภำคใต้ โดแ้ก่ จงัหวดัปตัตำนี ฝะลำ นรำธิวำส สตูล และสงขลำ (4 อ ำเภอ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตำรำง 8 จ ำนวนนกัเรฝีนไรงเรีฝนเอกชนจงัหวดัชำฝแดนภำคใตถ้ีร่บัเงนิอุดหนนุรำฝบคุคล ปีกำรศกึผำ 2565 จ ำแนกรำฝชัน๊ 

ระดับชั้น/สาขาท่ีเปิดสอน 

จ าแนกตามลักษณะนักเรียน 
นักเรียนพิการ (คน) 

นักเรียนท้ังสิ้น (คน) 
นักเรียนท่ัวไป (คน) นักเรียนการกุศล (คน) 

ประจ า ไปกลับ รวม 

ก่อนประถมศึกษา 23,845 18,291       - 22 22 42,158 

    อ.1 6,640 4,817       - 3 3 11,460 

    อ.2 8,509 6,640       - 11 11 15,160 

    อ.3 8,696 6,834       - 8 8 15,538 

ประถมศึกษา 45,458 44,101       - 170 170 89,729 

    ป.1 7,975 7,380       - 13 13 15,368 

    ป.2 8,174 7,470       - 15 15 15,659 

    ป.3 7,839 7,375       - 36 36 15,250 

    ป.4 7,620 7,544       - 33 33 15,197 

    ป.5 7,311 7,471       - 43 43 14,825 

    ป.6 6,539 6,861       - 30 30 13,430 

มัธยมศึกษาตอนต้น 20,056 54,047       - 79 79 74,182 

    ม.1 6,890 17,592       - 25 25 24,507 

    ม.2 6,631 18,474       - 28 28 25,133 

    ม.3 6,535 17,981       - 26 26 24,542 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 12,533 42,567       - 39 39 55,139 

    ม.4 4,848 15,097       - 8 8 19,953 

    ม.5 4,093 14,043       - 20 20 18,156 

    ม.6 3,592 13,427       - 11 11 17,030 

รวม 101,892 159,006       - 310 310 261,208 
     ถี่มำ : กลุ่มงำนถะเบีฝน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกผำเอกชน   ข้อมูล ณ วันถี่ 10 มิถุนำฝน 2565 

        จังหวัดชำฝแดนภำคใต้ หมำฝถึง จังหวัดปตัตำนี ฝะลำ นรำธิวำส สตูล และสงขลำ (4 อ ำเภอ) 

 

 

 

ข้อมูลพ๊ืนฐำนหน่วฝงำน 
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ตำรำง 9  จ ำนวนไรงเรฝีน นกัเรฝีน คร ูในไรงเรีฝนเอกชนในระบบถีร่บัเงินอดุหนุนรำฝบคุคล จ ำแนกตำมประเภถควำมพิกำร  

           ปีกำรศกึผำ 2565 

ประเภทโรงเรียน 
จ านวน
โรงเรียน 

ประเภทความพิการ 
รวมนักเรียน
พิการท้ังสิ้น 

ความพิการ
ซ้ าซ้อน 

ความพิการ
ทางการได้

ยิน 

ความพิการ
ทางการพูด

,ภาษา 

ความพิการ
ทางการ
มองเห็น 

ความพิการ
ทางการ
เรียนรู ้

ความพิการ
ทางพฤติกรรม
และอารมณ์ 

ความพิการ
ทาง

สติปัญญา 

ความพิการ
ทางออทิสติก 

ความพิการ
ร่างกาย
,สุขภาพ 

พิการ 
อ่ืน ๆ 

ในระบบประเภทสามัญศึกษา  
(การกุศลของวัด) 

39 0 8 2 2 17 4 33 6 25  -   97  

ในระบบประเภทสามัญศึกษา 
(การศึกษาพิเศษ) 

21 182 32  -  595 6 4 227 138 284  -   1,468  

ในระบบประเภทสามัญศึกษา 
(การศึกษาสงเคราะห์) 

51 7 13 5 3 9 1 42 18 26  -   124  

ในระบบประเภทสามัญศึกษา 
(ท่ัวไป) 

555 80 124 32 31 249 48 563 587 250  -   1,964  

ในระบบประเภทสามัญศึกษา  
(ในพระราชูปถัมภ์) 

1  -   -   -   -   -   -   -   -  1  -   1  

ในระบบประเภทสามัญศึกษา 
(อิสลามควบคู่สามัญ) 

74 1 10 2 12 60 3 21 3 76  -   188  

รวม 741 270 187 41 643 341 60 886 752 662 - 3,842 

ถี่มำ  กลุ่มงำนถะเบีฝน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกผำเอกชน   ข้อมูล ณ วันถี่ 10 มิถุนำฝน 2565 
 

 

ตำรำง 10 อตัรำเงนิอดุหนนุรำฝบคุคลนกัเรฝีนไรงเรฝีนเอกชนประเภถสำมญัศกึผำ 

            หนว่ฝ : บำถ/คน/ปี 
 

ระดับการศึกษา/ประเภทวิชา/
สายวิชา 

ค่าใช้จ่าย 
พื้นฐาน 

อุดหนุนสมทบ
เงินเดือนครู 

อุดหนุน
สมทบ

เงินเดือนครู
เพิ่ม 

อุดหนุนเพิ่ม  
10% 

รวมอัตราเงิน
อุดหนุน 

ค่าธรรมเนียม 
การศึกษา 

ค่าใช้จ่าย
รายบุคคลฯ 

ก่อนประถมศึกษา 1,700 6,864.50 360 1,086 10,010.50 5,513.50 15,524.00 

ประถมศึกษา 1,900 6,864.50 360 1,056 10,180.50 5,343.50 15,524.00 

มัธยมศึกษาตอนต้น 3,500 8,582.50 450 1,265 13,797.50 4,762.50 18,560.00 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 3,800 8,582.50 450 1,295 14,127.50 4,432.50 18,560.00 
 

ตำรำง 11 อตัรำเงนิอดุหนนุรำฝบคุคลของนกัเรฝีนในไรงเรฝีนเอกชนกำรกศุลและไรงเรฝีนเอกชนสอนศำสนำอสิลำมของมสัฝดิหรอืมลูนธิิ 

          หนว่ฝ : บำถ/คน/ปี 

ระดับการศึกษา/ประเภทวิชา/
สายวิชา 

ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน 
อุดหนุนสมทบ
เงินเดือนครู 

อุดหนุนสมทบ
เงินเดือนครูเพิ่ม 

อุดหนุนเพิ่ม รวมอัตราอุดหนุน 

ก่อนประถมศึกษา 1,700 6,864.50 360 4,960 13,884.50 

ประถมศึกษา 1,900 6,864.50 360 4,960 13,584.50 

มัธยมศึกษาตอนต้น 3,500 8,582.50 450 3,900 16,432.50 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 3,800 8,582.50 450 3,900 16,732.50 
 

ตำรำง 12 อตัรำเงนิอดุหนนุรำฝบคุคลของนกัเรฝีนพิกำร (สำฝสำมญั) ในไรงเรฝีนเฉพำะถำงและไรงเรฝีนถัว่โป 

หนว่ฝ : บำถ/คน/ปี 

ระดับการศึกษา 
ค่าใช้จ่าย
พื้นฐาน 

 

อุดหนุนสมทบ
เงินเดือนครู 

อุดหนุน
สมทบ

เงินเดือนครู
เพิ่ม 

 

สมทบค่าธรรมเนียม 
และค่าใช้จ่าย 

รวมอัตราเงินอุดหนุน 

ประจ า ไป-กลับ ประจ า ไป-กลับ 
โรงเรียนท่ัวไป 

(กรณีเรียนร่วม) 

ก่อนประถมศึกษา 1,700 6,864.50 360 24,975 11,080 33,899.50 20,004.50 20,004.50 

ประถมศึกษา 1,900 6,864.50 360 24,415 10,580 33,539.50 19,704.50 19,704.50 

มัธยมศึกษาตอนต้น 3,500 8,582.50 450 23,550 9,800 35,082.50 22,332.50 22,332.50 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 3,800 8,582.50 450 23,100 9,800 35,932.50 22,632.50 22,632.50 
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หมำฝเหต ุตำรำง 16 -18 เป็นอัตรำกำรอดุหนุนรำฝบุคคลนักเรีฝนไรงเรีฝนเอกชนประเภถสำมัญศึกผำ ตำมตำรำงแนบถ้ำฝ 

ระเบีฝบกระถรวงศึกผำธิกำร ว่ำดว้ฝกำรก ำหนดมำตรกำรช่วฝเหลือนักเรฝีนในไรงเรีฝนเอกชนเป็นเงินอดุหนุนรำฝบุคคล (ฉบับถ่ี 3) พ.ศ. 2560 

 



  

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรศกึผำเอกชน

  

รำฝงำนประจ ำปี 2565  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนท่ี 3 
ผลการด าเนินงาน 
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ผลการด าเนินงานตามนโยบาย 
และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 



  

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรศกึผำเอกชน

  

รำฝงำนประจ ำปี 2565  

 พาน้องกลับมาเรียน
ส ะ นั ก ง ะ น ค ณ ฯ ก ร ร ม ก ะ ร ส่ ง เ ส ริ ม

กะรศืกษะเอกชน ได้ดะเนินกะรติดตะมค้นหะเด็ก
ต ก ห ล่ น  แ ล ฯ เ ด็ ก อ อ ก ก ล ะ ง คั น ใ ห้ ก ลั บ                          
เข้ะสู่รฯบบกะรศืกษะ เพู่อสร้ะงโอกะส แลฯควะม
เสมอภะค ลดควะมเหลู่อมล๊ ะ ให้ผู้ เรียนทุกคน      
ไ ด้ รั บ บ ริ ก ะ ร ท ะ ง ก ะ ร ศื ก ษ ะ อ ย่ ะ ง ทั่ ว ถื ง                   
แลฯเท่ะเทียมสอดคล้องตะมนโยบะยของรัฐบะล                                        
แลฯกรฯทรวงศืกษะธิกะร 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พลกำรด ำเนินงำนตำมนโฝบำฝและจุดเน้น

ของกระถรวงศึกผำธิกำร 
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การช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา 

ให้แก่ผู้ปกครอง 
ดะเนินกะรให้ควะมช่วยเหลูอบรรเทะภะรฯ

ค่ะใช้จ่ะยด้ะนกะรศืกษะของกรฯทรวงศืกษะธิกะร    
เพู่อช่วยบรรเทะภะรฯค่ะใช้ จ่ะยให้แก่ผู้ปกครอง 
เนู่องจะกสถะนกะรณ์กะรแพร่รฯบะดของโรคโควิด 19 โดยสนับสนุนค่ะใช้จ่ะยให้แก่ผู้ปกครอง จะนวน            
2,000 บะท  ต่อนักเรียน 1 คน สะนักงะนคณฯกรรมกะรส่งเสริมกะรศืกษะเอกชนได้รับงบปรฯมะณสนับสนุน
ตะมมติคณฯรัฐมนตรีดังกล่ะว รวมทั๊งส๊ิน จะนวน 4,321,666,000 บะท จะนวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับ          
กะรช่วยเหลูอค่ะใช้จ่ะยในกะรเรียนรู้ จะนวน 2 คร๊ัง ดังนี๊ คร๊ังที่ 1 จะนวน 4,269,956,000 บะท นักเรียน
กลุ่มเปะ๋หมะยรฯดับอนุบะลถืงมัธยมศืกษะตอนปละย จะนวน 2,134,979 คน คร๊ังที่ 2 จะนวน 51,710,000 บะท 
นักเรียนกลุ่มเปะ๋หมะยรฯดับเตรียมอนุบะล จะนวน 25,855 คน 

22 



  

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรศกึผำเอกชน

  

รำฝงำนประจ ำปี 2565  

ส่งเสริมการออมเงิน 
สะนักงะนคณฯกรรมกะรส่งเสริมกะรศืกษะ

เ อ ก ช น ผ ลั ก ดั น น โ ย บ ะ ย ส่ ง เ ส ริ ม ก ะ ร อ อ ม เ งิ น               
โดยกะรจัดกิจกรรมส่งเสริมกะรออมในสถะนศืกษะ
เอกชน ให้แก่ผู้อะนวยกะร แลฯครูโรงเรียนเอกชน 
จ ะนวน 1 ,013 ค น เ พู่อ สร้ะง ค วะม รู้ควะมเ ข้ ะ ใ จ       
เกี่ยวกับกะรบริหะรจัดกะรด้ะนกะรเงินของตนเอง 
รู้ จั ก ก ะ ร ว ะ ง แ ผ น ก ะ ร ใ ช้ จ่ ะ ย  แ ล ฯ ก ะ ร ฝุ ก วิ นั ย                           
ทะงกะรเงิน 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัย สช.
ดะเนินกะรจัดตั๊งศูนย์ควะมปลอดภัย สช.  จัดทะแผนกะรดะเนินงะน แลฯจัดทะแนวทะงบริหะรจัดกะร

รฯบบมะตรฐะนควะมปลอดภัย (MOE Safety Center) สะหรับ สช.  แลฯสร้ะงกะรรับรู้ กะรเข้ะถืง                       
โดยจัดโครงกะรบริหะรจัดกะรรฯบบมะตรฐะนควะมปลอดภัย  (MOE Safety Center) ให้โรงเรียนเอกชน              
ซื่งมุ่งเน้นกะรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ะยในกะรป๋องกันมิให้เกิดเหตุอันไม่พืงปรฯสงค์ แลฯฝุกปฏิบัติกะรใช้งะน 
Platform MOE Safety Center 

 

 

 

 

พลกำรด ำเนินงำนตำมนโฝบำฝและจุดเน้น

ของกระถรวงศึกผำธิกำร 
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ผลการด าเนินงาน 
ตามยุทธศาสตร์ของส านักงาน 



  

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรศกึผำเอกชน

  

รำฝงำนประจ ำปี 2565  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การพัฒนาระบบการเรยีนรู ้

เป๋ะหมะย 

    1. คุณภะพของกะรศืกษะเอกชนดีขื๊น ผู้เรียนได้รับกะรพัฒนะขีดควะมสะมะรถเต็มตะมศักยภะพ 
ที่มี มีคุณลักษณฯที่พืงปรฯสงค์ มีทักษฯชีวิต มีควะมรู้ มีทักษฯที่จะเป็นในศตวรรษที่ 21 
   2. โรงเรียนเอกชนบริหะรแลฯจัดกะรศืกษะอย่ะงมีปรฯสิทธิภะพ ด้วยควะมรับผิดชอบต่อผู้เรียน 
โดยปรฯชะชนมีควะมเชู่อมั่นต่อกะรให้บริกะรทะงกะรศืกษะ 

แนวทะงกะรพัฒนะ 
   1. ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมคีณุลกัษณฯทีพื่งปรฯสงค ์มีค่ะนิยมแลฯวัฒนธรรมที่ดีงะม รวมถืงกะรวะงพู๊นฐะน
กะรเรียนรู้ที่เหมะฯสมในแต่ลฯช่วงวัยแลฯนะไปปฏิบัติได้ โดยบูรณะกะรกรฯบวนกะรจัดกะรเรียนรู้                
ในหลักสูตรสถะนศืกษะรวมทั๊งส่งเสริมกะรจัดกิจกรรมกะรเรียนรู้ทั๊งในแลฯนอกห้องเรียน 
   2. ส่งเสริมแลฯพัฒนะให้สถะนศืกษะปรับเปลี่ยนรฯบบกะรเรียนรู้ กะรวัดแลฯปรฯเมินผล ให้เอู๊อต่อกะร
พัฒนะทักษฯสะหรับศตวรรษที่ 21 
   3. ส่งเสรมิกะรพัฒนะกะรเรยีนรูต้ลอดชวีติผะ่นกลไกตะ่ง ๆ  อะท ิกะรจดักะรเรยีนกะรสอนแบบออนไลน์ 
กะรพัฒนะหลักสูตรแลฯมะตรฐะนกะรศืกษะของโรงเรียนนอกรฯบบให้เชู่อมโยงกับหลักเกณฑ์ของ
หน่วยงะน ด้ะนกะรส่งเสริม กะกับดูแลคุณภะพแลฯมะตรฐะนวิชะชีพ 
   4. เสริมสร้ะงควะมร่วมมูอในกะรพัฒนะกะรศืกษะร่วมกับหน่วยงะน/สถะบันกะรศืกษะทั๊งในแลฯ
ต่ะงปรฯเทศ 
   5. กะกับดูแล ส่งเสริม แลฯสนับสนุนให้โรงเรียนเอกชนจัดกะรศืกษะที่มีคุณภะพได้มะตรฐะน บริหะร      
จัดกะรศืกษะอย่ะงมีปรฯสิทธิภะพแลฯรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของผู้เรียน 
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1 .  ส่งเสริมให้ โรงเรียนเอกชนที่จัดกะรศืกษะส ะหรับเด็กที่มีควะมต้องกะรจะ เป็นพิเศษ                           

เด็กที่มีควะมสะมะรถพิเศษ แลฯเด็กด้อยโอกะส  จัดกะรเรียนรู้ ในรูปแบบที่ เหมะฯสม แลฯผู้ เรียน                          
ได้รับกะรเรียนรู้อย่ะงเต็มศักยภะพ โดยพัฒนะผู้บริหะรแลฯครูโรงเรียนเอกชน จะนวนทั๊งส๊ิน 1,249 คน 
   1) พัฒนำครูโรงเรีฝนเอกชนพู้ถี่ถ ำ

หน้ำถี่คัดกรองเด็ก  ให้สะมะรถดะเนินกะรคัดกรองแลฯ
คัดแยกเด็กตะมแบบที่กะหนดได้ โดยกะรอบรมวิธีกะร 
กะรใ ช้แบบคัด กรอง คน พิก ะรก่อ นปฏิ บัติห น้ ะที่                     
ให้สะมะรถคัดกรองแลฯ คัดแยกเด็กที่มีควะมเส่ียง             
ที่ จฯมีปัญหะออกจะกกลุ่ม เด็กปกติแลฯสะมะรถ                     
ใ ห้ ก ะ รช่ ว ยเ ห ลู อ แ ล ฯ แ ก้ ไ ข ค วะ ม บก พร่อ ง ที่ พ บ                    
ได้อย่ะงรวดเร็ว แลฯถูกต้อง จะนวน 749 คน 

2) พัฒนำศักฝภำพครูในโรงเรีฝน

เอกชนกำรกุศลของวัดในพระพุถธศำสนำและ

กำรศึกผำสงเครำะห์  โดยกะรอบรมกะรใช้นวัตกรรม
กะรสอนเป็นเครู่องมูอสนับสนุนกะรเรียนรู้ สะมะรถ   
ใช้ สู่อเทคโนโลยีในกะรจัดกะรเรียนสอนได้อย่ะง
เหมะฯสม  แลฯเกิดปรฯสิทธิภะพสูงสุด เพู่อให้ผู้เรียน         
มีควะมรู้ แลฯเข้ะใจในบทเรียนมะกย่ิงขื๊น อะทิเช่น 
สร้ะงสู่อกะรสอนโดยใช้แพลตฟอร์มกะรออกแบบ
กระฟกิแคนวะ (Canva for education) สร้ะงห้องเรียน
อ อ น ไ ล น์ โ ด ย ใ ช้  Google Classroom แ ล ฯ ส ร้ ะ ง
ปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนโดยใช้เครู่องมูอแบบทดสอบ
อ อ น ไ ล น์  ( Online Quiz Tools) เ ช่ น  ๆ Padlet, 
Quizziz, WorldWall เป็นต้น มีครูได้รับกะรพัฒนะ                    
จะนวน 500 คน 
 
 
 
 
 

ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ   
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3) พัฒนำศักฝภำพครูถี่สอนนักเรีฝนพิกำรในโรงเรีฝน

เอกชน  โดยฝุกอบรมเชิงปฏิบัติกะรหลักสูตรทักษฯจะเป็น
สะหรับธุรกิจออนไลน์เพู่อนะไปส่งเสริมทักษฯอะชีพให้กับ
นักเรียนพิกะร สะมะรถนะควะมรู้ไปถ่ะยทอดให้นักเรียน
พิกะร มีทะงเลูอกแลฯโอกะสในกะรสร้ะงอะชีพ รวมถืง
พัฒนะทักษฯในกะรทะกะรตละดให้กลุ่มเป๋ะหมะยสะมะรถ
เข้ะถืงแลฯเพ่ิมมูลค่ะของสินค้ะแลฯบริกะรของโรงเรียนแลฯ
นักเรียนพิกะรได้มะกขื๊น เป็นกะรให้ควะมรู้แลฯทักษฯในกะรทะ 
“กะรตละดออนไลน์” รู้จักกะรโปรโมทร้ะนค้ะ ผ่ะนโซเชียลมีเดีย 
ซื่งเป็นสู่อออนไลน์ที่สะมะรถเข้ะถืงคนจะนวนมะกได้ง่ะยแลฯ
รวดเร็ว เช่น Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, 
Line หรูอYouTube จะนวน 41 โรง 81 คน 
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4) พัฒนำครูโรงเรีฝนเอกชนถี่จัดกำรศึกผำส ำหรับนักเรีฝนถี่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศผ  
    โดยอบรม “เทคนิคกะรจัดกะรเรียนกะรสอนแลฯกะรส่งเสริม

พฤติกรรมเชิงบวกสะหรับนักเรียนที่มีควะมต้องกะรจะเป็นพิเศษ                
ในชั๊นเรียนรวม” เพู่อให้ครูมีควะมรู้ควะมเข้ะใจเกี่ยวกับกะรจัดกะรเรียน
กะรสอนในชั๊นเรียนรวม เทคนิคกะรส่งเสริมแลฯดูแลพฤติกรรมผู้เรียน
เฉพะฯบุคคลมะกขื๊น ครูได้มีโอกะสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกะรบริหะร
จัดกะรกะรสร้ะงนวัตกรรมกะรสอน กะรจัดกะรเรียนกะรสอน รวมถืง                       
กะรแก้ปัญหะในกะรจัดกะรเรียนกะรสอนนักเรียนที่มีควะมต้องกะรจะเป็น
พิเศษในชั๊นเรียนรวม สร้ะงบรรยะกะศในชั๊นเรียนรวมเป็นบรรยะกะศ               
เชิงบวก ส่งผลให้นักเรียนทุกคนสะมะรถพัฒนะตนเองบนพู๊นฐะน                 
ของควะมเข้ะใจซื่งกันแลฯกัน ในชั๊นเรียนเดียวกันได้ จะนวน 67 โรง                  
147 คน  

 

 

 

 

 
 

5) พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกผำเรีฝนรวม และคุณภำพของพู้เรีฝน              

ถี่มีควำมต้องกำรพิเศผ โดยกะรอบรมกะรจัดทะแผนกะรจัดกะรศืกษะ                   
เฉพะฯบุคคล ( IEP) เทคโนโลยี ส่ิงอะนวยควะมสฯดวก สู่อ บริกะร                      
แลฯควะมช่วยเหลูอทะงกะรศืกษะ กะรวัดแลฯปรฯเมินผลนักเ รียน                     

ตะมสภะพจริงแลฯกะรระยงะนผลกะรจัดกะรศืกษะ
ตะมแผนกะรจัดกะรศืกษะเฉพะฯบุคคล ( IEP)               

ผ่ ะน รฯบบบริหะรกะ รให้ บ ริก ะร ส่ิ งอ ะ นว ย                 
ควะมสฯดวก สู่อ บริกะร แลฯควะมช่วยเหลูอ              

อู่ น ใ ด ท ะ ง ก ะ ร ศื ก ษ ะ ส ะ ห รั บ ค น พิ ก ะ ร                          
(IEP ONLINE) สะมะรถให้กะรช่วยเหลูอนักเรียน
พิกะรในโรงเรียนเอกชนในกะรขอรับส่ิงอะนวย
ควะมสฯดวก สู่อ บริหะรแลฯควะมช่วยเหลูออู่นใด

ทะงกะรศืกษะได้อย่ะงมีปรฯสิทธิภะพ โรงเรียน
เอกชน จะนวน 107 โรง 247 คน แลฯศูนย์กะรศืกษะ

พิเศษ จะนวน 66 ศูนย์ 128 คน  
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2. ส่งเสริมศักยภะพผู้มีควะมสะมะรถพิเศษ  

 1) ค่ะยบูรณะกะรวิทยะศะสตร์แลฯคณิตศะสตร์ 
“Exploring New Challenging Land” เพู่อเป็นกะรกรฯตุ้น 
ให้นัก เ รียน รฯดั บปรฯ ถมศื กษะมี ควะม สนใ จกะรเ รียน
วิทยะศะสตร์แลฯคณิตศะสตร์  เพ่ิมมะกขื๊น แลฯเพู่อพัฒนะครู
ให้สะมะรถจัดกิจกรรมสะหรับนักเรียนที่มีควะมสะมะรถพิเศษ
ทะงวิทยะศะสตร์แลฯคณิตศะสตร์รฯดับปรฯถมศืกษะได้อย่ะง
มีปรฯสิทธิภะพ สะมะรถพัฒนะศักยภะพแลฯส่งต่อนักเรียนที่มี
ควะมสะมะรถทะงวิทยะศะสตร์แลฯคณิตศะสตร์ในรฯดับ             
ที่สูงขื๊นต่อไป จะนวน 52 โรง 156 คน เป็นครู จะนวน 52 คน 
แลฯนักเรียนรฯดับปรฯถมศืกษะ จะนวน 104 คน  
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2) กะรอบรมเชิงปฏิบัติกะรสะรวจแววผู้มีควะมสะมะรถ
พิเศษบนฐะนพหุปัญญะ ให้ครูโรงเรียนเอกชนรฯดับ
ปรฯถมศืกษะแลฯรฯดับมัธยมศืกษะสะมะรถคัดกรอง
นักเรียนที่มีควะมสะมะรถพิเศษได้ แลฯสะมะรถจัดกะร
เรียนกะรสอนสะหรับนักเรียนที่มีควะมสะมะรถพิเศษได้
อย่ะงเหมะฯสมแลฯเปน็รฯบบ จะนวน 425 คน  

 

 

 

 
 

