ส่วนที่ 3
สถานการณ์ด้านการศึกษาของจังหวัดและภาคการศึกษา
จากสภาพแวดล้อมที่กล่าวมา รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เป็นสิ่งสาคัญที่ทุกภาคส่วนต้องมี
ส่วนร่วมในการช่วยกันแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคง
ในชีวิตและทรัพย์สิน สมกับวิสัยทัศน์ของประเทศที่ว่า มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักมีหน้าที่ในการส่งเสริมการศึกษาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สร้างความ
เสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมทางการศึกษา ส่งเสริมการศึกษา
วิชาชีพ ให้เอกชนมีส่วนร่วมในการศึกษา เน้นให้นิสิตนักศึกษามีโอกาสศึกษาต่อสูงขึ้นทั้งในท้องถิ่นและสถาบัน
เปิด เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้บริการแก่สังคม พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมผู้ที่มี ความสามารถ
พิเศษให้ได้เรียนและแสดงออกในทางที่เหมาะสม จึงนับได้ว่ากระทรวงศึกษาธิการมีส่วนสาคัญอย่างยิ่งในการ
พัฒนาประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และตระหนักในการช่วยกันแก้ไขปัญหา ตลอดจน
พั ฒ นาในพื้ น ที่ สั ง คม และประเทศให้ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ประชาชนมี วิ ถี ชี วิ ต ประชาธิ ป ไตย ใช้ ชี วิ ต
แบบพอเพียงและสมดุลตามธรรมชาติ
การจัดการศึกษาในพื้นที่ของสานักงานศึกษาธิการภาค 6 โดยภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่ า ง 1 และ 2 (เขตตรวจราชการที่ 4 และ 5) มี ห น่ ว ยงานจั ด การศึ ก ษาทั้ ง ในและนอกสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งสิ้น 11 หน่วยงาน ได้แก่ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย
1) ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน 2) ส านักงานคณะกรรมการส่ งเสริมการศึกษาเอกชน
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 3) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 4) สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และ 5) องค์กรมหาชนในกากับกระทรวงศึกษาธิการ (โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์) นอกสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ มี 6 หน่ วยงาน ประกอบด้วย 1) สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 2) สถาบัน
การพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 3) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
4) ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ 5) สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ กระทรวงวั ฒ นธรรม และ 6) ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีข้อมูลทั่วไปดังนี้
การจัดการศึกษาในระบบ
การจัดการศึกษาในระบบโดยภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และ 2 ปีการศึกษา
2557 มี ส ถานศึ ก ษาที่ จั ด การศึ ก ษา จ านวนทั้ ง สิ้ น 2,701 แห่ ง โดยเป็ น สถานศึ ก ษาสั ง กั ด
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร จ านวน 2,538 แห่ ง และนอกสั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร จ านวน 163 แห่ ง
มีห้ องเรีย นทั้งสิ้น จ านวน 36,408 ห้ อง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 34,306 ห้ อง นอกสังกัด
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร จ านวน 2,102 ห้ อ ง มี นั ก เรี ย นจ านวนทั้ ง สิ้ น 1,033,838 คน สั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ จานวน 956,261 คน นอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 77,577 คน มี ครู/

๙
อาจารย์ จ านวนทั้ ง สิ้ น 59,141 คน สั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร จ านวน 55,004 คน นอกสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ จานวน 4,137 คน
ประเภทการจัดการศึกษา
การจัดการศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และ 2 โดยภาพรวม มีสถานศึกษา
ทั้งสิ้นจานวน 2,701 แห่ง จัดการศึกษา 3 ประเภท ดังนี้
1. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งสิ้น จานวน 2,582
แห่ ง มีห้ องเรี ย นจ านวน 34,082 แห่ ง นักเรียนจานวน 850,898 คน และครู จานวน 51,788 คน
โดยแบ่งขนาดสถานศึกษาตามจานวนนักเรียน ดังนี้ นักเรียนน้อยกว่า 120 คน ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมาก
