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ปรับทําไม...เกิดอะไรข้ึนในชวงกวาสิบปที่ใชนโยบาย

ผูเรียนลดลงปละกวาแสนคน สัดสวนของงบการศึกษาลดลง ตั้งแตป 2559
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ปงบประมาณ พ.ศ.

รอยละของงบประมาณดานการศึกษาตองบประมาณแผนดิน
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นโยบายเรียนฟรี หรือ โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

วัตถุประสงคของโครงการ คือ
1. เพ่ือสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา ต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. เพ่ือใหนักเรียนทุกคนไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนจบการศึกษา อยางมีคุณภาพซ่ึงดําเนินการทั่วประเทศ

เงินอุดหนุนประกอบดวย 5 รายการ
1. คาจัดการเรียนการสอน ไดแก เงินอุดหนุนรายหัว (และจัดใหมีเพ่ิมเติมอีกแกนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก   และ

โรงเรียนขยายโอกาส) คาปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน และคาอาหารนักเรียนประจําพักนอน
2. คาหนังสือเรียน
3. คาอุปกรณการเรียน
4. คาเครื่องแบบนักเรียน
5. คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน

3



4

งบประมาณตามนโยบายเรียนฟรี ของกระทรวงศึกษาธิการ



อัตราการอุดหนุนรายหัวสําหรับโรงเรียนปกติ ตามนโยบายเรียนฟรี
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• อัตราคงเดิม 

ต้ังแตป 2553

(ยกเวนอาหาร) 

• อัตราแตกตาง/

รร.ปกติ/ศึกษา

สงเคราะห/

ศึกษาพิเศษ/โดย

ครอบครัว 

ระดับการศึกษา กอนประถม ประถม มัธยมตน

มัธยม

ปลายสาย

สามัญ

คาจัดการเรียนการสอน 1,700 1,900 3,500 3,800

หนังสือเรียน * 200 433 669 897

อุปกรณการเรียน 200 390 420 460

เครื่องแบบนักเรยีน 300 360 450 500

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 430 480 880 950

รวม 2,830 3,563 5,919 6,607

เงินอุดหนุนปจจัยพ้ืนฐานยากจน 1,000 3,000

อาหารนักเรียนประจําพักนอน 8,000 8,000

หมายเหตุ: *คาเฉล่ียของทุกชั้นเรียนในระดับนั้นๆ 



ปรับทําไม...ใหเพียงพอกับรายจายข้ันต่ําที่จําเปนของโรงเรียน  

• ผลการศึกษาของสภาการศกึษา ชี้วา
• คาอุปกรณ คาเครื่องแบบ ไมเพียงพอสําหรับผูปกครอง ทําใหมีภาระมากขึ้น

• คาจัดการเรียนการสอน และคากิจกรรมพัฒนาผูเรยีนไมเพยีงพอ เพราะคาใชจาย
ของโรงเรียนหลายดานสงูขึน้ ในชวงโควิด (คาน้ําไฟ คาเดินทาง คาปองกันโรค) และ
ราคาของที่เพิม่ขึ้นตามเงนิเฟอ

• การปรับเพิ่มอัตราอุดหนุนใหเพียงพอสําหรับโรงเรียน นับเปนหลักการสําคัญ 
เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพ หากรัฐไมประสงคใหมีการเรียก
เก็บเพิ่มเติมจากผูปกครอง

• อยางไรก็ตาม ความขาดแคลนงบประมาณของโรงเรียนขึ้นกับหลายปจจัย



ปรับทําไม....เพิ่มความเปนธรรมใหมากข้ึน

• แมวานโยบายเรียนฟรี จัดสรรเพิ่มเติมใหนักเรยีนยากจนดอยโอกาส โรงเรียนในพืน้ที่
กันดารหางไกล

• เงินปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน (1000/3000) เฉพาะ ประถม-ม.ตน
• เงินเพ่ิมเติมสถานศึกษาขนาดเล็ก (500/1000)
• เงินสําหรับโรงเรียนพักนอน

• รวมถึง กสศ.อุดหนุนเพิม่นักเรยีนยากจนพเิศษในสถานศึกษาทุกสงักัด ชั้นอนุบาล 4000
บาท ประถมถึงม.ตน 3000 บาทตอป

• แตปญหาการออกหลุดออกจากระบบการศกึษา ยังคงวิกฤตโดยเฉพาะชวงโควิด

• ยังมีเด็กที่ตกหลนหรือหลุดออกจากระบบการศึกษา นับแสนคน มีภาวะเรียนรูถดถอย

• ก.ศึกษาธิการ (ศธ.) รวมกับ 11 หนวยงาน ดําเนินโครงการ “พานองกลับมาเรยีน
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ท่ีมา: สศช. (2563) รายงานวิเคราะหสถานการณความยากจนและความเหลื่อมลํ้าของประเทศไทยป 2563 หนา 37

นอกการศึกษาภาคบังคับ นักเรียนยากจนมีโอกาสการเรียนตอม.ปลาย ต่ํากวา
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อัตราการเขาเรียนสุทธิชั้นม.ปลาย ตามชั้นรายจาย

ป 2563 (รอยละ)