3) อบรมห้องเรียนพิเศษวิทยะศะสตร์          
เพู่อพัฒนะครูในโรงเรียนเอกชนรฯดับมัธยมศืกษะ
ต อ น ต้ น  ที่ เ ข้ ะ ร่ ว ม โ ค ร ง ก ะ ร ห้ อ ง เ รี ย น พิ เ ศ ษ
วิท ยะศ ะส ต ร์ ใ ห้ สะ ม ะรถ จัด ก ะรเ รีย น ก ะรสอ น             
ใ น ลั ก ษ ณ ฯ บู ร ณ ะ ก ะ ร ร ะ ย วิ ช ะ วิ ท ย ะ ศ ะ ส ต ร์ 
คณิตศะสตร์ แลฯเทคโนโลยีได้อย่ะงมีปรฯสิทธิภะพ 
ตะมหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยะศะสตร์ สสวท. 
ระยวิชะของเล่นวิทยะศะสตร์เชิง STEM จะนวน                 
41 โรง 123 คน แลฯระยวิชะวิทยะศะสตร์สุขภะพ 
จะนวน 24 โรง รวม 52 คน  
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4) ติดตะมกะรดะเนินงะนห้องเรียนพิเศษ แลฯกะร
ส ร้ ะ ง ชุ ม ช น ก ะ ร เ รี ย น รู้ ท ะ ง วิ ช ะ ชี พ  ( Professional 
Learning Community : PLC) ผ่ะน Application Zoom 
Meeting เพู่อจัดทะหลักสูตร กะหนดกะรแลฯระยลฯเอียด    
กะรปรฯชุมชี๊แจงกะรติดตะมกะรดะเนินงะนห้องเรียน
พิเ ศ ษ  แล ฯ ก ะรสร้ะง ชุ ม ช น ก ะรเ รียน รู้ท ะง วิช ะชี พ 
(Professional Learning Community : PLC) เพู่อนะเสนอ
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) จะนวน 25 โรงเรียน 
ปรฯกอบด้วย ผู้บริหะร หัวหน้ะฝ่ะยวิชะกะรแลฯครูผู้สอน 
รวมทั๊งส๊ิน จะนวน 75 คน 
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ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
ยกรฯดับคุณภะพกะรศืกษะให้เด็กปฐมวัย                   
ได้รับกะรพัฒนะทะงด้ะนร่ะงกะย อะรมณ์ 
จิ ต ใ จ  สั ง ค ม แ ล ฯ ส ติ ปั ญ ญ ะ อ ย่ ะ ง เ ต็ ม                  
ตะมศักยภะพ สร้ะงควะมเข้มแข็ง ให้กั บ
โรงเรียนเอกชนที่จัดกะรศืกษะรฯดับปฐมวัย 
แลฯพัฒนะให้มี โรงเรียนเอกชนที่ เปิดสอน             
ร ฯ ดั บปฐ ม วั ย  ส ะม ะรถ จัด ป รฯ สบก ะร ณ์               

กะรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรกะรศืกษะปฐมวัย พุทธศักระช 2560 ดะเนินกะรอบรมครู แลฯบุคละกร                 
ที่เกี่ยวข้องกับกะรดูแลเด็กปฐมวัย จะนวน 213 โรง 711 คน โดยมีกิจกรรมดังนี๊ 
 

1) พัฒนะบุคละกรผู้ดูแลเด็กปฐมวัย  
อบรมสร้ะงควะมรู้ควะมเข้ะใจให้พ่ีเลี๊ยงเด็ก

ป ฐ ม วั ย โ ร ง เ รี ย น เ อ ก ช น ใ น ก รุ ง เ ท พ ม ห ะ น ค ร                   
ให้มีทักษฯในกะรดูแลเด็กปฐมวัยได้อย่ะงเหมะฯสม             
ผ่ะนสู่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud 
Meetings หลักสูตรดังนี๊ 1) จิตวิทยะพัฒนะกะรเด็ก 
2) บทบะทของพ่ีเลี๊ยงเด็ก 3) กะรดูแลสุขภะพเด็ก               
4) สิทธิเด็กแลฯกฎหมะยที่เกี่ยวข้อง 5) อู่นๆ (เพ่ิมเติม) 
เช่น ปรฯเมินพัฒนะกะรเด็ก ,คุณธรรมจริยธรรม             
ของผู้ดูแลเด็ก,กะรดูแลป๋องกันอุบัติเหตุแลฯกะรปฐม  
พยะบะล จะนวน 28 โรง 215 คน     
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2) พัฒนะสมรรถนฯครูเพู่อกะรจัดปรฯสบกะรณ์กะรเรียนรู้ที่ เหมะฯสมสะหรับเด็กปฐมวัย  
    ส่งเสริมให้ผู้บริหะรแลฯครูสะมะรถเป็นครูนักออกแบบกะรเรียนรู้ Teacher as a Learning 
Designer แลฯเป็นครูผู้มองเห็นสภะวฯกะรเรียนรู้ Teacher with Learning Visibility กะรสฯท้อนห้องเรียน 
สู่กะรเปลี่ยนแปลง CRC (Classroom Reflection to Change) แลฯกะรแลกเปลี่ยนเรียนรู้/กะรสร้ะง                
อ ง ค์ ค ว ะ ม รู้ ร่ ว ม กั น ผ่ ะ น ก ร ฯ บ ว น ก ะ ร  (Participatory Learning: PL) โ ด ย ก ะ ร พั ฒ น ะ โรง เ รี ยน 
นะร่อง ในหลักสูตร “สมรรถนฯครูปฐมวัยหัวใจใหม่ (Holistic Teacher)” เพู่อให้มีควะมเข้ะใจหลักคิด            
กะรจัดกะรเรียนรู้อย่ะงเป็นองค์รวม (Holistic Learning) ผ่ะนกิจวัตรปรฯจะวันสู่กะรออกแบบกิจกรรม         
ที่ เ น้น สมรรถ น ฯส ะห รับเ ด็ กปฐมวัยก ะรจัด กะรเ รียน รู้อย่ะง เ ป็น อ งค์ รวม  ( Holistic Education)                  
จะนวน 137 โรง 445 คน  
 

3 )  พั ฒ น ะ ก ะ ร อ อ ก แ บ บ ส ร้ ะ ง ส ร ร ค์ สู่ อ
นวัตกรรม ทะงกะรศืกษะ ให้แก่ครูผู้สอนรฯดับปฐมวัย    
ในโรงเรียนเอกชน เพู่อส่งเสริมกะรจัดกะรเรียนรู้          
ที่เหมะฯสมกับเด็กในแต่ลฯช่วงวัย แลฯร่วมกันแลกเปลี่ยน
แนวคิดในกะรจัดทะสู่อนวัตกรรมกะรสอนเด็กปฐมวัย 
เพู่อให้ได้ รับองค์ควะมรู้ที่สะมะรถนะไปปรฯยุกต์ใช้             
ในกะรจัดกะรเรียนกะรสอนได้อย่ะงมีปรฯสิทธิภะพ 

จะนวน 48 โรง 51 คน  
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ส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 พัฒนะทักษฯกะรจัดกะรเรียนรู้วิทยะกะรคะนวณแลฯภะษะคอมพิวเตอร์ (Coding) ให้แก่ครูโรงเรียน
เอกชนปรฯเภทสะมัญศืกษะ จะนวน 1,409 คน แลฯนักเรียน จะนวน 200 คน  โดยดะเนินกิจกรรม ดังนี๊  
    1) พัฒนะกะรจัดกะรเรียนรู้วิทยะกะรคะนวณแลฯภะษะคอมพิวเตอร์ (Coding)  สะหรับครูรฯดับ
ปรฯถมศืกษะ ปรฯกอบด้วย  1) หลักสูตร Scratch ขั๊นพู๊นฐะนสะหรับกะรจัดกะรเรียนรู้วิทยะกะรคะนวณ 2) 
หลักสูตร Scratch ขั๊นสูงสะหรับ กะรจัดกะรเรียนรู้วิทยะกะรคะนวณ 3) หลักสูตรกะรจัดกิจกรรมกะรเรียนรู้
วิทยะกะรคะนวณแบบ Unplugged มีครูได้รับกะรพัฒนะจะนวน  619  คน 
    2) พัฒนะกะรจัดกะรเรียนรู้วิทยะกะรคะนวณแลฯภะษะคอมพิวเตอร์ (Coding)  สะหรับครูรฯดับ
มัธยมศืกษะ ปรฯกอบด้วย 1) หลักสูตร Scratch ขั๊นพู๊นฐะน 2)หลักสูตร Scratch ขั๊นสูง  3) กะรออกแบบ
กิจกรรม Unplugged สะหรับกะรจัดกะรเรียนรู้วิทยะกะรคะนวณ มีครูได้รับกะรพัฒนะจะนวน 347 คน 
 

3) ค่ะยกะรจัดกะรเรียนรู้วิทยะกะรคะนวณแลฯ
ภะษะคอมพิวเตอร์ (Coding) เพู่อสร้ะงนวัตกรรม พัฒนะทักษฯ
กะรคิด วิเคระฯห์ คิดสร้ะงสรรค์นวัตกรรม กะรนะเทคโนโลยี             
ที่ เหมะฯสมไปใช้ในกะร บูรณะกะรควะมรู้ ให้ครูผู้สอนสะมะรถ
ออกแบบกิจกรรมกะรเรียนรู้ แลฯนะไปใชใ้นกะรจัดกะรเรียนกะรสอน
ได้ตรงตะมเป๋ะหมะยของมะตรฐะนกะรเรียนรู้ เพู่อสร้ะงสมรรถนฯ 
ให้ผู้เรียนเกิดทักษฯที่จะเป็นในศตวรรษที่  21  โดยนะทักษฯกะรคิด 
เชิงคะนวณ ควะมรู้ทะงด้ะนวิทยะกะรคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีแลฯ
กะรสู่อสะรไปใช้ ในกะรแก้ปัญหะที่พบในชี วิตจริงได้อย่ะง                   
มีปรฯสิทธิภะพ จะนวน 4 หลักสูตร ดังนี๊ 
 1 .  ห ลั ก สู ต ร  Robot Kids ส ะ ห รั บ ค รู ผู้ ส อ น ร ฯ ดั บ                               
ชั๊นปรฯถมศืกษะ จะนวน 56 คน  
 2 .  ห ลั ก สู ต ร  Robot Kids ส ะ ห รั บ นั ก เ รี ย น ร ฯ ดั บ                                  
ชั๊นปรฯถมศืกษะ จะนวน 108 คน  
 3.  หลักสูตร นักคิดพิชิตนวัตกรรม สะหรับครูผู้สอนรฯดับชั๊น
มัธยมศืกษะ จะนวน 103 คน 
             4.  หลกัสูตร นกัคดิพิชตินวัตกรรม สะหรับนักเรียนรฯดับชัน๊ 
มัธยมศืกษะ จะนวน 92 คน 
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4) กะรแสดงผลงะนนักเรียนด้ะนนวัตกรรมกะรจัดกะร

เรียนรู้วิทยะกะรคะนวณแลฯภะษะคอมพิวเตอร์ (Coding)  
จัดกะรแข่งขันสร้ะงนวัตกรรมด้ะนกะรจัดกะรเรียนรู้

วิทยะกะรคะนวณแลฯภะษะคอมพิวเตอร์ (Coding) ของนักเรียนใน
รฯดับปรฯถมศืกษะ แลฯรฯดับมัธยมศืกษะ เพู่อค้นหะนักเรียน                
ที่มีควะมสะมะรถโดดเด่นด้ะน Coding สะมะรถนะองค์ควะมรู้                       
ที่ ได้ รับจะกกะรอบรมมะสร้ะงสรรค์นวัตกรรม พัฒนะต่อยอด                        
องค์ควะมรู้ แลฯสร้ะงสรรค์นวัตกรรมได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผู้เรียน                
เกิดกะรพัฒนะในกะรคิด วิเคระฯห์ แก้ปัญหะ เกิดควะมมุ่งมั่นพัฒนะ
ตนเองตลอดเวละ แลฯนะควะมรู้ที่ได้รับไปปรฯยุกต์ใช้ในกะรเรียน                  
ในรฯดับที่สูงขื๊นได้ มีโรงเรียนที่เข้ะร่วมแข่งขัน จะนวน 30 โรง 
ปรฯกอบไปด้วยครู 30 คน แลฯนักเรียน 60 คน  
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          5) กะรเตรียมควะมพร้อมด้ะนทรัพยะกรบุคคลให้เท่ะทันต่อควะมก้ะวหน้ะทะงเทคโนโลยี  เพู่อพัฒนะ
คุณภะพของผู้เรียนให้ก้ะวหน้ะยิ่งขื๊น 1) กะรพัฒนะควะมคิดสร้ะงสรรค์ด้วยโปรแกรม Scratch สะหรับครูสอน             
รฯดับปรฯถมศืกษะ จะนวน 260 คน  แลฯ 2) กะรเขียนโปรแกรมภะษะ Python สะหรับครูสอนรฯดับมัธยมศืกษะ 
จะนวน 130 คน รวมทั๊งส๊ินจะนวน 390 คน 
 

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
 สะนักงะนคณฯกรรมกะรส่งเสริมกะรศืกษะเอกชน 
ร่วมกับ สถะบันส่งเสริมกะรสอนวิทยะศะสตร์แลฯเทคโนโลยี 
(สสวท.)  เ พู่อพัฒนะครูผู้สอนให้มีควะมรู้ควะมเข้ะใจ                     
ในกะรจัดกะรเรียนรู้ที่ ส่งเสริมให้ผู้ เ รียนเกิดสมรรถนฯ
ท ะง ด้ ะน วิท ยะศ ะ สต ร์  ค ณิ ต ศ ะสต ร์  แล ฯ เ ท ค โ น โ ล ยี                        

มีครูโรงเรียนเอกชนสังกัดสะนักงะนคณฯกรรมกะรส่งเสริม
กะรศืกษะเอกชนในโครงกะรโรงเรียนคุณภะพวิทยะศะสตร์ 
ค ณิ ต ศ ะ สต ร์ แล ฯ เ ท ค โ น โ ล ยี  ต ะม ม ะต รฐ ะ น  ส สว ท .                         
เข้ะร่วมโครงกะรทั๊งส๊ิน 358 โรง 898 คน โดยดะเนินกะร
ดังนี๊ 
 1) พัฒนะผู้บริหะรโรงเรียนเอกชนที่เข้ะร่วมโครงกะรโรงเรียนคุณภะพวิทยะศะสตร์ คณิตศะสตร์    
แลฯเทคโนโลยี ตะมมะตรฐะน สสวท. ผ่ะนรฯบบอบรมครู (Teacher Professional Development System) 
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เพู่อพัฒนะผู้บริหะรสถะนศืกษะให้เป็นผู้นะ ด้ะนกะรจัดกะรเรียนรู้วิทยะศะสตร์ 
คณิตศะสตร์ แลฯเทคโนโลยี ตะมมะตรฐะน สสวท. จะนวน 145 โรง 196 คน   
 2) พัฒนะครูที่ เข้ะร่วมโครงกะรโรงเรียนคุณภะพวิทยะศะสตร์ คณิตศะสตร์ แลฯเทคโนโลยี                  
ตะมมะตรฐะน สสวท.  เพู่อเพ่ิมศักยภะพในกะรพัฒนะกะรจัดกะรเรียนกะรสอน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่ะนรฯบบ
อบรมครู TeacherPD ของ สสวท. จะนวน 58 โรง 146 คน   
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 3) พัฒนะศักยภะพกะรจัดกะรเรียนกะรสอนแลฯกะรเลูอกใช้ สู่อกะรสอนสะหรับครูผู้สอน                          
วิชะวิทยะศะสตร์แลฯเทคโนโลยี รฯดับปรฯถมศืกษะ  ตอนปละยแลฯมัธยมศืกษะตอนต้น ผ่ะนสู่ออิเล็กทรอนิกส์ 
โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings เพู่อพัฒนะควะมรู้ควะมเข้ะใจในกะรจัดกะรเรียนรู้ แลฯกะรพัฒนะ                   
หรูอเลูอกใช้สู่อกะรสอนที่เหมะฯสมกับกะรจัดกะรเรียนรู้แก่ครูผู้สอนวิชะวิทยะศะสตร์ แลฯเทคโนโลยี                          
จะนวน  358 โรง  550 คน แบ่งเปน็ 4 หลักสูตร คูอ 
 - หลักสูตรวิชะเทคโนโลยี รฯดับปรฯถมศืกษะตอนปละย จะนวน 3 หน่วยกะรเรียนรู้ ได้แก่                
1 กะรคิดเชิงคะนวณ (Computational Thinking) 2 กะรโค้ดดิ๊ง (Coding) ด้วยวิธีกะร Unplugged                  
แลฯ 3. กะรโค้ดดิ๊ง (Coding) ด้วยวิธีกะร Plugged จะนวน 123 คน 
 - หลักสูตรวิชะวิทยะศะสตร์  รฯดับปรฯถมศืกษะตอนปละย จะนวน 4 หน่วยกะรเรียนรู้ ได้แก่    
1 มวลแลฯน๊ะหนัก 2 กะรขื๊น-ตกของดวงจันทร์ แลฯเฟสของดวงจันทร์ 3 แผนที่ดวงดะว แลฯ 4 วงจรไฟฟะ๋
อย่ะงง่ะย จะนวน 218 คน 
 - หลักสูตรวิชะเทคโนโลยี รฯดับมัธยมศืกษะตอนต้น  จะนวน 3 หน่วยกะรเรียนรู้ ได้แก่                
1 กะรคิดเชิงคะนวณ (Computational Thinking) 2 กะรโค้ดดิ๊ง (Coding) ด้วยวิธีกะร Unplugged               
แลฯ 3 กะรโค้ดดิ๊ง (Coding) ด้วยวิธีกะร Plugged จะนวน 79 คน 
 - หลักสูตรวิชะวิทยะศะสตร์ รฯดับมัธยมศืกษะตอนต้น จะนวน 4 หน่วยกะรเรียนรู้ ได้แก่                               
1 ควะมหนะแน่น 2 ข้ะงขื๊น ข้ะงแรม 3 ล้อแลฯเพละ แลฯ 4 กลุ่มดะวต่ะง ๆ จะนวน 130 คน 

 4) พัฒนะครูผู้สอนวิชะวิทยะศะสตร์ คณิตศะสตร์ 
แลฯเทคโนโลยี รฯดับปรฯถมศืกษะแลฯมัธยมศืกษะ ให้มีควะมรู้
ควะมเข้ะใจเกี่ยวกับกะรจัดกะรเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
เ กิ ด ส ม ร ร ถ น ฯ ท ะ ง ด้ ะ น วิ ท ย ะ ศ ะ ส ต ร์  ค ณิ ต ศ ะ ส ต ร์                     
แลฯเทคโนโลยี แลฯสะมะรถนะควะมรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้อย่ะง
มีควะมมั่นใจ สะมะรถส่งผ่ะนถืงเด็กได้อย่ะงมีปรฯสิทธิภะพ 
แลฯปรฯสิทธิผล จะนวน 358 โรง 542 คน โดยผ่ะนกะรอบรม
จะนวน 542 คน  
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ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ    
 ส่งเสริมควะมรู้ควะมเข้ะใจเทคนิคกะรสอน แลฯเพ่ิมทักษฯด้ะนภะษะต่ะงปรฯเทศ (ภะษะอังกฤษแลฯ
ภะษะจีน) ให้กับครูโรงเรียนเอกชน จะนวน 524 คน ดังนี๊ 
 1) พัฒนะเทคนคิกะรจดักะรเรยีนกะรสอนภะษะจีนแลฯกะรปรฯยุกต์ใช้สู่อออนไลน์ในกะรจัดกะรเรียน
กะรสอนภะษะจีน 
 - พั ฒ น ะ เ ท ค นิ ค ก ะร จั ด                
ก ะ ร เ รี ย น ก ะ ร ส อ น ภ ะ ษ ะ จี น แ ล ฯ               
กะรปรฯยุกต์ใช้ สู่อออนไลน์  ในกะร
จัดกะรเรียนกะรสอนสะหรับครูสอน
ภะษะจีนชะวไทย ในสังกัดสะนักงะน
คณฯกรรมกะรส่งเสริมกะรศืกษะ
เอ ก ชน ส ะนั ก งะน คณ ฯ กรรมก ะร
ส่งเสริมกะรศืกษะเอกชนได้รับควะมร่วมมูอจะกศูนย์แลกเปลี่ยนแลฯส่งเสริมควะมร่วมมูอด้ะนภะษะจีน                      
รฯหว่ะงปรฯเทศ สะนักงะนกรุงเทพฯ เพู่อเพ่ิมควะมรู้ด้ะนภะษะจีน เสริมสร้ะงสมรรถนฯให้กับครูสอนภะษะจีน
ชะวไทยแลฯยกรฯดับคุณภะพกะรสอนภะษะจีนอย่ะงมีปรฯสิทธิภะพ จะนวน 320 คน  

- พัฒนะภะษะจีนขั๊นสูงเพู่อเตรียมควะมพร้อม         
สู่กะรเป็น Super Chinese Teacher สะหรับครูไทย              
ส อ น ภ ะ ษ ะ จี น ร ฯ ดั บ มั ธ ย ม ศื ก ษ ะ ใ น ภ ะ ค เ ห นู อ                          
โดยควะมร่วมมูอรฯหว่ะงสะนักงะนคณฯกรรมกะร
ส่ ง เ ส ริ ม ก ะ ร ศื ก ษ ะ เ อ ก ช น  กั บ ส ถ ะ บั น ข ง จู่ อ 
ม ห ะ วิ ท ย ะ ลั ย เ ชี ย ง ใ ห ม่  ห ลั ก สู ต ร  จ ะ น ว น  3  วั น                             
มีเนู๊อหะเกี่ยวกับ กะรเรียนรู้ปัญหะกะรเรียนกะรสอน
ภะษะจีนของผู้เรียนชะวไทยแลฯกะรพัฒนะสมรรถนฯ

ครูผู้สอนภะษะจีน กะรเขียนแผนกะรเรียนกะรสอนแลฯกะรควบคุมชั๊นเรียน กะรยกรฯดับกะรเรียนกะรสอน               
สู่กะรเป็น “Super Chinese Teacher” วิวัฒนะกะรแลฯควะมเร้นลับของอักษรจีน แลฯกะรสะธิตกะรเรียน                
กะรสอน จะนวน 106 คน 
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2) พัฒนะเทคนิคกะรสอนภะษะอังกฤษ 
 พัฒนะเทคนิคกะรสอน กรฯบวนกะรเรียน
กะรสอนที่เน้นกะรสู่อสะร แลฯกะรจัดทะสู่อ นวัตกรรม
กะรเรียนรู้สะหรับครูรฯดับปรฯถมศืกษะ ในโรงเรียน
เอกชน  เพู่อให้ครูมีควะมรู้ที่สะมะรถนะไปใช้                        
ในกะรจัดกะรเรียนกะรสอนได้จริงในโรงเรียน                   
จะนวน 125 โรง 204 คน  
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ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม      

  1. ปรฯชุมวิเคระฯห์จุดเด่น จุดด้อย ปัญหะ อุปสรรค                
ของกะรจัดกะรเรียนกะรสอนทะงไกลผ่ะนดะวเทียมของโรงเรียน            
ผ่ะนกิจกรรมกะรแลกเปลี่ยนปรฯสบกะรณ์กะรดะเนินงะน
รฯหว่ะงโรงเรียน เพู่อนะผลไปใช้ในกะรพัฒนะโรงเรียน               
ของตัวเองที่ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่ สูงขื๊น                       
ผู้เข้ะร่วมกิจกรรมปรฯกอบด้วย ผู้บริหะรแลฯครูโรงเรียนนะร่อง
กะรจัดกะรศืกษะทะงไกลผ่ะนดะวเทียม จะนวน 58 โรง 644 คน   
  2.  พัฒนะกะรจัดกิจกรรมกะรเรียนกะรสอน                
ด้วย DLTV หลังสถะนกะรณ์โรคติดเชู๊อไวรัสโคโรนะ 2019 (โควิด-
19) สะหรับครูแลฯบุคละกรในโรงเรียนเอกชนที่ได้รับกะรส่งเสริม              
กะรจัดกะรเรียนรู้กะรศืกษะทะงไกลผ่ะนดะวเทียม โดยมีเนู๊อหะ
ดังนี๊ 1) กลยุทธ์เพู่อลดภะวฯถดถอยทะงกะรเรียนรู้ของนักเรียน
จะกกะรเรียนกะรสอนออนไลน์ในสถะนกะรณ์กะรแพร่รฯบะด
ของเชู๊อไวรัสโควิด-19 ดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ใช้ในกะรจัดกะร
เรียนรู้ เพู่อฟฺ๊ นฟูภะวฯถดถอยทะงกะรเรียนรู้ 2) กะรจัดกะรเรียนรู้
โดยใช้ DLTV 3) บทบะทของครูปละยทะงในกะรจัดกะรเรียนกะรสอน
โ ด ย ใ ช้  NEW DLTV 4 )  ผ ล ที่ ไ ด้ รั บ จ ะ ก ก ะ ร จั ด ก ะ ร ส อ น                              
ด้วย NEW DLTV ต่อนักเรียน แลฯครูปละยทะง  

5) ช่องทะงกะรติดต่อรฯหว่ะงครูต้นทะงแลฯปละยทะง 6) กะรปรับปรุง
กะรสอนออกอะกะศของโรงเรียนต้นทะง 7) แลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบะท
ของผู้บริหะร ครู เจ้ะหน้ะที่ส่วนกละง ในกะรบริหะรจัดกะรแลฯส่งเสริม
กะรจัดกะรเรียนรู้กะรศืกษะทะงไกลผ่ะนดะวเทียมให้มีปรฯสิทธิภะพ 
รวมผู้เข้ะรับกะรอบรมทั๊งส๊ิน  310 คน จะก 58 โรง  
 3. เก็บข้อมูลควะมพร้อมของโรงเรียนเอกชน (กะรกุศล            
ของวัด)  ในกะรติดตั๊งรฯบบอุปกรณ์กะรจัดกะรศืกษะทะงไกล                    
ผ่ะนดะวเทียมร่วมกับมูลนิธิกะรศืกษะทะงไกลผ่ะนดะวเทียม                    
ในพรฯบรมระชูปถัมภ์  โดยกะรศืกษะสภะพปัจจุบันในกะรจัดกะรเรียน
ก ะ ร ส อ น ข อ ง โ ร ง เ รีย น  ห ลั ก สูต ร ก ะ ร จัด ก ะ ร เ รี ยน ก ะ ร ส อ น                      
กะรจัดสภะพห้องเรียนอะคะรเรียนแลฯส่ิงแวดล้อมภะยในสถะนศืกษะ
ให้เอู๊อต่อกะรจัดกะรเรียนกะรสอน ควะมพร้อมของสถะนที่ในกะร

ติดตั๊งรฯบบอุปกรณ์  เช่น  รฯยฯห่ะงของห้องเรียน ควะมเร็วของสัญญะณอินเทอร์เน็ต ซื่งมีผลต่อคุณภะพ
กะรใช้งะนกะรศืกษะทะงไกลผ่ะนดะวเทียม (DLTV) แลฯเตรียมควะมพร้อมในกะรใช้ DLTV  
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  4. เตรียมควะมพร้อมในกะรใช้ DLTV ในกะรจัดกะรเรียนกะรสอนของโรงเรียนเอกชน          
โดยกะรพัฒนะเทคนิค กะรใช้ DLTV ในกะรจัดกะรเรียนกะรสอน ให้แก่ครูแลฯบุคละกรในโรงเรียนเอกชน
ปรฯเภทสะมัญศืกษะ (กะรกุศลของวัด) ที่เปิดสอนในรฯดับปฐมวัยถืงมัธยมศืกษะศืกษะปึที่ 3 แลฯได้รับกะร
จัดสรรอุปกรณ์กะรจัดกะรศืกษะทะงไกลผ่ะนดะวเทียมจะกมูลนิธิกะรศืกษะทะงไกลผ่ะนดะวเทียม ในพรฯบรม
ระชูปถัมภ์ จะนวน 21 โรง 104  คน 
   

พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล     

 พัฒนะหลักสูตรสถะนศืกษะ กรฯบวนกะรจัดกะรเรียนรู้ กะรวัดแลฯปรฯเมินผลของโรงเรียนเอกชน ให้
เปน็ไปตะมแนวทะงกะรพัฒนะสมรรถนฯที่เสริมสร้ะงผู้เรียนให้มีทักษฯ แลฯสมรรถนฯที่จะเป็นต่อกะรดะรงชีวิต 
ดังนี๊  
 1) พัฒนะควะมรู้ควะมเข้ะใจเกี่ยวกับหลักสูตรฐะนสมรรถนฯ กะรจัดกะรเรียนรู้เพู่อพัฒนะสมรรถนฯ 
แลฯกะรปรฯเมินสมรรถนฯของผู้เรียน ให้กับโรงเรียนเอกชน โดยดะเนินกะรดังนี๊ 
  - ขับเคลู่อนหลักสูตรฐะนสมรรถนฯของโรงเรียนเอกชนนะร่องในพู๊นที่นวัตกรรม จะนวน        
34 โรงเรียน ผู้เข้ะร่วมปรฯชุม 41 คน   
  - เ จ ะ ฯ ลื ก ห ลั ก สู ต ร ฐ ะ น
สมรรถนฯสะหรับโรงเรียนเอกชน ผ่ะนรฯบบ 
Zoom Meeting แลฯ Facebook Live เพู่อให้
ครูแลฯบุคละกรในโรงเรียนเอกชนมีควะมรู้ 
ควะมเข้ะใจเกี่ยวกับกะรจัดกะรเรียนรู้ฐะน
สมรรถนฯ แลฯนะไปปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีกะร
จัดกะรเรียนกะรสอนจะกแบบเดิม ที่เน้นเนู๊อหะ
วิชะกะร ที่มีมะตรฐะนแลฯตัวชี๊วัดเป็นจะนวน
มะก ไปสู่วิธีกะรจัดกะรเรียนกะรสอนที่เน้น
สมรรถนฯมะกขื๊น จะนวน 999 โรง 4,316 คน  
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  - พัฒนะหลักสูตรสถะนศืกษะ
ของโรงเรียนเอกชนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์กะรเรียนรู้
เชิ ง สม รรถ น ฯ  ภ ะยห ลั ง แผ น ปฏิ รูปปรฯ เ ท ศ         
ด้ะนกะรศืกษะฯ กะรจัดกะรเรียนกะรสอนแบบ 
Active Learning เ พู่ อ ใ ห้ ผู้ บ ริ ห ะ ร แ ล ฯ ค รู                      
ในโรงเรียนเอกชน มีควะมรู้ควะมเข้ะใจเกี่ยวกับ
ก ะ รพั ฒ น ะ ห ลั ก สูต ร ฐะ น สม รร ถ น ฯ ก ะร จั ด                  
กะรเรียนรู้ แลฯกะรวัดแลฯปรฯเมินผล สะมะรถ
จัด ท ะห ลั ก สูต รสถ ะน ศื ก ษ ะ สู่ห ลั ก สูต รฐะ น
สมรรถนฯได้ จะนวน  212 โรง 905 คน  
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 2) ขับเคลู่อนกะรปรับหลักสูตรสถะนศืกษะ กะรจัดกะรเรียนรู้ กะรวัดแลฯปรฯเมินผลของโรงเรียน
เอกชน ให้เป็นไปตะมแนวทะงกะรพัฒนะสมรรถนฯของผู้เรียน ผ่ะนกิจกรรมกะรสัมมนะวิชะกะร  "นวัตกรรม
กะรศืกษะเอกชน เพู่อคนเชียงใหม่” ซื่งมีโรงเรียนนะร่องพู๊นที่นวัตกรรมกะรศืกษะ  จะนวน 11 โรงเรียน ร่วมกัน
นะผลงะนจัดนิทรรศกะร “เส้นทะงสู่นวัตกรรมกะรศืกษะเอกชนเพู่อคนเชียงใหม่” เพู่อให้ผู้บริหะร แลฯครู
โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ได้ดะเนินกะรพัฒนะหลักสูตรสถะนศืกษะ ให้เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้น
สมรรถนฯของผู้เรียน ได้นะเสนอผลกะรดะเนินงะนแลฯแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรฯสบกะรณ์กับโรงเรียนอู่น ๆ ใน
จังหวัดเชียงใหม่ ที่กะลังพัฒนะหลักสูตรสถะนศืกษะเพู่อมุ่งสู่สมรรถนฯของผู้เรียน ซื่งผู้เข้ะร่วมอบรม
ปรฯกอบด้วย ผู้บริหะรโรงเรียนเอกชนจะนวน 130 คน ครูผู้สอนจะนวน 220 คน รวมทั๊งส๊ิน 350 คน  
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พัฒนาหลักสูตรท่ีมีทักษะอาชีพสูงตามความต้องการของตลาดงาน  

 1. จัดทะหลักสูตรต้นแบบสะนักงะนคณฯกรรมกะรส่งเสริมกะรศืกษะเอกชน เพู่อให้โรงเรียน                  
นอกรฯบบสะมะรถนะไปใช้ในกะรจัดกะรเรียนกะรสอน พัฒนะทักษฯอะชีพให้สอดคล้องกับควะมต้องกะรของ
ตละดงะน รวมถืงมะตรฐะนอะชีพ/มะตรฐะนฝึมูอแรงงะน โดยผู้เรียนสะมะรถเลูอกเรียนได้ตะมควะมถนัด 
แลฯควะมสนใจ ฝุกปฏิบัติจนเกิดทักษฯแลฯกะรพัฒนะอย่ะงเต็มศักยภะพ มีทักษฯกะรเรียนรู้แลฯทักษฯอะชีพ               
ที่สอดรับกับศตวรรษที่ 21 จะนวน 20 หลักสูตร ปรฯกอบด้วย  

  1) หลักสูตรกะรทะกะรตละดดิจิทัลด้วยเครูอข่ะยกะรค้นหะ 
  2) หลักสูตรกะรทะกะรตละดดิจิทัลด้วยเครูอข่ะยดิสเพลย์ (Display Network) 
  3) หลักสูตรกะรทะกะรตละดดิจิทัลด้วยแพลตฟอร์มวีดิโอออนไลน์ 
  4) หลักสูตรกะรทะกะรตละดดิจิทัลด้วยแพลตฟอร์มวีดิโอออนไลน์ขนะดส๊ัน 
  5) หลักสูตรกะรจัดกะรวิดีโอสะหรับกะรตละดดิจิทัล 
  6) หลักสูตรกะรออกแบบแลฯพัฒนะเว็บไซต์สะหรับกะรตละดดิจิทัล 
  7) หลักสูตรกะรวะงแผนแลฯบริหะรจัดกะรกะรตละดดิจิทัล 
  8) หลักสูตรกะรออกแบบมัลติมีเดีย 
  9) หลักสูตรกะรใช้สู่อสังคมออนไลน์เพู่อทะกะรตละดดิจิทัล 
  10) หลักสูตรกะรจัดกะรกะรตละดดิจิทัลด้วยโปรแกรมสู่อสะรผ่ะนข้อควะม รูปภะพ แลฯเสียง
  11) หลักสูตรกะรสร้ะงผู้ปรฯกอบกะรธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภะพ 
  12) หลักสูตรกะรให้บริกะรนักท่องเที่ยวผู้สูงอะยุ 
  13) หลักสูตรกะรสร้ะงเนู๊อหะทะงกะรท่องเที่ยวด้วยแพลตฟอร์มวิดีโอออนไลน์ขนะดส๊ัน 
  14) หลักสูตรกะรเขียนแผนธุรกิจแลฯกะรขะยงะนอีเว้นต์ 
  15) หลักสูตรกะรออกแบบแลฯจัดกะรเครู่องดู่มเพู่อสุขภะพ 
  16) หลักสูตรกะรออกแบบแลฯจัดกะรอะหะรเพู่อสุขภะพ 
  17) หลักสูตรกะรออกแบบแลฯกะรจัดกะรเบเกอร่ีเพู่อสุขภะพ 
  18) หลักสูตรกะรสนทนะภะษะอังกฤษสะหรับกะรบริกะรขนส่งทะงบกเพู่อกะรท่องเที่ยว 
  19) หลักสูตรกะรสนทนะภะษะอังกฤษสะหรับกะรบริกะรอะหะรแลฯเครู่องดู่ม 

  20) หลักสูตรกะรสนทนะภะษะจีนสะหรับกะรบริกะรขนส่งทะงบกเพู่อกะรท่องเที่ยว  
 2. พัฒนะกะรบริหะรหลักสูตรปรฯกะศนียบัตรพนักงะนให้กะรดูแล เพู่อใหผู้้เขะ้รับกะรอบรมมีควะมรู้
ควะมเข้ะใจในกะรบริหะรหลักสูตรปรฯกะศนียบัตรพนักงะนให้กะรดูแลของสภะกะรพยะบะล แลฯมีคุณสมบัติ
เป็นผู้บริหะรหลักสูตร เพู่อยู่นขอรับรองหลักสูตรต่อสภะกะรพยะบะลได้ในอนะคต โดยมีทีมคณฯวิทยะกร
ผู้ทรงคุณวุฒิจะกสภะกะรพยะบะล มะให้กะรบรรยะยในหัวข้อที่สะคัญ ได้แก่ ควะมเข้ะใจพู๊นฐะนเกี่ยวกับ
หลักสูตรแลฯกะรจัดทะ / พัฒนะหลักสูตร กะรเตรียมควะมพร้อมในกะรนะหลักสูตรไปใช้ กรฯบวนกะรใช้
หลักสูตร กะรกะกับตรวจสอบคุณภะพกะรศืกษะ กะรปรฯกันคุณภะพหลักสูตร แลฯกะรวิจัยแลฯติดตะมผล
กะรใช้หลักสูตร แลฯผู้เข้ะร่วมปรฯชุม คูอ ผู้รับใบอนุญะต ผู้บริหะร ครู/ผู้สอน โรงเรียนนอกรฯบบ ปรฯเภท
วิชะชีพ กลุ่มโรงเรียนบริบะล จะนวน 94 โรง 119 คน  
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พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21  
  1 )  พั ฒ น ะ ส ม ร ร ถ น ฯ ค รู ด้ ะ น ก ะ ร จั ด ก ะ ร เ รี ย น รู้                          
สู่ห้องเรียนสะหรับศตวรรษที่  21 สะหรับโรงเรียนเอกชน              
มีกิจกรรมดังนี๊ 
  - อบรมพัฒนะทักษฯกะรจัดกะรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21       
ให้ครูสะมะรถจัดกิจกรรมกะรเรียนกะรสอนที่สนับสนุนควะม
ฉละดทะงดิจิทัลแลฯมีควะมเข้ะใจรู้ทันเทคโนโลยี เพู่อนะไป
พัฒนะให้ผู้เรียนมีทักษฯที่สะคัญทะงด้ะนดิจิทัลเพ่ิมขื๊น 8 ด้ะน 
ได้แก่ ควะมฉละดในกะรรู้จักตัวตนดิจิทัล ควะมฉละดในกะรใช้
ดิจิทัล ควะมฉละดเพู่อควะมปลอดภัยในโลกดิจิทัล ควะมฉละด
ดูแลปกป๋องตนเองแบบดิจิทัล ควะมฉละดทะงอะรมณ์ดิจิทัล 
ควะมฉละดทะงกะรสู่อสะรดิจิทัล ควะมฉละดรู้ดิจิทัล แลฯ           
ควะมฉละดในเรู่องสิทธิดิจิทัล จะนวน 250 โรง 440 คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - อบรมกะรทะโครงงะนอิเล็กทรอนิกส์สะหรับครูผู้สอนกลุ่มสะรฯวิทยะศะสตร์แลฯเทคโนโลยี แลฯ
กะรงะนอะชีพ รฯดับปรฯถมศืกษะแลฯมัธยมศืกษะ เพู่อให้ครูสะมะรถจัดกะรเรียนกะรสอนสะหรับนักเรียน
ปรฯถมศืกษะแลฯมัธยมศืกษะ โดยใช้โปรแกรมจะลอง (simulator) Tinkercard แลฯชุด Real Electronics 
Kits  มี 2 หลักสูตร ดังนี๊ มี 2 หลักสูตร ดังนี๊ 2.1) หลักสูตรสนุกอิเล็กทรอนิกส์ภะคอนะล็อก 2.2) หลักสูตรสนุก
อิเล็กทรอนิกส์ (Digital) มีโรงเรียนเข้ะร่วม จะนวนรวมทั๊งส๊ิน 71 โรง  71 คน  

- อบรมพัฒนะกะรใช้เทคโนโลยีเพู่อพัฒนะสมรรถนฯครูด้ะนกะรจัดกะรเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 
สะหรับครูผู้สอนรฯดับปรฯถมศืกษะแลฯรฯดับมัธยมศืกษะ เพู่อสร้ะงควะมรู้ควะมเข้ะใจในกรฯบวนกะรจัดกะร
เรียนกะรสอนผ่ะนสู่อเทคโนโลยีใช้สู่อเทคโนโลยีดิจิทัล อะทิ โปรแกรม Canva,Mural,G suite workspace 
เพู่อให้ครูสะมะรถนะไปออกแบบกะรเรียนกะรสอนให้แก่ผู้เรียนได้ มีจะนวน 176 โรง 315 คน  
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คู่มูอกะรใช้งะนรฯบบรฯบบสะรสนเทศ ด้ะนกะรปรฯกันคุณภะพ
กะรศืกษะ (E-SAR) สะหรับโรงเรียนเอกชนปรฯเภทสะมัญศืกษะ 

 

  2) พัฒนะผู้รับใบอนุญะต ผู้บริหะร  ครู ผู้สอน แลฯบุคละกรโรงเรียนเอกชนนอกรฯบบ ในกะรจัดกะร
เรียนกะรสอนผ่ะนสู่อเทคโนโลยีดิจิทัล 
   ส่งเสริมให้ผู้ รับใบอนุญะต ผู้บริหะร ครู 
ผู้สอน แลฯบุคละกรโรงเรียนเอกชนนอกรฯบบได้รับควะมรู้
ควะมเข้ะใจในกรฯบวนกะรจัดกะรเรียนกะรสอนผ่ ะนสู่อ
เทคโนโลยีดิจิทัล มีทักษฯเทคนิคกะรจัดกะรเรียนกะรสอนผ่ะน
สู่อเทคโนโลยีดิจิทัลสะมะรถนะไปใช้ได้อย่ะงมีปรฯสิทธิภะพ                
โดยฝุกปฏิบัติกะรใช้ Application ในกะรจัดกิจกรรมแลฯ             
กะรปรฯเมิน แลฯแต่ลฯกลุ่มนะเสนอแนวทะงกะรสอนแลฯ                    
กะรใช้สู่อให้เหมะฯสมกับลักษณฯของโรงเรียน โดยจัดกลุ่มแยกปรฯเภทของโรงเรียนที่เข้ะรับกะรฝุกอบรม 
ได้แก่ ปรฯเภทศิลปฯแลฯกีฬะ ปรฯเภทวิชะชีพ ปรฯเภทกวดวิชะ แลฯปรฯเภทสร้ะงเสริมทักษฯชีวิต แลฯสร้ะง
ห้องเรียนผ่ะน Google Classroom สะมะรถนะควะมรู้ที่ได้รับนะหลักกะรในกะรออกแบบบทเรียนไปต่อยอด                  
ในกะรจัดกะรเรียนกะรสอนผ่ะนสู่อเทคโนโลยีดิจิทัลได้ จะนวน 59 โรง 90 คน                 
 
   
 
  
 
 

ส่งเสรมิและพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาโรงเรยีนเอกชน 
      ดะเนินกะรส่งเสริม สนับสนุน ให้ โรงเรียนทุกรฯดับ ทุกปรฯเภท มีรฯบบบริหะรจัดกะรศืกษะ                                  
ที่มีปรฯสิทธิภะพ โดยผลักดันให้มีกะรพัฒนะกะรจัดกะรศืกษะอย่ะงเป็นรฯบบตะมขั๊นตอน มีกะรใช้ข้อมูล
สะรสนเทศ ในกะรวิเคระฯห์บริบทของโรงเรียน เพู่อกะรวะงแผนพัฒนะ ให้ผู้เรียนได้รับกะรศืกษะที่มีคุณภะพ
ตะมมะตรฐะนกะรศืกษะในทุกช่วงวัย แบ่งออกเปน็ 3 ส่วน ดังนี๊ 
 1. โรงเรียนในรฯบบปรฯเภทสะมัญศืกษะ 
  1) จัดทะคู่มูอกะรเขียนระยงะนผลกะรปรฯเมินตนเอง 
(SAR) ของโรงเรียนเอกชนปรฯเภทสะมัญศืกษะ 

   - สร้ะงคู่มูอกะรเขียนระยงะนผลกะรปรฯเมิน
ตนเอง (SAR) ของโรงเรียนเอกชนปรฯเภทสะมัญศืกษะเพู่อให้
โรงเรียนสะมะรถจัดทะแลฯส่ง SAR ในรฯบบสะรสนเทศด้ะนกะร
ปรฯกันคุณภะพกะรศืกษะ (E-SAR) ได้อย่ะงถูกต้อง แลฯจัดพิมพ์
เป็นรูปเล่มสะหรับสะนักงะนศืกษะธิกะรจังหวัด/สะนักงะน
กะรศืกษะเอกชนจังหวัด จะนวน 200 เล่ม  พร้อมจัดทะ E-Book  
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2) สร้ะงควะมรู้ควะมเข้ะใจเกี่ยวกับกะรสร้ะงนวัตกรรม 

  จัดอบรมเชิงปฏิบัติกะรแนวทะงกะรจัดทะนวัตกรรมทะงกะรศืกษะปฐมวัย เพู่อสร้ะงควะมรู้                 
ควะมเข้ะใจให้กับครูโรงเรียนเอกชนปรฯเภทสะมัญศืกษะที่สอนในรฯดับปฐมวัย จะนวน 145 คน  

3) สร้ะงควะมรู้ควะมเข้ะใจกะรจัดทะระยงะนผลกะรปรฯเมิน ตนเอง (SAR)           
มีขั๊นตอนดังนี๊ 

   - ปรฯชุมเจ้ะหน้ะที่ ศธจ./สช.จังหวัด เพู่อชี๊แจงแนวทะงกะรดะเนินงะน
กะรปรฯกันคุณภะพกะรศืกษะโรงเรียนเอกชนปรฯเภทสะมัญศืกษะผู้เข้ะปรฯชุม 
ได้แก่ เจ้ะหน้ะที่ ศธจ./สช.จังหวัด ผู้รับผิดชอบกะรดะเนินงะนปรฯกันคุณภะพ
กะรศืกษะของโรงเรียนเอกชนปรฯเภทสะมัญศืกษะ จะนวน 298 คน                         
ทะแบบทดสอบหลังกะรปรฯชุมผ่ะนเกณฑ์ 278 คน คิดเปน็ร้อยลฯ 93.29 

 

 

 

 

 
  - สร้ะงควะมรู้ควะมเข้ะใจกะรจัดทะระยงะนผลกะรปรฯเมิน
ตนเอง (SAR) ให้กับผู้บริหะร ครูแลฯบุคละกรโรงเรียนเอกชนปรฯเภท
สะมัญศืกษะในเขตกรุงเทพมหะนคร จะนวน 3,038 โรง  12,547 คน 
แลฯสะมะรถทะแบบทดสอบหลังกะรอบรมผ่ะนเกณฑ์ 11,794 คน คิดเปน็
ร้อยลฯ 94   
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  - จัดสรรงบปรฯมะณให้ ศธจ. แลฯ สช.จังหวัด เพู่อสร้ะงควะมรู้ควะมเข้ะใจกะรจัดทะระยงะนผล               
กะรปรฯเมินตนเอง (SAR) ให้กับผู้บริหะร ครูแลฯบุคละกรโรงเรียนเอกชนปรฯเภทสะมัญศืกษะส่วนภูมิภะค                
จะนวน 2,563 โรง 5,462 คน แลฯมีผู้ที่ผ่ะนเกณฑ์กะรอบรมจะนวน 5,182 คน คิดเปน็ร้อยลฯ 94.87 
 

4) ติดตะมกะรดะเนินงะนปรฯกันคุณภะพกะรศืกษะโรงเรียนเอกชนปรฯเภทสะมัญศืกษะในกรุงเทพมหะนคร  

  ติดตะมกะรดะเนินงะนปรฯกันคุณภะพกะรศืกษะ
โรงเรียนเอกชนปรฯเภทสะมัญศืกษะในกรุงเทพมหะนคร                  
เพู่อให้โรงเรียนดะเนินกะรจัดทะ SAR ปึกะรศืกษะ 2563               
ในรฯบบ E-SAR ให้ เ รียบร้อย พร้อมให้ค ะแนฯน ะ                     
ในกะรดะเนินงะนปรฯกันคุณภะพกะรศืกษะ แลฯกะรใช้งะน
รฯบบ E-SAR อย่ะงถูกต้อง จะนวน 30 โรงเรียน  

 
 
5) จัดสรรงบปรฯมะณนิเทศติดตะมกะรดะเนินงะนปรฯกัน
คุณภะพกะรศืกษะโรงเรียนเอกชนปรฯเภทสะมัญศืกษะส่วนภูมิภะค  
 สช.จัดสรรงบปรฯมะณนิเทศติดตะมกะรดะเนินงะนปรฯกันคุณภะพกะรศืกษะให้ ศธจ. แลฯ สช.จังหวัด 
เพู่อใช้ในกะรติดตะมกะรดะเนินงะนปรฯกันคุณภะพกะรศืกษะของโรงเรียนเอกชนปรฯเภทสะมัญศืกษะ                 
ส่วนภูมิภะค แลฯให้ ศธจ. แลฯ สช.จังหวัด ส่งแบบระยงะนผลกะรนิเทศมะที่ สช. ซื่งมีจังหวัดที่ส่งระยงะนผล
กะรนิเทศติดตะมจะนวน 64 จังหวัด จะกข้อมูลแบบระยงะนมีโรงเรียนได้รับนิเทศติดตะมฯ จะนวน 2,619 โรง 
 
6) สร้ะงควะมรู้ควะมเข้ะใจกะรปรฯเมินคุณภะพภะยนอก 
  สร้ะงควะมรู้ควะมเข้ะใจเกี่ยวกับเกณฑ์ วิธีกะร/ขั๊นตอน กะรปรฯเมินคุณภะพภะยนอก ให้กับผู้บริหะร 
ครู บุคละกรโรงเรียนเอกชนปรฯเภทสะมัญศืกษะทั๊งส่วนกละงแลฯส่วนภูมิภะค เพู่อให้ผู้บริหะร ครู บุคละกร
โรงเรียนเอกชนนะควะมรู้ที่ ได้รับไปปรับปรุงแลฯพัฒนะกะรปรฯกันคุณภะพภะยในของโรงเรียนให้มี
ปรฯสิทธิภะพแลฯมีควะมพร้อมในกะรปรฯเมินคุณภะพภะยนอก มีผู้เข้ะร่วมกะรปรฯชุม จะนวน 1,258 โรง             
3,761 คน  
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7) กะรติดตะมกะรนะผลกะรปรฯเมินคุณภะพภะยนอก 
    ไปใช้ในกะรพัฒนะคุณภะพกะรจัดกะรศืกษะ 
 คณฯกรรมกะรดะ เนินงะนปรฯกันคุณภะพฯ             
ลงพู๊นที่ ในกะรติดตะมกะรนะผลกะรปรฯเมินคุณภะพ
ภะยนอกไปใช้ในกะรพัฒนะคุณภะพกะรจัดกะรศืกษะ              
ของโรงเรียนเอกชนปรฯเภทสะมัญศืกษะที่มีผลกะรปรฯเมิน
คุณภะพภะยนอกต่ะกว่ะรฯดับดีทั๊งส่วนกละงแลฯภูมิภะค 
จะนวน 14 โรง  

 

 

 

 

 
8)  สร้ะงควะมรู้ควะมเข้ะใจกะรปรฯเมินระงวัล
พรฯระชทะน 
  ส ร้ ะ ง ค ว ะ ม รู้ ค ว ะ ม เ ข้ ะ ใ จ ห ลั ก เ ก ณ ฑ์                    
แ ล ฯ แ น ว ท ะ ง ก ะ ร คั ด เ ลู อ ก นั ก เ รี ย น นั ก ศื ก ษ ะ                       
แ ล ฯ ส ถ ะ น ศื ก ษ ะ   เ พู่ อ รั บ ร ะ ง วั ล พ ร ฯ ร ะ ช ท ะ น                         
มีผู้เข้ะร่วมปรฯชุม จะนวน 344 คน 
 
9) กะรวิเคระฯห์แลฯสังเคระฯห์ระยงะนผลกะรปรฯเมิน
ตนเอง (SAR) ของโรงเรียนเอกชนปรฯเภท                  
สะมัญศืกษะ 

จัดปรฯชุมเพู่อสังเคระฯห์ สรุปผลรฯดับคุณภะพ 
จุดเด่นจุดด้อย ปัญหะอุปสรรค แนวทะงกะรพัฒนะ
คุณภะพกะรจัดกะรศืกษะของโรงเรียนเอกชนปรฯเภท
ส ะ มั ญ ศื ก ษ ะ  ผู้ เ ข้ ะ ร่ ว ม ป ร ฯ ชุ ม ป ร ฯ ก อ บ ด้ ว ย 
ผู้ท รง คุณ วุฒิ ภะยน อก  ผู้ แทน โ รงเ รียนเ อ ก ช น                  
แลฯข้ะระชกะร จะนวน 22 คน แลฯจัดพิมพ์เล่ม        
ระยงะนผลกะรปรฯเมินตนเองของสถะนศืกษะ (SAR) 
โรงเรียนเอกชนปรฯเภทสะมัญศืกษะ ปกึะรศืกษะ 2563 
จะนวน 200 เล่ม 
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2. โรงเรียนในรฯบบปรฯเภทนะนะชะติ 
ขับเคลู่ อนกะรบูรณะกะรสร้ะง

ควะมรู้ ควะมเข้ะใจเกี่ยวกับกะรปรฯกัน
คุณภะพกะรศืกษะ แลฯกะรส่งเสริม
กะรศืกษะนะนะชะติ 
 จัดปรฯชุมเชิงปฏิบัติเพู่อส่งเสริม
กะรจัดกะรศืกษะของโรงเรียนเอกชน              
ใ น ร ฯ บ บ  ป ร ฯ เ ภ ท น ะ น ะ ช ะ ติ  ใ ห้ แ ก่  
ผู้บริหะรโรงเรียนนะนะชะติ  จ ะนวน                
229 คน    

 

