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คำ�นำ�
การเปิดห้องเรียนพิเศษ สำ�หรับนักเรียนที่มีศักยภาพและความสามารถพิเศษของ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้
นักเรียนได้รบั การพัฒนาศักยภาพทีถ่ กู ต้อง เหมาะสม เป็นการดำ�เนินงานทีเ่ ป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ มาตรา ๑๐ ที่กำ�หนดว่า “...การจัด
การศึกษาสำ�หรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคำ�นึงถึง
ความสามารถของบุคคลนัน้ ...” ซึง่ การเปิดห้องเรียนพิเศษดำ�เนินการมาตัง้ แต่ปกี ารศึกษา ๒๕๔๓
จนถึงปัจจุบัน มีจำ�นวนสถานศึกษา  สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่เปิดห้องเรียนพิเศษ ระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษา 
จำ�นวนมาก
เมื่อปีการศึกษา  ๒๕๕๐ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำ�
หนังสือแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานขึน้ เพือ่ ให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องใช้เป็น
แนวทางในการดำ�เนินงาน ต่อมาได้มกี ารปรับปรุงครัง้ แรก เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เพือ่ ให้เหมาะสม
กับสภาพสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปสูย่ คุ โลกาภิวตั น์ เป็นสังคมทีม่ กี ารเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง ส่งผลให้
สถานศึกษาทุกแห่งต้องยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลก
ที่มีการแข่งขันสูงขึ้น การเปิดห้องเรียนพิเศษ จึงเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้รับความสนใจ
จากสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมากขึน้ ประกอบกับกฎหมาย ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำ�เนินงาน
มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการปรับปรุง
โครงสร้างอีกครั้ง โดยยกเลิกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  สำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้ปรับปรุงแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครั้ ง ที่ ส องเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาวการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงและกฎหมายใหม่ สำ � นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน หวังเป็นอย่างยิง่ ว่า หนังสือแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙ เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกฝ่าย ขอขอบคุณคณะทำ�งานและทุกท่านทีม่ สี ว่ นร่วมในการดำ�เนินงานครัง้ นี้
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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บทสรุปผู้บริหาร
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ มาตรา ๑๐
กำ � หนดให้ มี ก ารจั ด การศึ ก ษาสำ � หรั บ บุ ค คลซึ่ ง มี ค วามสามารถพิ เ ศษ ต้ อ งจั ด ด้ ว ยรู ป แบบ
ที่เหมาะสม โดยคำ�นึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น มาตรา  ๒๒ กำ�หนดว่า  การจัดการศึกษา
โดยยึดหลักว่าผู้เรียนมีความสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำ�คัญที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงส่งเสริมให้
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดห้องเรียนพิเศษ โดยแยกการดำ�เนินการออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ
๑. การเปิดห้องเรียนพิเศษ โดยสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา  หมายถึง ห้องเรียน
ทีส่ ถานศึกษามุง่ เน้นการเรียนการสอนเพือ่ ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทาง
ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ICT การงานอาชีพ โดยผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษของสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
๒. การเปิดห้องเรียนพิเศษ โดยสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน หมายถึง
ห้ อ งเรี ย นที่ ส ถานศึ ก ษามุ่ ง เน้ น การจั ด การเรี ย นการสอน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพนั ก เรี ย นที่ มี
ความสามารถพิเศษ ห้องเรียนพิเศษ EP และ MEP ตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิง่ แวดล้อม ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อม
ห้องเรียนพิเศษ พัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ตาม
โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)
ซึ่ ง แนวทางการเปิ ด ห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษต่ า ง ๆ ข้ า งต้ น สถานศึ ก ษาจะต้ อ งมี ค่ า เฉลี่ ย
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก
ในระดั บ ที่ ข อเปิ ด สอนสู ง กว่ า ค่ า เฉลี่ ย ระดั บ ประเทศ ๓ ปี ย้ อ นหลั ง และหากเป็ น การเปิ ด
ห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการ จะต้องมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O - NET) เฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอเปิดนั้น สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ๓ ปี ย้อนหลังด้วย
รวมทั้งมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดแต่ละประเภท และดำ�เนินตามขั้นตอน
อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกำ�หนดการที่สถานศึกษาจะต้องเสนอโครงการและเอกสารประกอบ
การพิ จ ารณาต่ อ ต้ น สั ง กั ด ล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย ๑ ปี ก ารศึ ก ษา  หลั ง จากได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ เ ปิ ด
ห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษแล้ ว ต้ อ งดำ � เนิ น การรั บ นั ก เรี ย นให้ เ ป็ น ไปตามกำ � หนดเวลาการรั บ นั ก เรี ย น
ห้องเรียนพิเศษของสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน รวมทัง้ การเก็บเงินบำ�รุงการศึกษา
และการระดมทรัพยากร ก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการเก็บเงินบำ�รุงการศึกษาด้วย

บทที่ ๑
บทนำ�

กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔ กำ�หนดจุดมุ่งหมายของ
การจัดการศึกษาให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นพลเมือง (สำ�นักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, ๒๕๕๙) นั่นคือเป็นคนดีมีวินัย เป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพของสังคม
ประเทศ และของโลก มีทักษะความรู้ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการแรงงานและการพัฒนาประเทศ ดำ�รงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข การสร้างระบบ
การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจึ ง เป็ น กลไกหลั ก ของการพั ฒ นาศั ก ยภาพและ
ขีดความสามารถของทุนมนุษย์ และรองรับการศึกษาการเรียนรูแ้ ละความท้าทายทีเ่ ป็นพลวัตของโลก
ศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ มุ่งให้ความสำ�คัญกับการเรียนรู้ในทุกมิติและ
ทุกช่วงอายุ เริ่มตั้งแต่แรกเกิดจนถึงช่วงผู้สูงวัย โดยกำ�หนดยุทธศาสตร์ มาตรการ ตัวชี้วัด และ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ๙ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการระบบข้อมูลและ
สารสนเทศเพือ่ การศึกษา ๒) ยุทธศาสตร์การเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระดับสถานศึกษา 
๓) ยุทธศาสตร์การกระจายอำ�นาจไปสู่สถานศึกษา  ๔) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
จากทุ ก ภาคส่ ว นของสั ง คม ๕) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารปรั บ ระบบและกลไกการบริ ห ารงานบุ ค คล
๖) ยุทธศาสตร์การปฏิรปู ระบบบริหารทรัพยากรและการเงินเพือ่ การศึกษา ๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
หลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผู้เรียน ๘) ยุทธศาสตร์การผลิต
และพัฒนากำ�ลังคนเพื่อสนองตอบตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ และ ๙) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตที่สอดคล้องกับแผนปฏิรูปยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีของรัฐบาล และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ๒๕๕๙)
และในร่างแผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ ได้กำ�หนด
คุณลักษณะของกำ�ลังคนที่พึงประสงค์ไว้ ดังนี้ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ๒๕๕๗)
มีการเรียนรูแ้ ละทักษะทีจ่ �ำ เป็น มีความรูอ้ ย่างรอบด้านทัง้ ด้านทักษะความรูพ้ นื้ ฐาน ทักษะชีวติ และ
การทำ�งาน ทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม ทักษะด้านการวางแผนการเงินและทักษะด้านสารสนเทศ
สือ่ และเทคโนโลยี เพือ่ เป็นภูมคิ มุ้ กันสำ�คัญในการดำ�รงชีวติ สามารถปรับตัวให้ทนั กับการเปลีย่ นแปลง
ของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ ได้แก่ มีจิตสำ�นึกและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สังคมและประเทศ
มีความรู้และทักษะที่หลากหลาย (Multi - skills) มีความสามารถสร้างสรรค์คุณค่าหรือมูลค่าเพิ่ม
(Value - creation) มีความสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร มีความเป็นมืออาชีพ และมีความภักดี
ต่อองค์กร
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ทุกฉบับ ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนทีม่ คี วามสามารถพิเศษ  มาตรา ๑๐
วรรค ๔ กล่าวว่าให้มีการจัดการศึกษาสำ�หรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษในรูปแบบ
ที่เหมาะสม โดยคำ�นึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น และมาตรา  ๒๒ กำ�หนดว่า 
การจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่าผูเ้ รียนมีความสามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเองได้และถือว่า
ผู้เรียนมีความสำ�คัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พ.ศ. ๒๕๕๑ ทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนให้มสี มรรถนะสำ�คัญ ๕ ประการ
ได้แก่ ๑) ความสามารถในการสื่อสาร ๒) ความสามารถในการคิด ๓) ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ๔) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และ ๕) ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ซึ่ ง กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารอนุ ญ าตให้ ส ถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในสั ง กั ด
เปิดห้องเรียนพิเศษ เพือ่ พัฒนานักเรียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษได้ ตัง้ แต่ปกี ารศึกษา ๒๕๔๓
ต่อมาได้ก�ำ หนดไว้ในนโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการรับนักเรียนตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 
๒๕๔๗ เป็นต้นมา  ทั้งนี้ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำ�นัก
นโยบายและแผนการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ได้จดั ทำ�แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๓ และกำ�หนดคำ�นิยามห้องเรียนพิเศษไว้ดังนี้ (สำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ๒๕๕๘)
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ห้องเรียนพิเศษ หมายถึง ห้องเรียนทีส่ ถานศึกษามุง่ เน้นจัดการเรียนการสอน
ที่ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ
ห้องเรียนพิเศษ โดยสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน หมายถึง
ห้องเรียนที่สถานศึกษามุ่งเน้นจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษ โดยดำ�เนินการตามโครงการของสำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เช่น ห้องเรียน EP ห้องเรียนพิเศษ MEP ตามโครงการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ห้องเรียนพิเศษ โดยสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา  หมายถึง ห้องเรียนที่
สถานศึ ก ษามุ่ ง เน้ น จั ด การเรี ย นการสอน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพของนั ก เรี ย นที่ มี
ความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ศิลปะ ดนตรี
กีฬา ICT ฯลฯ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ปั จ จุ บั น มี ส ถานศึ ก ษาเปิ ด ห้ อ งเรี ย นสำ � หรั บ นั ก เรี ย นที่ มี ศั ก ยภาพและ
ความสามารถพิเศษเพิ่มมากขึ้น ตามความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน ซึ่งห้องเรียนพิเศษโดยสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโครงการ
สำ�คัญ ดังนี้ ๑) ห้องเรียนพิเศษ EP และ MEP ตามโครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program or Mini
English Program) รั บ ผิ ด ชอบโดยสถาบั น ภาษาอั ง กฤษ ๒) ห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อม ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม รับผิดชอบโดยสำ�นักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา  และ ๓) ห้องเรียนพิเศษพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ตามโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) รับผิดชอบโดยสํานักบริหารงาน
การมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ในส่วนของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีก็ได้ให้
ความสำ�คัญกับการปฏิรปู การศึกษาและการเรียนรู้ โดยกำ�หนดไว้ในนโยบายของรัฐบาล
ซึ่งแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ดังนี้ ๑) จัดให้
มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ๒) ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
การศึกษา ๓) ให้ภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมจัดการศึกษาและเน้นการกระจายอำ�นาจ ๔) พัฒนา
คนทุกช่วงวัยให้มีคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นพลเมืองดี ๕) ส่งเสริมอาชีวศึกษา
และการศึ ก ษาระดั บ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ๖) พั ฒ นาระบบการผลิ ต และพั ฒ นาครู
๗) ทะนุบำ�รุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา  และศาสนาอื่น ๆ ๘) อนุรักษ์ฟื้นฟูและ
เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ๙) สนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศ และ ๑๐) ปลูกฝัง
ค่านิยมและจิตสำ�นึกที่ดี โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา 
(ซุปเปอร์บอร์ดด้านการศึกษา) ซึ่งได้กำ�หนดนโยบายในการพัฒนาการศึกษาของไทย
๖ ด้าน (สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ๒๕๕๙) ได้แก่ ๑) เด็กจบ ป.๑
ต้องอ่านออกเขียนได้และต้องมีการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม ๒) เด็กชั้น ม.๑ - ม.๖
ต้องเลือกเรียนวิชาเสริมเป็นสาขาวิชาชีพเพือ่ การวางแผนอาชีพในอนาคตได้ ๓) เชือ่ มโยง
การศึกษากับการส่งเสริมวิชาชีพให้ตรงความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ
๔) ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาให้ เ ป็ น การวิ จั ย เพื่ อ เชื่ อ มต่ อ กั บ งานวิ จั ย กั บ ภาคเอกชน
๕) ให้นักเรียนมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่มาจากประเทศต้นทาง เคยชินกับ
เจ้าของภาษา  และ ๖) ผลิตครูที่มีความเข้มข้น อาทิ คุรุทายาทที่มีความสามารถ
ตอบรับการสอนของเด็กได้อย่างแท้จริง
ด้านกระทรวงศึกษาธิการ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการได้กำ�หนดยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ ๑๐ ยุทธศาสตร์ (สำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๘) ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ผลิตและพัฒนากำ�ลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับ
การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ยุทธศาสตร์
ที่ ๓ : ระบบงบประมาณ และทรัพยากรเพือ่ การศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ระบบการวิจยั
และประเมินคุณภาพการศึกษา  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ระบบสื่อสารและเทคโนโลยี
เพือ่ การศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : พัฒนาระบบการผลิตการสรรหาและการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ระบบการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์ที่ ๘ :
สร้างโอกาสทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ ๙ : พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
และยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ : การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศและกำ�หนดจุดเน้น ๖ ยุทธศาสตร์ คือ ๑) หลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ ๒) การผลิตและพัฒนาครู ๓) ตรวจสอบการประเมินการประกันคุณภาพและ
การพัฒนามาตรฐานการศึกษา  ๔) ผลิต พัฒนากำ�ลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของการพัฒนาประเทศ ๕) ICT เพือ่ การศึกษาและ ๖) การบริหารจัดการ
ซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลถึงคุณภาพของนักเรียนทั้งสิ้น
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นอกจากนี้ ทีผ่ า่ นมาสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ได้ใช้กรอบแนวทางการดำ�เนินงานเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๓
มาโดยตลอด แต่ ใ นสภาวการณ์ ปั จ จุ บั น ได้ มี คำ � สั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบ
แห่งชาติที่ ๑๐ / ๒๕๕๙ เรือ่ งการขับเคลือ่ นการปฏิรปู การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ คำ�สั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๑๑ / ๒๕๕๙ เรือ่ งการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมภิ าค สัง่ ณ วันที่
๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ คำ�สั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง
ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และคำ�สั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๘/๒๕๕๙ เรือ่ งแก้ไขเพิม่ เติมคำ�สัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ และคำ�สั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ และ
สำ�นักต่าง ๆ ได้มโี ครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเปิดห้องเรียนพิเศษอย่างหลากหลาย
มากขึ้นโดยมุ่งหวังให้นักเรียนมีโอกาสและความเสมอภาคในการได้รับการศึกษา
ตามศักยภาพความสนใจและความถนัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเห็นสมควรปรับปรุงแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
ความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสถานศึกษา ตลอดจนให้ผู้เกี่ยวข้อง
มีความรู้ความเข้าใจ สามารถดำ�เนินการเปิดห้องเรียนพิเศษที่มุ่งเน้นการจัดการเรียน
การสอน ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความพิเศษ ด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง
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บทที่ ๒

แนวคิด ทฤษฎี กฎหมาย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ศั ก ยภาพของมนุ ษ ย์ แ ต่ ล ะคนมี ค วามแตกต่ า งกั น เป็ น ลั ก ษณะธรรมชาติ และเป็ น
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ในทุกประเทศจึงมีกลุ่มบุคคลที่มีศักยภาพสูงโดดเด่นเหนือกว่าบุคคล
ในวัยเดียวกันอยู่จำ�นวนหนึ่ง ซึ่งจะมีประมาณร้อยละ ๓ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษในระดับ
สูงมาก (Highly Gifted) มีประมาณอย่างน้อย ร้อยละ ๐.๐๑ ของเด็กทั้งหมด หรือประมาณ
๑:๑๐,๐๐๐ ของแต่ละสาขา การสำ�รวจและเสาะหาแววความสามารถของเด็กและเยาวชน จึงเป็น
กระบวนการที่ทำ�ให้เด็กทุกคน มีโอกาสที่จะแสดงออก ซึ่งความสามารถหรือความถนัดของ
ตนเองมากขึ้น ดังนั้น การสำ�รวจหาแววเด็กต้องทำ�ความเข้าใจให้ถ่องแท้ ถึงวิธีการเรียนรู้ของเด็ก
และความสามารถในด้านต่าง ๆ ซึ่งเด็กแต่ละคนล้วนมีศักยภาพที่จะเรียนรู้ และขึ้นอยู่กับแต่ละคน
จะมีศักยภาพใดแฝงอยู่มากน้อยเพียงใด และมีหนทางใดที่จะดึงเอาความสามารถนั้นออกมา
เราจึงควรทำ�ความเข้าใจกับความหมายและลักษณะของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ดังนี้

เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
๑. ความหมายของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ค�ำ นิยาม ของคำ�ว่า “เด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษ” หมายถึง
เด็กที่มีความสามารถพิเศษ (Talentedchild) หรือเด็กที่มีสติปัญญาเลิศ (Giftedchild) ดังนี้
Abraham, W. (๑๙๕๘) กล่าวว่า เด็กที่มีความสามารถพิเศษ มีลักษณะดังนี้
๑. เด็กที่มีความสามารถสูง เรียนจบบทได้เร็วกว่า เวลาที่กำ�หนดให้
๒. เด็กที่มีความสามารถสูงในด้านการคิดสร้างสรรค์ การให้เหตุผล
๓. เป็นเด็กที่มีความสนใจกว้างขวาง และผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูง
๔. เด็กที่มีความสามารถทางศิลปะและเครื่องกล
๕. เด็กที่มีระดับสติปัญญาสูง
๖. เด็กที่มีความสามารถทางสมองสูง มีผลการเรียนดีเด่น มีผลงานดีเด่นแก่สังคม
๗. เด็กที่มีอายุสมองสูงกว่าอายุจริง เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กทั่วไป
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Brodley (๑๙๗๐) กล่าวว่า เด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษ คือ เด็กทีม่ คี วามสามารถทางด้านสติปญ
ั ญาสูง
ในการแสวงหาความจริง ความคิดและความสัมพันธ์ รวมทั้งความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน เช่น ศิลปะ ดนตรี
ความเป็นผู้นำ� โดยทั่วไปแล้วเด็กเหล่านี้จะมี IQ อยู่ระหว่าง ๑๓๐ - ๑๖๐
Department of Education (๑๙๙๓) ได้แบ่งลักษณะเด็กที่มีความสามารถพิเศษออกเป็น ๕ ด้าน
ดังนี้ คือ
๑. ความสามารถทางสติปัญญา
๒. ความสามารถทางวิชาการด้านใดด้านหนึ่ง
๓. ความสามารถทางความคิดสร้างสรรค์
๔. ความสามารถทางการเป็นผู้นำ� และ
๕. ความสามารถทางศิลปะหรือดนตรี
Howard Gardner (๑๙๘๕) ที่มีชื่อเสียงด้านทฤษฎีพหุปัญญาหรือความสามารถพิเศษของเด็ก
ได้ให้ความหมายของปัญญาว่าเป็นความสามารถทางชีวจิตวิทยา  (Biopsychological Potential) ซึ่งเป็น
กระบวนการได้มาของแต่ละบุคคล ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและได้แบ่งลักษณะเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ไว้ ๙ ด้าน ดังนี้
๑. ด้านภาษา (Linguistic Intelligence)
๒. ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical - Mathematical Intelligence)
๓. ด้านดนตรี (Musical Intelligence)
๔. ด้านร่างกาย - การเคลื่อนไหว (Bodily - Kinesthetic Intelligence)
๕. ด้านมิติ (Spatial Intelligence)
๖. ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล - มนุษยสัมพันธ์ (InterpersonalIntelligence)
๗. ด้านความเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence)
๘. ด้านธรรมชาติ (Naturalist Intelligence)
๙. ด้านจิตนิยมหรือการดำ�รงอยู่ของชีวิต (Existential Intelligence)
Renzulli (๑๙๘๖) ได้ให้ความหมายของคำ�ว่า  สติปัญญาเลิศ หมายถึง เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ประกอบด้วย คุณลักษณะ ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) เป็นผู้ที่มีความสามารถทางสติปัญญาสูงกว่าเด็กปกติ ๒) เป็นผู้ที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ในระดับสูง และ ๓) เป็นผู้ที่มีความมานะมุ่งมั่นในการทำ�งาน
Silverman (๑๙๘๓) ได้ให้ความหมายของเด็กสติปญ
ั ญาเลิศ คือ เด็กทีม่ พี ฒ
ั นาการลํา้ หน้าผูอ้ นื่ ในด้าน
ต่าง ๆ จึงจำ�เป็นต้องจัดโปรแกรม เพื่อช่วยพัฒนาเด็กในอัตราที่เร็วและแตกต่างจากเด็กทั่วไป
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับได้ให้ความหมาย
ของผู้มีความสามารถพิเศษว่า “ผู้มีความสามารถพิเศษ หมายถึง บุคคลที่แสดงออกซึ่งความสามารถอันโดดเด่น
ด้านใดด้านหนึง่ หรือหลายด้าน เช่น ด้านสติปญ
ั ญา (ทักษะการคิด) ความสามารถทางวิชาการในสาขาใดสาขาหนึง่
หรือหลายสาขา ความคิดสร้างสรรค์ การใช้ภาษา การเป็นผู้นำ� การสร้างงานทางทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง
ความสามารถทางดนตรี ความสามารถทางกีฬา  เมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นที่มีระดับอายุ สภาพสิ่งแวดล้อม
หรือประสบการณ์ใกล้เคียงกัน”
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สำ�หรับคำ�นิยามของประเทศไทย ที่ได้รับการเสนอไว้เป็นครั้งแรก ในแผน
พิ จ ารณาการศึ ก ษาสำ � หรั บ เด็ ก และเยาวชนผู้ มี ค วามสามารถพิ เ ศษ และได้ ผ่ า น
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๑ มีสาระสำ�คัญ ดังนี้
“เด็ ก และเยาวชนผู้ มี ค วามสามารถพิ เ ศษ หมายถึ ง เด็ ก ที่ แ สดงออก
ซึ่ ง ความสามารถอั น โดดเด่ น ด้ า นใดด้ า นหนึ่ ง หรื อ หลายด้ า น ในด้ า นสติ ปั ญ ญา 
ความคิดสร้างสรรค์ การใช้ภาษา  การเป็นผู้นำ� การสร้างงานทางด้านทัศนศิลป์และ
ศิลปะการแสดง ความสามารถด้านดนตรี ความสามารถด้านกีฬา  และความสามารถ
ทางวิชาการในสาขาใดสาขาหนึง่ หรือหลายสาขา อย่างเป็นทีป่ ระจักษ์ เมือ่ เปรียบเทียบ
กับเด็กอื่น ที่มีอายุอยู่ในระดับเดียวกัน สภาพแวดล้อมหรือประสบการณ์เดียวกัน”
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๒. ลักษณะของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
การพิจารณาว่า  เด็กคนใดคนหนึ่งมีความสามารถพิเศษหรือไม่เป็นเรื่องที่มีความซับซ้อน เนื่องจาก
ความสามารถพิเศษมีความหลากหลาย เด็กแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะด้านและมีแบบแผนการพัฒนาเป็นของแต่ละคน
เป็นความเข้าใจผิดอย่างมากทีว่ า 
่ เด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษต้องรอบรูท้ กุ ด้าน ความสามารถพิเศษอาจครอบคลุม
หลาย ๆ ด้าน ได้แก่ เชาวน์ปัญญา ศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะทางร่างกายและทางสังคม หรืออาจจะจำ�กัด
อยู่ด้านใดด้านหนึ่งหรือสองด้านเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีความเข้าใจผิดอย่างมากว่าเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
หรือมีพรสวรรค์ เป็นเพราะพันธุกรรมเพียงอย่างเดียว และความสามารถพิเศษนีไ้ ม่มกี ารเปลีย่ นแปลงไปตลอดชีวติ
แต่ผลการศึกษาวิจัยจากนักวิชาการทั่วโลกเห็นตรงกันว่า  สถานการณ์ไม่ได้เป็นเช่นนั้น เด็กเหล่านั้นยังจำ�เป็น
ต้องได้รับการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านจนถึงระดับ
สูงกว่าปกติ ในสภาพแวดล้อมที่มีการจัดสรรทรัพยากรและในการที่จะเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสม มิฉะนั้น
ความสามารถพิเศษที่เด็กเคยมีอาจเปลี่ยนแปลงไปเป็นเด็กที่มีศักยภาพเช่นเดียวกับเด็กธรรมดาทั่ว ๆ ไปได้
เด็กอาจเกิดความรูส้ กึ เบือ่ หน่ายต่อการเรียนไม่ตงั้ ใจเรียน ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนอาจตํา่ กว่าความเป็นจริง การที่
เด็กมีความสามารถพิเศษมีการพัฒนาการทางอารมณ์ทรี่ นุ แรงทีผ่ ดิ ปกติไปจากเด็กปกติทวั่ ไป สาเหตุส�ำ คัญเนือ่ งมาจาก
การอบรมเลี้ยงดู และสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กมากกว่าเป็นลักษณะเฉพาะของเด็กที่มีความสามารถพิเศษเอง
จากการศึกษาวิจัยของนักวิชาการทั่วโลกได้บ่งชี้ลักษณะของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
หรือมีความฉลาดปราดเปรื่องซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากเด็กอื่นในวัยเดียวกันในหลายทางในเรื่องต่อไปนี้
๑. มีความอยากรู้อยากเห็น เด็กกลุ่มที่มีความอยากรู้อยากเห็นแบบสุดขั้วเกี่ยวกับสื่อต่าง ๆ
๒. มีความจำ�ดี สามารถจำ�สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีตมาเป็นเวลายาวนาน และมีความสุขกับเรื่อง
ที่ตนสนใจ
๓. มีการเรียนรูเ้ ร็ว สามารถเรียนรูว้ ธิ คี ดิ ต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและสามารถใช้ความรูท้ เี่ รียนรูม้ าปรับใช้
ในสถานการณ์ใหม่ ๆ
๔. มีความตั้งใจสูง สามารถมุ่งอยู่กับสิ่งที่ตนสนใจได้เป็นเวลานาน ๆ
๕. รู้จักใช้เหตุผล สามารถจะเข้าใจเหตุผล และมองเห็นความสัมพันธ์ของกระบวนการต่าง ๆ
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
๖. มีความคล่องแคล่ว มีความคิดและมีวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดีมาก
๗. จำ�ศัพท์ได้มาก สามารถจะใช้คำ�และวลีต่าง ๆ ได้มากกว่าและเร็วกว่าเด็กคนอื่น ๆ ในวัยเดียวกัน
๘. มีอารมณ์ขัน สามารถจะเข้าใจเรื่องขำ�ขัน และคำ�ถามปริศนาได้รวดเร็ว
๙. ชอบจินตนาการ มีจินตนาการที่กว้างไกล แตกต่างจากเด็กทั่วไป
๑๐. มีอารมณ์อ่อนไหว อาจมีอารมณ์อ่อนไหวต่อความรู้สึกของผู้อื่น โกรธง่าย หรือให้ความสำ�คัญ
ต่อบางสิ่งบางอย่าง ขณะที่คนอื่นไม่เป็นเช่นนั้น
๑๑. ต้องการแสวงหาเพื่อน อาจชอบเล่นกับเพื่อนที่มีอายุมากกว่า  หรือแสวงหาเพื่อนที่มีสติปัญญา
ใกล้เคียงกัน
๑๒. มีความรู้สึกไม่สบายใจกับพัฒนาการของตนเอง เนื่องจากพัฒนาการทางร่างกายตนตามไม่ทัน
ระดับสติปัญญา
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๓. ภาพในอนาคตเกี่ยวกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (๒๕๔๑) ได้จัดทำ�แผนพัฒนาการศึกษาสำ�หรับเด็กและ
เยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษ (พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๔๔) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการของแผนพัฒนา
ดังกล่าว ในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๑ ได้กำ�หนดความหมาย วิสัยทัศน์ และปรัชญาไว้อย่าง
ชัดเจนว่า
๓.๑ ความหมายของเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ
เด็กและเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษ หมายถึง เด็กที่แสดงออกซึ่งความสามารถอันโดดเด่น
ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ในด้านสติปัญญา  ความคิดสร้างสรรค์ การใช้ภาษา  การเป็นผู้นำ� การสร้างงาน
ทางทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง ความสามารถด้านดนตรี ความสามารถทางกีฬา และความสามารถทางวิชาการ
ในสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือหลายสาขา  อย่างเป็นที่ประจักษ์ เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กอื่นที่มีอายุระดับเดียวกัน
สภาพแวดล้อมหรือประสบการณ์เดียว
๓.๒ วิสัยทัศน์ของเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ
เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษต้องได้รับการพัฒนาความสามารถพิเศษของตนเอง
อย่างเต็มที่ ให้เป็นผู้นำ�ที่มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ สามารถนำ�ประเทศไทยไปสู่ความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง
และถาวร โดยได้รับการสนับสนุนและเสริมพลังจากครอบครัวและสังคม และมีโอกาสได้นำ�ความสามารถนี้
ไปรับใช้ในครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และสังคมโลกอย่างมีความสุขและอย่างมีคุณธรรม
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๓.๓ ปรัชญาในการจัดการศึกษาสำ�หรับเด็กและเยาวชนผู้ที่มีความสามารถพิเศษ
๓.๓.๑ การศึกษาเป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของมนุษย์ทกุ คน การศึกษาในทีน่ ี้ หมายถึง กระบวนการ
พัฒนาของบุคคลซึ่งเป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รูปแบบของการศึกษาครอบคลุมทั้งการศึกษาตามแนว
ในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย อันเป็นการเรียนรูจ้ ากแหล่งวิทยาการ
และสภาพแวดล้อมที่อยู่โดยรอบตัวคน
๓.๓.๒ เด็กและเยาวชนทุกคนมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั การศึกษาทีส่ อดคล้องกับระดับและประเภทของ
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล เพื่อพัฒนาศักยภาพให้บรรลุขีดสูงสุด
และสามารถดำ�เนินชีวิตอยู่ได้อย่างเหมาะสมในสังคมที่ทวีความซับซ้อนและมีความเป็นพลวัตมากขึ้น
๓.๓.๓ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครอบครัว ซึ่งเป็นบุคคลแรก ๆ ในชีวิตของเด็กและเยาวชน
มีหน้าทีอ่ บรมเลีย้ งดูและส่งเสริมให้เป็นคนทีส่ มบูรณ์ มีการพัฒนาการทีร่ อบด้านทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ
สังคม นอกจากนั้น สำ�หรับเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครอบครัวก็มีบทบาท
พิเศษที่จะต้องเอาใจใส่ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนเหล่านี้
๓.๓.๔ สังคมต้องให้การยอมรับในเรือ่ งความแตกต่างระหว่างบุคคล และความหลากหลายของ
เด็กและเยาวชน ทั้งทางด้านความคิด ความสนใจ บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษเฉพาะทางของบุคคล และอื่น ๆ
๓.๓.๕ รัฐและสังคมพึงพัฒนาบุคคลให้มคี วามสามารถด้านอืน่ ๆ โดยรอบด้านด้วย เพือ่ ให้เป็น
คนที่มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ทั้งด้านสมอง ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ควบคู่ไปกับการพัฒนาความสามารถ
พิเศษที่มีอยู่ ทั้งนี้ พึงระมัดระวังว่าการพัฒนาบุคคลโดยองค์รวมนั้น จะต้องไม่ลดทอนหรือสกัดกั้นความสามารถ
พิเศษของบุคคล
๓.๓.๖ รัฐต้องไม่สร้างระบบการศึกษาที่ปิดกั้นการพัฒนาความสามารถพิเศษในทุกด้านด้วย
การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง หรือสาขาใดสาขาหนึ่ง
เท่านัน้ แต่ตอ้ งสร้างระบบการศึกษาทีเ่ ปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนทีม่ คี วามสามารถพิเศษได้แสดงความสามารถ
ทุกด้านที่มี และได้รับการพัฒนาความสามารถเหล่านั้นไปพร้อม ๆ กัน
๓.๓.๗ การจัดกระบวนการการเรียนรู้ต้องมีความยืดหยุ่นและหลากหลาย เพื่อเปิดโอกาสให้
เด็กและเยาวชนแสดงออกซึ่งความสามารถพิเศษได้ตลอดชีวิตของการเรียนรู้และกระบวนการการเรียนรู้นั้นต้อง
เอือ้ ต่อการสร้างสรรค์ คิดค้น ริเริม่ การเป็นตัวของตัวเองการสร้างจินตนาการทีแ่ หวกแนว ฯลฯ โดยทีผ่ รู้ บั ผิดชอบ
ในการเรียนรู้จะต้องเข้าใจว่า ผู้เรียนรู้ที่มีความสามารถพิเศษนั้น จะมีลักษณะดังกล่าวข้างต้นค่อนข้างมาก
๓.๓.๘ รูปแบบการบริการสำ�หรับเด็กและเยาวชนทีม่ คี วามสามารถพิเศษควรคำ�นึงการบริการ
พิเศษหลายรูปแบบ อาทิ การจัดการเรียนรู้พิเศษหรือการรับรู้เฉพาะทางการจัดกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์
(Enrichment Program) ในระบบโรงเรียนปกติ ฯลฯ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รู้ศักยภาพและเรียนรู้
ที่จะพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่นั้น ให้บรรลุถึงจุดสูงสุดให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้
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๓.๔ นโยบาย
รัฐและสังคมมีหน้าที่ส่งเสริมละสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนทุกคน โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถพัฒนาจนบรรลุศักยภาพของแต่ละคน พร้อมทั้งมีคุณธรรมและเจตคติที่จะรับ
ใช้สังคม
๓.๕ วัตถุประสงค์
๑) เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ให้มีความคิดสร้างสรรค์
ความคิดริเริ่มและสามารถพัฒนาจนบรรลุศักยภาพสูงสุดของแต่ละบุคคล ตามทิศทางหรือสาขาศาสตร์ที่สนใจ
และมีความสามารถพิเศษ
