
2ตอนที่ 28  สาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 0 (สช.) 

เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

  

 

 

    สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีอํานาจหน้าท่ีตามพระราชบญัญัติระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานกังานปลดักระทรวง 

กระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. 2548 และพระราชบญัญตัโิรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ดงันี ้

               1. เป็นหน่วยงานในการส่งเสริมและประสานงานการศกึษาเอกชนและดําเนินการให้มีการปฏิบตัิ

ตามกฎหมายเก่ียวกบัการศกึษาเอกชน 

                2. เสนอนโยบายยุทธศาสตร์ แผนพฒันาการศึกษาเอกชน กําหนดกฎ ระเบียบ และเกณฑ์

มาตรฐานกลางในการจดัการศึกษาเอกชน รวมทัง้ส่งเสริมสนบัสนนุด้านวิชาการ การประกนัคณุภาพ การ

วิจยัและพฒันาเพ่ือปรับปรุงคณุภาพการศกึษาเอกชน 

                3. ดําเนินการเก่ียวกบักองทนุทางการศกึษาเอกชน การอดุหนนุการศกึษาเอกชน การคุ้มครอง

การทํางาน สิทธิประโยชน์ของครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาเอกชน 

                4. เป็นศนูย์ส่งเสริมสนบัสนุนข้อมลูและทะเบียนกลางทางการศึกษาเอกชน ตลอดจนติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลการจดัการศกึษาเอกชน 

                5. ปฏิบตัิงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตัิงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับ

มอบหมาย  

 สช.มีภารกิจในการกํากบัดแูลการดําเนินงานของโรงเรียนเอกชน  ในกลุม่สามญัศกึษา1 อาชีวศกึษา

1 โรงเรียนนโยบายพิเศษ1 (โรงเรียนนานาชาต)ิ และ การศกึษานอกระบบ1  

2การดาํเนินงานของสาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเพ่ือเตรียมพร้อมเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน2              

 1. การพฒันาเครือขา่ยโรงเรียนอาเซียนเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัอาเซียน โรงเรียนเอกชนสามารถ

สมคัรสมาชิกโรงเรียนเครือข่ายอาเซียนได้ท่ี:0 asean.opec.go.th 

http://www.opec.go.th/index.php?name=personnel&file=gdetail&id=2&op=gdetail&gr=%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://www.opec.go.th/index.php?name=personnel&file=gdetail&id=3&op=gdetail&gr=%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://www.opec.go.th/index.php?name=personnel&file=gdetail&id=3&op=gdetail&gr=%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://www.opec.go.th/index.php?name=personnel&file=gdetail&id=4&op=gdetail&gr=%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9
http://www.opec.go.th/index.php?name=personnel&file=gdetail&id=5&op=gdetail&gr=%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A


2. การดําเนินโครงการพฒันาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในระดบัจงัหวดั ประจําปี พ.ศ. 2556 

3. การจดัแขง่ขนัประกวดสนุทรพจน์ภาษาไทย ภาษาองักฤษและภาษาจีนของนกัเรียนโรงเรียนเอกชน

ระดบัประถมศกึษา (ป.4-6) มธัยมศกึษาตอนต้น มธัยมศกึษาตอนปลาย และประกาศนียบตัวิิชาชีพ 

(ปวช.) ทัว่ประเทศ 

4. การจดัอบรมเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนของโรงเรียนนอกระบบ 

5. การสง่เสริมและสนบัสนนุการจดัการแขง่ขนักีฬาประถมศกึษาอาเซียนของนกัเรียนระดบัประถมศกึษา/

ทนุการศกึษาเพ่ือศกึษาตอ่ตา่งประเทศ 

6. ยกระดบัโรงเรียนเอกชนให้มีคณุภาพมาตรฐาน 

รมว.ศธ.ได้มอบนโยบายส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน ดังนี ้

• ต้นทุนในการจัดการศึกษา 0  ได้มอบหมายให้ 0 สช.พิจารณาเปรียบเทียบต้นทุนของการจัด

การศึกษาระหว่างภาครัฐกับเอกชน รัฐมีต้นทุนการผลิตตอ่นกัเรียน 1 คน สูงกว่าเอกชนหรือไม ่

หากเอกชนจดัการศึกษาด้วยต้นทุนท่ีถูกกว่ารัฐโดยได้นกัเรียนท่ีมีคณุภาพไม่ต่างกัน ก็จะเป็นอีก

ทางเลือกของรัฐท่ีควรจะสง่เสริมให้เอกชนทําหน้าท่ีนีแ้ทนการก่อตัง้โรงเรียนรัฐแห่งใหม่ จะเป็นการ

ประหยดังบประมาณและสอดคล้องกบัอตัรากําลงับคุลากรภาครัฐท่ีรัฐบาลกําลงัพยายามควบคมุ

ไม่ให้ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐสูงจนเกินไป เพราะจะเป็นภาระของประเทศในระยะยาว การท่ี