3. โรงเรียนนอกรฯบบ 
  - สร้ะงควะมรู้ควะมเข้ ะใจในกะรขับเคลู่ อนรฯบบ                
ก ะร ปร ฯ กั น คุ ณ ภ ะพ ก ะ รศื ก ษ ะ ข อ ง โ รง เ รี ยน น อ ก ร ฯ บ บ               
กะรวัดแลฯปรฯเมินผลของโรงเรียนนอกรฯบบ แลฯแนวปฏิบัติใน
ก ะ รอ นุ ญ ะ ต ก ะร จั ด ก ะร ศื ก ษ ะข อ ง โ รง เ รี ยน น อ ก รฯ บ บ                   
จ ะนวน  89 คน แลฯผ่ ะนกะรอบรมแลฯได้ รับเกียรติ บัตร                
จะนวน 86 คน คิดเปน็ร้อยลฯ 96.63 
  - พัฒนะคู่มูอกะรดะเนินงะนกะรปรฯกันคุณภะพ
กะรศืกษะของโรงเรียนนอกรฯบบ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565               
แลฯดะเนินกะรจัดพิมพ์แลฯทะ E-BOOK พร้อมเผยแพร่ลงใน
เว็บไซต์ http://nfeopec.go.tth แลฯปรฯชะสัมพันธ์พร้อมส่ง               
เล่มคู่มูอ มอบให้โรงเรียนในกรุงเทพมหะนครศืกษะธิกะรจังหวัด                
แลฯสะนักงะนกะรศืกษะเอกชนจังหวัด จะนวน 3,000 เล่ม 

 

  

 

 

 
 
 
 
    

50 



  

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรศกึผำเอกชน

  

รำฝงำนประจ ำปี 2565  

ส่งเสรมิการจัดการเรยีนรูข้องโรงเรยีนเอกชนสู่วิถชีวิีตใหม ่(New Normal) 
 1. สช.ร่วมกับ สมะคมคณฯกรรมกะรปรฯสะนแลฯ
ส่งเสริมกะรศืกษะเอกชน (ปส.กช.) จัดงะนวันกะรศืกษะ
เอกชนปรฯจะปึ 2565 ภะยในงะนปรฯกอบไปด้วย กิจกรรม
เสวนะวิชะกะรด้วยรฯบบออนไลน์ในทุกภูมิภะคนิทรรศกะร
งะนวันกะรศืกษะเอกชน กะรยกย่องเชิดชูเกียรติ กิจกรรม
กะรแข่งขันทักษฯทะงวิชะกะรของนักเรียนผ่ะนรฯบบออนไลน์ 
แลฯมีนักเรียนเข้ะร่วมแข่งขันทักษฯทะงวิชะกะรในทุกภูมิภะค 
จะนวน 15,699  คน โดยจัดระยกะรกะรแข่งขันทั๊งหมด 
จะนวน 6 กลุ่ม 30  กิจกรรม 79  ระยกะร ปรฯกอบด้วย        
กลุ่มกะรเรียนรู้ปฐมวัย กลุ่มสะรฯกะรเรียนรู้ภะษะไทย กลุ่มสะรฯกะรเรียนรู้คณิตศะสตร์ กลุ่มสะรฯกะรเรียนรู้
วิทยะศะสตร์ กลุ่มสะรฯกะรเรียนรู้ภะษะต่ะงปรฯเทศ แลฯกลุ่มสะรฯกะรเรียนรู้ศิลปฯ (ทัศนศิลป)์ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) กะรจัดกะรแข่งขันทักษฯวิชะชีพ วิชะกะร ดนตรี 
ศิลปฯ แลฯ กีฬะ  

          จัดกะรแข่งขันทักษฯนักเรียนโรงเรียนนอกรฯบบ 
โด ยด ะ เ นิ น ก ะรแข่ ง ขั น ผ่ ะน โ ปรแก รม  Zoom Meeting          
จะนวน 7 ปรฯเภท ดังนี๊  1)  กะรแข่งขันทักษฯวิชะกะรวิชะ
ภะษะอังกฤษ วิทยะศะสตร์ คณิตศะสตร์ 2) กะรแข่งขัน        
สุนทรพจน์ภะษะอังกฤษ 3) ทักษฯดนตรี 4) ด้ะนเสริมสวยแลฯ
ควะมงะม 5) ด้ะนบริบะล  6) ด้ะนนวดไทยเพู่อสุภะพ แลฯ           
7) กะรแสดงศิลปฯ มีนักเรียนเข้ะร่วมกะรแข่งขัน จะนวน     
1,336 คน รวมถืง กะรจัดเสวนะ “เรียนรู้ โลกอะชีพ” ผ่ะนรฯบบ
ออนไลน์ เช่น  งะนกะรบิน กะรท่องเที่ยวกะรจัดกะรโรงแรม               
ง ะ น ด้ ะ น บ ริ ก ะ ร บ น เ รู อ ส ะ ร ะ ญ  อ ะ ชี พ นั ก บิ น โ ด ร น                     
เพู่อกะรถ่ะยภะพ นักบินโดรนเพู่อกะรเกษตร ตัดแต่งขนสุนัข 
นักมวย นักกอล์ฟมูออะชีพ เปน็ต้น  
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3) กิจกรรมเสวนะวิชะกะร ผ่ะนช่องทะง Facebook 
"สะนักงะนคณฯกรรมกะรส่งเสริมกะรศืกษะเอกชน"                 
แลฯทะง Facebook "OEC News สภะกะรศืกษะ"                     
โดยสะนักงะนคณฯกรรมกะรส่งเสริมกะรศืกษะเอกชน 
(สช.) ร่วมกับ สะนักงะนเลขะธิกะรสภะกะรศืกษะ สถะบัน
คุณวุฒิวิชะชีพ (องค์กะรมหะ ชน) กรมพัฒนะฝึมูอ
แรงงะน  สมะพันธ์ปรฯธะนคณฯกรรมกะรปรฯสะนแลฯ
ส่งเสริมกะรศืกษะเอกชนนอกรฯบบแห่งปรฯเทศไทย                 
แ ล ฯ ภ ะ คี เ ค รู อ ข่ ะ ย ก ะ ร ศื ก ษ ะ เ อ ก ช น น อ ก ร ฯ บ บ                         
รวม 10 หน่วยงะน หัวข้อ 1) "  ระยงะนควะมก้ะวหน้ะ 
ผลงะนวิจัย “บทบะทแลฯศักยภะพของโรงเรียนเอกชน             
นอกรฯบบต่อกะรพัฒนะปรฯเทศสู่ควะมย่ังยูน” 2) เสวนะ
เรู่อง "Life Long Education ในทศวรรษหน้ะ"  
 
 
 
 

 
 
 
 

 4) กิจกรรมแสดงผลงะนแลฯนิทรรศกะร
ควะมเปน็เลิศ (Best Practice) ของโรงเรียนเอกชน
นอกรฯบบ ณ หอปรฯชุมคุรุสภะกรฯทรวงศืกษะธิกะร 
พร้อมทั๊งพิธีลงนะควะมร่วมมูอ(MOU) รฯหว่ะง 
สะนักงะนคณฯกรรมกะรส่งเสริมกะรศืกษะเอกชน 
สะนักงะนเลขะธิกะรสภะกะรศืกษะ  สถะบันคุณวุฒิ
วิชะชีพ (องค์กะรมหะชน) แลฯสมะคมกะรศืกษะ
เอกชนนอกรฯบบ(ปรฯเทศไทย) เพู่อร่วมมูอกัน
บูรณะกะรกะรจัดกะรศืกษะเอกชนนอกรฯบบ 
ส่งเสริมแลฯพัฒนะกะลังคนคุณภะพ เพู่อกะร                   
มีงะนทะ ทั๊งในปรฯเทศแลฯต่ะงปรฯเทศ 
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การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรยีนเอกชนนอกระบบ  

กลุ่มโรงเรียนบริบาล (การดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ดูแลผู้สูงอายุ)  
1)  ปรฯชุมพัฒนะคุณภะพกะรจัดกะรศืกษะ

โรงเรียนเอกชนนอกรฯบบกลุ่มโรงเรียนบริบะล (กะรดูแล
ผู้สูงอะยุ/ผู้ดูแลผู้สูงอะยุ) ให้แก่ ผู้รับใบอนุญะต ผู้บริหะร 
แ ล ฯ ค รู / ผู้ ส อ น  จ ะ ก โ ร ง เ รี ย น เ อ ก ช น น อ ก ร ฯ บ บ                    
กลุ่มโรงเรียนบริบะล โรงเรียนเอกชนนอกรฯบบที่เปิด
หลักสูตรกะรดูแลผู้ สูงอะยุ/ผู้ดูแลผู้ สูงอะยุ  จะนวน              
87 แห่ง 154 คน ให้มีควะมเข้ะใจในข้อกฎหมะย รฯเบียบ 
แนวปฏิบัติในกะรนะมะตรฐะนหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอะยุ
ของกรมสนับสนุนบริกะรสุขภะพไปใช้ จัดกะรเรียน              
กะรสอนแลฯกะรปฏิบัติต่ะง ๆ โดยใช้กะรบรรยะยแลฯ         
กะรจัดเวทีเสวนะให้ควะมรู้จะกวิทยะกรผู้ทรงคุณวุฒิ 
รวมถืงกะรซักถะม กะรแลกเปลี่ยนควะมรู้ ให้แก่ผู้รับ
ใบอนุญะต ผู้บริหะรแลฯครู/ผู้สอน โรงเรียนเอกชน            
นอกรฯบบ กลุ่มโรงเรียนบริบะล แลฯผู้ที่สนใจ เพู่อกะร
พัฒนะคุณภะพกะรจัดกะรศืกษะโรงเรียนเอกชน              
นอกรฯบบกลุ่มโรงเรียนบริบะล (กะรดูแลผู้สูงอะยุ/ผู้ดูแล
ผู้สูงอะยุ) ต่อไป 

2) ปรฯชุมจัดทะหลักสูตรเพู่อพัฒนะคุณภะพกะรศืกษะโรงเรียนเอกชนนอกรฯบบ มีผู้รับใบอนุญะต/
ผู้บริหะร แลฯครู/ผู้สอน กลุ่มโรงเรียนบริบะล จะนวน 15 แห่ง 16 คน ร่วมกันจัดทะแลฯได้ (ร่ะง) หลักสูตร
ปรฯกะศนียบัตรพนักงะนให้กะรดูแล (Certificate Program for Nurses’ aides / Caregivers) ปรฯกอบไป
ด้วย โ ครงสร้ะงห ลักสูต ร จ ะนว น 1 1  ระยวิช ะ  แลฯ ได้ระยลฯเ อียดปรฯมวลระยวิชะ 1 1  ระยวิช ะ                                         
โดยสภะกะรพยะบะลได้เห็นชอบ ให้ใช้ (ร่ะง) หลักสูตรดังกล่ะวแล้ว เพู่อให้โรงเรียนนอกรฯบบนะไปใช้ยู่น                  
ขอรับรองหลักสูตรต่อไป  

3) สะนักงะนคณฯกรรมกะรส่งเสริมกะรศืกษะเอกชน แลฯสมะคมโรงเรียนบริบะล ได้มีกะรลงนะมใน
บันทืกข้อตกลงควะมร่วมมูอ “พัฒนะคุณภะพกะรศืกษะโรงเรียนนอกรฯบบ (โรงเรียนบริบะล) ที่ใช้หลักสูตร
ปรฯกะศนียบัตรพนักงะนให้กะรดูแล” เมู่อวันที่ 23 กันยะยน 2565 มีเจตนะรมณ์เพู่อให้เกิดควะมร่วมมูอ
ส่งเสริมแลฯพัฒนะคุณภะพกะรศืกษะโรงเรียนนอกรฯบบ (โรงเรียนบริบะล) แลฯให้โรงเรียนได้นะหลักสูตร
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ปรฯกะศนียบัตรพนักงะนให้กะรดูแล ไปจัดกะรเรียนกะรสอนได้อย่ะงมีคุณภะพแลฯมะตรฐะนตะมข้อบังคับ
สภะกะรพยะบะลนะไปสู่กะรสร้ะงผู้เรียนที่มีคุณภะพแลฯได้มะตรฐะนของวิชะชีพ 

4) พัฒนะกะรบริหะรหลักสูตรปรฯกะศนียบัตรพนักงะนให้กะรดูแล เพู่อให้ผู้เข้ะรับกะรอบรมมีควะมรู้
ควะมเข้ะใจในกะรบริหะรหลักสูตรปรฯกะศนียบัตรพนักงะนให้กะรดูแลของสภะกะรพยะบะล แลฯมีคุณสมบัติ
เป็นผู้บริหะรหลักสูตร เพู่อยู่นขอรับรองหลักสูตรต่อสภะกะรพยะบะลได้ในอนะคต โดยมีทีมคณฯวิทยะกร
ผู้ทรงคุณวุฒิจะกสภะกะรพยะบะล มะให้กะรบรรยะยในหัวข้อที่สะคัญ ได้แก่ ควะมเข้ะใจพู๊นฐะนเกี่ยวกับ
หลักสูตรแลฯกะรจัดทะ / พัฒนะหลักสูตร กะรเตรียมควะมพร้อมในกะรนะหลักสูตรไปใช้ กรฯบวนกะรใช้
หลักสูตร กะรกะกับตรวจสอบคุณภะพกะรศืกษะ กะรปรฯกันคุณภะพหลักสูตร แลฯกะรวิจัยแลฯติดตะมผล
กะรใช้หลักสูตร แลฯผู้เข้ะร่วมปรฯชุม คูอ ผู้รับใบอนุญะต ผู้บริหะร ครู/ผู้สอน โรงเรียนนอกรฯบบ ปรฯเภท
วิชะชีพ กลุ่มโรงเรียนบริบะล จะนวน 91 แห่ง 129 คน     
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา 

 
เป๋ะหมะย 

    1 .  ผู้ เ รี ย น ทุ ก ค น ไ ด้ รั บ โ อ ก ะ ส แ ล ฯ ค ว ะ ม เ ส ม อ ภ ะ ค ใ น ก ะ ร เ ข้ ะ ถื ง ก ะ ร ศื ก ษ ะ ที่ มี คุ ณ ภ ะ พ                             
ภะยใต้รฯบบจัดสรรทรัพยะกรที่เป็นธรรม สฯท้อนควะมต้องกะรจะเป็นที่แตกต่ะงกันของผู้เรียน                 
แลฯโรงเรียน 
    2. โรงเรียนเอกชนมีบทบะทในกะรจัดกะรศืกษะเพ่ิมขื๊น 

แนวทะงกะรพัฒนะ 
     1. ส่งเสริมสนับสนุนกะรจัดกะรศืกษะของโรงเรียนเอกชนเพู่อให้ผู้เรียนเข้ะถืงโอกะสในกะร                 
รับบริกะรทะงกะรศืกษะที่มีคุณภะพมะตรฐะน 
     2. ปฏิรูปรฯบบทรัพยะกรในกะรจัดกะรศืกษะของโรงเรียนเอกชนเพู่อเพ่ิมคุณภะพแลฯ 
ปรฯสทิธภิะพกะรจดักะรศืกษะ รวมทัง๊สระ้งควะมรบัผดิชอบตอ่ผลลพัธแ์ลฯใหเ้อูอ๊ตอ่กะรเขะ้ถงืกะรศืกษะ
อย่ะงเสมอภะค ทั่วถืง แลฯใช้ทรัพยะกรอย่ะงมีปรฯสิทธิภะพ 
     3 .  ก ะห นดมะตร กะรทะง ด้ ะนภะษี แลฯสิ ทธิ ปรฯ โย ช น์อู่ น เ พู่อ ส่ ง เส ริม กะรลง ทุ น ใ นกะ ร                             
จัดกะรศืกษะของโรงเรียนเอกชน 
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เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนเอกชน  

 จัดสรรเงินอุดหนุนเพู่อให้เด็กนักเรียนทุกคนได้รับกะรศืกษะตั๊งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
กะรศืกษะภะคบังคับอย่ะงมีคุณภะพโดยไม่เก็บค่ะใช้จ่ะย แลฯเป็นกะรลดภะรฯค่ะใช้จ่ะยด้ะนกะรศืกษะ                 
ให้กับผู้ปกครองสะหรับค่ะจัดกะรเรียนกะรสอน ค่ะหนังสูอเรียน ค่ะเครู่องแบบนักเรียนค่ะอุปกรณ์กะรเรียน 
แลฯค่ะกิจกรรมพัฒนะคุณภะพผู้เรียน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเอกชนตั๊งแต่รฯดับชั๊นอนุบะล 1 ถืงรฯดับชั๊น
มัธยมศืกษะปทึี่ 6 รวมจะนวนทั๊งส๊ิน 1,917,843 คน จะก 3,502 โรง  
 

นักเรียนปกติ จะนวน  1,510,608 คน 
ก่อนปรฯถมศืกษะ นักเรียน จะนวน  373,933  คน 

ปรฯถมศืกษะ  นักเรียน จะนวน  833,333  คน 
มัธยมศืกษะตอนตน้ นักเรียน จะนวน  200,608  คน 
มัธยมศืกษะตอนปละย นักเรียน จะนวน  102,734  คน 

นักเรียนกะรกุศล จะนวน   403,357 คน 
ก่อนปรฯถมศืกษะ นักเรียน จะนวน  62,378  คน 
ปรฯถมศืกษะ  นักเรียน จะนวน  156,570  คน 
มัธยมศืกษะตอนตน้ นักเรียน จะนวน  113,279  คน 
มัธยมศืกษะตอนปละย นักเรียน จะนวน  71,130  คน 

นักเรียนพิกะร จะนวน      3,878   คน 
ก่อนปรฯถมศืกษะ นักเรียน จะนวน  455 คน 
ปรฯถมศืกษะ  นักเรียน จะนวน  2,574  คน 
มัธยมศืกษะตอนตน้ นักเรียน จะนวน  642 คน 
มธัยมศืกษะตอนปละย นกัเรยีน จะนวน  207  คน 

 

เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม)  
  จัดสรรเงินอุดหนุนค่ะอะหะรเสริม (นม) ให้นักเรียนโรงเรียนเอกชนตั๊งแต่รฯดับชั๊นอนุบะล            
ปึที่ 1 ถืงชั๊นปรฯถมศืกษะปึที่ 6 ทุกคน (อัตระวันลฯ 7 บะท ปึลฯ 260 วัน หรูอคนลฯ 1,820 บะท/ปึ) จะนวน                
1,417,844 คน 3,238 โรง จะแนกเปน็รฯดับปฐมวัย จะนวน 431,321 คน แลฯปรฯถมศืกษะ จะนวน 986,523  คน 
 

เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน      
  จัดสรรเงินอุดหนุนค่ะอะหะรกละงวันให้นักเรียนโรงเรียนกะรกุศลแลฯโรงเรียนเอกชนสะมัญ
ทั่วไปที่ปรฯสบภะวฯทุพโภชนะกะรแลฯขะดแคลน คนลฯ 21 บะท/วัน ปึลฯ 200/วัน หรูอ คนลฯ 4,200 บะท/ป ึ              
รวมจะนวน 460,260 คน 1,759 โรง จะแนกเป็นรฯดับปฐมวัย จะนวน 169,541 คน แลฯปรฯถมศืกษะ                   
จะนวน 291,079 คน 
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เงินอุดหนุนส่ิงอ านวยความสะดวกและส่ือบริการของนักเรียนพิการ  
  จัดสรรเงินอุดหนุนทะงกะรศืกษะให้กับนักเรียนพิกะรในโรงเรียนเอกชน แลฯนักเรียน               
ที่ผ่ะนกะรคัดกรอง (LD) แลฯมีควะมต้องกะรจะเป็นพิเศษเป็นค่ะส่ิงอะนวยควะมสฯดวก สู่อ บริกะร               
แลฯควะมช่วยเหลูออู่นใด ทะงกะรศืกษะเหมะฯสมตะมควะมต้องกะรจะเป็นของแต่ลฯบุคคล ในอัตระเดียวกับ
นักเรียนพิกะรภะครัฐคนลฯ 2,000 บะท/ป ึจะนวน 4,468 คน จะก 135 โรง 53 ศูนย์ 
 

เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน  

  จัดสรรเงินอุดหนุนเปน็เงินเพ่ิมกะรครองชีพชั่วคระวให้กับครูโรงเรียนเอกชนปรฯเภทสะมัญ
ศืกษะที่มีวุฒิกะรศืกษะต่ะกว่ะปริญญะตรี มีใบปรฯกอบวิชะชีพครู แลฯนะส่งเงินสฯสมเข้ะกองทุนสงเคระฯห์ 
(3%) ตั๊งแต่เดูอนพฤษภะคม 2553 เป็นต้นไป ตะมที่รัฐบะลได้มีนโยบะยปรับเงินเดูอนวุฒิปริญญะตรี (15,000 
บะท) จะนวน 885 คน 180 โรง เพู่อสร้ะงขวัญกะลังใจในกะรปฏิบัติงะนทะให้เกิดกะรจัดกะรเรียนกะรสอนที่มี
ปรฯสิทธิภะพย่ิงขื๊น 
 

เงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษครูท่ีสอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน  
   จัดสรรเงินเพ่ิมพิเศษให้กับครูที่ปฏิบัติหน้ะที่สอนนักเรียนพิกะรในโรงเรียนที่เปิดสอนเฉพะฯ               
คนพิกะร หรูอโรงเรียนที่มีคนพิกะรเรียนร่วมกับคนปกติ คนลฯ 2,500 บะท/เดูอน จะนวน 201 คน จะก 39 โรง         
(เงินเพ่ิมสะหรับตะแหน่งที่มีเหตุพิเศษตะมรฯเบียบ ก.ค.ศ. ว่ะด้วยเงินเพ่ิมสะหรับตะแหน่งที่มีเหตุพิเศษ               
ของข้ะระชกะรครูแลฯบุคละกรทะงกะรศืกษะที่ปฏิบัติหน้ะที่สอนคนพิกะร พ.ศ. 2556 แลฯให้ได้รับในอัตระ       
เดูอนลฯสองพันห้ะร้อยบะท : พ.ค.ก.) 
 

เงินอุดหนุนโรงเรียนวังไกลกังวล  

   ให้กะรอุดหนุนโรงเรียนวังไกลกังวลด้ะนค่ะใช้จ่ะยเงินเดูอนครูทุกคนที่บรรจุเป็นครู                  
รวมทั๊งบุคละกรอู่นในโรงเรียน จะนวน 1,500,000 บะท/ป ึเปน็กรณีพิเศษ ตะมมติคณฯรัฐมนตรี 
 

เงินอุดหนุนโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย  
   ให้กะรอุดหนุนโรงเรียนวชิระวุธวิทยะลัยเพู่อพัฒนะคุณภะพกะรศืกษะ จะนวน 1,500,000 
บะท/ป ึเปน็กรณีพิเศษ ตะมมติคณฯรัฐมนตรี 
 

เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างและปรับปรุงโรงเรียนเอกชนการกุศล   

   ส่ง เสริมสนับสนุนโรงเ รียนเอกชนกะรกุศลด้ะนค่ ะใช้ จ่ ะยในกะรก่อสร้ะงอะคะร                  
เพู่อให้นักเรียนได้มีอะคะรเรียนที่ปลอดภัยได้มะตรฐะน สร้ะงแรงจูงใจให้คนในชุมชนส่งบุตรหละนเข้ะเรียน 
จะนวน 3 โรง คูอ โรงเรียนอนุบะลสุธิชะ โรงเรียนอนุบะลกะรกุศลวัดตรฯพังทอง แลฯโรงเรียนวังไกลกังวล             
ในพรฯบรมระชูปถัมภ์  
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ส่งเสริมความร่วมมือการพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาจีน  

 1)  ส ะ นั ก ง ะ น ค ณ ฯ ก ร ร ม ก ะ ร ส่ ง เ ส ริ ม
ก ะ ร ศื ก ษ ะ เ อ ก ช น แ ล ฯ ส ถ ะ บั น ข ง จู่ อ 
มหะวิทยะลัยเชียงใหม่ ร่วมกันพัฒนะกะรเรียนกะร
สอนภะษะจีนในโรงเรียนเอกชนในด้ะนต่ะงๆ โดยกะรจัด
อบรมกะรพัฒนะทักษฯ เทคนิคกะรสอน แลฯกะร
ปรฯยุกต์ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในกะรจัดกะรเรียน
กะรสอนภะษะจีนวิถีใหม่ สะหรับครูไทยสอนภะษะจีนใน
ภะคเหนูอ หลักสูตร 4 วัน จะนวน 41 ชั่วโมง จะนวน 224 คน  
 2) พัฒนะครูไทยสอนภะษะจีนด้ะนกะรจัดทะ
แ ล ฯ พั ฒ น ะ สู่ อ ก ะ ร เ รี ย น ก ะ ร ส อ น ภ ะ ษ ะ จี น  
รฯดับปรฯถมศืกษะในภะคเหนูอ มีครูผู้เข้ะรับกะรอบรม
จะนวน 110 คน  
 

3) กะรปรฯกวดสุนทรพจน์แลฯควะมรู้ภะษะจีน 
ร ฯ ดั บ มั ธ ย ม ศื ก ษ ะ  “ส ฯ พ ะ น สู่ ภ ะ ษ ะ จี น ”               
ค ร๊ั ง ที่  1 5  เ พู่ อ คั ด เ ลู อ ก ตั วแทนส ะนั กงะน
คณฯกรรมกะรส่งเสริมกะรศืกษะเอกชน เพู่อเข้ะ
ร่วมแข่งขันกะรปรฯกวดสุนทรพจน์แลฯควะมรู้
ภะษะจีน รฯดับมัธยมศืกษะ คร๊ังที่  15 ในรฯดับ
นะนะชะติ ซื่งผู้ได้รับกะรคัดเลูอก คูอ นะยสมยศ 

สว่ะงไพบูลย์ นักเรียนจะกโรงเรียนระษฎร์วิทยะ 
(ตี่มิ๊ง) จังหวัดตะก  
4) สะนักงะนคณฯกรรมกะรส่งเสริมกะรศืกษะ
เอกชนร่วมกับศูนย์แลกเปลี่ยนแลฯส่งเสริม
ควะมร่วมมูอด้ะนภะษะจีนรฯหว่ะงปรฯเทศ 
(CLEC) สะนักงะนกรุงเทพฯ ลงพู๊นที่ตรวจเย่ียม
แล ฯ ติ ด ต ะ ม ผ ล ก ะ ร สอ น ภ ะษ ะ จี น ข อ ง ค รู
อะสะสมัครจีน จะนวนรวมทั๊งส๊ิน 23 โรง 
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กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน ตามมาตรา 73 (3)  
 กองทุนสงเคระฯห์บริหะรเงินสฯสมแลฯเงินสมทบของกองทุนสงเคระฯห์ให้ได้รับดอกเบ๊ียหรูอ
ผลตอบแทนจะกกะรลงทุนให้เพียงพอต่อกะรจัดสวัสดิกะรแลฯกะรสงเคระฯห์ให้แก่สมะชิกกองทุนสงเคระฯห์ 
เพู่อนะมะจัดสวัสดิกะรแลฯกะรสงเคระฯห์ให้กับผู้อะนวยกะร คร ูแลฯบุคละกรทะงกะรศืกษะ ดังนี๊  
 1) กะรจ่ะยเงินเปน็ทุนเลี๊ยงชีพให้แก่ผู้อะนวยกะร ครูแลฯบุคละกรทะงกะรศืกษะละออกจะกงะนหรูอ
เกษียณอะยุงะน  
 2) กะรจัดสวัสดิกะรแลฯสิทธิปรฯโยชน์ให้แก่ผู้อะนวยกะร ครู แลฯบุคละกรทะงกะรศืกษะ  
 3) กะรส่งเสริมกะรออมทรัพย์ของผู้อะนวยกะร ครู แลฯบุคละกรทะงกะรศืกษะ  
 4) กะรจ่ะยเงินสวัสดิกะรสงเคระฯห์  
 แลฯกองทุนสงเคระฯห์ได้จ่ะยเงินสมทบกองทุนสงเคระฯห์สะหรับผู้อะนวยกะร ครู แลฯบุคละกร
ทะงกะรศืกษะ จะนวน 112,633 คน ทั๊งนี๊  กองทุนสงเคระฯห์ได้ปรับสวัสดิกะรค่ะรักษะพยะบะลเพ่ิมขื๊น                    
จะกเดิม 100,000 บะท เปน็จะนวน 150,000 บะท ต่อคนต่อป ึมีผลตั๊งแต่ 1 มกระคม พ.ศ. 2563 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนาการจดัการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