๒) เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้ที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ให้รู้จักและเข้าใจตนเอง เข้าใจเพื่อนมนุษย์
เข้าใจสังคมและโลกอย่างถ่องแท้ รวมทั้งเกิดความตระหนักและมีเจตคติที่ดีต่อการคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ทั้งนี้ เพื่อให้บุคคลเหล่านี้สามารถดำ�รงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ
มีความสุข และพร้อมที่จะสร้างผลงานที่เป็นเลิศ ซึ่งเป็นคุณประโยชน์แก่สังคมต่อไป
๓) เพื่อกำ�หนดแนวทางและมาตรการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้มีความสามารถ
พิเศษในสาขาต่าง ๆ เพือ่ เป็นฐานความคิด ฐานการดำ�เนินงานและการจัดทำ�รายละเอียดให้เป็นรูปธรรมทีช่ ดั เจน
อันจะทำ�ให้ทุก ๆ คน ในกลุ่มดังกล่าวสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างสมบูรณ์ และเต็มตามศักยภาพ
๔) เพื่อสร้างสรรค์กลุ่มบุคคลที่มีความสามารถพิเศษให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
ในประเทศไทย เพือ่ เป็นแกนนำ�ของสังคมในการพัฒนา การประดิษฐ์ การประยุกต์ศาสตร์ / องค์ความรูแ้ ละทักษะ
ในสาขาต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ปรัชญาในการจัดการศึกษา และนโยบายตามที่กำ�หนดไว้
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๓.๖ ยุทธศาสตร์หลัก
๑) ส่งเสริมให้ครอบครัวมีบทบาทมากขึน้ ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนผูม้ คี วามสามารถพิเศษ
๒) เร่งสร้างผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรในด้านการศึกษาสำ�หรับผู้มีความสามารถพิเศษ
ให้มากขึน้ โดยเร็ว เพือ่ เป็นกำ�ลังสำ�คัญในการพัฒนาองค์ความรู้ และการสร้างความเข้าใจแก่สงั คมอย่างกว้างขวาง
๓) ปฏิรูปกระบวนการการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำ�คัญ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการตอบสนอง
อย่างเต็มทีต่ ามความสามารถ ความสนใจและความถนัด จัดให้มนี วัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในเรือ่ งการเรียน
การสอนและการพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
๔) ให้องค์กรของรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรชุมชน ประชาคมจังหวัด
สถาบันทางสังคมต่าง ๆ และสื่อมวลชน มีบทบาทมากขึ้นในการพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษ
รวมทั้งมีความรู้ในการสังเกตแววความถนัด ความสนใจ และความสามารถพิเศษ ตลอดจนจัดหาและจัดสรร
ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้ได้พัฒนาตนจนบรรลุศักยภาพสูงสุด
๕) สร้างกลไกเพื่อจัดทำ�แผนปฏิบัติการของแผนพัฒนาการศึกษาสำ�หรับเด็กและเยาวชน
ผู้มีความสามารถพิเศษ และจัดให้มีระบบการบริหารและจัดการแบบพิเศษ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
แผน รวมทั้งมีระบบติดตามและประเมินผลงานด้านนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
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๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ (พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๙)
สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  (๒๕๔๘) ได้จัดทำ�ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มี
ความสามารถพิเศษ (พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๙) ขึ้นเพื่อเป็นทิศทางให้หน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นำ � ไปกำ � หนดแนวทางการดำ � เนิ น งานในการจั ด การศึ ก ษาและกิ จ กรรมต่า ง ๆ ให้ แ ก่ เ ด็ ก และเยาวชนที่ มี
ความสามารถพิเศษได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเป็นระบบและครบวงจร เกิดความเสมอภาค ทัว่ ถึงและเป็นธรรมแก่เด็ก
เยาวชนกลุ่มนี้ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยกำ�หนดออกเป็น ๗ ยุทธศาสตร์ ในที่นี้ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง คือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษระดับสูง (Highly Gifted)
ซึ่งจากปกติจะมีอยู่ร้อยละ ๐.๐๑ คนนั้นเป็นปรากฏการณ์ที่แตกต่างไปจากคนปกติทั่วไปอย่างมาก จนบางครั้ง
ดูเหมือนเป็นความมหัศจรรย์ทเี่ กิดขึน้ เช่น เด็กอายุ ๖ ขวบ มีความรูด้ า้ นคณิตศาสตร์ระดับปริญญาโท เด็ก ๔ ขวบ
มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศถึง ๕ - ๖ ภาษา หรือมีความเก่งด้านอืน่ ๆ อย่างสูงผิดปกติมากได้อย่างเป็นที่
น่าอัศจรรย์ เช่น ดนตรี กีฬา ตัง้ แต่วยั เยาว์ รวมถึงกลุม่ เด็กและเยาวชนทีม่ คี วามสามารถด้านสติปญ
ั ญาทีอ่ าจวัดด้วย
การทดสอบ IQ ซึ่งจะอยู่ในระดับประมาณ ๑๔๐ ขึ้นไป
ด้วยความแตกต่างอย่างมากเหล่านี้ การอบรมเลี้ยงดูและการให้การศึกษาจำ�เป็นต้องจัดให้เป็น
รายบุคคล เฉพาะตัว ซึ่งต้องการความยืดหยุ่น หลากหลายอย่างเพียงพอและต้องการระบบที่ให้การเอาใจใส่ดูแล
อย่างครบวงจร จากประสบการณ์ที่พบทั่วไปเด็กกลุ่มนี้จะมีความเป็นเลิศ ขณะเดียวกันอาจมีความบกพร่อง
ด้านอื่นด้วยซึ่งหากได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องเหมาะสม จะเป็นผู้ให้คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ และสังคม
โลกอย่างมหาศาล
มาตรการ
๑) สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษามีความพร้อมให้บริการปรึกษา  ดูแลเด็กและเยาวชนที่พบว่า
มีความสามารถพิเศษระดับสูง โดยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ อย่างครบวงจร
๒) ให้เด็กที่มีแววความสามารถพิเศษระดับสูงได้รับการตรวจสอบหรือบ่งชี้โดยสถาบันต่าง ๆ ที่มี
ผู้เชี่ยวชาญ โดยมีกลไกการส่งต่อเพื่อให้การดูแลและพัฒนา
๓) ให้สถานศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษาทีด่ แู ลเด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษระดับสูง จัดแผนการเรียน
รายบุคคลที่มีความเหมาะสมกับศักยภาพของเด็กและเยาวชนแต่ละบุคคล
๔) ให้หน่วยงานส่วนกลางเร่งแก้ไขหรือพัฒนากฎระเบียบต่าง ๆ โดยเฉพาะการวัดผลการเรียน
ข้ามชั้นเรียนเป็นรายวิชาหรือทั้งระดับ เพื่อให้ระบบการศึกษามีความยืดหยุ่นและหลากหลายและผู้เรียนที่ใช้
รูปแบบการเรียนรู้ที่ผสมผสานได้ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย การเทียบโอนผลการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลตามศักยภาพของผู้เรียน
๕) สนับสนุนผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษระดับสูง ไม่ว่าจะเรียนรู้อยู่ในสถานศึกษาประเภทใด
รวมถึงเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษระดับสูงที่พ่อแม่จัดการศึกษาให้ได้รับสิทธิเช่นเดียวกับผู้ที่อยู่
ในระบบโรงเรียน
๖) ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษระดับสูงได้รับ
การดูแลให้ได้รบั การศึกษาสูงสุด และเตรียมการรองรับเรือ่ งการประกอบอาชีพให้เป็นไปตามศักยภาพของเยาวชน
และความต้องการของประเทศ
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ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ให้กับประเทศ ได้กำ�หนด
เป้าหมายของการเสาะหาและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษนั้น นอกจาก
จะเพื่อสิทธิของบุคคลอันพึงมีพึงได้แล้วประเทศชาติต้องการให้กลุ่มคนเหล่านี้ นำ�ความเชี่ยวชาญ
ทีม่ อี ยูใ่ ห้เกิดประโยชน์แก่ชมุ ชน ประเทศชาติและจนถึงสังคมโลก จึงมีความจำ�เป็นให้เขาเหล่านัน้
พร้อมทีจ่ ะรับใช้สงั คม นอกจากการให้การศึกษาแล้ว การสร้างเสริมประสบการณ์ในการทำ�งาน
เพือ่ ให้มวี สิ ยั ทัศน์ทกี่ ว้างไกลมองเห็นความสัมพันธ์เชือ่ มโยงของการพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างเป็น
องค์รวม พร้อมที่จะก้าวสู่อาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ ความสนใจ และสร้างเสริมความเจริญ
ให้กับประเทศชาติได้อย่างก้าวกระโดด จำ�เป็นต้องอาศัย ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
มาตรการ
๑) วางนโยบายและแผนปฏิบัติงานให้เกิดความต่อเนื่องเชื่อมโยงของการดำ�เนินงาน
ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับสูงสุดของการศึกษาให้กับผู้ที่มีความสามารถพิเศษ รวมทั้ง
ต้องมีแผนรองรับด้านอาชีพที่เหมาะสมและใช้ความสามารถที่มีอยู่เต็มตามศักยภาพของคน
กลุ่มนี้ให้ชัดเจนด้วย
๒) สนับสนุนการจัดส่งเด็กและเยาวชนไทยที่มีความสามารถพิเศษโดยให้ทุน
การศึกษา ศึกษาดูงาน เข้าค่ายหรืออื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างทั่วถึง เป็นธรรม
และเสมอภาค เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์และได้มีโอกาสพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ
๓) สนับสนุนให้หน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รับเด็กและเยาวชนที่มี
ความสามารถพิเศษได้ร่วมเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำ�งานที่หลากหลาย
เพื่อให้การเรียนรู้ การพัฒนาที่เชื่อมโยงกันระหว่างสาขาต่าง ๆ
๔) สนับสนุนการจัดตั้งชมรม สมาคม ของเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ
เพือ่ ให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละรวมพลังในการทำ�กิจกรรมต่าง ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สังคม
๕) สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษได้เข้าร่วมเป็นกรรมการ
คณะทำ�งานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาประเทศ
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แนวคิดและทฤษฎีในการจัดการศึกษาสำ�หรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ		
สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (๒๕๔๘) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถ
พิเศษ (พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๙) ได้กำ�หนดวิสัยทัศน์ ไว้ว่า “เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษต้องได้รับสิทธิ
ในการพัฒนาความสามารถพิเศษของตนอย่างเต็มที่ ให้เป็นผู้มีความเป็นเลิศที่มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์
สามารถนำ�ประเทศไทยไปสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งอย่างต่อเนื่องและถาวร โดยได้รับการสนับสนุนและเสริมพลัง
จากรัฐ ครอบครัวและสังคม และมีโอกาสได้นำ�ความสามารถนี้ไปปรับใช้ในครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และ
สังคมโลกอย่างมีความสุขและอย่างมีคุณธรรม”
ดังนั้นการคัดเลือกเสาะหาและสำ�รวจความสามารถพิเศษของเด็กเพื่อตรวจสอบศักยภาพพื้นฐาน
ในอันที่จะนำ�มาใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของเด็ก
แต่ละคน โดยทัว่ ไปเด็กแต่ละคนมีทงั้ จุดดีและจุดเด่นอยูใ่ นตัว และในเด็กบางคนก็มจี ดุ เด่นทีโ่ ดดเด่นกว่าเด็กอืน่ ๆ
ซึ่งอาจแตกต่างมากบ้างน้อยบ้าง แล้วแต่ศักยภาพพื้นฐานและการบ่มเพาะภายหลัง อย่างไรก็ตาม พบว่า 
ความสามารถพิเศษที่แฝงอยู่ในตัวเด็กที่มีความสามารถสูงกว่าเด็กอื่นนั้น อาจไม่แสดงออกอย่างชัดเจนอย่างเช่น
คนทั่วไปคาดคิดเด็กที่มีศักยภาพโดดเด่นพบที่จะเป็นอัจฉริยะบุคคลในอนาคตได้อย่างสบาย ๆ อาจไม่แสดง
ความสามารถใด ๆ ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ในสถานการณ์ทั่ว ๆ ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบการศึกษาที่ปิดกั้น
ความสามารถของเด็กทั่วไปเช่นนี้
กระบวนการสำ�รวจหรือเสาะหาเด็กกลุ่มนี้จึงต้องมีการศึกษา  และทำ�ความเข้าใจกับธรรมชาติ
อันหลากหลาย ตลอดจนปัจจัยที่อาจปิดกั้นความสามารถอันแท้จริงของเด็กได้ อาทิ การเลี้ยงดู ระบบการศึกษา 
ประสบการณ์ชีวิต ปัญหาทางครอบครัว ฯลฯ ด้วยเหตุนี้ การกำ�หนดขั้นตอน วิธีการ ตลอดจนการใช้เครื่องมือ
ในการสำ�รวจและเสาะหาจึงต้องทำ�อย่างระมัดระวัง และไม่ปิดกั้นเด็กที่อาจไม่ได้รับการเลือกหรือเสนอชื่อ
ในอนาคต
ในอดีตที่ผ่านมานั้น การสำ�รวจและเสาะหาเด็กที่มีความสามารถพิเศษยึดอยู่กับการสอบแข่งขัน
การใช้ข้อสอบคัดเลือก การใช้ผลจากคะแนนที่ได้มาจากแบบทดสอบทางสติปัญญา  หลังจากที่มีการดำ�เนินการ
จัดการศึกษาพิเศษสำ�หรับเด็กกลุ่มนี้มานับสิบปี จึงได้พบว่าความผิดพลาดในการคัดเลือกเด็กเข้าโครงการนั้น
มาจากสาเหตุหลายประการ อาทิ ความไม่กระจ่างชัดในเรื่องคุณลักษณะของเด็กแต่ละประเภท ความเข้าใจ
ผิดพลาดในเรื่องความสามารถทางสติปัญญา  การยึดถือแบบทดสอบข้อเขียนอย่างเอาจริงเอาจัง โดยไม่ใช้
เกณฑ์อนื่ เข้าร่วมตัดสิน ความไม่รอบคอบระหว่างการดำ�เนินการคัดเลือก รวมถึงการคัดเลือกไม่ตรงกับเป้าประสงค์
ทีต่ อ้ งการ นอกจากนีย้ งั มีเด็กหลายประเภททีต่ อ้ งใช้วธิ หี รือเครือ่ งมือพิเศษในการสำ�รวจ เช่น เด็กทีม่ คี วามสามารถ
ตํ่ากว่าความเป็นจริงหรือเด็กที่มีความบกพร่องด้านต่าง ๆ
อุษณีย์ โพธิสุข (๒๕๒๔) เสนอแนวทางในการเสาะหาอัจฉริยภาพของเด็ก ๆ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ในระดับนานาชาติปัจจุบันซึ่งปรับมาจาก Model ของ Clark คือ
๑. การใช้กระบวนการตรวจสอบที่เป็นขั้นตอน
๒. การใช้กระบวนการตรวจสอบที่ใช้เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสมกับแววของเด็ก
๓. การใช้กระบวนการตรวจสอบที่ไม่ลำ�เอียงกับเด็กกลุ่มใดเป็นพิเศษ
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๔. การใช้กระบวนการตรวจสอบที่เป็นขั้นตอนมีข้อมูลหลายด้านประกอบกัน ดังนี้
		 ขั้นที่ ๑ เด็กทั้งหมด ๑๐๐%
๑) เสนอชื่อโดยครู พ่อแม่ เพื่อน นักจิตวิทยา ตนเอง
๒) รายงานจากครู
๓) ประวัติครอบครัว
๔) ผลงานที่โดดเด่น ผลการเรียน
๕) แบบประเมินความสามารถ
๖) ทดสอบสติปัญญา (กลุ่ม)
๗) แบบสำ�รวจความสนใจ ฯลฯ
		 ขั้นที่ ๒ เหลือ ๑๐% ของเด็กทั้งหมด
๑) สรุปจากข้อมูลขั้นต้น
๒) ทดสอบสติปัญญา (เดี่ยว)
๓) ทดสอบความคิดสร้างสรรค์
๔) สัมภาษณ์พ่อแม่ ครู
		 ขั้นที่ ๓ เหลือ ๑ - ๕% ของเด็กทั้งหมดที่เข้าโครงการ
๑) ผู้เชี่ยวชาญตัดสินใจ
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๑. หลักการและรูปแบบในการจัดการศึกษาสำ�หรับเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ
โดยทั่วไปการจัดการศึกษาสำ�หรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ควรดำ�เนินการ ดังนี้
๑. จัดเนื้อหายากและท้าทายกว่าหลักสูตรสำ�หรับเด็กทั่วไป
๒. มีการเชื่อมโยงและบูรณาการกันในหลาย ๆ วิชา
๓. ให้เด็กมีส่วนร่วมในการเลือกสิ่งที่ตนเองจะเรียน
๔. จัดกระบวนการเรียนการสอนที่สลับซับซ้อน ลึกซึ้งกว่าหลักสูตรปกติ
๕. เน้นกระบวนการทางความคิดระดับสูง
๖. มีกิจกรรมที่ตอบสนองความหลากหลายของกระบวนการเรียนรู้
๗. ตั้งเกณฑ์ในการพิจารณาผลงานหรือผลการเรียนรู้ของเด็กให้ชัดเจน
๘. ให้ความสนใจกับความมุ่งมั่นในความสำ�เร็จ ความกระตือรือร้นและการเปลี่ยนแปลงภายในที่มี
คุณค่าต่อการเรียนรู้ของเด็กที่ส่งผลดีต่อสังคม
๙. เน้นพัฒนาการทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นแกนนำ�
๑๐. เน้นการพัฒนาสมองทุกส่วน (Whole Brain Approach)
สำ�หรับการพิจารณาการจัดรูปแบบการจัดการศึกษาพิเศษนั้น แนวทางหนึ่งที่สามารถทำ�ได้ คือ
การพิจารณาระดับความสามารถหรือความต้องการว่ามีมากอยู่ในระดับใดแล้วจัดกลุ่มตามลำ�ดับอาการ ดังนี้ คือ
น้อย
		