ที่สุด จานวน 1,040 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 40.01 นักเรียน 121-200 คน จานวน 553 แห่ง นักเรียน
201-300 คน จานวน 331 แห่ง นักเรียน 500-1499 คน จานวน 256 แห่ง นักเรียน 301-499 คน
จานวน 312 แห่ง นักเรียน 1,500-2,499คน จานวน 68 แห่ง และนักเรียนมากกว่า 2,500 คน จานวน
39 แห่ง มีนักเรียนพิการเรียนร่วม จานวน ๑๒,๑๗๔ คน นักเรียนต่างสัญชาติ จานวนทั้งสิ้น 11,484 คน
ซึ่งอยู่ในระดับก่อนประถมศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 20.24
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 19.92 และมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 19.84 มีนักเรียนออกกลางคัน
จานวนทั้งสิ้น ๔,๑๑๐ คน
๒. การจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา จานวน
81 แห่ง เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก (นักศึกษา ๑-๑,๐๐๐ คน) ร้อยละ ๖๕.๔๓ ขนาดกลาง (นักศึกษา ๑๒,๔๐๐ คน) ร้อยละ ๒๘.๔๐ และเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ (นักศึกษา๒,๔๐๐ คน ขึ้นไป) ร้อยละ ๖.๑๗
ห้องเรียน 2,3๒๖ ห้อง นั กศึกษา 65,853คน ครู 4,108 คน นักเรียนพิการเรียนร่ว ม จานวน ๗๐ คน
นักศึกษาต่างสัญชาติ จานวน ๒๓๘ คน และมีนักศึกษาออกกลางคัน จานวน ๑,๒๗๒ คน
3. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา จานวน
38 แห่ง มีนักเรียน จานวน ๑๑๗,๐๘๗ คน
การจัดการศึกษานอกระบบ
การจัดการศึกษานอกระบบ ปีการศึกษา 2557 ในภาพรวมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑
และ ๒ มี ส ถานศึ ก ษาการศึ ก ษานอกระบบระดั บ อ าเภอ จ านวน ๖๖ แห่ ง เป็ น กศน.อ าเภอ ๖๒ แห่ ง
ศูนย์วิทยาศาสตร์ ๓ แห่ง ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน. ๑ แห่ง มีศูนย์การเรียนนอกระบบระดับตาบล ๖๖๔ แห่ง
เป็น กศน.ตาบล ๖๔๓ แห่ง ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา ๒๑ แห่ง นักเรียนที่เรียนการศึกษานอกระบบ
มีจ านวนทั้ งสิ้ น 67,780 คน เป็ น นั กเรี ย นระดับ มัธ ยมศึกษาตอนปลายมากที่สุ ด จ านวน 37,073 คน
มัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 25,645 คน ประถมศึกษา จานวน 4,330 คน และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) จานวน 732 คน มีครูและบุคลากรการศึกษานอกระบบ จานวนทั้งสิ้น ๑,225 คน จาแนกเป็น

๑๐
ข้ า ราชการครู จ านวน 111 คน ครู อั ต ราจ้ า งจ านวน 99 คน พนั ก งานราชการ จ านวน 760 คน
ลูกจ้างประจา จานวน 51 คน และลูกจ้างชั่วคราว จานวน 204 คน
ด้านคุณภาพการศึกษา
ด้ า นคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลางตอนล่ า ง ๑ และ ๒ มี อ งค์ ป ระกอบที่
ประกอบด้วย ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ผลการทดสอบทางการศึกษา ๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
๓. การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และการอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง ผลการวิเคราะห์มีดังนี้
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ผลการทดสอบทางการศึกษา ประกอบด้วย ๑.๑) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นการศึกษาขั้นพื้น ฐาน (O-Net) ๑.๒) ผลการทดสอบทางการศึกษาด้านอาชีว ศึกษา(V-Net)
และ ๑.๓) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net) ปีการศึกษา ๒๕๕7
รายละเอียดมีดังนี้
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2557
ชั้น ประถมศึกษาที่ ๖ ในภาพรวม ๘ วิช าหลั ก ได้คะแนนเฉลี่ ย ร้อยละ ๔6.97 ซึ่งสู ง กว่าระดั บประเทศ
ในทุกรายวิช า โดยวิช าการงานอาชีพ สุ ขศึกษา และสั งคมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ ยสู งกว่าร้อ ยละ ๕๐ วิช า
ภาษาอั ง กฤษ ต่ าสุ ดร้ อ ยละ ๓๖.๖๐ ชั้น มั ธ ยมศึ กษาปีที่ ๓ ในภาพรวมได้ ค ะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 41.38
ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศในเกือบทุกรายวิชา ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ ที่ต่ากว่าระดับประเทศ โดยวิชาสุขศึกษา
ได้คะแนนเฉลี่ ยสู งกว่าร้ อยละ ๕๐ และวิช าภาษาอังกฤษ ต่าสุ ด ร้อยละ ๒๖.๘๕ ชั้น มัธ ยมศึกษาปีที่ ๖
ในภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 38.68 ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศในทุกรายวิชา โดยวิชาสุขศึกษา ภาษาไทย