 
เป๋ะหมะย 

    1. ผู้เรียนได้รับกะรพัฒนะแลฯปลูกจิตสะนืกที่เหมะฯสมด้ะนควะมมั่นคง 
    2. กะรจัดกะรศืกษะในพู๊นที่จังหวัดชะยแดนภะคใต้มีคุณภะพมะตรฐะนแลฯเหมะฯสมกับสภะพ 
ทะงสังคมแลฯวัฒนธรรมในพู๊นที 

แนวทะงกะรพัฒนะ 

     1. ส่งเสริมสนับสนุนกะรจัดกะรศืกษะเพู่อเสริมสร้ะงควะมเข้มแข็งของสถะบันหลักของชะติ 
แลฯกะรปกครองรฯบอบปรฯชะธิปไตยอันมีพรฯมหะกษัตริย์ทรงเป็นปรฯมุข 
    2. ส่งเสริมแลฯสนับสนุนกะรจัดกะรศืกษะเพู่อป๋องกันแลฯแก้ไขปัญหะภัยคุกคะมด้ะนควะมมั่นคง 
ในรูปแบบต่ะง ๆ เช่น ยะเสพติด 
    3. ยกรฯดับคุณภะพกะรศืกษะแลฯเสริมสร้ะงโอกะสในกะรเข้ะถืงบริกะรทะงกะรศืกษะของผู้เรียน 
ในพู๊นทีจ่งัหวดัชะยแดนภะคใต ้รวมถืงส่งเสริมแลฯสนับสนุนกะรจัดกะรศืกษะที่เป็นอัตลักษณ์ทะงสังคม
แลฯวัฒนธรรมในพู๊นที่ 
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ส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนในโครงการ 
ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้มีคุณภาพ  

 ส่งเสริมสนับสนุนกะรจัดกะรศืกษะด้ะนกะรพัฒนะคุณภะพกะรจัดกะรเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชน
ในโครงกะรตะมพรฯระชดะริ สมเด็จพรฯกนิษฐะธิระชเจ้ะ กรมสมเด็จพรฯเทพรัตนระชสุดะ ฯ สยะมบรมระช
กุมะรี จะนวน 20 แห่ง เพู่อเป็นต้นแบบแลฯเอู๊อปรฯโยชน์ต่อโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชะยแดนภะคใต้แลฯ
จังหวัดอู่น ๆ ดังนี๊  
 1) พัฒนะทักษฯวิชะกะรให้กับนักเรียนรวมทั๊งส๊ินจะนวน 5,730 คน จะก 20 โรง แบ่งเป็นกะรแข่งขัน
ทักษฯวิชะกะรของนักเรียน จะนวน 4,573 คน จะก 12 โรง แลฯพัฒนะคุณภะพด้ะนวิชะกะร ภะษะแลฯสมรรถนฯ
ด้ะนต่ะงๆ เพู่อตอบสนองควะมต้องกะรของผู้เรียน เช่น ด้ะนภะษะไทย ภะษะอังกฤษ ด้ะนวิทยะศะสตร์ 
จะนวน 1,157 คน จะก 8 โรง  
   2 )  เส ริม สร้ะง ควะม รู้ควะม เข้ ะ ใ จเ กี่ ยวกั บ                  
แนวทะงกะรดะเนินงะนกะรพัฒนะเด็กแลฯเ ยะวชน                   
ในถิ่นทุรกันดะรตะมพรฯระชดะริ สมเด็จพรฯกนิษฐะ                    
ธิระชเจ้ะ กรมสมเด็จพรฯเทพรัตนระชสุดะ ฯ สยะมบรม
ระชกุมะรี เพู่อเสริมสร้ะงควะมรู้ควะมเข้ะใจเกี่ยวกับ               
แน วทะง กะรดะ เ นิน ง ะน ข อ งโ รงเ รียน ใ นโ ค รง ก ะร               
ตะมพรฯระชดะริ ตะมแนวทะงของแผนพัฒนะเด็กแลฯ
เ ย ะ ว ช น ใ น ถิ่ น ทุ รกั น ด ะ ร ต ะ ม พ ร ฯ ร ะ ช ด ะ ริ  ส ม เ ด็ จ                    
พรฯกนิษฐะธิระชเจ้ะ กรมสมเด็จพรฯเทพรัตนระชสุดะ ฯ 
สยะมบรมระชกุมะรี ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 – 2569                        
มีข้ ะระช กะร  เ จ้ะห น้ ะที่ ส ะนักง ะนก ะรศืกษ ะ เอ กช น                  
จังหวัดนระธิวะส ปตัตะนี ยฯละ แลฯสงขละ ครูแลฯเจ้ะหน้ะที่
ข อ ง โ ร ง เ รียน เ อ ก ช น ใ น โ ค ร ง ก ะรต ะม พรฯ ระช ด ะ ริ                      
จะนวน 19 โรง 60 คน   
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    3) กะรแข่งขันกีฬะรฯหว่ะงโรงเรียนเอกชนสอนศะสนะอิสละมในโครงกะรพรฯระชดะริฯ                   
ชิงถ้วยพรฯระชทะน มีผู้เข้ะร่วมจะนวนทั๊งส๊ิน 1,380 คน จะก 19 โรง 

    4) งะนมหกรรมวิชะกะร กะรแข่งขันทักษฯ
นักเรียนด้ะนวะดภะพ เรียงควะมภะษะไทย เรียงควะม
ภะษะอังกฤษ โครงงะน/ส่ิงปรฯดิษฐ์ เพู่อคัดนักเรียน
เข้ะรับระงวัลพรฯระชทะน ผู้เข้ะร่วม จะนวน 1,000 คน 
จะก 19 โรง  
     5)  ส นั บ สนุ น ก ะ รฝุ ก อ ะ ชี พใ น โ รง เ รีย น 
ดะเนินกะรพัฒนะทักษฯอะชีพให้กับนักเรียน จะนวน               
20 โรง โดยแบ่งเป็น กะรฝุกอะชีพด้ะนงะนช่ะง 7 โรง 
งะนฝึมูอ 4 โรง ด้ะนคหกรรมเบเกอร่ี 5 โรง แลฯด้ะน
เกษตรกรรม 4 โรง มีผู้เข้ะร่วมทั๊งส๊ิน 1,560 คน  
   6) ปรฯชุมวิชะกะร “กะรพัฒนะเด็กแลฯ
เ ย ะ ว ช น ใ น ถิ่ น ทุ ร กั น ด ะ ร ต ะ ม พ ร ฯ ร ะ ช ด ะ ริ                    
สมเด็จพรฯกนิษฐะธิระชเจ้ะ กรมสมเด็จพรฯเทพ
รัตนระชสุดะ ฯ สยะมบรมระชกุมะรี” โดยมีกะรจัด
แสดงนิทรรศกะรด้ะนโภชนะกะรสุขอนะมัย เรู่อง 
อะหะรดี มีสุขอนะมัย ร่ะงกะยปลอดภัย โดยโรงเรียน
อนุกูลวิทยะ (วัดดอนแก้ว) จังหวัดตะก มีสถะนศืกษะ
เข้ะร่วม จะนวน 20 แห่ง แลฯผู้เรียนเข้ะร่วมกิจกรรม                      
จะนวน 45 คน 
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พัฒนาและคัดเลือกโรงเรยีน ผูบ้รหิารโรงเรยีน ครแูละนกัเรยีนโรงเรยีนเอกชน  
สอนศาสนาอสิลามภาคใต ้เข้าเฝา้ฯ รบัพระราชทานรางวัล  

 ผู้บริหะร ครูแลฯนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศะสนะ
อิสละมภะคใต้  เข้ ะ เฝ๋ ะฯ  รับพรฯระชทะนระงวัล  ปรฯจ ะปึ
พุทธศักระช 2562 พุทธศักระช 2563 แลฯ พุทธศักระช 2564 ณ 
หอปรฯชุมที่ทะกะรบริหะรส่วนจังหวัดปัตตะนี อะเภอเมูอง
ปตัตะนี จังหวัดปตัตะนี ในวันอะทิตย์ที่ 9 ตุละคม 2565  ดังนี๊ 
ปพุึทธศักระช 2562 จะนวน 33 ระงวัล ดังนี๊  
 ปรฯเภทโรงเรียน  จะนวน  6  ระงวัล   
 ระงวัลปรฯเภทผู้บริหะรโรงเรียน 6  ระงวัล 
 ระงวัลปรฯเภทครู    12  ระงวัล 
 ระงวัลปรฯเภทนักเรียน  9  ระงวัล 
ปพุึทธศักระช 2563 จะนวน 33 ระงวัล ดังนี๊ 
 ปรฯเภทโรงเรียน  6  ระงวัล   
 ระงวัลปรฯเภทผู้บริหะรโรงเรียน 6  ระงวัล 
 ระงวัลปรฯเภทครู  12  ระงวัล 
 ระงวัลปรฯเภทนักเรียน 9  ระงวัล 
ปพุึทธศักระช 2564 จะนวน 31 ระงวัล ดังนี๊ 
 ปรฯเภทโรงเรียน  5  ระงวัล   
 ระงวัลปรฯเภทผู้บริหะรโรงเรียน  5  ระงวัล 
 ระงวัลปรฯเภทครู  12  ระงวัล 
 ระงวัลปรฯเภทนักเรียน 9  ระงวัล 
 
 
 
 
 

64 



  

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรศกึผำเอกชน

  

รำฝงำนประจ ำปี 2565  

 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

 ส่งเสริมแลฯสนับสนุนให้โรงเรียนเอกชนมีกะรดะเนินงะนด้ะนกะรป๋องกันแลฯแก้ไขปัญหะยะเสพติด
ในสถะนศืกษะได้อย่ะงมีปรฯสิทธิภะพ โดยกะรสร้ะงภูมิคุ้มกันยะเสพติดให้กับผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนแลฯให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณฯที่พืงปรฯสงค์แลฯทักษฯที่จะเปน็สะหรับศตวรรษที่ 21  ผ่ะนกะรจัดกิจกรรม ดังนี๊ 
 

 1) ค่ะยแกนนะจิตอะสะ ปอ๋งกันยะเสพติด เพู่อสร้ะงควะม
ตรฯหนักในกะรมีส่วนร่วมป๋องกันยะเสพติดในตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน สังคม ให้แก่นักเ รียนรฯดับมัธยมศืกษะ จะนวน             
1,080 คน จะก 68 โรง  
 

 

 

 
 2) ค่ะยทักษฯชีวิตสร้ะงภูมิคุ้มกันยะเสพติด เพู่อให้
ควะมรู้สร้ะงภูมิคุ้มกันยะเสพติดแลฯทักษฯชีวิต แก่นักเรียน
รฯดับปรฯถมศืกษะ จะนวน 2,600 คน จะก 21 โรง  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
3) สร้ะงเครูอข่ะยโรงเรียนต้นแบบด้ะนกะรป๋องกันแลฯแก้ไขปัญหะ             
ยะเสพติด ปรฯชุมชี๊แจงทะควะมเข้ะใจเกี่ยวกับนโยบะยแลฯแนวทะง              
กะรปอ๋งกันแลฯแก้ไขปัญหะยะเสพติดในสถะนศืกษะ ให้แก่ผู้บริหะรแลฯครู
โรงเรียนเอกชน จะนวน 229 โรง 600 คน 
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พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน  
 1 )  พัฒ น ะค รู โ รง เ รีย น เ อ ก ช น ที่ สอ น
ภะษะไทยชั๊น ป.4 - ป.6 หลักสูตร "พัฒนะกะรอ่ะน 
มุ่งสมรรถนฯกะรสู่อสะร” โดยกะรพัฒนะทักษฯกะร
สอนภะษะไทยเพู่อกะรสู่อสะรในยุค 4.0 ทักษฯกะร
สอนภะษะไทย “อ่ะนคล่อง เขียนคล่อง รู้ควะม” 
ทักษฯภะษะไทย “ฐะนตอบเชู่อมโยง” ทักษฯภะษะไทย 
“คิด วิเคระฯห์” ทักษฯภะษะไทย “อ่ะนสร้ะงสรรค์” 
แลฯเทคนิคกะรจัดกะรเรียนกะรสอนโดยใช้ สู่อ
เทคโนโลยี ให้ครูผู้สอนสะมะรถจัดกะรเรียนกะรสอน
วิชะภะษะไทยเพู่อพัฒนะนักเรียนได้อย่ะงมีปรฯสิทธิภะพ 
จะนวน  552 คน 
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 2) กะรส่งเสริมพัฒนะทักษฯภะษะไทย เพู่อกะรเรียนรู้
แลฯกะรสู่อสะรในศูนย์กะรศืกษะอิสละมปรฯจะมัสยิด (ตะดีกะ) 
หลักสูตร "พัฒนะทักษฯกะรจัดกะรเรียนกะรสอนโดยใช้สู่อแลฯ
ภะษะอย่ะงสร้ะงสรรค์” ให้แก่ครูผู้สอน (ตะดีกะ) ได้รับกะร
พัฒนะทักษฯ เทคนิค ตัวอย่ะงกะรจัดทะสู่อที่ใช้เทคโนโลยี แลฯ
รูปแบบกะรจัดกะรเรียนกะรสอนโดยใช้สู่อแลฯภะษะอย่ะง
หละกหละย ส่งเสริมกะรใช้

ภะษะเพู่อกะรสู่อสะรในศูนย์กะรศืกษะปรฯจะมัสยิด (ตะดีกะ) ทั๊งภะษะไทย 
มละยู อะหรับ อังกฤษ แลฯภะษะอู่นๆ     รวมถืงครูผู้สอน (ตะดีกะ) สะมะรถ
ผลิตสู่อ ออกแบบหนังสูอเล่มเล็กที่ใช้รูปภะพแทนตัวหนังสูอเพู่อให้กะรจัดกะร
เรียนกะรสอนน่ะสนใจย่ิงขื๊น จะนวน 761 คน  
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เสรมิสรา้งความเข้มแข็งและความจงรกัภกัดีตอ่สถาบนัชาต ิศาสนา  
และพระมหากษัตรย์ิของสถานศึกษาเอกชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้  

 1) กิจกรรมศะสตร์พรฯระชะสู่กะรจัดกะรศืกษะ
เอกชนที่ ย่ังยูน เป็นกะรให้ควะมรู้กะรน้อมนะหลักปรัชญะ   
ของเศรษฐกิจพอเพียง ศะสตร์พรฯระชะ แลฯหลักกะร                 
ทรงง ะน ขอ งพรฯ บะทสม เด็ จพรฯ บรมช นก ะธิ เบศ ร                   
มหะภูมิพลอดุลยเดชมหะระช บรมนะถบพิตร รัชกะลที่  9      
กะรนะหลักปรัชญะของเศรษฐกิจพอเพียงในกะรดะเนิน
ชีวิตปรฯจะวัน กะรนะศะสตร์พรฯระชะสู่กะรจัดกะรศืกษะ               
ในสถะนศืกษะ แลฯแบ่งกลุ่มออกแบบกะรเรียนรู้โดยนะหลัก

ปรัชญะ  ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กรฯบวนกะรเรียนกะรสอน แบบ Active Leaning  มี ผู้บริหะรกะรศืกษะ ครู 
บุคละกรทะงกะรศืกษะ แลฯนักเรียนเข้ะร่วมกิจกรรม จะนวน 602 คน จะก 307 โรง 
 
 
 
 
 
 2) ค่ะยเสริมสร้ะงควะมสะมัคคีปรองดองสมะนฉันท์                   
ของคนในชะติ  โดยกรฯบวนกะรลูกเสูอ  ให้กับนักเ รียนรฯดับ
มัธยมศืกษะตอนปละย เ พู่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ รับควะมรู้ 
ปรฯสบกะรณ์ แลฯทักษฯ ที่ก่อให้เกิดกะรเปลี่ยนแปลงทัศนคติ               
ในทะงที่ดี เกิดพลังควะมรัก ควะมสะมัคคี ซื่งเป็นฐะนควะมมั่นคง          
ในกะรนะพะสังคมให้เกิดควะมสันติสุขอย่ะงย่ังยูน จะนวน              
607 คน จะก 60 โรง  
 

 

 3) อบรมเยะวชนแกนนะจิตอะสะทะควะมดี             
ด้วยหัวใจ ให้กับนักเรียนรฯดับมัธยมศืกษะตอนปละย             
จะก โรง เ รียนเ อกช นใน  5  จัง หวัด ชะยแด นภะคใ ต้                   
เพู่อกรฯตุ้นให้ผู้เข้ะร่วมกิจกรรมสะมะรถนะไปขยะยผล            
ในโรงเรียนเอกชน อะทิเช่น กะรบรรยะยให้ควะมรู้ในหัวข้อ 
จิ ต อ ะ ส ะ  9 0 4  เ ร ะ ท ะ ค ว ะ ม ดี ด้ ว ย หั ว ใ จ  ส ถ ะ บั น

พรฯมหะกษัตริย์กับมุสลิมในปรฯเทศไทย  กะรให้ควะมรู้            
กะรปฏิบัติงะนจิตอะสะ กรฯบวนกะรทะงะนอะสะ แลฯกะร               
ลงพู๊นที่ปฏิบัติงะนจิตอะสะ 4 พู๊นที่ ฝุกกรฯบวนกะรจริง           
ในสังคมพหุวัฒนธรรม จะนวน 608 คน จะก 116 โรง  
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พัฒนาต้นกล้าเยาวชนโรงเรยีนเอกชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้  

 เพ่ิมพูนควะมรู้ ทักษฯ ปรฯสบกะรณ์ เรียนรู้        
กะรอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม แลฯสร้ะงเครูอข่ะย
เยะวชนในพู๊นที่จังหวัดชะยแดนภะคใต้ในกะรช่วยเหลูอ
สังคม ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดชะยแดน
ภะคใต้ ดังนี๊ 
 1 )  พั ฒ น ะ ก ะ ร เ รี ย น รู้ ก ะ ร อ ยู่ ใ น สั ง ค ม                    
พหุวัฒนธรรมของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในพู๊นที่
จังหวัดชะยแดนภะคใต้ ในด้ะนปรฯวัติศะสตร์ ชะติพันธุ์ 
พหุ วัฒน ธ รรม  กะรปรับตัวท ะง
สังคม แลฯหลักกะรศะสนะกับเพู่อน
ต่ะงศะสนิก ผ่ะนฐะนเรียนรู้สังคม
พหุวัฒนธรรมจะกกะรทะกิจกรรม
สันทนะกะร จะนวน 82 ศูนย์ 562 คน  
  
 

2) พัฒนะผู้สอนศูนย์กะรศืกษะอิสละมปรฯจะมัสยิด (ตะดีกะ) 
ด้ะนทักษฯกะรเรียนรู้ของ ปรฯวัติศะสตร์ หลักกะรอยู่ร่วมกับ 
พหุสังคม พหุวัฒนธรรมในเชิงสร้ะงสรรค์ วินัยเชิงบวก เทคนิค
กะรสอนต่ะง ๆ แลฯถอดบทเรียนปัญหะที่พบในตะดีกะ รวมถืง
กะรร่วมแลกเปลี่ยนควะมรู้ด้ะนศะสนะ อภิประยกลุ่มเกี่ยวกับ
ปรฯวัติศะสตร์พหุวัฒนธรรมชะยแดนใต้ โดยกะรทะกิจกรรม
สันทนะกะร จะนวน 82 ศูนย์ 84 คน 
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พัฒนาทักษะชีวิตเยาวชนรุ่นใหม่ในโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้  
1) กะรพัฒนะผู้เรียน หลักสูตรกะรเรียนรู้

ด้ ะน ปรฯ วัติ ศ ะสต ร์ช ะติ พัน ธุ์  พหุ วัฒ น ธ รร ม                  
กะรปรับตัวทะงสังคม แลฯหลักกะรศะสนะกับเพู่อน
ต่ะงศะสนิก ผ่ะนกะรทะกิจกรรมสันทนะกะร            
เ พู่ อ ส ร้ ะง ภู มิ คุ้ ม กั น แ ล ฯ ล ด พ ฤ ติ ก รร ม เ ส่ีย ง                 
เห็นคุณค่ะในตัวเองแลฯผู้อู่น มีกะรคิดวิเคระฯห์
ตัดสินใจ แลฯกะรแก้ปญัหะอย่ะงสร้ะงสรรค์ จัดกะร
กับอะรมณ์แลฯควะมเครียด กะรป๋องกันตนเอง     
แลฯกะรแก้ ไขปัญหะเอะตัวร อดจะกภัยสังคม      
แลฯภัยในรูปแบบอู่น จะนวน 562 คน จะก 41 ศูนย์  
 2) กะรพัฒนะครูผู้สอน หลักสูตรทักษฯ 
กะรเรียนรู้ด้ะนปรฯวัติศะสตร์ หลักกะรอยู่ร่วมกับ
พหุสังคม พหุวัฒนธรรมในเชิงสร้ะงสรรค์ วินัย              
เ ชิ ง บ ว ก  เ ท ค นิ ค ก ะ ร ส อ น ต่ ะ ง  ๆ  แ ล ฯ ก ะ ร                  
ถอดบทเรียนปัญหะที่พบในตะดีกะ ผ่ะนกิจกรรม
สันทนะ “เพู่อนฉัน เพู่อนเธอ” “ควะมหละกหละย..               
ที่มีให้” จะนวน 84 คน จะก 41 ศูนย์  
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ปรบักระบวนทศันผ์ูบ้รหิารโรงเรยีนเอกชนมุง่สันตสุิข 
จังหวัดชายแดนภาคใตอ้ยา่งยัง่ยนื  
 
 
 
 
 
 
 เสริมสร้ะงภูมิคุ้มกันแลฯทัศนคติ เชิงบวกให้แก่ 
ผู้บริหะรโรงเรียน ครู แลฯบุคละกรโรงเรียนเอกชนจังหวัด
ชะยแดนภะคใต้ จะนวนทั๊งส๊ิน 975 คน โดยดะเนินกะร ดังนี๊  
 1 )  พัฒนะผู้บริหะรโรงเรียนเอกชนในพู๊นที่ ให้มี
ศักยภะพในกะรเป็นผู้นะกะรเปลี่ยนแปลง ผู้นะทะงควะมคิด 
แลฯเป็นนักบริหะรมูออะชีพในกะรบริหะรจัดกะรศืกษะให้มี
คุณภะพแลฯมะตรฐะน มีผู้บริหะร ครู แลฯบุคละกร เข้ะร่วม
จะนวน 879 คน   
 2) สร้ะงทัศนคติเชิงบวกต่อหน่วยงะนรัฐแลฯกะรอยู่
ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เป็นผู้นะกะรเปลี่ยนแปลงใน
สถะนศืกษะเอกชนจังหวัดชะยแดนภะคใต้ ศืกษะแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ กะรบริหะรจัดกะรศืกษะที่เน้นผู้เรียนเป็นสะคัญอย่ะง
แท้จริงในโรงเรียนที่มีคุณภะพแลฯมะตรฐะน มีผู้บริหะร
โรงเรียน ครู แลฯ บุคละกรโรงเรียนเอกชนในพู๊นที่จังหวัด
ชะยแดนภะคใต้ เข้ะร่วมจะนวน 96 คน  
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เสรมิสรา้งความมัน่คงและการมรีายได้ของนกัเรยีนในสถานศึกษาเอกชน 
จังหวัดชายแดนภาคใตโ้ดยกระบวนการลูกเสือ  

 เสริมสร้ะงควะมมั่นคงแลฯส่งเสริมอะชีพแลฯระยได้
ให้กับผู้ เ รียนในโรงเ รียนเอกชนจังหวัดชะยแดนภะคใต้                  
ให้กับนักเรียนรฯดับมัธยมศืกษะตอนปละย ในจังหวัดชะยแดน
ภะคใต้ โดยกะรอบรมให้ควะมรู้ ทักษฯ แลฯปรฯสบกะรณ์จริง                 
เพู่อเป็นมัคคุเทศก์ สะมะรถนะไปปรฯยุกต์ใช้ปรฯกอบอะชีพ                  
ใ น วั น ห ยุ ด ช่ ว ง ปิ ด เ ท อ ม  ห รู อ ต่ อ ย อ ด                       
เป็นอะชีพหลักในอนะคตได้ หลักสูตรที่ ใช้               
ในกะรอบรมเป็นหลักสูตรมัคคุเทศก์ที่ได้รับ
ค ว ะ ม อ นุ เ ค ร ะ ฯ ห์ จ ะ ก อุ ท ย ะ น ธ ร ณี ส ตู ล                       
อุทยะนแห่งชะติหมู่ เกะฯเภตระ แลฯชมรม
มัคคุเทศก์สังกัดกรฯทรวงกะรท่องเที่ยว แลฯกีฬะ โดยใช้กรฯบวนกะร
ลูกเสูอผ่ะนฐะนกะรเรียนรู้ต่ะงๆ รวม 4 ฐะนกิจกรรม จะนวน 450 คน  

มหกรรมการแข่งขันกฬีานกัเรยีน 
จังหวัดชายแดนภาคใต ้ 
 ส่งเสริมให้ผู้เรียนในพู๊นที่จังหวัดชะยแดน
ภะคใต้ได้รับพัฒนะทักษฯด้ะนกะรเล่นกีฬะ โดยเฉพะฯ
กี ฬะฟุต บอ ล  เ พู่อ ส่ง เ ส ริม ก ะ รอ อ ก ก ะลั ง ก ะ ย                     
ให้นักเรียนรู้จักแพ้ชนฯ อดทน มุ่งมั่น รับผิดชอบ                  
มีสุขภะพร่ะงกะยที่แข็งแรง แลฯใช้เวละว่ะงให้เกิด
ปรฯโยชน์ ผ่ะนกะรจัดกะรแข่งขันกีฬะฟุตบอลชะย              
รุ่นนักเรียนอะยุไม่เกิน 16 ปึ ของโรงเรียนเอกชน                
ในสังกัด ตะมบริบทพู๊นที่ของแต่ลฯจังหวัดในพู๊นที่
ภะคใต้ชะยแดน  กะรบูรณะกะรขับเคลู่อนร่วมกับภะคีเครูอข่ะยหน่วยงะน องค์กรที่เกี่ยวข้องในพู๊นที่จังหวัด
ชะยแดนภะคใต้ ปรฯกอบด้วย หน่วยงะนควะมมั่นคงในพู๊นที่ กอ.รมน. ภะค 4 ส่วนหน้ะ สะนักงะนสะธะรณสุข
จังหวัดในพู๊นที่ชะยแดนภะคใต้ ตะรวจภูธรในพู๊นที่ จังหวัดชะยแดนภะคใต้ หน่วยงะนกะรศืกษะในพู๊นที่
ชะยแดนใต้ มหะวิทยะลัยกะรกีฬะแห่งชะติ วิทยะเขตยฯละ องค์กะรบริหะรส่วนจังหวัดในพู๊นที่ชะยแดนใต้              
แลฯหน่วยงะนภะครัฐรวมถืงองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง จะนวน 2,885 คน  
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ส่งเสรมิห้องเรยีนพิเศษด้านวิทยาศาสตรบ์รูณาการวิชาอสิลามศึกษา 
ในโรงเรยีนเอกชนพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้  