		
ปานกลาง
		

อยู่ในชั้นเรียนปกติ
แต่ให้คำ�แนะนำ�เป็นระยะ ๆ
อยู่ในชั้นเรียนปกติ
แต่ดึงออกจากห้องเรียนเป็นบางครั้ง
จัดตารางเรียน
ในห้องเรียน Resource Centre
ชั้นเรียนพิเศษ
โรงเรียนพิเศษ

มาก

Mentoring
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๒. การจัดหลักสูตรการศึกษาสำ�หรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
วิธีการจัดหลักสูตรที่สำ�คัญ ๆ มี ๔ วิธี คือ
๑. วิธีเพิ่มพูนประสบการณ์ (Enrichment)
๒. วิธีขยายหลักสูตร (Extension)
๓. วิธีลดระยะเวลาเรียน (Acceleration)
๔. การใช้ผเู้ ชีย่ วชาญพิเศษเป็นผูใ้ ห้ค�ำ ปรึกษาดูแล (Mentoring) ดังมีรายละเอียดในแต่ละวิธกี าร ดังนี้
๓. การสอนแบบเพิ่มพูนประสบการณ์ (Enrichment)
เป็นวิธีการจัดการศึกษาแบบขยายกิจกรรมในหลักสูตรให้กว้างและลึกซึ้งกว่าที่มีอยู่ในหลักสูตรปกติ
ที่เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาและเด็กอาจใช้เวลามากกว่าหรือน้อยกว่า
เด็กอื่นในชั้นเรียนเดียวกัน สามารถวางแผนในการจัดการศึกษาที่ให้เด็กที่มีความสามารถพิเศษระดับอายุต่างกัน
แต่มีความสนใจและมีความสามารถด้านเดียวกันมาเรียนด้วยกันเป็นบางชั่วโมง โดยปรับเนื้อหาในหลักสูตร
ให้เข้มข้นและกว้างขวางขึ้น การสอนแบบเพิ่มพูนประสบการณ์ช่วยให้เด็กพัฒนาสิ่งที่สนใจได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในการปูพื้น
ทักษะการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ สืบสวน สอบสวน หาความรู้ความจริง และสนับสนุนให้เด็กศึกษาหาความรู้
ที่นอกเหนือจากจุดมุ่งหมายในการเรียนสำ�หรับเด็กปกติเหมาะสำ�หรับเด็กที่ก้าวหน้ากว่าเพื่อน ๆ และอาจ
เบื่อหน่ายการเรียน
๓.๑ ลักษณะการจัดกิจกรรมในการเรียนแบบเพิ่มพูนประสบการณ์
๓.๑.๑ ชุดการเรียนการสอนแบบรายบุคคล
๓.๑.๒ โครงงาน
๓.๑.๓ ทัศนศึกษา
๓.๒ การเรียนการสอนแบบเพิ่มพูนประสบการณ์ ในชั้นเรียนสามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดังนี้
๓.๒.๑ กิจกรรม แบบฝึกหัดต่าง ๆ จัดให้เปิดกว้าง เป็นคำ�ถามในลักษณะปลายเปิดให้มากทีส่ ดุ
๓.๒.๒ ให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการเลือกเนื้อหา กิจกรรม หรือเสนอแนะรูปแบบหรือการเรียน
การสอน
๓.๒.๓ ฝึกให้เด็กได้ศึกษาสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ลึกและชัดเจน
๓.๒.๔ ปรับกระบวนการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับลักษณะการเรียนรู้ (Learning Styles)
ของเด็กแต่ละคน
๓.๒.๕ ฝึกการทำ�โครงสร้างการเรียนรู้ แผนที่ความรู้ตนเอง
๓.๒.๖ จัดกิจกรรมทีช่ ว่ ยส่งเสริมให้เด็กในสิง่ ทีเ่ ขาสนใจ พัฒนาทักษะกระบวนการทางความคิด
ระดับสูง และสามารถบูรณาการหลาย ๆ สาขาเข้าด้วยกัน มีความสามารถในหลักสูตรได้ดีขึ้น
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๓.๓ การสอนแบบเพิ่มพูนประสบการณ์ สามารถจัดกับกลุ่มเด็กได้ดังนี้
๓.๓.๑ จัดชั้นพิเศษให้กับเด็กที่มีความสนใจ มีความสามารถในเฉพาะ
วิชาการจัดห้องเรียนพิเศษทีน่ กั เรียนมีระดับความสามารถพอ ๆ กันมาเรียนร่วมกันเฉพาะวิชา 
(ไม่ใช่แยกห้องเด็กเก่ง เด็กอ่อนและไม่แยกวิชา) ช่วยให้เด็กได้พัฒนาความสามารถได้ตาม
ศักยภาพยิ่งขึ้น และได้ทำ�งานที่เหมาะสมมากขึ้น และครูก็จัดกิจกรรมง่ายขึ้น ได้ทำ�งานที่
ท้าทายทั้งครูและนักเรียน
๓.๓.๒ จัดชัน้ เรียนพิเศษบางเวลา เช่น เด็กเก่งคณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี
กีฬา  ฯลฯ นอกเวลาเรียนในวันเสาร์ - อาทิตย์ ปิดเทอม อาจทำ�ได้กับทั้งเด็กในโรงเรียน
เดียวกัน ต่างชั้นเรียนและเด็กต่างโรงเรียนกัน
๓.๓.๓ จัดกิจกรรมพิเศษในชั้นเรียนปกติ เป็นการจัดให้เด็กทุกระดับไว้
ในกลุ่มเดียวกันในบางครั้ง เพื่อการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดพัฒนาการทางสังคมขึ้น
แต่บางครั้งก็ควรจัดเด็กมีระดับการเรียนเดียวกันไว้กลุ่มเดียวกัน เพื่อโอกาสในการใช้
กิจกรรมเสริมที่ยากกว่าปกติ
ในปัจจุบันวิธีนี้เป็นที่นิยมแพร่หลายมาก สามารถจัดได้หลากหลาย
ตามความสามารถพิเศษของเด็ก โดยไม่จ�ำ กัดเฉพาะวิชาในหลักสูตรเท่านัน้ และมีผลกระทบ
ทางจิตใจ อารมณ์ สังคม และกระบวนการเรียนรู้ในระยะยาวของเด็ก สำ�หรับประเทศไทย
อาจมีข้อจำ�กัดในเรื่องวิธีสอนที่หลากหลาย
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๔. วิธีการขยายหลักสูตร (Extension)
เป็นการจัดโปรแกรมการศึกษานอกหลักสูตรสำ�หรับเด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษทีต่ อบสนองความสนใจ
และความสามารถเป็นรายบุคคล สามารถทำ�เป็นงานเดี่ยวหรืองานกลุ่มได้ เด็กสามารถเรียนเกินกว่าหลักสูตร
กิจกรรมและการดำ�เนินการจัดความสามารถทำ�ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น
๑. การทำ�โครงการพิเศษ
๒. การเรียนรู้ในห้องศูนย์วิทยพัฒนา
๓. ทำ�ศูนย์วิทยาการที่เป็นแหล่งกระตุ้นการเรียนรู้ตามความสนใจที่มีสื่อรูปแบบต่าง ๆ
๔. การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
๕. เข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร
๖. ทำ�การกำ�หนดโครงงานร่วมกัน
๗. การเริ่มโครงการที่แปลกใหม่ร่วมกับนักเรียน
๘. แคมป์วิชาการ หรือแคมป์ตามความสนใจของเด็ก
๙. สร้างเครือข่ายกลุ่มที่มีความสนใจ หรือมีความพยายามแบบเดียวกันเข้าด้วยกันโดยเฉพาะเด็ก
ที่มีความสามารถพิเศษระดับสูง
๑๐. จัดการแข่งขัน ในบางครั้งการแข่งขันทำ�ให้เกิดการกระตุ้น เกิดมีการท้าทายทางความคิด
และทำ�ให้เกิดการปรับคุณภาพการเรียนการสอนการเปรียบเทียบและแข่งขัน เช่น โครงการโอลิมปิกวิชาการ
การแข่งขันคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
๑๑. การฝึกทักษะการเรียนรู้ เช่น การหาข้อมูล การใช้ข้อมูล การวินิจฉัยวิเคราะห์ใช้วิจารณญาณ
กับข้อมูล การนำ�ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ เป็นต้น
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๕. วิธีลดระยะเวลาเรียน (Acceleration)
การจัดการศึกษาแบบลดระยะเวลาเรียน (Acceleration) เป็นหนทางหนึง่ ทีจ่ ะช่วยให้เกิดความยืดหยุน่
ทางการศึกษาได้มากขึ้นวิธีหนึ่ง แต่ต้องมีกระบวนการที่ถูกต้องรัดกุมจึงจะเป็นผลดีกับเด็ก การจัดการศึกษา
ให้กับเด็กที่สามารถเรียนร่วมกับผู้อื่นได้สูงกว่าวัยของตนเองเรียกว่า การสอนแบบลดระยะเวลาทั้งสิ้น วิธีนี้ใช้กัน
มานานในทุก ๆ ประเทศ ซึง่ กลยุทธ์ในการจัดการมีมากมายหลากหลาย แต่ทเี่ รามักจะพบ คือ การให้เด็กข้ามชัน้ เรียน
โดยขาดกระบวนการที่ครบถ้วน ทำ�ให้เด็กมีผลเสียทางด้านอื่นได้ในภายหลัง
๕.๑ หลักการจัดการศึกษาแบบลดระยะเวลาเรียน
๕.๑.๑ ให้เข้าเรียนเร็วกว่าวัยของเด็กปกติมาก ในกรณีที่เด็กมีความพร้อมสูงมากได้รับ
การตรวจสอบจากนักจิตวิทยาที่เชี่ยวชาญในการตรวจสอบความสามารถ มีความมั่นคง ทางอารมณ์ สังคม
และมีวุฒิภาวะมากกว่าเพื่อนวัยเดียวกัน และไม่ใช่เป็นสิ่งที่พ่อแม่ต้องการให้เลื่อน
๕.๑.๒ ข้ามชั้นเรียน ต้องมีการกลั่นกรองตามกระบวนการที่ดี ดังที่กล่าวข้างต้น โดยพิจารณา
จากเด็กที่ชอบทำ�งานที่ยาก ๆ สลับซับซ้อน
๕.๑.๓ ให้เรียนในชั้นสูงกว่าบางวิชา วิธีนี้ได้ผลดีมากและเด็กไม่ถูกเพ่งเล็งมากนัก
๕.๑.๔ ให้ทำ�งานในชั้นสูงกว่าแต่เด็กยังอยู่ในชั้นเดียวกับเพื่อน
๕.๑.๕ ย่นหลักสูตรให้เด็กจบเร็วขึ้น โดยที่มีเนื้อหาเท่าเดิม
๕.๑.๖ จัดกลุ่มเด็กที่มีความสามารถเรื่องเดียวกัน แต่ต่างชั้นกันมาเรียนด้วยกัน
๕.๒ ลักษณะเด็กที่จะพิจารณาให้ได้รับการจัดการศึกษาแบบลดระยะเวลาเรียน
๕.๒.๑ มีความสามารถมากกว่าเด็กในวัยเดียวกันอย่างเห็นได้ชัดเจน
๕.๒.๒ มีความกระหายที่จะเรียนรู้ โดยไม่เครียด
๕.๒.๓ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคมเหมาะกับอายุ
๕.๒.๔ เด็กมีความพร้อมที่แยกจากเพื่อน
๕.๒.๕ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และโรงเรียนมีความเห็นตรงกันว่าควรใช้กระบวนการจัดการศึกษา
แบบนี้กับเด็ก
๕.๒.๖ ต้องมีความแน่ใจว่า  ไม่เป็นการตอบสนองความต้องการของผู้ใหญ่ที่อาจเป็นพ่อแม่
หรือครู ที่ตั้งความคาดหวังกับเด็กสูงเกินจริง
๕.๒.๗ ต้ อ งมี ค นดู แ ลและรั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ครั้ ง นี้ อ ย่ า งเป็ น ระบบ ต่ อ เนื่ อ ง มี เ กณฑ์
ความสามารถ สติปญ
ั ญา IQ เกิน ๑๓๐ ขึน้ ไป (ในกรณีเด็กทีม่ คี วามสามารถทางการเรียน) ได้รบั การตรวจสอบจาก
นักจิตวิทยาที่เชี่ยวชาญในการตรวจสอบความสามารถของเด็ก
๕.๓ ประโยชน์ของการจัดการศึกษาแบบลดระยะเวลาเรียน คือ
๕.๓.๑ สามารถเรียนตามศักยภาพของตัวเอง
๕.๓.๒ เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนสิง่ ทีย่ ากขึน้ ให้เหมาะกับความสามารถของตัวเด็กเอง
๕.๓.๓ ลดทัศนคติทางลบกับการเรียนรู้ ลดความทะนงตัว ช่วยเด็กเก่งไม่ให้เบือ่ หน่ายการเรียน
ในวิชาปกติที่เขาไปได้เร็วกว่าเพื่อน ๆ เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการถดถอยทางศักยภาพของเด็ก หรือทำ�ลาย
ศักยภาพตนเอง
แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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๖. การใช้ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเป็นผู้ให้คำ�ปรึกษาดูแล (Mentoring)
เป็นการใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาช่วยเด็กที่มีความสามารถโดดเด่น มักจะทำ�ในระดับมัธยมศึกษา
กับเด็กที่มีความสนใจอย่างเด่นชัด และมีทักษะพื้นฐานทางสังคมดีจัดระบบวิธีเรียนของตนเองได้ดีแล้ว ซึ่งเด็ก
สามารถทำ�งานภายใต้คำ�แนะนำ�ของผู้เชี่ยวชาญ เช่น อาจารย์มหาวิทยาลัย ทนายนักเคมี นักประวัติศาสตร์
สถาปนิก และผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ
การใช้วิธีการทางการศึกษาที่ดีไม่ควรยึดวิธีการเดียวเพราะทำ�ให้เกิดสภาพการศึกษาที่ไม่ยืดหยุ่น
ตามความต้องการหรือสภาพความสามารถของเด็ก การกำ�หนดและเลือกใช้วิธีการจัดการศึกษาจะไม่ตายตัว
มีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา (Dynamic Process) และควรใช้วิธีหลายอย่างในโครงการเดียวกัน เช่น อาจใช้
ทั้งแบบ Enrichment,Extension, Acceleration และ Mentoring โดยมีแนวพิจารณาจากความต้องการและ
ความสามารถของเด็กควบคู่ไปกับความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการของโรงเรียน
ดังนั้น การจัดการศึกษาสำ�หรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษหรือเด็กที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง
นั้น จะต้องดัดแปลงตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแต่ละโรงเรียนที่สามารถจัดให้เหมาะสมกับเด็ก
แต่ละคน การให้ความช่วยเหลือเด็กเหล่านี้จำ�เป็นต้องสร้างระบบโครงสร้างทางการศึกษาที่จะสามารถรองรับ
ความต้องการในส่วนนี้
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การดำ � เนิ น งานจั ด การศึ ก ษาสำ � หรั บ เด็ ก ที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษ
ในต่างประเทศ
การดำ�เนินงานจัดการศึกษาสำ�หรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษในต่างประเทศ
ได้ให้การส่งเสริม สนับสนุนเด็กและเยาวชนในชาติของตน ที่มีความสามารถพิเศษ
ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะประเทศที่ปกครองด้วยระบบสังคมนิยม
หรื อ ประเทศที่ ต้ อ งการพั ฒ นาประเทศด้ ว ยอั ต ราที่ ก้ า วกระโดด ซึ่ ง ในเรื่ อ งนี้
บางประเทศถือว่าเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่เปิดเผย สำ�หรับข้อมูลที่มี
การเผยแพร่ในหลายประเทศ พบว่ามีการกำ�หนดนโยบายหรือแนวปฏิบัติในระดับ
ประเทศไว้อย่ างชัดเจนมีก ารดำ�เนินงานอย่างเป็นระบบและครบวงจรทั้งในเรื่อง
การศึกษาและการประกอบอาชีพตามเป้าหมายของประเทศ รัฐจัดสรรงบประมาณ
เป็นพิเศษให้และมีการจัดตั้งกองทุนสมทบจากแหล่งต่าง ๆ มีการเสาะแสวงหากลุ่ม
เด็กพิเศษเหล่านีต้ งั้ แต่วยั เยาว์ ในโรงเรียนจะมีรปู แบบการเรียนการสอน หลักสูตร และ
มีโปรแกรมพิเศษมากมายให้เด็กได้เลือกเรียนตามความเหมาะสมกับความสามารถ
พิเศษของเด็กแต่ละคน ครูผู้สอนจะได้รับการอบรมเป็นพิเศษ ให้มีความรู้ความเข้าใจ
และความสามารถที่จะสอนเด็กกลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดี ทุกประเทศดำ�เนินการพัฒนาเด็ก
เหล่านี้ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน และโรงเรียน นอกจากนั้น
ในระดับประเทศและมลรัฐ จะมีองค์กรที่ทำ�หน้าที่เผยแพร่ความรู้ ประสานการดำ�เนินงาน
ให้ คำ � ปรึ ก ษา  แนะนำ � รวมถึ ง มี ศู น ย์ ห รื อ หน่ ว ยงานที่ ทำ � หน้ า ที่ วิ จั ย และรวบรวม
ผลงานวิจยั เพือ่ สะสมและเผยแพร่ องค์ความรูใ้ นเรือ่ งดังกล่าวให้เป็นไปอย่างกว้างขวาง
ต่อเนื่อง ในปัจจุบันมีองค์กรระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษ คือ The World Council for Gifted and Talented Children เป็นองค์กร
ที่ตั้งขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่มีความประสงค์จะพัฒนา
เด็กที่มีความสามารถพิเศษ ซึ่งเน้นการดำ�เนินงานในรูปแบบแลกเปลี่ยนและร่วมมือ
ด้านวิชาการ โดยมีสมาชิกจากทั่วโลกประมาณร้อยกว่าประเทศ และมีองค์กรในระดับ
ภูมิภาค ซึ่งรวมถึงเอเชียแปซิฟิก The Asia - Pacific Federation of The World
Council for the Gifted and Talented Children (APF) ดำ�เนินการประสานงาน
และทำ�หน้าที่เช่นเดียวกับหน่วยงานแรก สำ�หรับสาระสำ�คัญของการดำ�เนินงานเรื่องนี้
โดยสรุปของประเทศต่าง ๆ มีดังนี้
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๑. ประเทศแคนาดา
ดำ�เนินการจัดการศึกษาสำ�หรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ โดยเน้นและ
ให้ความสำ�คัญกับมิตดิ า้ นสติปญ
ั ญา (Intellectual Ability) เป็นพิเศษ รัฐบาลมีนโยบาย
การจัดการศึกษาด้านนี้ที่ชัดเจน การจัดบริการทางการศึกษา  ให้สิทธิกับเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษอย่างเต็มทีท่ จี่ ะรับบริการในโรงเรียนทุกโรง แนวการจัดเน้นจัดในรูปแบบ
การเรียนร่วมกับเด็กปกติ การดำ�เนินการต้องได้รบั ความเห็นชอบร่วมกันระหว่างผูป้ กครอง
และทางโรงเรียน แต่ถ้าชั้นเรียนปกติไม่เหมาะสม อาจจัดแยกเป็นชั้นเรียนพิเศษได้
การจัดเรียนร่วมในชั้นเรียนปกติ ต้องคำ�นึงถึงความแตกต่างทางสังคม ระดับสติปัญญา 
และความต้องการของตัวเด็กที่แตกต่างกัน ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานหรือองค์กรที่มี
บทบาทโดยตรงกับเด็กกลุ่มนี้ มีการจัดโปรแกรมการเรียน โดยบูรณาการหลักสูตร
และแนวการจัดการเรียนการสอนร่วมกับเด็กปกติ การแยกชั้นเรียนหรือจัดโปรแกรม
พิเศษที่แยกชั้นเรียน มักเริ่มในระดับ เกรด ๓ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓) ในกรณีที่เด็ก
มีความสามารถสูงมาก (Highly Gifted) อาจใช้แบบเรียนร่วมกับคนอืน่ เฉพาะในบางเวลา
หรือกำ�หนดให้ใช้แบบเรียนเฉพาะโดยตลอด แล้วแต่ความเหมาะสมกับศักยภาพ
ของเด็กแต่ละคนได้
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การศึกษาดูงานในโครงการ “Developing Background in The Area of
The Gifted Learner” ที่ประเทศแคนาดา  (มะลิวัลย์ ลับไพรี, ๒๕๔๙) พบว่า 
มีแบบฝึกหัดมากมายที่ครูใช้สอนเด็กปัญญาเลิศโดยเฉพาะ เช่น แบบฝึกหัดให้คิด
สร้างสรรค์ คิดแก้ปญ
ั หา คิดขยายแยกย่อย คิดดัดแปลงตกแต่ง ฯลฯ แบบฝึกหัดเหล่านี้
ครูไทยอาจนำ�ไปประยุกต์ใช้ฝึกหัดเด็กไทยเป็นเด็กปัญญาเลิศได้
บริทิชโคลัมเบีย เป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศแคนาดา  จังหวัดนี้มีพื้นที่เป็น
๓ เท่าของประเทศไทย ขณะที่ทั้งประเทศของเขามีประชากรเพียง ๒๓ ล้านคนเท่านั้น
การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนช่วยสอนเด็กปัญญาเลิศที่โรงเรียน kerrisdale
และ Lord Kitchener ซึ่งมีการคัดเลือกเด็กปัญญาเลิศที่โรงเรียนโดยใช้แบบทดสอบ
แบบสอบถามอาจารย์ประจำ�ชั้น แบบสอบถามอาจารย์พิเศษ แบบสอบถามผู้ปกครอง
และแบบสอบถามเพื่อนในระดับชั้นเดียวกัน ส่วนเนื้อหาที่สอนนั้นมิได้แยกเป็นวิชาแต่
อย่างใด โดยเนื้อหาหลักสูตรจัดทำ�เป็นพิเศษ เพื่อให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์
เช่น Problem Solving Techniques Creative Thinking Behaviors Logic Activities
Skill in Analysis Synthesis Evaluation รวมทั้ง Fluency Flexibility Originality
และ Elaboration อาจารย์ผสู้ อนเด็กปัญญาเลิศจะต้องได้รบั การฝึกอบรมมาโดยเฉพาะ
และได้ประกาศนียบัตรนั้นด้วย
ต่อไปนี้เป็นความคิดเห็นอาจารย์ที่สอนเด็กปัญญาเลิศในโรงเรียนดังกล่าว
อาจารย์จะแสดงความคิดเห็น และความรู้สึกที่มีต่อการสอนเด็กเหล่านั้น เช่น
“Teaching in the learning enrichment center is a very challenging”.
But also very reward process.
Currently,I feel that my greatest problem is dealing with the
highly gifted student and in finding appropriate learning situation for
them” (Linda Fourt)
เธอผูน้ เี้ ป็นอาจารย์สอนเด็กปัญญาเลิศชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ ๗ ซึ่งในชั้นเรียนของเธอมีเด็กเกรด ๗ คนหนึ่งได้เข้าเรียนวิชาฟิสิกส์และเคมี
ในมหาวิทยาลัยบริทชิ โคลัมเบีย ขณะเดียวกัน ก็เรียนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนมัธยมด้วย
“The best part of teaching the learning enrichment program is
that the children are so energetic and eager to come.
It does talk to educate parents (and other staff members) about
L.E.C. program Although many of them know about Bloom’s taxonomy
of thinking skill” (Magery Hokonson)
เธอเป็นอาจารย์สอนเด็กปัญญาเลิศชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ ๓ โรงเรียน Kerrisdale
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“Gifted children need encouragement to talk risks and gain
experience in assuming a leadership role. Pupil directed activities should
be stressed and a development of social awareness and group dynamics
in essential” (Sheila Herman)
เธอผู้มีประสบการณ์ทางการสอนเด็กปัญญาเลิศมาแล้ว ๑๓ ปี
ส่วนต่อไปนี้จะขอกล่าวถึง “ความคิดสร้างสรรค์” ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่
สำ�คัญส่วนหนึ่งในการสร้างหลักสูตรสำ�หรับเด็กปัญญาเลิศ
“คิดอย่างไรจึงสร้างสรรค์”เมื่อพูดถึงความคิดสร้างสรรค์ หลายคนนึกถึง
กระบวนการ (Process) ที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ หลายคนนึกถึงผลงาน
(Product) ทีส่ �ำ เร็จออกมาเป็นชิน้ เป็นอัน ได้มผี ใู้ ห้ค�ำ จำ�กัดความของความคิดสร้างสรรค์
เช่น
Crutchfield (๑๙๗๓) : กล่าวว่า  ความคิดสร้างสรรค์นั้น จะเกิดขึ้นได้ต่อ
เมื่อมีการ Cognitive and Motivation Process และขึ้นอยู่แต่ละบุคคล และเชื่อว่า
ความคิดสร้างสรรค์มีส่วนเกี่ยวกับ perceiving remembering thinking and imagining
Torrance (๑๙๗๖) เชื่อว่า  ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการความคิด
ทางการแก้ปัญหา
Jones (๑๙๗๒) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นส่วนประกอบ flexibility
originality และ sensitivity
Renzulli (๑๙๘๖) ได้กล่าวถึงความคิดสร้างสรรค์ไว้ในแผนภูมขิ า้ งล่างนี้ คือ
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๑. General
Ability