และการงานอาชีพ ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ ๕๐ และวิชาภาษาอังกฤษ ต่าสุดร้อยละ ๒๓.๘๒
๑.๒ ผลการทดสอบทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ปีการศึกษา 2556 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๓) ในวิชาความรู้พื้นฐานทั่วไป โดยภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๓๙.๓๒
ซึ่งสู งกว่าค่าเฉลี่ย ระดับประเทศ ระดั บประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.๒) ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
๔๐.๔๑ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศเช่นกัน
๑.๓ ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ด้ า นการศึ ก ษานอกระบบ (N-Net)
ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕7 ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ครั้ ง ที่ 1 และ 2 มี ผ ลการทดสอบในภาพรวมสู ง กว่ า
ระดับประเทศทุกสาระ โดยมีสาระการดาเนินชีวิต สูงกว่าร้อยละ 50 ในการทดสอบครั้งที่ 1 ส่วนสาระทักษะ
การเรียนรู้สูงกว่าร้อยละ 50 ในการทดสอบครั้งที่ 2 ส่วนค่าเฉลี่ยต่าที่สุดของการทดสอบครั้งที่ 1 คือ สาระ
การพัฒ นาสั ง คม ร้ อยละ 37.20 ครั้ ง ที่ 2 คือ สาระความรู้ พื้นฐาน ร้อยละ 37.72 ระดั บมัธ ยมศึ กษา
ตอนปลาย มีผลการทดสอบครั้งที่ 1 และ 2 ในภาพรวมสูงกว่าระดับประเทศในทุกสาระการเรียนรู้ แต่ไม่มี
สาระใดที่สูงกว่าร้อยละ 50 ส่วนค่าเฉลี่ยต่าสุดของการทดสอบครั้งที่ 1 คือสาระการพัฒนาสังคม ร้อยละ
33.01 ครั้งที่ 2 สาระความรู้พื้นฐาน ร้อยละ 31.65
๒. ผลการประเมิน คุณภาพภายนอก จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องค์การมหาชน) รอบสามของสถานศึกษา (พ.ศ. 2554 – 2558) ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง

๑๑
ตอนล่าง ๑ และ ๒ (เขตตรวจราชการที่ 4 และ 5) ข้อมูลจากสรุปผลการตรวจงวดที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 มีดังนี้
๒.๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประเภททั่วไป) ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม ระดับ การศึกษาขั้น พื้น ฐาน (ประถม –มัธ ยมศึกษา) ของสถานศึกษาในภาพรวม มี ส ถานศึกษา
ที่เข้ารับการประเมิน จานวน 1,968 แห่ง ผ่านการรับรอง จานวน 1,580 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80.28 ไม่ได้รับ
การรับรอง จานวน 388 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 19.72
๒.๒ ระดับอาชีวศึกษา ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ด้านการอาชีวศึกษา
ของสถานศึกษาในภาพรวม มีสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมิน จานวน 32 แห่ง ผ่านการรับรอง จานวน
29 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 90.63 ไม่ได้รับการรับรอง จานวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 9.38
๓. การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และการอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง
การอ่านไม่ออกเขีย นไม่ได้ และการอ่านไม่ คล่ องเขียนไม่ค ล่ อง ใช้ การประเมินนักเรีย น
ปี ก ารศึ ก ษา 2556 สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) และสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ในพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ และ ๒ (เขตตรวจ
ราชการที่ 4 และ 5) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในเรื่องการอ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้ และประเมินนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในเรื่องการอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง
ผลการประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ในภาพรวม มีนักเรียนจานวน 2,467 คน
คิดเป็นร้ อยละ ๔.๑๙ ที่อ่านไม่ออก และนักเรียนจานวน ๔,๕๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๙ ที่เขียนไม่ได้
สาหรับผลการประเมินการอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในภาพรวมมีจานวน
นักเรียน ๙๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๔ ที่อ่านไม่คล่อง และมีนักเรียน จานวน ๒,๑๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ
๓.๙๙ ที่เขียนไม่คล่อง
ด้านโอกาสทางการศึกษา
ด้ า นโอกาสทางการศึ ก ษาของกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลางตอนล่ า ง ๑ และ ๒ มี อ งค์ ป ระกอบที่