1) ปรับปรุงแนวทะงแผนกะรจัดกะรเรียนกะร
สอนโปรแกรมห้องเรียนพิเศษด้ะนวิทยะศะสตร์ บูรณะ
กะรวิชะอิสละมศืกษะรฯดับชั๊นมัธยมศืกษะปึที่  1 - 6 
ผู้เข้ะร่วมปรฯชุมปรฯกอบด้วยครูผู้สอนในวิชะฟสิิกส์ เคมี 
ชีววิทยะ แลฯคณิตศะสตร์  จะกโรงเรียนที่ เข้ะร่วม
โครงกะร จะนวน 47 โรง รวมถืงครูที่ รับผิดชอบ
โครงกะร แลฯเจ้ะหน้ะที่จะกสะนักงะนกะรศืกษะเอกชน
จังหวัดปัตตะนี ยฯละ นระธิวะส สงขละ แลฯสตูล รวม
จะนวนทั๊งส๊ิน 330  คน  

2) พัฒนะเทคนิค วิธีกะร กะรใช้สู่อในกะรสอน แลฯ
กะรบริหะรเวละเรียนให้ครบทุกบทเรียน ให้กับครูวิชะ
สะมัญในโรงเรียนเอกชน    สอนศะสนะอิสละมควบคู่วิชะ
สะมัญในพู๊นที่จังหวัดชะยแดนภะคใต้ (วิชะฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยะ แลฯคณิตศะสตร์) เพู่อส่งเสริมฃให้ครูสะมะรถ
จัดกะรเรียนกะรสอนตะมหลักสูตรกะรศืกษะขั๊นพู๊นฐะน
แลฯหลักสูตรอิสละมศืกษะแบบบูรณะกะร 70/30 
(ห้องเรียนพิเศษด้ะนวิทยะศะสตร์บูรณะกะรวิชะอิสละม
ศืกษะ) ได้อย่ะงมีปรฯสิทธิภะพ รวมจะนวน 277 คน           

 3) กะรจัดกะรสอนเข้มรฯยฯส๊ัน เพู่อเพ่ิมพูนควะมรู้ในกะรเตรียมสอบ TPAT ในระยวิชะฟสิิกส์ เคมี 
ชีววิทยะ แลฯคณิตศะสตร์ สะหรับนักเรียนชั๊นมัธยมศืกษะปึที่ 6 สังกัดสะนักงะนคณฯกรรมกะรส่งเสริม
กะรศืกษะเอกชนในพู๊นที่จังหวัดชะยแดนภะคใต้ ผ่ะนรฯบบออนไลน์ Facebook Live ของสช. เพู่อเตรียมสอบ
วัดควะมถนัดวิชะชีพ ซื่งครอบคลุมทะงด้ะนกะรแพทย์ วิทยะศะสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ครุศะสตร์ 
สถะปตัยกรรม แลฯควะมถนัดทะงด้ะนศิลปฯ เปน็กะรสร้ะงโอกะส ควะมเชู่อมั่น แลฯควะมมั่นใจให้แก่นักเรียนใน
จังหวัดชะยแดนใต้สะหรับกะรเตรียมพร้อมในกะรสอบเข้ะมหะวิทยะลัย จะนวน 3,875 คน  
 4) พัฒนะครูผู้สอนวิชะศะสนะอิสละมในกะรบูรณะกะรจัดกะรเรียนกะรสอนตะมโปรแกรมห้องเรียน
พิเศษด้ะนวิทยะศะสตร์ เพู่อให้ครูผู้สอนอิสละมศืกษะมีเทคนิค  วิธีกะร  กะรจัดกะรเรียนกะรสอนในกะร       
บูรณะกะรอิสละมศืกษะได้ จะนวน 61 คน 

ฝุถธศำสตร์ถ่ี 3 
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ค่ายพรโีอลิมปิกวิชาการนักเรยีนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้  

 จัดค่ะยพัฒนะนักเรียนของโรงเรียนในพู๊นที่จังหวัด
ชะยแดนภะคใต้ รฯดับมัธยมศืกษะปทึี่ 1 – 5 สะขะวิชะฟสิิกส์ เคมี 
ชีววิทยะ แลฯคณิตศะสตร์   เพู่อเป็นกะรสร้ะงโอกะสทะงกะร
เรียนรู้แก่นักเรียนมะกย่ิงขื๊น ซื่งมีนักเรียนรฯดับชั๊นมัธยมศืกษะ
ปึที่  1 - 4 จะกโรงเรียนเอกชน แลฯโรงเรียนของรัฐ สมัคร
คัดเลูอกเข้ะค่ะยโครงกะรพรีโอลิมปิกวิชะกะรฯ จะนวนทั๊งส๊ิน 
2,150 คน ผ่ะนกะรคัดเลูอกเข้ะรับ กะรอบรม ค่ะยอบรมทะง
วิชะกะร จะนวน 555 คน แลฯผลสอบคัดเลูอกนักเรียนเพู่อเข้ะ
ค่ะยพรีโอลิมปิกวิชะกะรแบบเข้มข้น ค่ะยที่ 2 มีนักเรียนผ่ะน
เกณฑ์ จะนวน 141 คน หลังจะกจบค่ะยมีนักเรียนที่มีผลสอบแต่
ลฯวิชะได้คฯแนนตะมเกณฑ์ที่กะหนดไว้ใน 4 ระยวิชะ คูอวิชะ
ฟสิิกส์ เคมี ชีววิทยะ แลฯคณิตศะสตร์ จะแนกเหรียญระงวัล
ของแต่ลฯวิชะในสัดส่วนที่เท่ะกัน ดังนี๊ เหรียญทอง จะนวน 1 คน 
เหรียญเงิน จะนวน 2 คน แลฯเหรียญทองแดง จะนวน 4 คน 
รวมทั๊งส๊ิน 28 คน สะหรับนักเรียนที่ได้เหรียญระงวัลจะกค่ะย               
ที่ 2 ทั๊ง 28 คนได้สิทธิ์  ในกะรเข้ะค่ะยที่ 3 เสริมสร้ะงอัจฉริยภะพ
ทะงวิทยะศะสตร์ ณ บ้ะนวิทยะศะสตร์สิ รินธร (สวทช.)                       
เพู่อส่งเสริมแลฯพัฒนะศักยภะพของนักเรียนด้ะนวิทยะศะสตร์ 
ผ่ะนกิจกรรมเสริมสร้ะงปรฯสบกะรณ์จริง ให้นักเรียน ได้ฝุก
ทักษฯ เรียนรู้กะรทะงะนวิจัย เพู่อสร้ะงแรงบันดะลใจบ่มเพะฯ
เยะวชนสู่ควะมเป็นเลิศทะงวิทยะศะสตร์  ซื่งปรฯกอบไปด้วย
กิจกรรมที่น่ะสนใจ อะทิ กิจกรรมนักนวัตกรรมรฯบบอัตโนมัติ,
กิจกรรมเรขะคณิต  ในโลกต่ะงมิติ,กิจกรรมรวมใจชะวค่ะย
สร้ะงสรรค์นวัตกรรม ,กิจกรรมมหัศจรรย์เคมี แลฯกิจกรรม 
Smart Entrepreneur โดยนักเรียนจฯได้เรียนรู้ผ่ะนกะร
ทดลองในห้องปฏิบัติกะร สร้ะงชิ๊นงะนส่ิงปรฯดิษฐ์ด้วยตนเอง 
เรียนรู้ฝุกทักษฯกรฯบวนกะรคิด วะงแผน กะรทะงะนร่วมกันเปน็
ทีม แลฯสะมะรถนะไปปรฯยุกต์ใช้ในกะรแก้ปัญหะได้จริง ใน
อนะคต 
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รำฝงำนประจ ำปี 2565  

เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 พัฒนะคุณภะพกะรศืกษะในพู๊นที่จังหวัดนระธิวะส ปัตตะนี ยฯละ แลฯ 4 อะเภอของจังหวัดสงขละ  
คูอ อะเภอเทพะ อะเภอสฯบ้ะย้อย อะเภอจฯนฯแลฯอะเภอนะทวี โดยกะรสนับสนุนงบปรฯมะณเพู่อเป็นค่ะใช้จ่ะย
ในกะรพัฒนะคุณภะพกะรศืกษะให้ครูโรงเรียนเอกชนในรฯบบได้รับเงินเพ่ิมพิเศษค่ะจ้ะงในกะรพัฒนะ
กะรศืกษะ คนลฯ 2,500 บะท/เดูอน จะนวน 8,297 คน จะก 301 โรง 
 

เงนิอดุหนนุพัฒนาประสิทธภิาพการจัดการศึกษาของโรงเรยีนเอกชน 
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 ยกรฯดับคุณภะพกะรศืกษะโรงเรียนเอกชนปรฯเภทสะมัญศืกษะแลฯโรงเรียนสอนศะสนะควบคู่               
วิชะสะมัญในเขตพัฒนะพิเศษเฉพะฯกิจจังหวัดชะยแดนภะคใต้ เพู่อลดภะรฯแลฯช่วยเหลูอผู้ปกครองในพู๊นที่
จังหวัดชะยแดนภะคใต้ที่มีฐะนฯยะกจนให้มีโอกะสส่งลูกหละนเข้ะถืงสถะนศืกษะที่มีคุณภะพ โดยกะรจัดสรร
เงินอุดหนุนระยบุคคลให้แก่โรงเรียนเอกชนปรฯเภทสะมัญศืกษะ โรงเรียนสอนศะสน ะควบคู่วิชะสะมัญ           
ในจังหวัดปัตตะนี ยฯละ นระธิวะส สตูลแลฯ 4 อะเภอของจังหวัดสงขละ (จฯนฯ เทพะ นะทวี สฯบ้ะย้อย)                    
โดยให้อัตระกะรอุดหนุนเพ่ิมจะกที่ได้รับกะรอุดหนุนเดิมในแต่ลฯรฯดับ ดังนี๊รฯดับก่อนปรฯถมศืกษะแลฯ
ปรฯถมศืกษะ เพ่ิมขื๊นร้อยลฯ 15 รฯดับมัธยมศืกษะขื๊นไป เพ่ิมขื๊นร้อยลฯ 10 ของค่ะใช้จ่ะยระยบุคคลนักเรียน
ภะครัฐ จะนวนนักเรียน 104,074 คน 270 โรง 
 

เงนิอดุหนนุศูนยก์ารศึกษาอสิลามประจ ามสัยดิ (ตาดีกา) 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ้ 
 จัดสรรเงินอุดหนุนให้กับศูนย์กะรศืกษะอิสละมปรฯจะมัสยิด (ตะดีกะ) ใน 5 จังหวัดชะยแดนภะคใต้
เป็นค่ะบริหะรจัดกะรเรียนกะรสอนของศูนย์ ศูนย์ลฯ 2 ,000 บะท/เดูอน จะนวน 2 ,131 ศูนย์ มีผู้เรียน                   
จะนวน 174,176 คน แลฯค่ะตอบแทนครูสอนจริยธรรมศืกษะคนลฯ 3,000 บะท/เดูอน จะนวน 12,006 คน 
 

เงนิอดุหนนุสถาบนัศึกษาปอเนาะ  
 จัดสรรเงินอุดหนุนให้กับสถะบันศืกษะปอเนะฯใน 3 จังหวัดชะยแดนภะคใต้ (ยฯละ ปตัตะนี นระธิวะส) 
เป็นค่ะบริหะรจัดกะรเรียนกะรสอนของสถะบัน แห่งลฯ 1,000 บะท/เดูอน  จะนวน 361 แห่ง มีผู้เรียน                               
32,027 คนแลฯค่ะตอบแทนครูสอนจริยธรรมศืกษะ (โต์ฯครูแลฯผู้ช่วยโต์ฯครู) คนลฯ 2,000 บะท/เดูอน                      
จะนวน 1,034 คน  
 

เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ 
ส าหรับครูผู้สอนศาสนา (ประเภทโรงเรียนในระบบ)  
 จัดสรรเงินอุดหนุนใหก้ับโรงเรียนเอกชนสอนศะสนะอิสละมควบคู่วิชะสะมัญสะหรับครูผู้สอนศะสนะ 
(ปรฯเภทโรงเรียนในรฯบบ) ใน 3 จังหวัดชะยแดนใต้ จะนวน 161 แห่ง (จังหวัด ยฯละ ปัตตะนี นระธิวะส)                     
มีนักเรียน จะนวน 144,513 คน เป็นค่ะตอบแทนครูสอนศะสนะคนๆ ลฯ 2,000 บะท/เดูอน จะนวน 626 คน (แห่งลฯ           
ไม่เกิน 4 คน) 
 

เงนิอุดหนุนโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอิสลามท่ีสอนศาสนาอย่างเดียว  
(ประเภทโรงเรยีนนอกระบบ)  
  
 
  จัดสรรเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนเอกชนสอนศะสนะอิสละมที่สอนศะสนะอย่ะงเดียว (ปรฯเภทโรงเรียนนอก
รฯบบ) ใน 3 จังหวัดชะยแดนภะคใต้ (ยฯละ ปัตตะนี นระธิวะส) จะนวน 10 แห่ง มีนักเรียน จะนวน 830 คน                                  
เปน็ค่ะตอบแทนครูสอนศะสนะคนลฯ 2,000 บะท/เดูอน จะนวน 27 คน (แห่งลฯไม่เกิน 4 คน) 

ฝุถธศำสตร์ถ่ี 3 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การพัฒนาระบบการก ากับดูแล 
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 

เป๋ะหมะย 

    1. รฯบบกะรบริหะรจัดกะรในกะรกะกับดูแลส่งเสริมกะรศืกษะเอกชนมีปรฯสิทธิภะพ 
 ทันสมัย มีควะมเป็นพลวัตร ก้ะวทันบริบทที่เปลี่ยนแปลง 

แนวทะงกะรพัฒนะ 
     1. ปรับบทบะทแลฯโครงสร้ะงในกะรบริหะรงะนของสะนักงะนคณฯกรรมกะรส่งเสริม 
กะรศืกษะเอกชนให้เป็นผู้กะกับดูแลส่งเสริมกะรศืกษะเอกชนให้มีคุณภะพมะตรฐะน (Regulator)  
รวมทั๊งปรับกรฯบวนทัศน์แลฯกรอบแนวคิดของบุคละกรให้รองรับกะรปรับบทบะทของสะนักงะนฯ  
แลฯพัฒนะให้เป็นไปตะมหลักกะรบริหะรกิจกะรบ้ะนเมูองที่ดี  มีควะมซู่อสัตย์สุจริต มีทัศนคติ                  
เป็นผูใ้หบ้รกิะรปรฯชะชนใหเ้กดิควะมสฯดวก รวดเรว็ ไม่เลูอกปฏิบัติ แลฯปฏิบัติหน้ะที่อย่ะงมีปรฯสิทธิภะพ 
     2. พัฒนะรฯบบแลฯกลไกในกะรคุ้มครองผู้บริโภค แลฯรฯบบกะรช่วยเหลูอแลฯดูแลผู้เรียน ครู 
แลฯบุคละกรทะงกะรศืกษะของโรงเรียนเอกชน 
      3. พัฒนะ ปรับปรุงแก้ไข แลฯยกเลิกกฎรฯเบียบ แนวปฏิบัติเพู่อให้สะมะรถอะนวยควะมสฯดวก 
ต่อกะรจัดตั๊งแลฯดะเนินกิจกะรของโรงเรียนเอกชน 
      4. พัฒนะรฯบบข้อมูลแลฯสะรสนเทศเพู่อกะรศืกษะ (Big Data In Education) ที่ครอบคลุม 
ข้อมลูกะรจดักะรศืกษะในแตล่ฯปรฯเภท ข้อมลูสะรสนเทศดะ้นคณุภะพแลฯปรฯสิทธภิะพ ข้อมลูคะ่เละ่เรียน 
(ค่ะธรรมเนียมกะรศืกษะแลฯค่ะธรรมเนียมอู่น) ของแต่ลฯโรงเรียน พร้อมทั๊งนะเทคโนโลยีดิจิทัลมะใช้         
ในกะรปฏิบัติงะนเพู่อให้บริกะรแก่สถะนศืกษะแลฯปรฯชะชน  
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ประชมุเครอืข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน  
  จัดปรฯช ุมคณฯกรรมกะรปรฯสะนแลฯ
ส่งเสริมกะรศืกษะเอกชนทั๊งในรฯบบ จะนวน 7,764 
โรง แลฯนอกรฯบบ จะนวน 3,989 โรง   เพู่อ
ขับเคลู่อนนโยบะยของกรฯทรวงศืกษะธิกะรแลฯนะ
แนวทะงกะรดะเนินงะนส่งเสริมกะรศืกษะเอกชน
สู่กะรปฏิบ ัต ิในรฯดับจังหวัด ผู ้เข ้ะร ่วมปรฯช ุม
ปรฯกอบด้วย คณฯกรรมกะรปรฯสะนแลฯส่งเสริม
กะรศืกษะเอกชนจังหวัด ผู้บริหะร ครู บุคละกร
ท ะง ก ะรศืก ษ ะโ รง เ ร ียน เ อ ก ช น  ข ้ะระช ก ะ ร 
สะน ักงะนศืกษะธ ิกะร/สะน ักงะนกะรศืกษะ
เอกชนจังหวัดแลฯผู้เกี่ยวข้อง จะนวน 77 จังหวัด 
รวมจะนวนทั๊งส๊ิน 3,709 คน  
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจนเิทศและตดิตามการให้เงนิอดุหนนุ 
โรงเรยีนเอกชน  
 1) เสริมสร้ะงควะมเข้ะในกะรใช้จ่ะยเงินอุดหนุน
สะหรับผู้บริหะร แลฯเจ้ะหน้ะที่ผู้ปฏิบัติงะนโรงเรียนเอกชน 
เ รู่อ ง  น โยบะยแลฯ ควะมส ะคัญใ นก ะรบริหะรจัด กะร                 
เงินอุดหนุนของโรงเรียน ดังนี๊  1) เงินอุดหนุนระยบุคคล                 
2) เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปึ 3) เงินอุดหนุนอะหะรเสริม (นม) 
แ ล ฯ  4 )  เ งิ น อุ ด ห นุ น อ ะ ห ะ ร ก ล ะ ง วั น  แ ล ฯ                    
5 )  ก ะ ร บ ริ ห ะ ร จั ด ก ะร ร ฯ บ บ บั ญ ชี โ ร ง เ รี ย น                   
ในภะคใต้  ( จังหวัดกรฯ บ่ี  แลฯตรัง)  แลฯภะค
ตฯวันออกเฉียงเหนูอ (จังหวัดศรีสฯเกษ ยโสธร 
อะนะจเจริญ แลฯสุรินทร์) จะนวน 146 โรง 322 คน  
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2) คณฯกรรมกะรติดตะมแลฯกะกับกะรให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ปรฯเมินกะรติดตะมแลฯกะกับ
กะรใช้เงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน ให้มีควะมถูกต้องตะมรฯเบียบที่กะหนดแลฯที่เกี่ยวข้อง จะนวน 130 โรง 
จะแนกเปน็โรงเรียนในกรุงเทพมหะนคร จะนวน 116 โรง แลฯโรงเรียนในส่วนภูมิภะค จะนวน 14 โรง  
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พัฒนา ทบทวนและปรบัปรงุกฎหมายว่าด้วยโรงเรยีนเอกชน  
 ปรับปรุงกฎหมะยหรูอแนวปฏิ บัติที่ เกี่ ยวข้องกับกะรจัดกะรศืกษะของโรงเรียนเอกชน  
ให้สอดคล้องกับบริบทในปจัจุบัน มีควะมยูดหยุ่น แลฯสฯดวกต่อกะรจัดกะรศืกษะ จะนวน 11 ฉบับ ดังนี๊   
 1) ปรฯกะศคณฯกรรมกะรส่งเสริมกะรศืกษะเอกชน เรู่อง กะหนดปรฯเภทแลฯลักษณฯของโรงเรียน                  
กะรจัดกะรเรียนกะรสอนแลฯหลักสูตรของโรงเรียนนอกรฯบบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 
 2) ปรฯกะศคณฯกรรมกะรส่งเสริมกะรศืกษะเอกชน เรู่อง หลักเกณฑ์ วิธีกะร แลฯเงู่อนไขกะรกู้ยูมเงินจะก
กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในรฯบบ เพู่อพัฒนะคุณภะพกะรเรียนกะรสอนในส่วนของกะรบริหะรกิจกะรโรงเรียน 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 
 3) ปรฯกะศคณฯกรรมกะรส่งเสริมกะรศืกษะเอกชน เรู่อง หลักเกณฑ์ วิธีกะร แลฯเงู่อนไขกะรยูมเงินจะก
กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในรฯบบ สะหรับโรงเรียนเอกชนสอนศะสนะอิสละมภะคใต้ เพู่อพัฒนะคุณภะพกะรเรียน
กะรสอนในส่วนของกะรบริหะรกิจกะรโรงเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 
 4) ปรฯกะศคณฯกรรมกะรส่งเสริมกะรศืกษะเอกชน เรู่อง หลักเกณฑ์ วิธีกะร แลฯเงู่อนไขกะรยูมเงินจะก
กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในรฯบบ สะหรับโรงเรียนเอกชนสอนศะสนะอิสละมภะคใต้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 
 5) ปรฯกะศคณฯกรรมกะรส่งเสริมกะรศืกษะเอกชน เรู่อง หลักเกณฑ์ วิธีกะร แลฯเงู่อนไขกะรกู้ยูมเงินจะก
กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในรฯบบ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565  
 6) ร่ะงปรฯกะศคณฯกรรมกะรส่งเสริมกะรศืกษะเอกชน เรู่อง หลักเกณฑ์ วิธีกะร แลฯเงู่อนไขกะรกู้ยูมเงิน
จะกกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในรฯบบ เพู่อพัฒนะคุณภะพกะรเรียนกะรสอนในส่วนของกะรบริหะรกิจกะรโรงเรียน 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 7) ร่ะงปรฯกะศคณฯกรรมกะรส่งเสริมกะรศืกษะเอกชน เรู่อง หลักเกณฑ์ วิธีกะร แลฯเงู่อนไขกะรยูมเงิน
จะกกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในรฯบบ สะหรับโรงเรียนเอกชนสอนศะสนะอิสละมภะคใต้ เพู่อพัฒนะคุณภะพกะร
เรียนกะรสอนในส่วนของกะรบริหะรกิจกะรโรงเรียน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 8) ร่ะงรฯเบียบกรฯทรวงศืกษะธิกะร ว่ะด้วยกะรกะหนดมะตรกะรช่วยเหลูอนักเรียนในโรงเรียนเอกชน              
เปน็เงินอุดหนุนระยบุคคล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 2565 
 9) ร่ะงรฯเบียบสะนักงะนคณฯกรรมกะรส่งเสริมกะรศืกษะเอกชน ว่ะด้วยเอกสะรหลักฐะนกะรศืกษะตะม
หลักสูตรอิสละมศืกษะฟัรฎูอีนปรฯจะมัสยิด รฯดับอิสละมศืกษะตอนต้น (อิบติดะอียฯฮฺ) พุทธศักระช 2559/                  
ฮิจเระฯฮฺศักระช 1437 สะหรับศูนย์กะรศืกษะอิสละมปรฯจะมัสยิด (ตะดีกะ) พ.ศ. .... 
 10) ร่ะงปรฯกะศคณฯกรรมกะรส่งเสริมกะรศืกษะเอกชน เรู่อง กะรกะหนดหลักเกณฑ์ วิธีกะรรับแลฯกะร
นับอะยุเด็กเข้ะเรียนในโรงเรียนเอกชนในรฯบบ ปรฯเภทนะนะชะติ 
 11) ร่ะงรฯเบียบคณฯกรรมกะรส่งเสริมกะรศืกษะเอกชน ว่ะด้วยกะรอุดหนุนพัฒนะปรฯสิทธิภะพกะรจัด
กะรศืกษะของโรงเรียนเอกชน ในพู๊นที่จังหวัดชะยแดนภะคใต้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
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การสัมมนาฝึกอบรม   
 เสริมสร้ะงปรฯสิทธิภะพในกะรปฏิบัติงะนของ
ข้ะระชกะรแลฯบุคละกรสังกัดสะนักงะนคณฯกรรมกะร
ส่งเสริมกะรศืกษะเอกชน จะนวนทั๊งส๊ิน 469 คน  
  1 )  กะรพัฒนะข้ะระชกะรบรรจุใหม่ 
จะนวน  50 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) กะรพัฒนะบุคละกรกลุ่มสมรรถนฯเฉพะฯ
ด้ะน/หลักสูตรตะมแผนพัฒนะระยบุคคล จะนวน
ทั๊งส๊ิน 49 คน ด้ะนพัสดุ จะนวน 9 คน ด้ะนภะษะจีน 
จ ะ น ว น  1 0  ค น  ด้ ะ น ดิ จิ ทั ล  จ ะ น ว น  2 0  ค น                         
ด้ะนกฎหมะย จะนวน 10 คน  
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  3) กะรพัฒนะอบรมหลักสูตรนักบริหะรรฯดับสูง (ส.นบส.) จะนวน 2 คน แลฯพัฒนะนักบริหะร
รฯดับสูง กรฯทรวงศืกษะธิกะร (นบส.ศธ) จะนวน 1 คน 
   4) พัฒนะหลักสูตรกะรพัฒนะข้ะระชกะรครูแลฯบุคละกรทะงกะรศืกษะก่อนแต่งตั๊งให้มีแลฯ
เลู่อนเป็น  วิทยฐะนฯชะนะญกะรพิเศษแลฯวิทยฐะนฯเชี่ยวชะญ สังกัดสะนักงะนกะรศืกษะเอกชนจังหวัดแลฯ
อะเภอ มีผู้ผ่ะนกะรพัฒนะ จะนวน 22 คน 1) วิทยฐะนฯเชี่ยวชะญ จะนวน 11 คน 2) วิทยฐะนฯชะนะญกะรพิเศษ 
จะนวน 11 คน 
   5) พัฒนะข้ะระชกะรครูแลฯบุคละกรทะงกะรศืกษะก่อนแต่งตั๊งให้ดะรงตะแหน่งผู้บริหะร
สะนักงะนกะรศืกษะเอกชนจังหวัด พัฒนะให้กับผู้ที่ได้รับกะรคัดเลูอกให้ดะรงตะแหน่งรองผู้อะนวยกะร
สะนักงะนกะรศืกษะเอกชนจังหวัด แลฯผู้อะนวยกะรสะนักงะนกะรศืกษะเอกชนจังห วัด หลักสูตร                            
กะรเสริมสร้ะงสมรรถนฯ ผู้เข้ะร่วมอบรมจะนวน 17 คน 

  6) พัฒนะกรฯบวนทัศน์แลฯเสริมสร้ะงบทบะทในกะร
กะกับดูแลกะรศืกษะเอกชน ของสะนักงะนคณฯกรรมกะร
ส่งเสริมกะรศืกษะเอกชน เพู่อให้บุคละกรในหน่วยงะน             
มีควะมรู้ควะมเข้ะใจถืงบทบะทในกะรกะกับดูแลกะรศืกษะ
เอกชน กะรรับฟังถืงนโยบะยที่ เปลี่ยนแปลงไป แลฯกะร                
ปรับกรฯบวนทัศน์แลฯกรอบแนวคิดในกะรปฏิ บัติงะน 
ผู้เข้ะร่วมเป็น ผู้บริหะร ข้ะระชกะร แลฯบุคละกรในสังกัด
ส ะนั ก งะน ค ณ ฯก รรม กะรส่ง เส ริม ก ะรศื ก ษ ะเ อ ก ช น                          
เข้ะร่วมจะนวนทั๊งส๊ิน 331 คน 
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การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศของ สช.  