๒. Tension
Aroused by the
need for
solution

๓. Creative skill

ส่วนที่ ๒ ที่เป็นองค์ประกอบสำ�คัญ คือ Creative Problem solving หรือ
Creative thinking หรือ Creative expression และเงามือทีป่ รากฏ คือ Mental ability
ลักษณะสำ�คัญ ที่ Renzulli เน้นเป็นพิเศษ เกี่ยวกับคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ คือ
คนที่มีลักษณะดังแผนภาพข้างบน และที่สำ�คัญ จะต้องเป็นคนที่อยากรู้ และอยาก
ค้นพบสิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ เสมอ
๒. ประเทศอังกฤษ
โดยภาพรวมแล้วยังไม่มกี ารกำ�หนดนโยบายในเรือ่ งนีท้ ชี่ ดั เจนเหมือนหลาย ๆ
ประเทศ ด้วยอิทธิพลของระบบการปกครอง แต่ในทางปฏิบัติอังกฤษมีหลักสูตรที่มี
โครงสร้างทีด่ ใี นการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอังกฤษมีโครงการพิเศษมากมาย รวมทั้งมีการเผยแพร่เอกสาร ตำ�รา 
งานวิจัย และความเคลื่อนไหวอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นโอกาสที่เอื้อในเด็กกลุ่มนี้
ได้มีการพัฒนาและเรียนรู้มากขึ้น ในปี ค.ศ. ๑๙๘๗ ได้มีการจัดตั้งศูนย์สำ�หรับเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษหลังจากทีไ่ ด้ด�ำ เนินการอย่างไม่เป็นทางการมาเกือบ ๑๐ ปี โดยทำ�
หน้าที่ประสานงานและเป็นแหล่งรวบรวมงานวิจัยและสื่อ ให้คำ�ปรึกษาแก่หน่วยงาน
และองค์กรที่จัดการศึกษาแก่เด็กกลุ่มนี้
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๓. ประเทศสหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศ ที่จุดชนวนความสนใจของโลกในเรื่องนี้ และ
เป็นประเทศแรกที่ใช้คำ�ว่า  Gifted Education เป็นประเทศที่มีอิทธิพลทางความคิด
และถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านนี้มาตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๕๗ รัฐบาลสหรัฐอเมริกา 
ให้ความสนใจและให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง มีโครงสร้าง นโยบาย และกฎหมาย
ทีช่ ดั เจนมากทีส่ ดุ นับได้วา่ เป็นประเทศทีค่ รองความเป็นหนึง่ ในเรือ่ งการศึกษาของเด็ก
กลุม่ นี้ นโยบายการจัดการศึกษากำ�หนดให้มกี ารสร้างมาตรฐานหลักสูตรทัง้ ด้านเนือ้ หา
และภาคปฏิบตั ทิ ที่ า้ ทาย สร้างสรรค์โอกาสในการเรียนรูท้ ที่ า้ ทายมากขึน้ ให้เต็มศักยภาพ
ทีเ่ ด็กมีอยูใ่ นรูปแบบทีห่ ลากหลาย โดยความร่วมมือระหว่างชุมชนและโรงเรียนขยายโอกาส
ให้เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น พัฒนาครูให้มีความสามารถ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รที่ ซั บ ซ้ อ นและท้ า ทายเด็ ก ให้ เรี ย นรู้ ไ ด้ ดี มี ก ารช่ ว ยเหลื อ และ
สนับสนุนงบประมาณให้เด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษประเภทต่าง ๆ อย่างชัดเจน รัฐบาล
กลางเป็นผู้กำ�หนดนโยบายและกฎหมาย เพื่อให้มลรัฐต่าง ๆ นำ�ไปปฏิบัติ โดยมลรัฐจะ
เป็นผูร้ ะบุหรือกำ�หนดว่าเด็กมีความสามารถพิเศษในด้านใด เพือ่ ให้ได้รบั สิทธิสนับสนุน
ด้านงบประมาณ และกำ�หนดนโยบายการศึกษาของมลรัฐขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนนำ�ไปปฏิบัติ มีโปรแกรมการศึกษามากมาย รวมทั้งโปรแกรมในระดับ
ชาติส�ำ หรับเด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษทีแ่ ตกต่างจากโปรแกรมทีม่ อี ยูใ่ นระบบการศึกษา
ปกติ ตัวอย่างเช่น Advanced Placement Program หรือ AP Program ทีเ่ ป็นการจัด
การศึกษารูปแบบหนึ่ง ซึ่งได้ริเริ่มมาตั้งแต่ ปี ค.ศ. ๑๙๕๕ และได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว
จนปัจจุบนั ในแต่ละปีจะมีเด็กนักเรียนเข้าร่วมโครงการกว่าหนึง่ ล้านคน โดยโปรแกรมพิเศษ
เหล่านีต้ งั้ อยูบ่ นพืน้ ฐานความเชือ่ และแนวทางดำ�เนินการในลักษณะเดียวกัน คือ เด็กทีม่ ี
ความสามารถพิเศษมีอยู่ในทุกกลุ่มชน ทุกระดับ ทุกสาขาวิชาชีพ ควรขยายการศึกษา
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและให้การสนับสนุน สร้างโอกาสให้เด็กได้ตดั สินใจ วิเคราะห์สงิ่ ต่าง ๆ
ทัง้ สถานการณ์และกับชีวติ จริง ใช้แบบทดสอบกับเด็กเท่าทีจ่ �ำ เป็น สนับสนุนเด็กกลุม่ นี้
ทั้งในรูปชั้นเรียนปกติ ชั้นเรียนพิเศษ รวมถึงจัดให้โรงเรียนมีการสอนที่มีความยืดหยุ่น
เพื่อให้เด็กได้เรียนอยู่ในกลุ่มที่มีความสนใจและความสามารถใกล้เคียงกัน
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๔. ประเทศออสเตรเลีย
การจัดการศึกษาสำ�หรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ มีลักษณะค่อนข้าง
ก้าวหน้ามีรปู แบบการจัดในลักษณะกระจายอำ�นาจแต่ยงั ขาดความหลากหลายของวิธี
การจัดการดำ�เนินการ กำ�หนดให้มีองค์กรกลางที่ไม่ใช่หน่วยราชการที่มีบทบาทหน้าที่
สำ�คัญในเรือ่ งนีโ้ ดยตรงผลักดันให้เกิดความเคลือ่ นไหวระดับชาติ ชือ่ ว่า Association for
Gifted & Talented Children และการดำ�เนินงานในทางปฏิบัติ เช่น เรื่องหลักสูตร
ให้อิสระอยู่กับรัฐต่าง ๆ เด็กที่มีความสามารถพิเศษทุกคนจะมีหลักสูตรเฉพาะบุคคล
ทีต่ า่ งจากเด็กอืน่ ๆ โรงเรียนสามารถจัดให้มกี ารย่นระยะเวลาเรียนได้ตลอดทุกระดับชัน้
มีการจำ�แนกประเภทความสามารถของเด็กอย่างชัดเจน ครูผสู้ อนได้รบั การฝึกอบรมมา
โดยเฉพาะผู้ปกครองและชุมชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เด็กจะได้รับ
การแนะแนวและคำ�ปรึกษาทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
๕. ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในอดีตแม้วา่ สภาพทางเศรษฐกิจในภาพรวมของจีนจะตํา่ กว่ามาตรฐานสากล
แต่จนี ก็ให้ความสำ�คัญกับคนทีม่ คี วามสามารถพิเศษอย่างเป็นระบบทีช่ ดั เจน การศึกษา
สำ�หรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษในยุคใหม่ของจีน เริ่มเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๗๘ โดยการ
ริเริ่มของ University of Science & Technology of China ดำ�เนินการโดยจัดให้
มีชั้นเรียนพิเศษสำ�หรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษที่อายุตํ่ากว่า  ๑๕ ปี พร้อมกับทำ�
วิจัยเกี่ยวกับเด็กที่มีความสามารถเหนือปกติโดยคณาจารย์จากสถาบันต่าง ๆ มากกว่า 
๓๐ องค์กร (Research Group of Supernormal Children) ปัจจุบนั มีนกั วิจยั ทีท่ �ำ งาน
ให้กับสถาบันนี้ในทุกมณฑลทั้งประเทศประมาณ ๘,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ คน และมี
การดำ�เนินงานที่แผ่ขยายไปทั่วประเทศ เพื่อสำ�รวจหาเด็กที่มีแววความสามารถพิเศษ
แม้วา่ นโยบายด้านการจัดการศึกษาสำ�หรับเด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษในปัจจุบนั ของจีน
จะยังไม่ได้ระบุไว้ชัดเจน แต่จีนก็มีการเน้นการคัดเลือก โดยการแข่งขันเพื่อค้นหาเด็ก
ที่มีความสามารถพิเศษ นอกจากนี้ จีนยังมีความก้าวหน้าในการจัดกิจกรรมพิเศษ
หลังเลิกเรียน โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ และการสร้างพลังเยาวชน
เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกซึ่งความสามารถพิเศษอย่างหลากหลายทุกด้าน
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๖. ประเทศไต้หวัน
นับเป็นประเทศที่ให้ความสนใจกับการจัดการศึกษาสำ�หรับเด็กกลุ่มนี้มาก
ประเทศไต้ ห วั น เข้า ไปเกี่ยวข้องและมีบทบาทกับวงการการศึกษาสำ�หรับเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษของโลกอย่างใกล้ชดิ มีการจัดประชุมระดับโลก การสร้างสายสัมพันธ์
เครื อ ข่ า ยจั ด ทำ � โครงการแลกเปลี่ ย นกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ชื่ อ เสี ย งของโลก สร้ า ง
องค์ความรูแ้ ละความสัมพันธ์ทางวิชาการ การจัดการศึกษาสำ�หรับเด็กทีม่ คี วามพิเศษใน
ประเทศไต้หวันได้มีการพัฒนาและขยายวงกว้างออกไป โดยการดำ�เนินงานในรูปแบบ
ของแผนนำ � ร่ อ งต่ า ง ๆ มี นั ก เรี ย นพิ เ ศษโดยเฉพาะสาขาปั ญ ญาเลิ ศ เพิ่ ม ขึ้ น มาก
อย่างรวดเร็ว มีการทุ่มทุนงบประมาณในด้านนี้อย่างเต็มที่ มีแผนการศึกษาสำ�หรับเด็ก
ที่มีความสามารถพิเศษ เรียกว่า Gate Program การดำ�เนินการอยู่ในความรับผิดชอบ
ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี ก ารกำ � หนดหลั ก สู ต รการอบรมครู และการทำ � วิ จั ย
โดยกำ�หนดให้มีคณะกรรมการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและพัฒนาโครงการ เพื่อเป็น
แนวปฏิบัติในระดับชาติและระดับท้องถิ่น มีการพัฒนาครูในทุกระดับ ทั้งระยะสั้น
และระยะยาวในทุกรูปแบบ กำ�หนดให้โรงเรียนจัดรูปแบบการสอนที่หลากหลาย
มีกจิ กรรมพิเศษหรือให้มกี ารจัดชัน้ เรียนพิเศษ โดยเด็กจะได้รบั การทดสอบและประเมิน
ความสามารถเฉพาะทางของตน รูปแบบการจัดการศึกษาแบ่งออกเป็นหลายระดับ
โดยทั่วไปแล้วรัฐบาลกลางจะเป็นผู้กำ�หนดเป้าหมายของหลักสูตร โรงเรียนทำ�หน้าที่
พัฒนา  ประยุกต์และทำ�การทดลองในชั้นเรียน ด้วยความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญจาก
มหาวิทยาลัยและครูเฉพาะสาขา มีการประชุมเพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนการดำ�เนินงาน
เป็นระยะ ๆ
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๗. ประเทศฮ่องกง
แม้ ว่ า จะไม่ ไ ด้ มี ก ารประกาศชั ด เจนในเรื่ อ งการศึ ก ษาสำ � หรั บ เด็ ก ที่ มี
ความสามารถพิเศษในกฎหมายมาก่อน แต่ในทางปฏิบัติฮ่องกงได้มีการดำ�เนินการ
โดยเน้นความสามารถทางสติปัญญา  และความสามารถทางวิชาการมาอย่างต่อเนื่อง
การจัดการศึกษาสำ�หรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษของฮ่องกงจะเน้นความสามารถ
ทางวิชาการเป็นหลัก โดยเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนวทางการพัฒนา
การศึกษาด้านนี้ฮ่องกงได้เร่งสนับสนุนงานวิจัย จัดทำ�โครงการนำ�ร่อง จัดตั้งกองทุน
เพือ่ สนับสนุนการดำ�เนินการ ฮ่องกงใช้ระบบทีจ่ ดั ในโรงเรียนปกติ และจัดให้มโี ครงการ
พิเศษที่ผ่ านการพิจ ารณาจากคณะกรรมการ เป็นการเรียนร่วมกับกลุ่มเด็กปกติ
ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้ โดยฝึกให้เด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่มีความสามารถ
ต่ า งกั น และไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ การจั ด โรงเรี ย นแยกออกเฉพาะ กำ � หนดให้ มี รู ป แบบ
การจัดการศึกษาโดยการจัดกลุ่มเด็กที่มีความสามารถคล้ายกันแล้วจัดเวลาพิเศษ
ให้จดั ทำ�หลักสูตรเร่งรัด (Acceleration) รวมถึงการเข้าโรงเรียนก่อนวัย ให้ขา้ มชัน้ เรียน
หรือให้เรียนชั้นสูงในบางวิชาได้ขยายหลักสูตรให้กว้างและลึกกว่าเด็กปกติ พัฒนา
หลักสูตรพิเศษตามความสนใจและความถนัดของเด็ก
๘. ประเทศสิงคโปร์
เป็นประเทศทีใ่ ห้ความสำ�คัญกับเรือ่ งการศึกษาเป็นอันดับหนึง่ มีการพัฒนา
คุณภาพและความเป็นเลิศทางการศึกษาอย่างจริงจัง ให้ควาสำ�คัญและกำ�หนดเป็น
นโยบายการจัดการศึกษาสำ�หรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษอย่างชัดเจน มีการดำ�เนินการ
และการติดตามอย่างใกล้ชิด ต่อเนื่องมาหลายปี จัดตั้งโครงการพิเศษชื่อ Gifted
Education Branch ในปี ๑๙๘๓ ดำ�เนินการในรูปโครงการนำ�ร่องในปี ค.ศ. ๑๙๘๔
ปัจจุบนั สามารถขยายผลไปได้มาก การจัดการศึกษาสิงคโปร์ได้ใช้วธิ กี ารสอนแบบเพิม่ พูน
ประสบการณ์ (Enrichment Program) ฝึกการคิด การเป็นผู้นำ� ฝึกการทำ�โครงงาน
ทุกวิชา มีกระบวนการด้านการแนะแนวและด้านจิตวิทยาทีด่ ี ปัจจุบนั สิงคโปร์มแี นวโน้ม
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนขยายไปในทุกกชั้นเรียนแทนการ “คัด” แล้ว “แยก”
เป็นชั้นพิเศษเหมือนแต่ก่อน
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๙. ประเทศเวียดนาม
ประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่เห็นความสำ�คัญของการนำ�บุคคลที่มี
ความสามารถพิเศษมาช่วยพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า  เป้าหมายการปฏิรูป
การศึกษาหนึง่ ในสามประการ จึงได้ก�ำ หนดไว้วา 
่ “ต้องสรรหา ส่งเสริม และใช้ประโยชน์
จากกลุ่มอัจฉริยะเพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้า  ๔ ประการ คือ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ศิลปะและวัฒนธรรม สังคมและเศรษฐกิจ การผลิตและการจัดการชุมชน”
โดยมุ่งเน้นอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสำ�คัญ เนื่องจาก
ความรู้ที่กว้างขวางในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำ�คัญที่จะช่วยเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งด้านอุตสาหกรรมและความทันสมัยของประเทศชาติ รัฐได้มีนโยบาย
ระดับชาติในการให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่เด็กที่มีความสามารถพิเศษ พร้อมทั้ง
จัดแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ เพื่อค้นหาและสนับสนุนเด็กนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา  และคอมพิวเตอร์ รวมทั้งส่งเสริม
ให้เด็กเหล่านี้มีโอกาสเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติ ประเทศเวียดนามจัดการแข่งขัน
ระดับชาติขึ้นทุก ๆ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นต้นมา และส่งเด็กนักเรียนเข้าแข่งขัน
ระดับนานาชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ถึงปัจจุบัน ได้รับรางวัลการแข่งขันมากกว่า
ประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย
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		 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีดังนี้
๑. พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
พ.ศ. ๒๕๔๖ กำ�หนดให้สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดตั้งขึ้น
โดยมีภารกิจเกีย่ วกับการจัดตัง้ และการส่งเสริมการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยมีอ�ำ นาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทำ�ข้อเสนอนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา  มาตรฐานการจัด
การศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๒) กำ�หนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และดำ�เนินการเกีย่ วกับการสนับสนุน
ทรัพยากร การจัดตัง้ จัดสรรทรัพยากร และบริหารงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
(๓) พัฒนาระบบบริหารและส่งเสริม ประสานงานเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ การนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งส่งเสริม
การนิเทศการบริหารและการจัดการศึกษา
(๔) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของเขตพื้นที่การศึกษา
(๕) พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และ
กำ�กับดูแลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้มีความสามารถพิเศษและประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอืน่ ของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
(๖) ดำ�เนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
(๗) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำ�หนดให้เป็นอำ�นาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน หรือตามทีร่ ฐั มนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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		 ๒. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งออกตาม
ความในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๑ โดยได้มกี ารบัญญัตถิ งึ สิทธิของผูม้ คี วามสามารถพิเศษ
ที่สำ�คัญ ดังนี้
		 มาตรา ๑๐ (วรรค ๔) การจัดการศึกษาสำ�หรับบุคคลซึง่ มีความสามารถ
พิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคำ�นึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น
		 มาตรา ๒๒ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รียนมีความสำ�คัญทีส่ ดุ กระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
		 มาตรา ๒๔ การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดำ�เนินการดังต่อไปนี้
(๑) จั ดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดของผู้เรียนโดยคำ�นึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
(๒) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และ
การประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
(๓) จัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบตั ิ
ให้ทำ�ได้ คิดเป็นทำ�เป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
(๔) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูด้ า้ นต่าง ๆ อย่างได้
สัดส่วนสมดุลกัน รวมทัง้ ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมทีด่ งี ามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ไว้ในทุกวิชา
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(๕) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม
สื่อการเรียน และอำ�นวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้
รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและ
ผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภท
ต่าง ๆ
(๖) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสาน
ความร่วมมือกับบิดามารดา  ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพ
		 มาตรา ๒๘ หลักสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆ รวมทัง้ หลักสูตรการศึกษา
สำ�หรับบุคคลตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ต้องมีลกั ษณะหลากหลาย
ทั้งนี้ ให้จัดตามความเหมาะสมของแต่ละระดับโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล
ให้เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพ
มาตรา ๕๘ ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ
การเงิน และทรัพย์สิน ทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว
ชุ ม ชน องค์ ก รชุ ม ชน เอกชน องค์ ก รเอกชน องค์ ก รวิ ช าชี พ สถาบั น ศาสนา 
สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษา ดังนี้
(๑) ให้ รั ฐ และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ระดมทรั พ ยากรเพื่ อ
การศึกษา  โดยอาจจัดเก็บภาษีเพื่อการศึกษาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายกำ�หนด
(๒) ให้ บุ ค คล ครอบครั ว ชุ ม ชน องค์ ก รชุ ม ชน องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอื่น ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  โดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สนิ และทรัพยากรอืน่ ให้แก่สถานศึกษา และมีสว่ นร่วม
รับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจำ�เป็น
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ทั้งนี้ ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมและให้แรงจูงใจ
ในการระดมทรัพยากรดังกล่าว โดยการสนับสนุน การอุดหนุนและใช้มาตรการลดหย่อน
หรือยกเว้นภาษี ตามความเหมาะสมและความจำ�เป็น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
กำ�หนด
มาตรา ๕๙ ให้สถานศึกษาของรัฐทีเ่ ป็นนิตบิ คุ คล มีอ�ำ นาจในการปกครอง
ดูแล บำ�รุงรักษา  ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา  ทั้งที่เป็น
ที่ราชพัสดุ ตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ และที่เป็นทรัพย์สินอื่น รวมทั้งจัดหารายได้
จากบริการของสถานศึกษาและเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาทีไ่ ม่ขดั หรือแย้งกับนโยบาย
วัตถุประสงค์ และภารกิจหลักของสถานศึกษา
บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลได้มาโดยมี
ผู้อุทิศให้ หรือโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายได้ของสถานศึกษา  ไม่ถือเป็น
ที่ราชพัสดุ และให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา
บรรดารายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล
รวมทัง้ ผลประโยชน์ทเี่ กิดจากทีร่ าชพัสดุ เบีย้ ปรับทีเ่ กิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และ
เบีย้ ปรับทีเ่ กิดจากการผิดสัญญาการซือ้ ทรัพย์สนิ หรือจ้างทำ�ของทีด่ �ำ เนินการโดยใช้เงิน
งบประมาณไม่เป็นรายได้ที่ต้องนำ�ส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง
และกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
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บรรดารายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษาของรัฐทีไ่ ม่เป็นนิตบิ คุ คล
รวมทั้งผลประโยชน์ที่เกิดจากที่ราชพัสดุ เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา 
และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำ�ของที่ดำ�เนินการ
โดยใช้เงินงบประมาณให้สถานศึกษาสามารถจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษานั้น ๆ ได้ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำ�หนด
มาตรา ๖๐ ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษาในฐานะ
ทีม่ คี วามสำ�คัญสูงสุดต่อการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของประเทศโดยจัดสรรเป็นเงินงบประมาณ
เพื่อการศึกษา ดังนี้
(๓) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษ
ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความจำ�เป็นในการจัดการศึกษาสำ�หรับผู้เรียนที่มี
ความต้องการเป็นพิเศษแต่ละกลุ่มตามมาตรา  ๑๐ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่
โดยคำ�นึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรม ทัง้ นี้ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
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๓. กฎกระทรวง กำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำ�นาจการบริหารและการจัดการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๑ ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณา
ดำ�เนินการกระจายอำ�นาจการบริหารและการจัดการศึกษา  ในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหาร
งานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ
สถานศึกษาในอำ�นาจหน้าที่ของตน แล้วแต่กรณี ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) ด้านวิชาการ
(ก) การพัฒนาหรือการดำ�เนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น
(ข) การวางแผนงานด้านวิชาการ
(ค) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
(ง) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
(จ) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
(ฉ) การวัดผล ประเมินผล และดำ�เนินการเทียบโอนผลการเรียน
(ช) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
(ซ) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
(ฌ) การนิเทศการศึกษา
(ญ) การแนะแนว
(ฎ) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
(ฏ) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
(ฐ) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
(ฑ) การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น งานวิ ช าการแก่ บุ ค คล ครอบครั ว องค์ ก ร หน่ ว ยงาน
สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
(ฒ) การจัดทำ�ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
(ณ) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
(ด) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
		 (๒)		ด้านงบประมาณ
(ก) การจั ด ทำ � แผนงบประมาณและคำ � ขอตั้ ง งบประมาณเพื่ อ เสนอต่ อ ปลั ด กระทรวง
ศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วแต่กรณี
(ข) การจัดทำ�แผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง
(ค) การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
(ง) การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
(จ) การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
(ฉ) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ
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(ช) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ
(ซ) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
(ฌ) การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา
(ญ) การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(ฎ) การวางแผนพัสดุ
(ฏ) การกำ�หนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง
ที่ใช้เงินงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แล้วแต่กรณี
(ฐ) การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำ�และจัดหาพัสดุ
(ฑ) การจัดหาพัสดุ
(ฒ) การควบคุมดูแล บำ�รุงรักษาและจำ�หน่ายพัสดุ
(ณ) การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
(ด) การเบิกเงินจากคลัง
(ต) การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน
(ถ) การนำ�เงินส่งคลัง
(ท) การจัดทำ�บัญชีการเงิน
(ธ) การจัดทำ�รายงานทางการเงินและงบการเงิน
(น) การจัดทำ�หรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน
		 (๓) ด้านการบริหารงานบุคคล
(ก) การวางแผนอัตรากำ�ลัง
(ข) การจัดสรรอัตรากำ�ลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ค) การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
(ง) การเปลี่ยนตำ�แหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(จ) การดำ�เนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
(ฉ) การลาทุกประเภท
(ช) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
(ซ) การดำ�เนินการทางวินัยและการลงโทษ
(ฌ) การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
(ญ) การรายงานการดำ�เนินการทางวินัยและการลงโทษ
(ฎ) การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
(ฏ) การออกจากราชการ
(ฐ) การจัดระบบและการจัดทำ�ทะเบียนประวัติ
(ฑ) การจัดทำ�บัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณ์
แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

41

(ฒ) การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ณ) การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
(ด) การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
(ต) การส่งเสริมวินยั คุณธรรมและจริยธรรมสำ�หรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ถ) การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต
(ท) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การดำ�เนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
		 (๔) ด้านการบริหารทั่วไป
(ก) การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
(ข) การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
(ค) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา
(ง) งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน
(จ) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
(ฉ) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
(ช) งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
(ซ) การดำ�เนินงานธุรการ
(ฌ) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
(ญ) การจัดทำ�สำ�มะโนผู้เรียน
(ฎ) การรับนักเรียน
(ฏ) การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา
(ฐ) การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
(ฑ) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(ฒ) การทัศนศึกษา
(ณ) งานกิจการนักเรียน
(ด) การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
(ต) การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร
หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
(ถ) งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(ท) การรายงานผลการปฏิบัติงาน
(ธ) การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
(น) แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน
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ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ การกระจายอำ�นาจการบริหารและการจัดการศึกษาตามข้อ ๑ ให้คำ�นึงถึงหลักการ

(๑) ความพร้อมและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษา  ที่จะสามารถรับผิดชอบดำ�เนินการตามขีดความสามารถได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
(๒) ความสอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศหรือมติคณะรัฐมนตรีทเี่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งที่
จะกระจายอำ�นาจ
(๓) ความเป็นเอกภาพด้านมาตรฐานและนโยบายด้านการศึกษา
(๔) ความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษา
(๕) มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่
(๖) มุ่งให้เกิดผลสำ�เร็จแก่สถานศึกษา โดยเน้นการกระจายอำ�นาจให้แก่สถานศึกษาให้มากที่สุด
เพื่อให้สถานศึกษานั้นมีความเข้มแข็งและความคล่องตัว
(๗) เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพให้แก่สถานศึกษา
(๘) เพื่อให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำ�เนินการเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องนั้น ๆ โดยตรง
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๔. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
สำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๕๕) ได้จัดทำ�แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ
ที่กล่าวในยุทธศาสตร์ที่ ๒ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ผลิตและพัฒนาคุณภาพกำ�ลังคนรองรับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
การแข่งขันของประเทศ
		 จุดมุ่งหมาย
มุ่งผลิตและพัฒนากำ�ลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน
มีสมรรถนะ มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนและกำ�ลังแรงงานรองรับการเข้าสู่สังคมและประชาคมอาเซียน
		 กลยุทธ์และแนวทางการดำ�เนินงาน
๕. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ
๕.๑ พัฒนาระบบการคัดกรอง สรรหาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ เพื่อ
ให้ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม เต็มศักยภาพ และต่อเนื่อง
๕.๒ พัฒนาหลักสูตร รูปแบบและกระบวนการจัดการศึกษาสำ�หรับผู้มีความสามารถพิเศษ
ให้ทันสมัย สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงหรือความก้าวหน้าทางวิชาการ
๕.๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาสำ�หรับผูม้ คี วามสามารถพิเศษทัง้ กับบุคคล
องค์กรหรือหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศ ทั้งในและต่างประเทศ
๕.๔ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษอันโดดเด่น โดยการส่งเข้าแข่งขัน
ทางวิชาการ การจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้น หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับประเทศหรือระหว่างประเทศ