ประกอบด้วย อัตราการเข้าเรียน อัตรานักเรียนต่อประชากรวัยเรียน อัตราการเรียนต่อ อัตราการออกกลางคัน
จานวนนักเรียนพิการเรียนร่วม จานวนนักเรียนต่างสัญชาติ และจานวนปีการศึกษาเฉลี่ยดังนี้
นักเรียนในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ และ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีอัตราการเข้าเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ร้อยละ ๑๑๔.๔๒ อัตรานักเรียนต่อประชากรวัยเรียน ระดับก่อนประถมศึกษาอายุ
๓-๕ ปี ร้อยละ ๘๐.๒๗ อัตรานักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับประถมศึกษาอายุ ๖-๑๑ ปี ร้อยละ ๑๑๖.๖๖
อัตรานักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอายุ ๑๒-๑๔ ปี ร้อยละ ๑๐๐.๐๗ อัตรานักเรียน
ต่อ ประชากรวัย เรี ย นระดั บ มัธ ยมศึ กษาตอนปลายอายุ ๑๕-๑๗ ปี ร้อ ยละ ๗๐.๓๘ อั ต ราการเรี ยนต่ อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ร้อยละ ๙๘.๕๒ อัตราการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.๑) ร้อยละ ๘๗.๙๙ อัตราการออกกลางคัน ของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีนักเรียนออกกลางคัน

๑๒
ระดับประถมศึกษา ร้อยละ ๐.๓๙ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ ๐.๘๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายสามัญ ร้ อยละ ๐.๙๒ มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ ร้อยละ ๓.๓๕ ทั้งระดับ ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาตอนต้น ออกกลางคันเนื่องจากย้ายตามผู้ปกครองมากที่สุด ส่ วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ออกกลางคันเนื่องจากสาเหตุมีปัญหาครอบครัวมากที่สุด นักเรียนพิการเรียนร่วมระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สายสามัญ) มีจานวนทั้งสิ้น ๑๒,๑๗๔ คน โดยเป็นระดับประถมศึกษามากที่สุด นักเรียนพิการเรียนร่วมระดับ
อาชีวศึกษา มีจานวนทั้งสิ้น ๗๐ คน มีนักเรียนต่างสัญชาติระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สายสามัญ) มีจานวน
ทั้งสิ้น ๑๑,๔๘๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๕ โดยเป็นนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 40
รองลงมาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 20.24 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 19.92 และมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ร้อยละ 19.84 นักเรียนต่างสัญชาติระดับอาชีวศึกษา จานวน ๒๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๖
และจานวนปีการศึกษาเฉลี่ย ของประชากรรายอายุ มีดังนี้ อายุ ๑๕-๓๙ ปี มีปีการศึกษาเฉลี่ย ๙.๘๐ อายุ
๔๐-๕๙ มีปีการศึกษาเฉลี่ย ๗.๒๓ อายุ ๑๕-๕๙ ปี มีปีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๕๙ อายุ ๑๕-๖๔ ปี มีปีการศึกษา
เฉลี่ย ๘.๒๓ อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป มีจานวนปีการศึกษาเฉลี่ย ๗.๘๐ และอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มีปีการศึกษาเฉลี่ย
๔.๖๓
ด้านการมีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา
ด้านการมีส่วนร่วม มีองค์ประกอบที่ประกอบด้วย สัดส่วนสถานศึกษาของรัฐบาลต่อสถานศึกษา
เอกชน ประเภทการศึกษาขั้นพื้น ฐาน (สายสามัญ) สัดส่วนสถานศึกษาของรัฐบาลต่อสถานศึกษาเอกชน
ประเภทอาชีวศึกษา สัดส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญต่อสายอาชีพ สัดส่วนนักเรียนรัฐบาล
ต่อเอกชนประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สายสามัญ) สัดส่วนนักเรียนรัฐบาลต่อเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
ดังนี้
การจั ดการศึกษาในกลุ่ มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ และ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีสั ดส่ว น
สถานศึกษาของรัฐบาลต่อสถานศึกษาเอกชนประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สายสามัญ) ๙๑ : ๙ สัดส่วน
สถานศึกษาของรั ฐ บาลต่ อสถานศึ กษาเอกชนประเภทอาชี ว ศึก ษา ๗๗:๒๓ สั ด ส่ ว นนักเรี ยนมั ธ ยมศึกษา
ตอนปลายสายสามัญต่อสายอาชีพ ๖๘ : ๓๒ สัดส่วนนักเรียนรัฐบาลต่อเอกชนประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สายสามัญ) 80: 20 และสัดส่วนนักเรียนรัฐบาลต่อเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ๘๔ : ๑๖ ซึ่งจะเห็นได้ว่า
เอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาน้อยมาก