สง่เสริมให้เอกชนดําเนินการจงึจะชว่ยลดปัญหาคา่ใช้จา่ยบคุลากรภาครัฐในอนาคตด้วย 

• การก่อเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียน0  ได้ยํา้ให้ช่วยกนัดแูลอย่างใกล้ชิดมากขึน้ เพราะในระยะ

หลงัมีการนําอาวธุปืนเข้ามาใช้ก่อเหตหุลายตอ่หลายครัง้ จนเกิดเหตกุารณ์ท่ีน่าสลดใจและสร้าง

ความเสียหาย เกิดการสูญเสียนักเรียน 0 นกัศึกษา และประชาชนท่ีไม่รู้เร่ืองด้วย 0 ซึ่ง 0 ศธ.เองไม่

ต้องการจะให้เกิดขึน้เหลา่นีอี้กแล้ว จงึขอให้ สช.ดแูลอย่างใกล้ชิดว่าจะวิธีป้องกนัและแก้ไขปัญหา

อยา่งไร 

• โรงเรียนนานาชาติ0  ในประเทศไทยมีโรงเรียนนานาชาติหลายแห่งท่ีริเร่ิมก่อตัง้มาเป็นเวลานาน

และก่อตัง้ก่อนประเทศอ่ืนๆ0 ซึง่ในอนาคตมีแนวโน้มว่าความต้องการเข้าเรียนในโรงเรียนนานาชาติ

จะมีเพิ่มขึน้ เช่น นักเรียนจากประเทศเพ่ือนบ้านท่ีจะมาเรียนในโรงเรียนนานาชาติของไทย 

เช่นเดียวกับนักเรียนไทยท่ีไปเรียนในโรงเรียนท่ีประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 

นิวซีแลนด์ เป็นเร่ืองของอุตสาหกรรมการศึกษาท่ีจะสร้างรายได้ให้กับประเทศ และในความเป็น

จริงนกัเรียนได้ไปเรียนในประเทศใด ในอนาคตก็จะทํางานเป็นนกัธุรกิจ ข้าราชการ ผู้บริหารใน

ประเทศนัน้ๆ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศทัง้ในเร่ืองความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศและระบบ

เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม เพราะจะช่ืนชมและซึมซบัแนวคิดของประเทศท่ีตนเรียนด้วย 0 ซึ่ง

รมว.ศธ.เช่ือว่าโรงเรียนนานาชาตไิทยมีศักยภาพท่ีจะสามารถดึงนักเรียนจากประเทศท่ีไม่



มีโรงเรียนนานาชาติหรือมีแต่ไม่มีศักยภาพเพียงพอมาเรียนได้ หากเราสามารถส่งเสริมให้

นกัเรียนในประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น เวียดนาม ลาว กัมพูชา หรือเมียนมาร์ 0 เข้ามาเรียนในประเทศ

เราได้ก็จะเป็นจดุริเร่ิมท่ีดี และเป็นการรองรับเปิดประตอูาเซียนด้านประชาคมสงัคมและวฒันธรรม 

• ปรับเงินเดือนครูเอกชน 0   ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายให้ปรับเงินเดือนแรกบรรจุวุฒิปริญญาตรี 

15,000 บาท รมว.ศธ.ได้มอบหมายให้ปลดักระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบดแูลโรงเรียนเอกชน

ขนาดเล็ก ท่ีประสบปัญหาภาระส่วนต่างจ่ายเพิ่มให้กบัครูเพ่ือให้ได้รับเงินเดือน 15,000 บาท ซึ่ง

อตัราเงินอุดหนุนรายหวัของนักเรียนท่ีได้เพิ่มขึน้ ไม่เพียงพอท่ีจะนําไปจ่ายเพิ่มเงินเดือนครูเป็น

เดือนละ 11,680 บาท, 13,300 บาท และ 15,000 บาท 

• ปฏิทนิสมัครสอบบรรจุเป็นครู สพฐ.0  เอกชนได้ขอความร่วมมือจาก สพฐ.ในการพิจารณาปรับ

เล่ือนปฏิทินการรับสมคัรสอบ และบรรจคุรูของ สพฐ.ให้สิน้สดุก่อนเปิดภาคเรียน เพราะท่ีผ่านมามี

การเรียกบรรจคุรูในช่วงท่ีเปิดเรียนแล้ว ครูเอกชนท่ีสอบได้จึงต้องลาออกกะทนัหนั ทําให้โรงเรียน

ไม่สามารถจัดหาครูมาแทนท่ีได้ จึงขอความร่วมมือจาก สพฐ.เรียกบรรจุครูก่อนเปิดภาคเรียน 