44

แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อาทิตย์ อาจหาญ (๒๕๕๘) การพัฒนารูปแบบการประเมินการจัดการเรียนรู้
ของโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการวิจยั ครัง้ นี้
มีความมุง่ หมายเพือ่ พัฒนารูปแบบการประเมินการจัดการเรียนรูข้ องโรงเรียนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการวิจัยพบว่า
๑. รูปแบบการประเมินการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีลกั ษณะเป็นแผนภูมโิ ครงสร้างทีส่ มั พันธ์กนั
๗ องค์ประกอบ คือ หัวข้อการประเมิน วัตถุประสงค์ของการประเมิน สิ่งที่มุ่งประเมิน
วิธีการประเมิน ผู้ทำ�การประเมิน เกณฑ์การประเมินและผู้ใช้สารสนเทศโดยมีวัตถุประสงค์
ของการประเมินเพือ่ เป็นสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูข้ องโรงเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สิง่ ทีม่ งุ่ ประเมินประกอบด้วย
๕ ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ ด้ า นปั จ จั ย เบื้ อ งต้ น ในการจั ด การเรี ย นรู้
ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้านผลผลิตการจัดการเรียนรู้และด้านการบริหารเครือข่าย
การจัดการเรียนรู้ วิธีการประเมินประกอบด้วยขั้นตอนในการประเมินเครื่องมือที่ใช้
ในการประเมินและระยะเวลาการประเมิน เกณฑ์การประเมินเป็นเกณฑ์สมั บูรณ์ทพี่ ฒ
ั นา
โดยผู้เชี่ยวชาญ
๒. ผลการประเมินรูปแบบการประเมินการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน
ห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษวิ ท ยาศาสตร์ ร ะดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ด้ า นความเหมาะสม
ด้านความถูกต้อง ด้านความเป็นไปได้ และด้านประโยชน์ในการนำ�ไปใช้โดยรวม
อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ทุกด้าน โดยสรุปรูปแบบ
การประเมิ น การจั ด การเรี ย นรู้ ข องโรงเรี ย นห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษวิ ท ยาศาสตร์ ร ะดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายที่พัฒนาขึ้น ทำ�ให้โรงเรียนมีพัฒนาการในการจัดการเรียนรู้และ
มีมาตรฐานการประเมินด้านการใช้ประโยชน์ มีความเหมาะสม มีความถูกต้องและ
มีความเป็นไปได้สามารถนำ�ไปใช้ในสถานการณ์จริงได้
เกวลิน ไชยสวัสดิ์ (๒๕๕๗) วิจัยการวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้
คุณภาพการจัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
ภาษาอั ง กฤษ (SME) ของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา  โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ค้ น หา
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา และเพือ่ สร้าง
แนวทางการพัฒนาตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษาห้องเรียน
พิเศษโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียน
มัธยมศึกษา  ผลการวิจัยพบว่า  องค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษา
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ห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (SME) ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาประกอบด้วย ๔ องค์ประกอบ คือ ๑) ด้านความพร้อมของ
สถานศึกษาและบุคลากร ๒) ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ๓) ด้านการมีสว่ นร่วม
ในการจัดการศึกษา  ๔) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน แนวทาง
การพัฒนาการจัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ (SME) ของโรงเรียนด้านความพร้อมของสถานศึกษาและบุคลากรมี ๓ แนวทาง
คือ ๑) การเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการ SME ๒) การเตรียม
ความพร้อมในด้านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ SME ๓) การเตรียมความพร้อม
ด้านการประเมินผลโครงการและการพัฒนาโครงการ SME อย่างต่อเนือ่ งด้านการบริหาร
จั ด การสถานศึ ก ษามี ๓ แนวทาง คื อ ๑) การพั ฒ นาด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
โครงการ SME ๒) การพัฒนาสถานที่ สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ ๓) การพัฒนา
ด้านบุคลากรในโครงการ SME ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามี ๒ แนวทาง
คือ ๑) การกำ�หนดคุณสมบัติหน้าที่และสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ SME ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ ๒) กำ�หนด
ให้มีการจัดกิจกรรมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและ
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนมี ๒ แนวทาง คือ ๑) ด้านการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพผูเ้ รียนจากบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการ SME ๒) การส่งเสริมให้
ผูเ้ รียนได้น�ำ ความรูท้ ไี่ ด้รบั จากการเรียนการสอนในโครงการ SME ไปประยุกต์ใช้ได้จริง
ในการดำ�เนินชีวติ ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจยั ไปใช้ คือ ๑) กระทรวงศึกษาธิการ
หรื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งควรมี ก ารส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ข ยายการศึ ก ษา
ในรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (SME) โดยการกำ�หนดหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
การวัดผลประเมินผล ระบบติดตามประเมินผลและการดำ�เนินการต่าง ๆ ทีช่ ัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น ๒) ใช้องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่ได้จากงานวิจัยมาใช้ในการประเมินผลโครงการ
๓) หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานในชุมชนได้มีส่วนในการสนับสนุนให้โรงเรียนได้มี
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและมีความทันสมัยมีการนำ�เทคโนโลยีทางการศึกษาต่าง ๆ
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ๔) การนำ�แนวทางไปใช้ควรประยุกต์ให้เหมาะสมกับ
บริบทและความพร้อมของโรงเรียน
สำ�นักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (๒๕๕๖) ศึกษาประเมินการดำ�เนินงาน
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ผลการประเมินพบว่า ร้อยละ ๙๑.๘ ของบุคลากร
ของโรงเรียนระบุว่าทราบและเห็นด้วยว่าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์เป็น
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำ�หรับผู้มี
ความสามารถพิเศษในขณะที่ร้อยละ ๔.๖ ของบุคลากรของโรงเรียนระบุวา่ ทราบบ้าง
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แต่ไม่ทราบโดยละเอียด ร้อยละ ๐.๕ ทราบแต่เฉย ๆ ไม่คา้ นและไม่สนับสนุน ร้อยละ ๐.๕
ทราบแต่ไม่เห็นด้วย และร้อยละ ๐.๕ ไม่ทราบเรือ่ งนี้ บุคลากรของโรงเรียนเพียงร้อยละ
๔๘.๘ ระบุวา่ มีความมัน่ ใจว่านักเรียนทีม่ าสมัครเพือ่ เข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน
ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์เป็นนักเรียนที่มีศักยภาพสูงด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับ ๑๐% บนของกลุ่มอายุและมีเพียงร้อยละ ๒๒ ที่ระบุว่า
นักเรียนในโครงการในโรงเรียนของตนจำ�นวนมากกว่าร้อยละ ๘๐ เป็นผู้มีศักยภาพสูง
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระดับ ๑๐% บนของกลุ่มอายุ ในขณะที่บุคลากรของ
โรงเรียนร้อยละ ๒๐ ระบุวา่ นักเรียนในโครงการในโรงเรียนของตนมีจ�ำ นวนไม่ถงึ ร้อยละ
๓๐ ทีม่ ศี กั ยภาพสูงด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อยูใ่ นระดับ ๑๐% บนของกลุม่ อายุ
จากการแจงนับข้อมูลการตอบแบบสอบถามของบุคลากรของโรงเรียนที่เกี่ยวกับหลักสูตร
และกิจกรรมการเรียนการสอนของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์พบว่า
(๑) บุคลากรของโรงเรียน จำ�นวนร้อยละ ๘๕.๖ ระบุวา่ การจัดการเรียนการสอน
ให้นักเรียนในโครงการมีความแตกต่างไปจากการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน
ห้องเรียนปกติในขณะที่บุคลากร จำ�นวนร้อยละ ๗.๒ ระบุว่าไม่มีความแตกต่างกัน
และร้อยละ ๓.๒ ระบุว่ามีทั้งแตกต่างและไม่แตกต่าง
(๒) บุคลากรของโรงเรียน จำ�นวนร้อยละ ๘๘.๗ ระบุวา่ นักเรียนได้ประโยชน์
จากการทีโ่ ครงการกำ�หนดให้มนี กั เรียน ๓๐ คนต่อ ๑ ห้องเรียน ส่วนร้อยละ ๕.๖ ระบุวา่
ไม่มคี วามชัดเจนว่านักเรียนจะได้รบั ประโยชน์อย่างไรจากการทีก่ �ำ หนดขนาดห้องเรียน
ให้มีจำ�นวน ๓๐ คนต่อห้องเรียน
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(๓) ด้านประเด็นวิธีการสอนบุคลากรของโรงเรียน จำ�นวนร้อยละ ๔๑.๑
ระบุวา่ วิธกี ารสอนทีใ่ ช้กบั นักเรียนในโครงการแตกต่างไปจากวิธกี ารสอนทีใ่ ช้กบั นักเรียน
ห้องปกติมาก ส่วนร้อยละ ๕๑.๓ ระบุว่ามีความแตกต่างกันไม่มากนักและร้อยละ ๖.๒
ระบุว่าไม่แตกต่างกัน
(๔) ด้านงานการบ้านและกิจกรรมที่จัดให้นักเรียนในโครงการกับที่จัดให้
นักเรียนห้องปกตินนั้ บุคลากรของโรงเรียน จำ�นวนร้อยละ ๔๘.๗ ระบุวา่ มีความแตกต่าง
กันมาก ส่วนร้อยละ ๔๓.๑ ระบุว่ามีความแตกต่างกันไม่มากนักและร้อยละ ๗.๒
ระบุว่าไม่แตกต่างกัน
(๕) บุ ค ลากรของโรงเรี ย น จำ � นวนร้ อ ยละ ๔๑.๕ ระบุ ว่ า กิ จ กรรม
การเรียนการสอนทีจ่ ดั ให้นกั เรียนในโครงการสามารถพัฒนาให้นกั เรียนมีศกั ยภาพและ
คุณภาพตามอุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนได้ในระดับสูง ส่วนร้อยละ ๔๙.๗
ระบุว่าได้ในระดับปานกลางและร้อยละ ๘.๒ ระบุว่าได้ในระดับตํ่า
(๖) ด้านหลักสูตรบุคลากรของโรงเรียน จำ�นวนร้อยละ ๔๐ ระบุว่า
หลักสูตรทีใ่ ช้ส�ำ หรับนักเรียนในโครงการมีความเหมาะสมดีแล้วไม่มปี ระเด็นใดต้องแก้ไข
ในขณะที่ ร้อยละ ๔๗.๗ ระบุว่ายังมีประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องได้รับการแก้ไข
(๗) ด้านความพึงพอใจบุคลากรของโรงเรียน จำ�นวนร้อยละ ๖๘.๓ ระบุวา่
มีความพึงพอใจหลักสูตรที่ใช้สำ�หรับนักเรียนในโครงการ ในขณะที่บุคลากรจำ�นวน
ร้อยละ ๒๑ ระบุว่ายังสรุปไม่ได้ว่ามีความพึงพอใจหรือไม่และร้อยละ ๗.๒ ระบุว่าไม่มี
ความพึงพอใจหลักสูตรที่ใช้สำ�หรับนักเรียนในโครงการ
อดิศักดิ์ มุ่งชู (๒๕๕๕) ศึกษาพัฒนารูปแบบการบริหารงานการพัฒนา
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาองค์
ประกอบและพั ฒ นารู ป แบบการบริ ห ารงานการพั ฒ นานั ก เรี ย นห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ ๒) พัฒนารูปแบบการบริหารงานการพัฒนานักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลการวิจัยพบว่า
๑. องค์ประกอบของการพัฒนารูปแบบการบริหารงานการพัฒนาห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนที่เปิดสอน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหัวหน้างานผู้รับผิดชอบโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพบว่า องค์ประกอบของการพัฒนารูปแบบ
การบริหารงานการพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี ๔ ด้าน ประกอบด้วย
๑) การพัฒนาด้านบริหาร ๒)การพัฒนาด้านวิชาการ ๓) การพัฒนาด้านบุคลากร
และ ๔) การพัฒนาด้านปัจจัยเอื้อต่อการเรียนการสอนได้ตัวบ่งชี้ จำ�นวน ๖๔ ตัวบ่งชี้
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๒. พัฒนารูปแบบการบริหารงานการพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีประกอบด้วยองค์ประกอบสำ�คัญ คือ ๑) การพัฒนาด้านบริหาร
๒) การพัฒนาด้านวิชาการ ๓) การพัฒนาด้านบุคลากรและ ๔) การพัฒนาด้านปัจจัยเอือ้ ต่อ
การเรียนการสอนเป็นการนำ�วงจรคุณภาพ PDCA มาบริหารงานการพัฒนานักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากการทดลองใช้รูปแบบการบริหารงาน
การพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพบว่า  ผลการประเมินตัวบ่งชี้
ความสำ�เร็จขององค์ประกอบของการพัฒนารูปแบบการบริหารงานการพัฒนาห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำ�นวน ๖๔ ตัวบ่งชี้ โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
นอกจากนีผ้ ลการประเมินรูปแบบการบริหารงานการพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีผรู้ ว่ มสัมมนามีความเห็นว่า เป็นรูปแบบทีด่ มี คี วามเหมาะสมมีความเป็น
ไปได้และมีประโยชน์ต่อการนำ�ไปใช้อย่างยิ่ง
สุรศักดิ์ สว่างแสง (๒๕๕๒) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียน
ในโครงการการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
มีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) ศึกษาประสิทธิผลของโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษา
อังกฤษตามหลักสูตรกระทรวง ศึกษาธิการ (๒) ศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีของ
การบริหารโรงเรียนในโครงการการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ (๓) ออกแบบรูปแบบการบริหารโรงเรียนในโครงการการจัด
การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีประสิทธิผล
(๔) ตรวจสอบ ปรับปรุง และนำ�เสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนในโครงการการจัด
การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการที่มีประสิทธิผล
ผลการวิจัยพบว่า
๑. ประสิ ท ธิ ผ ลของโครงการจั ด การเรี ย นการสอนเป็ น ภาษาอั ง กฤษ
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการพบว่า  เกิดจากการทำ�งานอย่างถูกวิธี ตามแผน
ปฏิบัติการที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกข้อ โดยมีผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการบริหาร ตามความสามารถในการปรับตัว เพื่อรองรับ
การเปลีย่ นแปลงของสังคม และสามารถพัฒนาให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ตลอดเวลา  ทั้งทางด้านเทคโนโลยี การศึกษา  เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เป็นต้น
ความสามารถในการสร้างความสามัคคีของบุคลากร เพื่อก่อให้เกิดความเป็นนํ้าหนึ่ง
ใจเดียวกัน เสียสละ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีความรักและผูกพันกัน จนสามารถปฏิบัติ
ภารกิจต่าง ๆ ของโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยเฉพาะตัวนักเรียนในโครงการที่เป็น
เป้ า หมายสำ � คั ญ จะต้ อ งมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเฉลี่ ย สู ง ขึ้ น ทุ ก ปี มี พ ฤติ ก รรม
อันพึงประสงค์และสามารถดำ�รงชีวติ อยูบ่ นรากฐานของความเป็นไทยในสังคมได้อย่างดี
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๒. วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น แบบอย่า งที่ ดี ข องการบริ ห ารโรงเรี ย นในโครงการ
การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า 
เกิดจากภาวะผูน้ �ำ ทีเ่ ด่นชัดของผูบ้ ริหารโรงเรียน มีการจัดทำ�วิสยั ทัศน์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์
และกลยุทธ์เป็นเฉพาะ มีการจัดทำ�หลักสูตรขึ้นมาใหม่เป็นการเฉพาะ โดยการเน้น
การฝึกทักษะทางภาษาเพือ่ การสือ่ สารให้นกั เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีชว่ ยในการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง ฝึกให้นักเรียนสรุปใจความสำ�คัญของเนื้อหาและเรื่องที่สอนทุกครั้ง
ที่เข้าสอนจัดทำ�คู่มือและเอกสารประกอบการเรียนเป็นภาษาอังกฤษในกลุ่มสาระหลัก
มีการกำ�หนดโครงสร้างการบริหารขึ้นมาใหม่เสมือนเป็นรองผู้อำ�นวยการอีกฝ่ายหนึ่งที่มา
ดูแลรับผิดชอบโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวง
ศึกษาธิการโดยเฉพาะ ใช้การบริหารแบบมีสว่ นร่วมโดยบริหารด้วยคณะกรรมการทีม่ า
จากผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทัง้ หมดมีการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาของโรงเรียนในโครงการ
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการด้วยกันเอง
การพัฒนาครู ด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารให้ครูท�ำ ผลงานวิชาการโดยใช้เทคโนโลยี
มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษา
อังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ใน ๒ ลักษณะ คือ ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
โดยใช้เครื่องมือและเกณฑ์เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งโรงเรียน กับการประเมินผล
การปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องมือและเกณฑ์เป็นมาตรฐานต่างกันโดยยึดลักษณะงาน
เป็นหลัก ไม่น�ำ ผลการประเมินมาพิจารณารวมกันทัง้ โรงเรียน แต่มกี ารสร้างขวัญกำ�ลังใจ
ให้เป็นพิเศษ
๓. รูปแบบการบริหารโรงเรียนในโครงการการจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ ส่วนนำ�
(ความเป็นมาของรูปแบบ วัตถุประสงค์ของรูปแบบ และแนวคิดและหลักการสำ�คัญ
ทีน่ �ำ มาสร้างรูปแบบ) การบริหารโรงเรียนในโครงการการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษา
อังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (ปัจจัยความสำ�เร็จและกระบวนการบริหาร)
และเงือ่ นไขการนำ�รูปแบบไปใช้ รูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีความชัดเจน ครอบคลุม ง่าย และ