ศูนย์บริกะรกะรศืกษะเอกชนออนไลน์ (PESO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สะนักงะนคณฯกรรมกะรส่งเสริมกะรศืกษะเอกชน ได้เล็งเห็นควะมสะคัญในกะรขับเคลู่อนกะรพัฒนะ
รฯบบระชกะร 4.0 ด้วยนวัตกรรม แลฯกะรนะเทคโนโลยีดิจิทัลมะเป็นกลไกหลักในกะรอะนวยควะมสฯดวก             
แลฯลดภะรฯแก่ปรฯชะชน (กะรไม่เรียกสะเนะเอกสะรที่ทะงระชกะรออกให้จะกปรฯชะชน) ในปงึบปรฯมะณ 2563 
จืงได้พัฒนะศูนย์บริกะรกะรศืกษะเอกชนออนไลน์ (PESO) เพู่อให้บริกะรกะรบริหะรจัดกะรกะรเพ่ิมสิทธิ์               
กะรเข้ะใช้งะนให้แก่เจ้ะหน้ะที่สะนักงะนคณฯกรรมกะรส่งเสริมกะรศืกษะเอกชน สะนักงะนศืกษะธิกะรจังหวัด 
สะนักงะนกะรศืกษะเอกชนจังหวัด สะนักงะนกะรศืกษะเอกชนอะเภอ โรงเรียนเอกชนแลฯปรฯชะชนทั่วไป           
แลฯเพู่ออะนวยควะมสฯดวกในกะรยู่นคะขอในรูปแบบกะรยู่นเรู่องออนไลน์ผ่ะนรฯบบที่ให้บริกะร ดังนี๊ 

1) รฯบบข้อมูลพู๊นฐะนโรงเรียนเอกชน (PEDB) ให้บริกะรกะรบริหะรจัดกะรข้อมูลโรงเรียนเอกชน              
ทั๊งในรฯบบแลฯนอกรฯบบ ในรูปแบบข้อมูลสะรสนเทศแลฯข้อมูลเชิงสถิติ 

2) รฯบบยู่นเรู่องออนไลน์ (ORSS) ให้บริกะรยู่นเรู่องออนไลน์ มี งะนบริกะรเปิดให้ใช้งะนแล้ว 21                 
งะนบริกะร อะทิ กะรขอใช้ชู่อหรูอเปลี่ยนแปลงชู่อโรงเรียน , กะรยู่นระยงะนกะรแต่งตั๊ง-ถอดถอน 
ผู้อะนวยกะร รองผู้อะนวยกะร ผู้จัดกะร ครูแลฯบุคละกรทะงกะรศืกษะ , กะรยู่นแต่งตั๊ง-ถอดถอน                  
นะยทฯเบียนโรงเรียน กะรจัดทะแลฯจัดส่งแบบระยงะนผู้สะเร็จกะรศืกษะ (ปพ.3) ของโรงเรียนในรฯบบ                    
ปรฯเภทสะมัญศืกษะ แลฯกะรจัดทะแลฯจัดส่งแบบระยงะนผู้สะเร็จกะรศืกษะ (รนช.) ของโรงเรียนในรฯบบ 
ปรฯเภทนะนะชะติ กะรขอรับสนับสนุนครูอะสะสมัครจีน เปน็ต้น   

3) รฯบบจัดกะรข้อมูลชะวต่ะงปรฯเทศในโรงเรียนเอกชน (PFS) ให้บริกะรกะรยู่นเรู่องออนไลน์เกี่ยวกบั 
นักเรียน ครู ผู้สอน บุคละกรชะวต่ะงปรฯเทศ ทั๊งหมด 18 งะนบริกะร อะทิ กะรขอควะมเห็นชอบ/กะรรับ กะร
รับรอง/กะรจะหน่ะยนักเรียนต่ะงปรฯเทศ , กะรเห็นชอบ/กะรระยงะนกะรแต่งตั๊ง/กะรถอดถอน/กะรรับรอง
ครู บุคละกรต่ะงปรฯเทศ ทั๊งโรงเรียนในรฯบบแลฯนอกรฯบบ เปน็ต้น โดยในปงึบปรฯมะณ 2565 ได้เปิดให้บริกะร
กับโรงเรียนในรฯบบ ปรฯเภทสะมัญศืกษะแลฯนะนะชะติ เมู่อวันที่ 19 กันยะยน 2565 แลฯโรงเรียนนอกรฯบบ เมู่อ
วันที่ 27 มกระคม 2566  
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4) รฯบบจัดกะรเอกสะรอิเล็กทรอนิกส์ (EDMS) ให้บริกะรกะรจัดเก็บข้อมูลโรงเรียนเอกชน ทั๊งในรฯบบ
แลฯนอกรฯบบ ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 

5) รฯบบสแกนเอกสะรเข้ะรฯบบ EDMS ให้บริกะรเชู่อมโยงข้อมูลจะกกะรสแกนเอกสะรจะกเครู่อง
สแกนเนอร์เข้ะสู่รฯบบจัดกะรเอกสะรอิเล็กทรอนิกส์ (EDMS) 
 
รฯบบ Single Sign-On สช. (SSO) 

ทะหน้ะที่เป็นตัวแทนในกะร Log in ไปยัง รฯบบอู่นๆ ที่ต้องกะร ทะให้ผู้ใช้งะนไม่จะเป็น                        
ต้องจะ Username แลฯ Password ของแต่ลฯรฯบบ ซื่งง่ะยต่อกะรใช้งะน ขั๊นตอนกะร Login ไม่จะเป็น                 
ต้องกรอก Password ซ๊ะอีกคร๊ัง ซื่งสะมะรถเข้ะใช้งะนได้ตะมสิทธิ์ที่มี คูอ รฯบบงะนทฯเบียน สะหรับโรงเรียน
เอกชน (REGIS)  , รฯบบบริหะรจัดกะรเงินอุดหนุน (PSIS) , ศูนย์บริกะรกะรศืกษะเอกชนออนไลน์ (PESO) , 
รฯบบยู่นเรู่องออนไลน์ (ORSS) ,รฯบบจัดกะรข้อมูลชะวต่ะงปรฯเทศในโรงเรียนเอกชน (PFS) ,รฯบบจัดกะร
เอกสะรอิเล็กทรอนิกส์ (EDMS) , รฯบบศูนย์กละงกะรบูรณะกะรข้อมูลทฯเบียนโรงเรียนแลฯปรฯวัติผู้เรียน                
ครู บุคละกรโรงเรียนเอกชน (PEDC) , รฯบบสะรสนเทศสอนศะสนะอิสละมเอกชน (PEIS) , รฯบบบริหะรงะน
บุคคล ภะยใน สช. (HROPEC) รฯบบสะรสนเทศ ด้ะนกะรปรฯกันคุณภะพกะรศืกษะของโรงเรียนเอกชน (E-
SAR) รฯบบกะรปรฯเมินผลกะรปฏิบัติระชกะร (EVAL) รฯบบแบบสอบถะมออนไลน์ (SURVEY) , รฯบบรับ-ส่ง 
หนังสูอระชกะรอิเล็กทรอนิกส์ (E-DOC)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝุถธศำสตร์ถ่ี 4 
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ส่วนท่ี 4 
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 



  

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรศกึผำเอกชน

  

รำฝงำนประจ ำปี 2565  

ผลกะรทดสอบทะงกะรศืกษะรฯดบัชะตขิัน๊พู๊นฐะน (O-NET) ปกึะรศืกษะ 2564 
ชัน๊ปรฯถมศืกษะปทึี ่6 ชัน๊มธัยมศืกษะปทึี ่3 แลฯชัน๊มธัยมศืกษะปทึี ่6 

 

คฯแนนเฉลี่ย O-NET ปึกะรศืกษะ 2564 ของนักเรียนสังกัด สช. เปรียบเทียบกับรฯดับปรฯเทศ 
 ผลกะรสอบ O-NET ชั๊นปรฯถมศืกษะปึที่ 6 ปึกะรศืกษะ 2564 ของนักเรียนสังกัด สช. เปรียบเทียบกับ

ทุกสังกัด (รฯดับปรฯเทศ) พบว่ะ คฯแนนเฉลี่ยของนักเรียนสังกัด สช. สูงกว่ะ คฯแนนเฉลี่ยรฯดับปรฯเทศทุกวิชะ 
โดยกลุ่มสะรฯกะรเรียนรู้ภะษะไทย มีคฯแนนเฉลี่ยสูงที่สุด (  ̅=53.25) รองลงมะ คูอ กลุ่มสะรฯกะรเรียนรู้
ภะษะอังกฤษ ( ̅=49.92) กลุ่มสะรฯกะรเรียนรู้คณิตศะสตร์ ( ̅=39.85) แลฯ กลุ่มสะรฯกะรเรียนรู้วิทยะศะสตร์ 
( ̅=36.37) ตะมละดับ 

 ผลกะรสอบ O-NET ชั๊นมัธยมศืกษะปทึี่ 3 ปกึะรศืกษะ 2564 ของนักเรียนสังกัด สช. เปรียบเทียบกับทุก
สังกัด (รฯดับปรฯเทศ) พบว่ะ คฯแนนเฉลี่ยของนักเรียนสังกัด สช. สูงกว่ะรฯดับปรฯเทศในกลุ่มสะรฯกะรเรียนรู้
ภะษะอังกฤษ ( ̅=33.49) สะหรับกลุ่มสะรฯกะรเรียนรู้คณิตศะสตร์ ( ̅=24.21) กลุ่มสะรฯกะรเรียนรู้ภะษะไทย 
( ̅=49.56) แลฯกลุ่มสะรฯกะรเรียนรู้วิทยะศะสตร์ ( ̅=31.12) มีคฯแนนเฉลี่ยต่ะกว่ะรฯดับปรฯเทศ 

 ผลกะรสอบ O-NET ชั๊นมัธยมศืกษะปึที่ 6 ปึกะรศืกษะ 2564 ของนักเรียนสังกัด สช. เปรียบเทียบกับ
ทุกสังกัด (รฯดับปรฯเทศ) พบว่ะ คฯแนนเฉลี่ยของนักเรียนสังกัด สช. สูงกว่ะรฯดับปรฯเทศในกลุ่มสะรฯกะรเรียนรู้
ภะษะอังกฤษ ( ̅=26.42)  สะหรับกลุ่มสะรฯกะรเรียนรู้ภะษะไทย ( ̅=41.35) กลุ่มสะรฯกะรเรียนรู้สังคมศืกษะฯ 
( ̅=34.47) กลุ่มสะรฯกะรเรียนรู้คณิตศะสตร์ ( ̅=19.78) แลฯกลุ่มสะรฯกะรเรียนรู้วิทยะศะสตร์ ( ̅=27.45)                   
มีคฯแนนเฉลี่ยต่ะกว่ะรฯดับปรฯเทศ 
 

ระดับ/วิชา ประเทศ สช. จชต. 

ประถมศึกษาปีที ่6 
 

ภาษาไทย 50.38 53.25 43.16 

ภาษาอังกฤษ 39.22 49.92 38.19 

คณิตศาสตร ์ 36.83 39.85 34.85 

วิทยาศาสตร ์ 34.31 36.37 31.22 

มัธยมศึกษาปีที ่3 
 

ภาษาไทย 51.19 49.56 39.78 

ภาษาอังกฤษ 31.11 33.49 28.39 

คณิตศาสตร ์ 24.47 24.21 21.36 

วิทยาศาสตร ์ 31.45 31.12 28.49 

มัธยมศึกษาปีที ่6 
 

ภาษาไทย 46.40 41.35 33.50 

สังคมศึกษาฯ 36.87 34.47 30.38 

ภาษาอังกฤษ 25.56 26.42 21.34 

คณิตศาสตร ์ 21.28 19.78 15.96 

วิทยาศาสตร ์ 28.65 27.45 24.90 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 53.25 49.92 39.85 36.37

ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต ้(จชต.) 43.16 38.19 34.85 31.22

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน (สพฐ.) 49.54 35.46 35.85 33.68

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา (สพม.) 44.79 31.83 34.6 31.67

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 49.54 35.46 35.85 33.68

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 63.72 68.53 52.39 44.13

ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) 40.68 29.11 31.69 30.06

ส านักการศึกษาเมอืงพัทยา (พัทยา) 46.11 35.58 34.97 32.62

โฮมสคูล 66.25 65.23 64.7 50.63

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (สถ.) 49.1 38.05 35.62 33.48

ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (กทม.) 49.81 40.49 36.14 33.58

กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 40.8 30.34 32.56 30.14

รวมทุกสงักัด 50.38 39.22 36.83 34.31

สงักัด
คะแนนเฉลี่ย (X)

ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นประถมศึกษาปทีี ่6 ปกีารศึกษา 2564 จ าแนกตามสังกัด

คฯแนนเฉลี่ย O-NET ปกึะรศืกษะ 2564 ของนักเรียนสังกัด สช. จะแนกตะมสังกัด 
ผลกะรวิเคระฯห์คฯแนนเฉลี่ย O-NET ชั๊นปรฯถมศืกษะปทึี่ 6 ปกึะรศืกษะ 2564 จะแนกตะมสังกัด ดังนี๊ 

วิชะภะษะไทย มีผู้เข้ะสอบ 433,211 คน มีคฯแนนเฉลี่ยรฯดับปรฯเทศ 50.38 คฯแนน เมู่อจะแนกตะมสังกัดแล้ว
พบว่ะ คฯแนนเฉลี่ยของนักเรียนสังกัดสะนักงะนคณฯกรรมกะรส่งเสริมกะรศืกษะเอกชน (สช.) มีผลคฯแนน
เท่ะกับ 53.25 (มีผู้เข้ะสอบ 99,521 คน) ซื่งคฯแนนเฉลี่ยสูงเป็นอันดับ 3 รองจะกโฮมสคูล  ซื่งมีคฯแนนเฉลี่ยสูง
ที่สุด คูอ 66.25 (มีผู้เข้ะสอบ 8 คน) แลฯสะนักงะนปลัดกรฯทรวงกะรอุดมศืกษะ วิทยะศะสตร์ วิจัยแลฯนวัตกรรม 
(อว.) มีคฯแนนเฉลี่ย 63.72 (มีผู้เข้ะสอบ 2,430 คน) 

วิชะภะษะอังกฤษ มีผู้เข้ะสอบ 433,055 คน มีคฯแนนเฉลี่ยรฯดับปรฯเทศ 39.22 คฯแนน เมู่อจะแนกตะมสังกัด
แล้วพบว่ะ คฯแนนเฉลี่ยของนักเรียนสังกัดสะนักงะนคณฯกรรมกะรส่งเสริมกะรศืกษะเอกชน (สช.) มีผลคฯแนน
เท่ะกับ 49.92 (มีผู้เข้ะสอบ 99,485 คน) ซื่งคฯแนนเฉลี่ยสูงเป็นอันดับ 3 รองจะกสะนักงะนลัดกรฯทรวงกะร
อุดมศืกษะ วิทยะศะสตร์ วิจัยแลฯนวัตกรรม (อว.) ซื่งมีคฯแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คูอ 68.53 (มีผู้เข้ะสอบ 2,429 คน) 
แลฯโฮมสคูล มีคฯแนนเฉลี่ย 65.23 (มีผู้เข้ะสอบ 8 คน)  

วิชะคณิตศะสตร์ มีผู้เข้ะสอบ 433,026 คน มีคฯแนนเฉลี่ยรฯดับปรฯเทศ 36.83 คฯแนน เมู่อจะแนกตะมสังกัด
แล้วพบว่ะ คฯแนนเฉลี่ยของนักเรียนสังกัดสะนักงะนคณฯกรรมกะรส่งเสริมกะรศืกษะเอกชน (สช.) มีผลคฯแนน
เท่ะกับ 39.85 (มีผู้เข้ะสอบ 99,479 คน) ซื่งคฯแนนเฉลี่ยสูงเป็นอันดับ 3 รองจะกโฮมสคูล ซื่งมีคฯแนนเฉลี่ยสูง
ที่สุด คูอ 64.70 (มีผู้เข้ะสอบ 8 คน) แลฯสะนักงะนปลัดกรฯทรวงกะรอุดมศืกษะ วิทยะศะสตร์ วิจัยแลฯนวัตกรรม 
(อว.) มีคฯแนนเฉลี่ย 52.39 (มีผู้เข้ะสอบ 2,428 คน)  

วิชะวิทยะศะสตร์ มีผู้เข้ะสอบ 433,062 คน มีคฯแนนเฉลี่ยรฯดับปรฯเทศ 34.31 คฯแนน เมู่อจะแนกตะมสังกัด
แล้วพบว่ะ คฯแนนเฉลี่ยของนักเรียนสังกัดสะนักงะนคณฯกรรมกะรส่งเสริมกะรศืกษะเอกชน (สช.) มีผลคฯแนน
เท่ะกับ 36.37 (มีผู้เข้ะสอบ 99,480 คน) ซื่งคฯแนนเฉลี่ยสูงเป็นอันดับ 3 รองจะกโฮมสคูล ซื่งมีคฯแนนเฉลี่ยสูง
ที่สุด คูอ 50.63 (มีผู้เข้ะสอบ 8 คน) แลฯสะนักงะนปลัดกรฯทรวงกะรอุดมศืกษะ วิทยะศะสตร์ วิจัยแลฯนวัตกรรม 
(อว.) มีคฯแนนเฉลี่ย 44.13 (มีผู้เข้ะสอบ 2,429 คน) 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์
ส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการศึกษาเอกชน (สช.) 49.56 33.49 24.21 31.12

ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) 39.78 28.39 21.36 28.49

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 52.13 30.79 24.75 31.67

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 54.53 32.71 26.45 32.69

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 46.68 26.45 20.9 29.36

ส านักงานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 67.73 56.18 45.22 42.93

ส านักบรหิารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) 42.99 25.65 19.6 28.66

ส านักการศึกษาเมืองพัทยา (พัทยา) 50.41 30.28 22.18 30.58

กรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน (สถ.) 46.92 28.04 21.55 29.68

ส านักการศึกษากรงุเทพมหานคร (กทม.) 51.02 29.59 21.47 30.28

สถาบนัพลศึกษา (สพล.) 43.49 26.6 20.2 27.8

สถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป ์(สบศ.) 53.5 28.95 21.59 29.52

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) 36.32 25.26 19.07 28.02

กองบญัชาการต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 43.62 25.26 19.7 29.1

รวมทกุสังกัด 51.19 31.11 24.47 31.45

สงักัด
คะแนนเฉลี่ย (X)

ตารางแสดงคะแนนเฉลีย่ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่3 ปกีารศึกษา 2564 จ าแนกตามสงักัด

ผลกะรวิเคระฯห์คฯแนนเฉลี่ย O-NET ชั๊นมัธยมศืกษะปทึี่ 3 ปกึะรศืกษะ 2564 จะแนกตะมสังกัด ดังนี๊ 
วิชะภะษะไทย มีผู้เข้ะสอบ 336,696 คน มีคฯแนนเฉลี่ยรฯดับปรฯเทศ 51.19 คฯแนน เมู่อจะแนกตะม

สังกัดแล้วพบว่ะ คฯแนนเฉลี่ยของนักเรียนสังกัดสะนักงะนคณฯกรรมกะรส่งเสริมกะรศืกษะเอกชน (สช.) มีผล
คฯแนนเท่ะกับ 49.56 (มีผู้เข้ะสอบ 50,406 คน) ซื่งคฯแนนเฉลี่ยสูงเป็นอันดับ 7 โดยโรงเรียนสะนักงะน
ปลัดกรฯทรวงกะรอุดมศืกษะ วิทยะศะสตร์ วิจัยแลฯนวัตกรรม (อว.) มีคฯแนนเฉลี่ยสูงที่สุด 67.63  (มีผู้เข้ะสอบ 
3,494 คน) รองลงมะ คูอ โรงเรียนสังกัดสะนักงะนเขตพู๊นที่กะรมัธยมศืกษะ มีคฯแนนเฉลี่ย 54.53 (มีผู้เข้ะสอบ 
169,632 คน) แลฯโรงเรียนสังกัดสถะบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์มีคฯแนนเฉลี่ย 53.50 (มีผู้เข้ะสอบ 462 คน)  

วิชะภะษะอังกฤษ มีผู้เข้ะสอบ 335,135 คน มีคฯแนนเฉลี่ยรฯดับปรฯเทศ 31.11 คฯแนน เมู่อจะแนกตะม
สังกัดแล้ว พบว่ะ คฯแนนเฉลี่ยของนักเรียนสังกัดสะนักงะนคณฯกรรมกะรส่งเสริมกะรศืกษะเอกชน (สช.) มี
ผลคฯแนนเท่ะกับ 33.49 (มีผู้เข้ะสอบ 50,307 คน) ซื่งคฯแนนเฉลี่ยสูงเป็นอันดับ 2 รองจะกโรงเรียนสังกัด
ปลัดกรฯทรวงกะรอุดมศืกษะ วิทยะศะสตร์ วิจัยแลฯนวัตกรรม (อว.) มีคฯแนนเฉลี่ยสูงที่สุด 56.18 (มีผู้เข้ะสอบ 
3,489 คน)   

วิชะคณิตศะสตร์ มีผู้เข้ะสอบ 336,284 คน มีคฯแนนเฉลี่ยรฯดับปรฯเทศ 24.47 คฯแนน เมู่อจะแนกตะม
สังกัดแล้ว พบว่ะ โรงเรียนสังกัดสะนักงะนคณฯกรรมกะรส่งเสริมกะรศืกษะเอกชน (สช.) มีผลคฯแนนเท่ะกับ 
24.21 (มีผู้เข้ะสอบ 50,315 คน) ซื่งคฯแนนเฉลี่ยสูงเป็นอันดับ 3 รองจะกโรงเรียนสังกัดปลัดกรฯทรวงกะร
อุดมศืกษะ วิทยะศะสตร์ วิจัยแลฯนวัตกรรม (อว.) มีคฯแนนเฉลี่ยสูงสุด 45.22 (มีผู้เข้ะสอบ 3,496 คน) แลฯ
โรงเรียนสังกัดสะนักงะนเขตพู๊นที่กะรมัธยมศืกษะ มีคฯแนนเฉลี่ย 26.45 (มีผู้เข้ะสอบ 169,416 คน) 

วิชะวิทยะศะสตร์ มีผู้เข้ะสอบ 335,583 คน มีคฯแนนเฉลี่ยรฯดับปรฯเทศ 31.45 คฯแนน  เมู่อจะแนกตะม
สังกัดแล้ว พบว่ะ โรงเรียนสังกัดสะนักงะนคณฯกรรมกะรส่งเสริมกะรศืกษะเอกชน (สช.) มีผลคฯแนนเท่ะกับ 
31.12 (มีผู้เข้ะสอบ 50,346 คน) ซื่งคฯแนนเฉลี่ยสูงเป็นอันดับ 3 รองโรงเรียนสังกัดสะนักงะนปลัดกรฯทรวง
กะรอุดมศืกษะ วิทยะศะสตร์ วิจัยแลฯนวัตกรรม (อว.) มีคฯแนนเฉลี่ยสูงที่สุด 42.93  (มีผู้เข้ะสอบ 3,487 คน) 
แลฯโรงเรียนสังกัดสะนักงะนเขตพู๊นที่กะรมัธยมศืกษะ มีคฯแนนเฉลี่ยเท่ะกับ 32.69 คฯแนน (มีผู้เข้ะสอบ 
168,778 คน)  
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ผลกะรวิเคระฯห์คฯแนนเฉลี่ย O-NET ชั๊นมัธยมศืกษะปทึี่ 6 ปกึะรศืกษะ 2563 จะแนกตะมสังกัด ดังนี๊ 

วิชะภะษะไทย มีผู้เข้ะสอบ 363,113 คน มีคฯแนนเฉลี่ยรฯดับปรฯเทศ 44.36 คฯแนน เมู่อจะแนกตะม
สังกัดแล้วพบว่ะ คฯแนนเฉลี่ยของนักเรียนสังกัดสะนักงะนคณฯกรรมกะรส่งเสริมกะรศืกษะเอกชน (สช.) มีผล
คฯแนนเท่ะกับ 41.84 (มีผู้เข้ะสอบ 48,899 คน) ซื่งคฯแนนเฉลี่ยสูงเป็นอันดับ 9 โดยสังกัดที่มี คฯแนนเฉลี่ย
รฯดับปรฯเทศสูงที่สุด คูอ ในกะกับกรฯทรวงศืกษะธิกะร มีคฯแนนเฉลี่ย 78.15 (มีผู้เข้ะสอบ 155 คน) รองลงมะ 
คูอ สะนักงะนปลัดกรฯทรวงกะรอุดมศืกษะ วิทยะศะสตร์ วิจัยแลฯนวัตกรรม (อว.) มีคฯแนนเฉลี่ย 59.58 (มีผู้
เข้ะสอบ 4,815 คน) แลฯกองทัพเรูอ (ทร.) มีคฯแนนเฉลี่ย 58.50 (มีผู้เข้ะสอบ 1 คน) ตะมละดับ 

วิชะสังคมศืกษะฯ มีผู้ เข้ ะสอบ 366,1 17  คน มีคฯแนนเฉ ลี่ ยรฯดับปรฯเทศ 35 .93 คฯแนน  
เมู่อจะแนกตะมสังกัดแล้วพบว่ะ คฯแนนเฉลี่ยของนักเรียนสังกัดสะนักงะนคณฯกรรมกะรส่งเสริมกะรศืกษะ
เอกชน (สช.) มีผลคฯแนนเท่ะกับ 34.57 (มีผู้เข้ะสอบ 49,493 คน) ซื่งคฯแนนเฉลี่ยสูงเปน็อันดับ 9 โดยสังกัดที่มี 
คฯแนนเฉลี่ยรฯดับปรฯเทศสูงที่สุด คูอ ในกะกับกรฯทรวงศืกษะธิกะร มีคฯแนนเฉลี่ย 59.33 (มีผู้เข้ะสอบ 155 คน) 
รองลงมะ คูอ กองทัพเรูอ (ทร.) มีคฯแนนเฉลี่ย 48.00 (มีผู้เข้ะสอบ 1 คน) แลฯสะนักงะนปลัดกรฯทรวง  
กะรอุดมศืกษะ วิทยะศะสตร์ วิจัยแลฯนวัตกรรม (อว.) มีคฯแนนเฉลี่ย 43.76 (มีผู้เข้ะสอบ 4,901 คน) ตะมละดับ 