เพ่ือให้สามารถจัดครูทดแทนครูท่ีจะต้องย้ายออกไปได้ทันเปิดภาคเรียน โดย รมว.ศธ.ได้

มอบหมายให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการประสานกับ สพฐ.เร่ืองการจัดวันเวลาการสอบ การ

ประกาศผล หากสามารถดําเนินการได้เร็วขึน้ จะชว่ยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูของเอกชนได้ 

 

2สช. ลงนามบันทกึข้อตกลง (MOU) 

2โครงการความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษา กับสถานประกอบการ 

 วันท่ี  7 มี.ค.56  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 

(อี.เทค)  จังหวัดชลบุรี นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการความร่วมมือการ

จัดอาชีวศึกษา กับสถานประกอบการ ระหว่าง สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชน (สช.)  สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 (ชลบุรี – ระยอง)  บริษัท ที

โอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จํากัด และวิทยาลัย

เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)  ในการกําหนดหลักสูตร กําหนดแนวทางการรับสมัคร

คัดเลือก วางแผนการเรียนการสอน การประเมินผล และการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน เพ่ือ

พัฒนาการจัดอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพ อีกทัง้ยังเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา 

และประสบการณ์ด้านอาชีพให้กับนักศึกษามีความพร้อมในการประกอบอาชีพหลังจบ

การศึกษา รวมถึงเป็นการผลิตช่างฝีมือ ช่างเทคนิค นักธุรกิจ และนักบริการ เข้าสู่

ภาคอุตสาหกรรมได้ตรงกับความต้องการอย่างมีคุณภาพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับ

สากล รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป 

    http://www.opec.go.th/index.php?name=news&file=readnews&id=232 

 

http://www.opec.go.th/index.php?name=news&file=readnews&id=232


 

 

2นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) 0 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบตัิการรูปแบบ

หลกัสูตรระยะสัน้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของโรงเรียนนอกระบบ ท่ีจดัขึน้ระหว่างวนัท่ี 7 – 8 

สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมเฟิสท์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และบรรยายพิเศษในหวัข้อ “ประชาคม

อาเซียน...โอกาสของการศึกษาสายอาชีพหลักสูตรระยะสัน้” แก่ผู้ เข้าร่วมการประชมุซึ่งประกอบ

ไปด้วย ผู้ทรงคณุวุฒิ ผู้ รับใบอนุญาต ผู้บริหาร ผู้แทนโรงเรียนเอกชน และข้าราชการ สช. จํานวนกว่า 

50 คน 

2เลขาธิการ กช. 0 กล่าวว่า การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการเตรียมความพร้อมในการพฒันาองค์

ความรู้ หลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน อีกทัง้การสร้างเครือข่ายทางการศึกษาในกลุ่ม

ประเทศสมาชิกอาเซียนให้สามารถขับเคล่ือนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนไปพร้อมกัน เป็นสิ่งสําคญัเป็น

อยา่งย่ิง  สํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน (สช.) ได้ตระหนกัถึงความสําคญัดงักล่าว 

จึงจดัประชมุในครัง้นีข้ึน้เพ่ือต้องการเพิ่มศกัยภาพโรงเรียนนอกระบบให้มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนในปี 2558 อยา่งมีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ โดย สช. ได้คดัเลือกโรงเรียนเอกชนนอกระบบท่ีมีความ

พร้อม จํานวน 12 กลุม่ ได้แก่ 

 1. กลุม่เสริมสวย     7. กลุม่อญัมณีและเคร่ืองประดบั 

 2. กลุม่ตดัเย็บเสือ้ผ้าและออกแบบ  8. กลุม่กีฬา 

 3. กลุม่นวดไทยและสปา    9. กลุม่ดนตรี 

 4. กลุม่อาหาร     10. กลุม่โหราศาสตร์ 

 5. กลุม่บริบาล      11. กลุม่ภาษา  

 6. กลุม่วิชาชีพ–เทคโนโลยี   12. กลุม่คมนาคม 

รวมทัง้สิน้ 45 โรงเรียน มาประชมุระดมความคิดแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบั “ประชาคมอาเซียน

และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภารกิจท่ีเก่ียวข้อง” เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจตรงกันใน

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศร่วมสมัย ทิศทาง และแนวโน้มหลักในอนาคต ความคืบหน้าในการ

ดําเนินการ ประโยชน์และผลกระทบตอ่ประเทศไทยในด้านการศึกษาและสงัคม และการเปิดเสรีทาง

เศรษฐกิจภายใต้ประชาคมอาเซียนและกลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพฝีมือแรงงานให้ทันต่อการ

เปล่ียนแปลงและตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งเป็นการ

เพิ่มศกัยภาพโรงเรียนนอกระบบ ให้มีความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ 

http://pr.enn.co.th/4380 
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