ช้ันรายจาย

• ถาเรียนตอ สายสามัญ ครัวเรือนยากจนมีรายจายสูงถึง
รอยละ 24 ของรายจาย

• ถาเรียนตอ สายอาชีพ ครัวเรือนยากจนมีรายจายสูงถึง
รอยละ 40 ของรายจาย

• เด็กยากจนมีรายจายเพ่ือเรียนตอ

• สายสามัญ 41,545 บาท ตอป

• สายอาชีพ 53,223 บาท ตอป 

• คาใชจายจําเปน หมายถึง คาธรรมเนียม คาชุดนักเรียน 
อุปกรณการเรียน หนังสือ กิจกรรม + คาเดินทาง + 
เงินไปโรงเรียน + คาใชจายไมประจํา



เงินไมมี ตองกูญาติ หรือกูกยศ.  แตยังไมใชทางออก

• ป 2563 นักเรียน ม.ปลาย ไดกูจากกยศ. 115,746  คน (95%) ในวงเงิน 2,525 
ลานบาท

• นักเรียนท่ีกูกยศ คิดเปนเพียงรอยละ 6 ของนักเรียนม.ปลาย ท่ีมีอยู 1,929,114 คน

• สวนที่กูไมได เพราะยื่นเอกสารชา ขอมูลไมครบ หรือคุณสมบัติไมตรงที่ กยศ. กําหนด

• กยศ. ใหกู 35,600 บาท/ปการศึกษา 
• คาครองชีพ 1,800 บาท/เดือน    คาเลาเรียน 14,000 บาท/ปการศึกษา

• เงินกูที่ไดยังไมพอสําหรับคาใชจายที่จําเปนสําหรับนักเรียน ที่ตองจายคาที่พัก

• คิดดอกเบ้ีย รอยละ 1 ตอ ป โดยไมตองใชหนี้ 2 ป (นับจากวันที่พนสภาพนร./นศ.)
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จุดออนของนโยบายเรียนฟรี

• การกําหนดอัตราการอุดหนุนเทากนั ทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบระหวางโรงเรียน ทําใหโรงเรียนที่มีนักเรียน
นอย ไมสามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได และเสียเปรียบมากขึน้หากขาดครูหรือผูอํานวยการโรงเรียน  ขณะที่
การดูแลนักเรียนในกลุมโรงเรียนเหลานี้มักมีตนทุนที่สูงกวา โดยเฉพาะโรงเรียนในพืน้ที่กนัดารหางไกล

• ใหความสําคัญกับกลุมนักเรียนกอนประถม และนักเรียนดอยโอกาสนอยกวาที่ควร ขณะที่เปนกลุมที่มีความคุมคา
ในการลงทุนสูง

• มิไดมีการวางระบบการทบทวนอัตราที่เหมาะสมเปนระยะ 

• ไมไดมีการติดตามประเมินผลโครงการทีเ่ขมงวด แมวาเปนโครงการที่ใชงบประมาณมาก และมีผลกระทบสูง

• ขาดบูรณาการขอมูล ทําใหเกิดการร่ัวไหล หรือความซ้ําซอน

• ขาดการวางแผนและการบริหารแบบกลุมโรงเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจดัสรรงบประมาณโดยทําใหโรงเรียนมี
ขนาดที่เหมาะสม

• การแยกงบบุคลากรไวตางหาก ทําใหการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาใหมีประสทิธภิาพทําไดลําบาก
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2. ปรับอยางไร

• ประเด็นที่จําเปนที่ตองพิจารณา ตามขอจํากัดทางการคลังของประเทศในขณะนี้ 

• การปรับอัตราการอุดหนุนสําหรับคาจัดการเรียนการสอน  สามารถปรับขึ้นแบบขั้นบันได และการปรับ
วิธีการบริหารจัดการไปควบคูกัน เพ่ือใหเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ

• ควรพิจารณาตามขนาด ไมควรปรับแบบใชอัตราเดียวกันสําหรับโรงเรยีนทุกขนาด ทําใหโรงเรียนขนาดใหญไดรับ
งบประมาณเกินความจําเปน

• ควรแยกพิจารณาแยกกลุมโรงเรียน ตามสภาพภูมิประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดสรรของงบประมาณ เชน กลุม
กันดารหางไกล กลุมโรงเรียนขนาดเล็กที่สามารถบริหารควบรวมเปนโรงเรียนคณุภาพ

• สําหรับคาอาหารกลางวัน ศึกษาวิจัยความเปนไปไดในการเกลี่ยงบประมาณรายหัวที่ไดจากสํานัก
งบประมาณ มาบริหารจัดการใหเหมาะสม

• การปรับอัตราอุดหนุนสําหรับเงินปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน ใหเหมาะสมสําหรับม.ตน และใหครอบคลุม
นักเรียนระดับอนุบาล และนักเรียนกลุมรอยตอ (เฉพาะ ม.4) เพ่ือเพ่ิมความเสมอภาคดานโอกาส ลด
ผลกระทบจากโควิด สามารถปรับเพ่ิมไดทันที ใชงบประมาณระหวาง 500- 1000 ลานบาท
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