วิชะภะษะอังกฤษ  มีผู้เข้ะสอบ 365,170 คน มีคฯแนนเฉลี่ยรฯดับปรฯเทศ 29.94 คฯแนน เมู่อจะแนกตะม
สังกัดแล้วพบว่ะ คฯแนนเฉลี่ยของนักเรียนสังกัดสะนักงะนคณฯกรรมกะรส่งเสริมกะรศืกษะเอกชน (สช.) มีผล
คฯแนนเท่ะกับ 32.03 (มีผู้เข้ะสอบ 49,244 คน) ซื่งคฯแนนเฉลี่ยสูงเป็นอันดับ 7 โดยสังกัดที่มีคฯแนนเฉลี่ย
รฯดับปรฯเทศสูงที่สุด คูอ ในกะกับกรฯทรวงศืกษะธิกะร มีคฯแนนเฉลี่ย 80.68 (มีผู้เข้ะสอบ 155 คน) รองลงมะ
คูอ สะนักงะนปลัดกรฯทรวงกะรอุดมศืกษะฯ (อว.) คฯแนนเฉลี่ย 53.40 (มีผู้ เข้ะสอบ 4 ,879 คน) แลฯ
กองทัพอะกะศ (ทอ.) คฯแนนเฉลี่ย 52.73 (มีผู้เข้ะสอบ 133 คน) ตะมละดับ  

วิชะคณิตศะสตร์ มีผู้ เข้ะสอบ 365,770 คน มีคฯแนนเฉลี่ยรฯดับปรฯเทศ 26.04 คฯแนน  
เมู่อจะแนกตะมสังกัดแล้วพบว่ะ คฯแนนเฉลี่ยของนักเรียนสังกัดสะนักงะนคณฯกรรมกะรส่งเสริมกะรศืกษะ
เอกชน (สช.) มีผลคฯแนนเท่ะกับ 25.42 (มีผู้เข้ะสอบ 49,371 คน) ซื่งคฯแนนเฉลี่ยสูงเป็นอันดับ 9 โดยสังกัดที่มี
คฯแนนเฉลี่ยรฯดับปรฯเทศสูงที่สุด คูอ ในกะกับกรฯทรวงศืกษะธิกะร มีคฯแนนเฉลี่ย 89.76 (มีผู้เข้ะสอบ 155 คน) 
รองลงมะคูอ กองทัพอะกะศ (ทอ.) คฯแนนเฉลี่ย 59.92 (มีผู้เข้ะสอบ 133 คน) แลฯสังกัดสถะบันวิชะกะรป๋องกัน
ปรฯเทศ (สปท.) คฯแนนเฉลี่ย 49.26 (มีผู้เข้ะสอบ 321 คน) ตะมละดับ  

วิชะวิทยะศะสตร์ มีผู้เข้ะสอบ 362,284 คน มีคฯแนนเฉลี่ยรฯดับปรฯเทศ 32.68 คฯแนน เมู่อจะแนกตะม
สังกัดแล้วพบว่ะ คฯแนนเฉลี่ยของนักเรียนสังกัดสะนักงะนคณฯกรรมกะรส่งเสริมกะรศืกษะเอกชน (สช.) มีผล
คฯแนนเท่ะกับ 31.62 (มีผู้เข้ะสอบ 48,781 คน) ซื่งคฯแนนเฉลี่ยสูงเป็นอันดับ 9 โดยสังกัดที่มีคฯแนนเฉลี่ย 
รฯดับปรฯเทศสูงที่สุด คูอ ในกะกับกรฯทรวงศืกษะธิกะร มีคฯแนนเฉลี่ย 81.72 (มีผู้เข้ะสอบ 155 คน) รองลงมะคูอ 
กองทัพเรูอ (ทร.) คฯแนนเฉลี่ย 74.20 (มีผู้เข้ะสอบ 1 คน) แลฯกองทัพอะกะศ (ทอ.) คฯแนนเฉลี่ย 48.22 (มีผู้เข้ะ
สอบ 133 คน) ตะมละดับ 
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 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรศกึผำเอกชน

  

รำฝงำนประจ ำปี 2565  

 

สังกัด 
คะแนนเฉลี่ย (X) 

ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์

ส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  41.84 34.57 32.03 25.42 31.62 
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวดัชายแดนภาคใต้ (จชต.) 33.50 30.38 21.34 15.96 24.90 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  45.22 36.32 29.73 26.33 33.04 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)  45.32 36.37 29.81 26.42 33.11 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา (สพป.)  36.60 32.68 23.46 19.11 27.78 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

59.58 43.76 53.40 46.98 47.03 

ในก ากับกระทรวงศึกษาธิการ (ในก ากบั) 78.15 59.33 80.68 89.76 81.72 
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)  34.27 32.02 21.88 17.97 26.66 
ส านักการศึกษาเมืองพัทยา (พัทยา)  52.30 38.13 34.78 27.45 34.70 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)  38.79 33.54 24.49 20.86 28.94 
ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (กทม.)  40.78 33.44 26.76 21.44 29.52 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.)  50.88 39.28 44.20 49.26 43.06 
กองทัพเรือ (ทร.)  58.50 48.00 51.25 46.88 74.20 
กองทัพอากาศ (ทอ.)  58.22 41.86 52.73 59.92 48.22 
สถาบันพลศึกษา (สพล.) 31.05 30.42 21.50 16.79 25.17 
สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป์ (สบศ.)  36.99 31.82 23.49 17.49 26.41 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ (พศ.)  32.04 30.55 22.22 17.50 25.36 
กลุ่มโรงเรียนเน้นด้านวิทยาศาสตร์ (เนน้วิทย์)  67.07 46.93 54.16 64.85 59.45 
 - กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (จภ.) 65.92 45.54 50.60 61.73 56.65 
 - โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ ์(มวส.) 78.15 59.33 80.68 89.76 81.72 
 - โรงเรียนก าเนิดวทิย์ (กว.)  70.79 53.31 81.75 85.29 78.17 

รวมทุกสังกัด  44.36 35.93 29.94 26.04 32.68 
ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามสังกัด 

 

จะนวนนักเรียนมีคฯแนนผลกะรทดสอบทะงกะรศืกษะรฯดับชะติขั๊นพู๊นฐะน O-NET ปกึะรศืกษะ 2564 แต่ลฯวิชะ
ที่ผ่ะนเกณฑ์คฯแนนร้อยลฯ 50 

 ผลกะรสอบ O-NET ชั๊นปรฯถมศืกษะปึที่  6 ปึกะรศืกษะ 2564 พบว่ะ ภะพรวมโรงเรียนเอกชน                   
ทั่วปรฯเทศ มีจะนวนนักเรียนที่มีคฯแนนเฉลี่ยแต่ลฯวิชะผ่ะนเกณฑ์คฯแนนร้อยลฯ 50 โดยในกลุ่มสะรฯกะรเรียนรู้
ภะษะไทย มีจะนวนมะกที่สุด (ร้อยลฯ 58.83) รองลงมะคูอกลุ่มสะรฯกะรเรียนรู้ภะษะอังกฤษ (ร้อยลฯ 44.48) 
กลุ่มสะรฯกะรเรียนรู้คณิตศะสตร์ (ร้อยลฯ 22.14) แลฯ กลุ่มสะรฯกะรเรียนรู้วิทยะศะสตร์ (ร้อยลฯ 16.22) 
ตะมละดับ สะหรับภะพรวมโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชะยแดนภะคใต้ มีจะนวนนักเรียนที่มีคฯแนนเฉลี่ยแต่ลฯวิชะ
ผ่ะนเกณฑ์คฯแนนร้อยลฯ 50 โดยในกลุ่มสะรฯกะรเรียนรู้ภะษะไทย มีจะนวนมะกที่สุด (ร้อยลฯ 35.80) รองลงมะ
คูอ กลุ่มสะรฯกะรเรียนรู้ภะษะอังกฤษ (ร้อยลฯ 22.64) กลุ่มสะรฯกะรเรียนรู้คณิตศะสตร์ (ร้อยลฯ 12.54)                              
แลฯ กลุ่มสะรฯกะรเรียนรู้วิทยะศะสตร์ (ร้อยลฯ 8.34) ตะมละดับ   
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 ผลกะรสอบ O-NET ชั๊นมัธยมศืกษะปทึี่ 3 ปกึะรศืกษะ 2564 พบว่ะ ภะพรวมโรงเรียนเอกชนทั่วปรฯเทศ 
มีจะนวนนักเรียนที่มีคฯแนนเฉลี่ยแต่ลฯวิชะผ่ะนเกณฑ์คฯแนนร้อยลฯ 50 โดยในกลุ่มสะรฯกะรเรียนรู้ภะษะไทย       
มีจะนวนมะกที่สุด (ร้อยลฯ 76.54) รองลงมะคูอ   กลุ่มสะรฯกะรเรียนรู้ภะษะอังกฤษ (ร้อยลฯ 14.27) กลุ่มสะรฯ
กะรเรียนรู้คณิตศะสตร์ (ร้อยลฯ 5.35) แลฯ กลุ่มสะรฯกะรเรียนรู้วิทยะศะสตร์ (ร้อยลฯ 4.40) ตะมละดับ สะหรับ
ภะพรวมโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชะยแดนภะคใต้ มีจะนวนนักเรียนที่มีคฯแนนเฉลี่ยแต่ลฯวิชะผ่ะนเกณฑ์คฯแนน
ร้อยลฯ 50 โดยในกลุ่มสะรฯกะรเรียนรู้ภะษะไทย มีจะนวนมะกที่สุด (ร้อยลฯ 55.66) รองลงมะคูอ กลุ่มสะรฯ           
กะรเรียนรู้ภะษะอังกฤษ (ร้อยลฯ 4.89) กลุ่มสะรฯกะรเรียนรู้คณิตศะสตร์ (ร้อยลฯ 2.58) แลฯ กลุ่มสะรฯ                 
กะรเรียนรู้วิทยะศะสตร์ (ร้อยลฯ 2.18) ตะมละดับ 

 ผลกะรสอบ O-NET ชั๊นมัธยมศืกษะปทึี่ 6 ปกึะรศืกษะ 2564 พบว่ะ ภะพรวมโรงเรียนเอกชนทั่วปรฯเทศ 
มีจะนวนนักเรียนที่มีคฯแนนเฉลี่ยแต่ลฯวิชะผ่ะนเกณฑ์คฯแนนร้อยลฯ 50 โดยในกลุ่มสะรฯกะรเรียนรู้ภะษะไทย                
มีจะนวนมะกที่สุด (ร้อยลฯ 30.69) รองลงมะคูอ  กลุ่มสะรฯกะรเรียนรู้ภะษะอังกฤษ (ร้อยลฯ 8.53) กลุ่มสะรฯกะร
เรียนรู้สังคมศืกษะฯ (ร้อยลฯ 5.75) กลุ่มสะรฯกะรเรียนรู้คณิตศะสตร์ (ร้อยลฯ 4.12) แลฯ กลุ่มสะรฯกะรเรียนรู้
วิทยะศะสตร์ (ร้อยลฯ 1.63) ตะมละดับ สะหรับภะพรวมโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชะยแดนภะคใต้ มีจะนวน
นักเรียนที่มีคฯแนนเฉลี่ยแต่ลฯวิชะผ่ะนเกณฑ์คฯแนนร้อยลฯ 50 โดยในกลุ่มสะรฯกะรเรียนรู้ภะษะไทย มีจะนวน
มะกที่สุด (ร้อยลฯ 12.08) รองลงมะคูอ กลุ่มสะรฯกะรเรียนรู้ภะษะอังกฤษ (ร้อยลฯ 1.54) กลุ่มสะรฯกะรเรียนรู้
สังคมศืกษะฯ (ร้อยลฯ 1.28) กลุ่มสะรฯกะรเรียนรู้คณิตศะสตร์ (ร้อยลฯ 0.81) แลฯ กลุ่มสะรฯกะรเรียนรู้
วิทยะศะสตร์ (ร้อยลฯ 0.33) ตะมละดับ 

 

ระดับชั้น  วิชา 
ภาพรวมโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ ภาพรวมโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต ้

จ านวน 
ผู้เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

จ านวนผู้ผ่าน 
50% 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน 
ผู้เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

จ านวนผู้ผ่าน 
50% 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ป.6 

ไทย 99,521 53.25 8,547 58.83 9,216 43.16 3,299 35.80 
อังกฤษ 99,485 49.92 44,611 44.84 9,214 38.19 2,086 22.64 
คณิต 99,479 39.85 22,022 22.14 9,212 34.85 1,155 12.54 
วิทย ์ 99,480 36.37 16,140 16.22 9,212 31.22 768 8.34 

ม.3 

ไทย 50,406 49.56 38,582 76.54 12,690 39.78 7,063 55.66 
อังกฤษ 50,307 33.49 7,180 14.27 12,638 28.39 618 4.89 
คณิต 50,315 24.21 2,690 5.35 12,641 21.36 326 2.58 
วิทย ์ 50,346 31.12 2,216 4.40 12,663 28.49 276 2.18 

ม.6 

ไทย 11,855 41.35 3,638 30.69 5,058 33.50 611 12.08 
สังคม 13,006 34.47 748 5.75 5,544 30.38 71 1.28 
อังกฤษ 13,006 26.42 1,109 8.53 5,574 21.34 86 1.54 
คณิต 13,165 19.78 543 4.12 5,666 15.96 46 0.81 
วิทย ์ 11,855 27.45 193 1.63 5,121 24.90 17 0.33 

คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน O-NET แต่ละวิชาท่ีผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 
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คฯแนนเฉลี่ย I-NET ปึกะรศืกษะ 2564 ของนักเรียนสังกัด สช. (5 จังหวัดชะยแดนภะคใต้) เปรียบเทียบกับ
รฯดับปรฯเทศ 

 ผลกะรสอบ I-NET รฯดับอิสละมศืกษะตอนต้น ปึกะรศืกษะ 2564 ของนักเรียนสังกัด สช. (5 จังหวัด
ชะยแดนภะคใต้) เปรียบเทียบกับรฯดับปรฯเทศ พบว่ะ คฯแนนเฉลี่ยของนักเรียนสังกัด สช. (5 จังหวัดชะยแดน
ภะคใต้) ต่ะกว่ะ คฯแนนเฉลี่ยรฯดับปรฯเทศทุกวิชะ โดยกลุ่มสะรฯกะรเรียนรู้อัลอัคละค มีคฯแนนเฉลี่ยสูงที่สุด 
( ̅=58.19) รองลงมะ 3 อันดับแรก คูอ กลุ่มสะรฯกะรเรียนรู้อัตตะรีค ( ̅=42.35) กลุ่มสะรฯกะรเรียนรู้ภะษะมละยู 
( ̅=35.99) แลฯกลุ่มสะรฯกะรเรียนรู้อัลกุรอะน - อัตตัฟซีร ( ̅=34.80) ตะมละดับ 

 ผลกะรสอบ I-NET รฯดับอิสละมศืกษะตอนกละง ปกึะรศืกษะ 2564 ของนักเรียนสังกัด สช. (5 จังหวัด
ชะยแดนภะคใต้) เปรียบเทียบกับรฯดับปรฯเทศ พบว่ะ คฯแนนเฉลี่ยของนักเรียนสังกัด สช. (5 จังหวัดชะยแดน
ภะคใต้) ต่ะกว่ะ คฯแนนเฉลี่ยรฯดับปรฯเทศทุกวิชะ โดยกลุ่มสะรฯกะรเรียนรู้อัลอะกีดฯฮฺ มีคฯแนนเฉลี่ยสูงที่สุด 
( ̅=51.02) รองลงมะ 3 อันดับแรก คูอ กลุ่มสะรฯกะรเรียนรู้อัตตะรีค ( ̅=42.79) กลุ่มสะรฯกะรเรียนรู้อัลอัคละค 
( ̅=42.42) แลฯกลุ่มสะรฯกะรเรียนรู้ภะษะมละยู ( ̅=38.81) ตะมละดับ 

ผลกะรสอบ I-NET รฯดับอิสละมศืกษะตอนปละย ปึกะรศืกษะ 2564 ของนักเรียนสังกัด สช.                  
(5 จังหวัดชะยแดนภะคใต้) เปรียบเทียบกับรฯดับปรฯเทศ พบว่ะ คฯแนนเฉลี่ยของนักเรียนสังกัด สช. (5 จังหวัด
ชะยแดนภะคใต้) ต่ะกว่ะ คฯแนนเฉลี่ยรฯดับปรฯเทศทุกวิชะ โดยกลุ่มสะรฯกะรเรียนรู้อัลอัคละค มีคฯแนนเฉลี่ย
สูงที่ สุด (  ̅=48.37) รองลงมะ 3 อันดับแรก คูอ กลุ่มสะรฯกะรเรียนรู้อัลฟิกฮฺ  ( ̅=37.64) กลุ่มสะรฯ                     
กะรเรียนรู้อัลอะกีดฯฮฺ ( ̅=35.69) แลฯกลุ่มสะรฯกะรเรียนรู้ภะษะมละยู ( ̅=35.60) ตะมละดับ 

สาระการเรยีนรู้ 
ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง ระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย 

ค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ค่าเฉลี่ย 
จชต. 

ค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ค่าเฉลี่ย  
จชต. 

ค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ค่าเฉลี่ย จชต. 

อัลกุรอาน - อัตตัฟซีร 37.25 34.80 37.61 37.86 35.34 34.58 
อัลหะดีษ 32.62 32.59 35.42 35.63 33.98 34.06 
อัลอากีดะฮ ฺ 35.26 33.11 50.87 51.02 35.93 35.69 
อัลฟิกฮ ฺ 35.87 34.10 36.17 36.06 37.89 37.64 
อัตตารีค 43.50 42.35 42.56 42.79 31.27 31.37 
อัลอัคลาค 58.68 58.19 42.09 42.42 49.29 48.37 
ภาษามลาย ู 39.74 35.99 40.92 38.81 37.04 35.60 
ภาษาอาหรับ 30.92 27.37 27.92 27.30 21.97 21.37 

คะแนนเฉลี่ยรวม 39.23 37.31 39.20 39.20 35.34 35.34 

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2564 
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สะนกังะนคณฯกรรมกะรส่งเสรมิกะรศืกษะเอกชน 
งบแสดงฐะนฯกะรเงนิ 

ณ วนัที่ 30 กนัยะยน 2565 

       
      

 (หนว่ย:บะท)  

   
หมะยเหต ุ 2565 

 
2564 

สนิทรพัย ์
     

 
สนิทรพัยห์มนุเวยีน 

    
  

เงินสดแลฯระยกะรเทียบเท่ะเงินสด 5             91,995,809.54  
 

         28,390,155.73  

  
ลูกหนี๊รฯยฯสั๊น 6           417,727,350.22  

 
       295,800,558.71  

  
วัสดุคงเหลูอ 7                 531,250.66  

 
            510,881.82  

  
สินทรัพย์หมุนเวียนอู่น 8                            -    

 
              21,510.21  

  
รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 

 
          10,254,410.42  

 
      324,723,106.47  

 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 

    
  

ที่ดิน อะคะร แลฯอุปกรณ์ 9             93,668,344.79  
 

         78,223,219.72  

  
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 10              9,688,189.58  

 
         14,994,104.94  

  
รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 

 
          103,356,534.37  

 
         93,217,324.66  

รวมสนิทรพัย ์
 

         613,610,944.79  
 

      417,940,431.13  
หนีส๊นิแลฯสนิทรพัยส์ทุธ/ิสว่นทนุ 

    
 

หนีส๊นิหมนุเวยีน 
    

  
เจ้ะหนี๊รฯยฯสั๊น 11           406,675,843.91  

 
       300,898,524.81  

  
เงินรับฝะกรฯยฯสั๊น 12 

            
79,897,980.36  

 
         20,750,266.66  

  
รวมหนีส๊นิหมนุเวยีน 

 
         486,573,824.27  

 
      321,648,791.47  

 
หนีส๊นิไมห่มนุเวยีน 

    

  
เงินทดรองระชกะรรับจะกคลังรฯยฯยะว 

 

             
2,950,000.00  

 
          2,950,000.00  

  
หนี๊สินไม่หมุนเวียนอู่น 13                         6.00  

 
              28,767.21  

  
รวมหนีส๊นิไมห่มนุเวยีน 

 
             2,950,006.00  

 
          2,978,767.21  

รวมหนีส๊นิ 
  

          489,523,830.27  
 

      324,627,558.68  

       สนิทรพัยส์ทุธ/ิส่วนทนุ 
    

  
ทุน 

 
        1,215,640,730.24  

 
     1,215,640,730.24  

  
ระยได้สูง(ต่ะ)กว่ะค่ะใช้จ่ะยสฯสม 14       (1,091,553,615.72) 

 
    (1,122,327,857.79) 

รวมสนิทรพัยส์ทุธ/ิสว่นทนุ 
 

          124,087,114.52  
 

        93,312,872.45  
รวมหนีส๊นิแลฯสนิทรพัย์สทุธ/ิสว่นทนุ 

 
          613,610,944.79  

 
      417,940,431.13  
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สะนกังะนคณฯกรรมกะรสง่เสรมิกะรศืกษะเอกชน 
งบแสดงผลกะรดะเนนิงะนทะงกะรเงนิ 
สะหรับปส๊ิึนสุดวนัที ่30 กนัยะยน 2565 

       
      

 (หนว่ย:บะท)  

   
หมะยเหต ุ 2565 

 
2564 

ระยได ้
     

  
ระยได้จะกงบปรฯมะณ 15       33,885,318,840.30  

 
   34,890,030,502.69  

  
ระยได้จะกเงินกู้แลฯระยได้อู่นจะกรัฐบะล 16            24,754,000.00  

 

        
4,269,890,000.00  

  
ระยได้จะกกะรขะยสินค้ะแลฯบริกะร 17                376,000.00  

 
               892,330.00  

  
ระยได้อู่น 18                  98,870.90  

 
             3,206,986.43  

รวมระยได ้
  

     33,910,547,711.20  
 

     39,164,019,819.12  

       คะ่ใชจ้ะ่ย 
     

  
ค่ะใช้จ่ะยบุคละกร 19           222,512,187.98  

 
          198,664,484.00  

  
ค่ะบะเหน็จบะนะญ 20                423,163.28  

 
               243,037.00  

  
ค่ะตอบแทน 21              2,021,324.16  

 
             1,663,316.00  

  
ค่ะใช้สอย 22            99,163,724.72  

 
          112,121,154.69  

  
ค่ะวัสดุ 23              6,623,524.03  

 
             9,287,611.98  

  
ค่ะสะธะรณูปโภค 24              5,554,140.97  

 
             5,476,254.08  

  
ค่ะเสู่อมระคะแลฯค่ะตัดจะหน่ะย 25            19,413,506.98  

 
           20,097,689.00  

  
ค่ะใช้จ่ะยจะกกะรอุดหนุนแลฯบริจะค 26       33,523,524,507.06  

 

      
38,826,920,102.06  

  
ค่ะใช้จ่ะยอู่น 27                934,206.44  

 
             1,032,131.39  

รวมคะ่ใชจ้ะ่ย 
 

     33,880,170,285.62  
 

     39,175,505,780.20  
ระยได้สูง/(ตะ่)กวะ่คะ่ใชจ้ะ่ยกอ่นตน้ทนุทะงกะรเงนิ 

 
           30,377,425.58  

 
          (11,485,961.08) 

  
ต้นทุนทะงกะรเงิน 

 
                          -    

 
                          -    

ระยได้สูง/(ตะ่)กวะ่คะ่ใชจ้ะ่ยสุทธ ิ
 

           30,377,425.58  
 

          (11,485,961.08) 
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สะนกังะนคณฯกรรมกะรสง่เสรมิกะรศืกษะเอกชน 

ระยงะนระยไดแ้ผน่ดนิ 
สะหรับปส๊ิึนสุดวนัที ่30 กนัยะยน 2565 

       
      

 (หนว่ย:บะท)  

   
หมะยเหต ุ 2565  2564 

ระยไดแ้ผน่ดนิทีจ่ดัเกบ็ 
    

  
ระยได้แผ่นดิน-ภะษี 

 
                 62,000.00  

 
             69,100.00  

  
ระยได้แผ่นดิน-นอกจะกภะษี 

 
            69,925,719.65  

 
        96,959,258.48  

รวมระยไดแ้ผน่ดนิทีจ่ดัเกบ็ 
 

           69,987,719.65  
 

       97,028,358.48  

หัก 
 

ระยได้แผ่นดินถอนคูนจะกคลัง 
   

                      -    

  
ระยได้แผ่นดินจัดสรรตะมกฎหมะย 

 
  

 
                      -    

ระยไดแ้ผน่ดนิจดัเกบ็สทุธ ิ
 

           69,987,719.65  
 

       97,028,358.48  

  
ระยได้แผ่นดินนะส่งคลัง 

 
            69,987,719.65  

 
        97,028,358.48  

ระยไดแ้ผน่ดนิรอนะสง่คลงั 
 

                          -    
 

                      -    
ปรับ 

 
ระยได้แผ่นดินรอนะส่งคลัง 

 
                          -    

 
                      -    

ระยกะรระยไดแ้ผน่ดนิสทุธ ิ
 

                          -    
 

                      -    

       ระยไดแ้ผน่ดนิ-ภะษี 
    

 
ระยไดภ้ะษีอูน่ 

    
  

ภะษีลักษณฯอนุญะต 
 

                 62,000.00  
 

             47,300.00  

 
รวม  ระยไดภ้ะษีอูน่ 

 
                 62,000.00  

 
             47,300.00  

 
รวม  ระยไดแ้ผน่ดนิ-ภะษี 

 
                 62,000.00  

 
             47,300.00  

       ระยไดแ้ผน่ดนิ-นอกจะกภะษี 
    

  
ระยได้ค่ะปรับอู่น 

 
               426,281.66  

 
           185,113.12  

  
ระยได้ค่ะธรรมเนียมอู่น 

 
               249,861.93  

 
           358,995.57  

  
ระยได้ค่ะเช่ะอสังหะริมทรัพย์นอก 

 
                 36,360.00  

 
             37,560.00  

  
ระยได้ค่ะเช่ะอู่นภะยนอก 

 
                   6,500.00  

 
             10,500.00  

  
ระยได้ค่ะของเบ็ดเตล็ด 

 
                   4,965.00  

 
               7,370.00  

  
ระยได้ดอกเบี๊ยเงินฝะก 

 
               585,257.18  

 
           623,133.43  

  
ระยได้เหลูอจ่ะย 

 
            68,505,293.26  

 
      122,891,633.27  

  
ระยได้ไม่ใช่ภะษีอู่น 

 
               111,200.62  

 
                 850.00  

  
รวม  ระยไดแ้ผน่ดนิ-นอกจะกภะษี 

 
           69,925,719.65  

 
     124,115,155.39  
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OFFICE OF THE PRIVATE EDUCATION COMMISSION 