สะดวกในการนำ�ไปใช้ ต่างจากเดิมทีเ่ ป็นการบริหารโรงเรียนปกติทวั่ ไป โดยใช้โครงสร้าง
การบริหารแบบเดิมการยืนยันรูปแบบที่มีประสิทธิผล โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผลตรวจสอบ
พบว่า  มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๕๘ และมีความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ๓.๙๑ และเป็นรูปแบบที่มีประสิทธิผล
วสั น ปุ่ น ผล (๒๕๕๑) ศึ ก ษาพั ฒ นาตั ว บ่ ง ชี้ คุ ณ ลั ก ษณะนั ก เรี ย นที่ มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธีตามลำ�ดับ
ขัน้ ตอนการวิจยั ๓ ขัน้ ตอน คือ ขัน้ การสร้างตัวบ่งชีค้ ณ
ุ ลักษณะทีม่ คี วามสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์ ขั้นใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ ขั้นการศึกษาทฤษฎีเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยพบว่า
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๑. ตัวบ่งชี้คุณลักษณะนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
ที่พัฒนาขึ้นมี ๗ องค์ประกอบ ๖๒ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ องค์ประกอบด้านความสามารถทาง
สติปัญญาและใฝ่รู้ทางวิทยาศาสตร์ ๑๑ ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบด้านความคิดริเริม
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ๗ ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบด้านความมีเหตุผลและรอบครอบ
๑๐ ตัวบ่งชี้องค์ประกอบด้านความอดทน ๗ ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบด้านความเชื่อมั่น
ในตนเอง ๙ ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบด้านความรับผิดชอบ ๘ ตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบ
ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ๑๐ ตัวบ่งชี้
๒. ผลการทดสอบความตรงของตัวบ่งชี้ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันอันดับพบว่า  แบบจำ�ลองของตัวบ่งชี้คุณลักษณะนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมีค่า  = ๕๗๓.๕๘,
df = ๑๒๖๔, p = ๐.๑๐๗, GFI = ๐.๙๒, AGFI = ๐.๙๑, RMSEA = ๐.๐๓๙
และมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบเป็นบวกโดยมีพิสัย ๐.๓๒ ถึง ๐.๗๖ อย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติที่ .๐๑ ทุกค่า
๓. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำ�หนดนํ้าหนักความสำ�คัญในการสร้าง
องค์ประกอบคุณลักษณะนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์พบว่า
องค์ประกอบทีม่ คี วามสำ�คัญเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ องค์ประกอบด้านความสามารถ
ด้านสติปัญญาและความใฝ่รู้ทางวิทยาศาสตร์ ร้อยละ ๒๒.๘๔ องค์ประกอบด้าน
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ร้อยละ ๑๙.๘๐ องค์ประกอบด้าน
ความรับผิดชอบ ร้อยละ ๑๕.๗๔ องค์ประกอบด้านความคิดสร้างสรรค์ ร้อยละ ๑๓.๗๐
องค์ประกอบด้านความมีเหตุผลและรอบคอบ ร้อยละ ๑๑.๖๗ องค์ประกอบด้านความอดทน
ร้อยละ ๙.๑๔ องค์ประกอบด้านความเชื่อมั่นในตนเอง ร้อยละ ๗.๑๑ ตามลำ�ดับ
อ้อมธจิต แป้นศรี (๒๕๕๑) พัฒนารูปแบบการประเมินการจัดการศึกษา
แบบสองภาษาในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
รู ป แบบการประเมิ น การจั ด การศึ ก ษาแบบสองภาษาในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้ ๑) เพื่อวิเคราะห์สังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีสภาพปัจจุบัน
ปัญหาและอุปสรรค์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบสองภาษาในสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ๒) เพือ่ สร้างรูปแบบการประเมินการจัดการศึกษาแบบสองภาษา
ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓) เพื่อทดลองการใช้รูปแบบการประเมิน
การจัดการศึกษาแบบสองภาษาในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๔) เพื่อประเมิน
รูปแบบการประเมินการจัดการศึกษาแบบสองภาษาในสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการจัดการศึกษาแบบสองภาษาในสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วยมาตรฐาน ๓ ด้านใหญ่ คือ ด้านปัจจัยนำ�เข้า (Input)
ประกอบด้วย ๗ มาตรฐาน ได้แก่ ด้านตัวหลักสูตรด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านผู้รับ
ผิดชอบโครงการ ด้านคุณภาพของครูผู้สอน ด้านความพร้อมพื้นฐานของนักเรียน
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ด้านลักษณะของแหล่งเรียนรูแ้ ละด้านการมีสว่ นร่วมและสนับสนุนจากผูป้ กครองและชุมชน
ด้านกระบวนการ (Process) ประกอบด้วย ๖ มาตรฐาน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ
ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการเตรียมการสอนของครู ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ของครู ด้านการวัดและประเมินผลนักเรียนและด้านการนิเทศติดตามผลหลักสูตรและ
ผลผลิต (Output) ประกอบด้วย ๒ มาตรฐาน ได้แก่ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ด้านลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนรวมทั้งสิ้น ๑๕ มาตรฐาน ๗๙ ตัวบ่งชี้ รูปแบบ
การประเมินมี ๔ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเตรียมการประเมิน ขั้นสรุปผลการประเมิน และ
ขัน้ รายงานผลการประเมิน โดยสาระในการประเมิน ๑๕ มาตรฐาน ๗๙ ตัวบ่งชี้ ผูป้ ระเมิน
คือ ผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการจัดการศึกษาแบบสองภาษาประกอบด้วยผูบ้ ริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาครูผู้สอนผู้ปกครองและนักเรียนเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
มี ลั ก ษณะเป็ น เกณฑ์ สั ม บู ร ณ์ และเมื่ อ นำ � รู ป แบบการประเมิ น การจั ด การศึ ก ษา
แบบสองภาษาในสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานไปใช้ในสถานการณ์จริงพบว่า
มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับได้ต ามเกณฑ์คุณภาพงานประเมินทั้งด้านความเป็นไปได้
ความมีประโยชน์ ความเหมาะสมและความถูกต้องอยู่ในระดับมาก
พรชัย อินทร์ฉาย (๒๕๔๙) วิเคราะห์และสังเคราะห์รปู แบบการบริหารงาน
การพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ผู้ มี ค วามสามารถพิ เ ศษของสถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและพัฒนารูปแบบการบริหารงานพัฒนาและส่งเสริม
ผู้ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ข องสถาบั น ส่ ง เสริ ม ผู้ มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต ผลงานวิจัยปรากฏว่า  รูปแบบการบริหารงาน
การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอนาคตระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ควรจัดเป็นชัน้ เรียนพิเศษในสถานศึกษาปกติมจี �ำ นวนนักเรียนต่อห้องประมาณ ๒๔ - ๓๐ คน
การบริ ห ารจั ด การจะต้ อ งครอบคลุ ม เกี่ ย วกั บ ประเด็ น ที่ สำ � คั ญ ๓ ส่ ว นใหญ่ คื อ
๑) การสรรหาและการคัดเลือก ๒) การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการและ
๓) การบริหารโครงการโดยมีรูปแบบดังนี้ ๑) การสรรหาและคัดเลือกผู้มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี ๓ ขั้นตอน คือ ขั้นที่ ๑ การกรองด้วยวิธีการ
สอนคัดเลือกและวิธีการสรรหาที่หลากหลายขั้นที่ ๒ เข้าค่ายวิชาการกลั่นกรองด้วย
เครื่องมือที่หลากหลายขั้นที่ ๓ พิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ๒) การพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพทางวิชาการมี ๓ วิธี คือ
วิธีที่ ๑ การจัดการเรียนโดยใช้โปรแกรมเสริมและกิจกรรมเสริมประสบการณ์
วิธีที่ ๒ การขยายหลักสูตรที่กว้างและลึกมากกว่าปกติพร้อมทั้งจัดทำ�
หลักสูตรการเรียนล่วงหน้าเป็นรายบุคคล
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วิธีที่ ๓ การฝึกงานกับอาจารย์พี่เลี้ยงที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ ๓) การบริหาร
โครงการณศูนย์โรงเรียนเพื่อให้การดำ�เนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีวิธีการ
ส่งเสริมสนับสนุน ๖ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ การส่งเสริมสือ่ อุปกรณ์การเรียนการสอนทีเ่ พียงพอ
ส่วนที่ ๒ ความพร้อมด้านห้องเรียนห้องปฏิบัติการและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ส่วนที่ ๓ ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีมาตรฐานสูง ส่วนที่ ๔ มีเครือข่ายให้
นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ ส่วนที่ ๕ มีงบประมาณสนับสนุนเพียงพอและส่วนที่ ๖
มีโครงสร้างคณะกรรมการบริหารโครงการครอบคลุมเครือข่ายอย่างเหมาะสม
มลิวลั ย์ ลับไพรี และคณะ (๒๕๔๕) ทำ�การวิจยั เรือ่ ง สภาพการจัดการศึกษา
สำ�หรับเด็กที่มีความสามารพิเศษของประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งเป็นความประสงค์
ร่วมกันระหว่างสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติและอาจารย์ประจำ�คณะ
ครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้มีการสำ�รวจและการวิจัยสภาพการส่งเสริม
เด็กที่มีความสามารถพิเศษของสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาต่าง ๆ ที่มีอยู่
ในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งจำ�นวนเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ว่ามีจำ�นวนมากน้อยเพียงใด
ผลการวิจยั ได้ขอ้ สรุปซึง่ แบ่งออกเป็น ๕ ด้าน โดยพิจารณาจากโรงเรียนและ
หน่วยงานทีจ่ ดั กิจกรรมส่งเสริมเด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษเท่านัน้ สำ�หรับโรงเรียนและ
หน่วยงานทีต่ อบว่าไม่มเี ด็กความสามารถพิเศษ หรือมีเด็กเหล่านัน้ แต่ไม่จดั กิจกรรมให้
จะนำ�มาแสดงให้เห็นในกรณีที่จำ�เป็นเท่านั้น
๑. ด้านจำ�นวนเด็กและโรงเรียนทีจ่ ดั จากการศึกษาพบว่า การจัดการศึกษา
สำ�หรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ มีแนวโน้มที่ดี มีความตื่นตัวจากหน่วยงานและ
โรงเรียนหลายแห่ง โรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ เริ่มมีโครงการและจัดตั้งองค์กร
ขึ้ น มารั บ ผิ ด ชอบหน่ ว ยงานและโรงเรี ย นที่ ไ ม่ มี น โยบายเกื อ บทุ ก แห่ ง ตอบว่ า จะมี
นโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ในอนาคต ผลการศึกษาเฉพาะโรงเรียนที่สุ่มตัวอย่าง พบว่า 
โรงเรียนที่จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษในปัจจุบันยังมีจำ�นวนน้อย
สาเหตุสว่ นหนึง่ อาจเป็นเพราะโรงเรียนขาดความพร้อมและคิดว่าเด็กทีม่ คี วามสามารถ
พิ เ ศษเป็ น เพี ย งเฉพาะเด็ ก ที่ อั จ ฉริ ย ะเท่ า นั้ น โรงเรี ย นร้ อ ยละ ๖๐ ตอบว่ า ไม่ มี
เด็กที่มีความสามารถพิเศษเลย สำ�หรับโรงเรียนที่ตอบว่ามีเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
กลับไม่มีการจัดกิจกรรมใด ๆ ถึงร้อยละ ๓๘ เด็กผู้หญิงมีความสามารถพิเศษที่มี
สัดส่วนสูงกว่าเด็กผูช้ ายในทุกสาขาวิชา ยกเว้น ด้านกีฬาและดนตรีในระดับมัธยมศึกษา 
โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาทีม่ เี ด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมใน
สัดส่วนสูงกว่าโรงเรียนระดับประถมศึกษา
๒. ด้านรูปแบบการจัดการศึกษา สำ�หรับรูปแบบทีจ่ ดั กันมีหลากหลายรูปแบบ
ในขณะที่ โรงเรี ย นหนึ่ ง ๆ ก็ ยั ง มี ก ารจั ด กิ จ กรรมที่ ห ลากหลายด้ ว ย โดยเฉพาะ
การสอนเสริม การให้ทุนการศึกษา  การจัดกิจกรรมพิเศษ การสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์
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และการส่งเด็กเข้าแข่งขัน รูปแบบของกิจกรรมที่เป็นการจัดการศึกษาโดยตรงนั้น
ยังมีน้อย เช่น การจัดหลักสูตรพิเศษ การรับเข้าเป็นกรณีพิเศษ การย่นระยะเวลาเรียน
รูปแบบการจัดการศึกษาที่แท้จริงนั้น เป็นการจัดในลักษณะการสอนเสริม และการส่ง
เด็กเก่งไปเรียนกับผู้เชี่ยวชาญนั้น เป็นที่นิยมค่อนข้างมาก โดยภาพรวมรูปแบบของ
กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการให้โอกาสเด็กมากกว่า  เช่น การให้ทุน การส่งเด็กเข้าแข่งขัน
การตั้งชมรมต่าง ๆ รวมทั้งการสนับสนุนสื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เพิ่มเติม
ผู้ที่มีบทบาทในการคัดเลือกเด็กให้ได้รับการส่งเสริมนั้น ส่วนใหญ่ของ
โรงเรียนที่จัดกิจกรรมจะให้ครูประจำ�ชั้นหรือครูประจำ�วิชาเป็นผู้ดำ�เนินการ ยกเว้น
การให้ทนุ การศึกษาและการจัดห้องเรียนพิเศษ ซึง่ จะอยูใ่ นความดูแลของคณะกรรมการ
เฉพาะและฝ่ายวิชาการ ตามลำ�ดับ สำ�หรับเกณฑ์การคัดเลือก พบว่า  การเสนอชื่อ
จากครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นเกณฑ์ในการบ่งชี้เด็กที่มีความสามารถพิเศษมากที่สุด
รองลงมาเป็นการพิจารณาคะแนนรายวิชาคะแนนเฉลี่ยสะสม และการตัดสินจาก
ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนเกณฑ์ความประพฤติ นำ�มาใช้ในการพิจารณาน้อยกว่าเกณฑ์ตัวอื่น
๓. ด้านการบริหารจัดการและการติดตาม จากการสอบถามผูบ้ ริหาร พบว่า
หน่วยงานส่วนกลางยังให้การสนับสนุนการบริหารจัดการของโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัด
น้อยหน่วยงาน บางแห่งเปิดโอกาสให้โรงเรียนดำ�เนินกิจกรรมเอง แต่ก็ให้กำ�ลังใจ
เท่านัน้ เนือ่ งจากขาดงบประมาณสนับสนุน อย่างไรก็ดี โรงเรียนเกือบทัง้ หมดทีเ่ ป็นกลุม่
ตัวอย่างให้ความสำ�คัญกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กกลุม่ นี้ โดยโรงเรียนทีจ่ ดั กิจกรรม
ให้ความสำ�คัญกับการส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษสูงกว่าโรงเรียนที่ไม่มีการจัด
กิจกรรม
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แม้ว่าโรงเรียนที่จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษจะมีความมุ่งมั่น
เพี ย งใด แต่ จ ากการศึ ก ษา  พบว่ า  โรงเรี ย นเหล่ า นี้ ส่ ว นใหญ่ ยั ง มี ปั ญ หาทางด้ า น
การบริหารจัดการ โรงเรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ ๖๔.๐๔) ไม่มีการกำ�หนดนโยบายเป็น
ลายลักษณ์อักษร โรงเรียนร้อยละ ๓๕.๗๑ ไม่มีการแจ้งนโยบายให้ครูหรือผู้ปกครอง
ทราบเลย โรงเรียนส่วนหนึ่ง ยังขาดการประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมส่งเสริมของตน
โรงเรียนประมาณร้อยละ ๕๐ ไม่มกี ารแต่งตัง้ บุคคล หรือคณะบุคคลขึน้ มาดูแลนโยบาย
เป็นการเฉพาะ โรงเรียนร้อยละ ๖๓.๑๙ ไม่มกี ารปรับโครงสร้างการบริหาร ครูประจำ�ชัน้
และครูประจำ�วิชาเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง
ในด้านการส่งต่อเด็กที่มีความสามารถพิเศษนั้น โรงเรียนเกือบร้อยละ ๙๐
ไม่มกี ารดำ�เนินการในด้านนี้ ส่วนในด้านการติดตามนัน้ มีโรงเรียนร้อยละ ๖๒ ทีด่ �ำ เนินการ
ลั ก ษณะของการติ ด ตามจะเป็ น การสอบถามจากสมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า มากกว่ า ที่ จ ะ
มีการดำ�เนินการอย่างเป็นระบบ การศึกษาในด้านนโยบาย พบว่า โรงเรียนร้อยละ ๙๐
ทราบนโยบายทีป่ รากฏในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่มโี รงเรียน
เพียงร้อยละ ๖๓.๒๑ เท่านั้น ที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานต้นสังกัด
๔. ด้านบุคลากร การวิจัยพบว่า  โรงเรียนเฉพาะที่โดดเด่นและเป็นกรณี
ตัวอย่างและโรงเรียนทั่วไปจากการสุ่มแบบสอบถามมีปัญหาคล้ายคลึงกัน ในด้าน
บุคลากร คือ ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะมาจัดการศึกษา ครูที่มีอยู่มีความรู้
ไม่เพียงพอ ภาระหน้าที่จัดการศึกษาให้กับเด็กกลุ่มนี้ยังคงเป็นของครูประจำ�ชั้นและ
ครูประจำ�วิชา ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาร่วมจัดการศึกษาให้ในโรงเรียนเป็นส่วนน้อย
คิดเป็นเพียงร้อยละ๒๕.๒๗ ของโรงเรียนทั้งหมด เช่นเดียวกับนักจิตวิทยาและครู
การศึกษาพิเศษ
๕. ด้านทรัพยากรและการเป็นหุ้นส่วน โรงเรียนส่วนใหญ่ดำ�เนินการจัด
กิจกรรมตามลำ�พังโดยใช้ทรัพยากรของโรงเรียนเอง ไม่มีความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
การสนับสนุนความช่วยเหลือทีโ่ รงเรียนได้รบั ส่วนใหญ่เป็นเรือ่ งสือ่ อุปกรณ์การเรียนการสอน
ทุนการศึกษาและวิทยากร ซึ่งมาจากภาคธุรกิจเอกชนและชุมชน หน่วยงานส่วนกลาง
มีบทบาทในด้านการอบรมบุคลากร แต่ก็คิดเป็นเพียงร้อยละ ๑๐ ของโรงเรียน
ที่ได้รับความช่วยเหลือทั้งหมดเท่านั้น ขณะเดียวกันพ่อแม่ ผู้ปกครอง ซึ่งเป็นผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องสำ�คัญที่สุดแต่ก็มีบทบาทน้อย เช่นกัน บทบาทสำ�คัญในการส่งเสริมเน้นหนัก
ไปทางด้านการสนับสนุนค่าใช้จ่าย และเป็นวิทยากรให้
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ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรคที่โรงเรียนประสบมากหลังจากจัดกิจกรรมให้เด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ ทัง้ ทีเ่ ป็นโรงเรียนทีจ่ ดั การศึกษาโดยเฉพาะและโดดเด่น กับโรงเรียน
ที่ทำ�การสำ�รวจและจัดกิจกรรมการส่งเสริมนั้น มีองค์ประกอบที่หลากหลายซึ่งมี
นํ้าหนักใกล้เคียงกันปัญหาสำ�คัญเรียงจากมากไปหาน้อย คือ ปัญหาขาดบุคลากรที่มี
ความรู้ นโยบายของส่วนกลางไม่ชดั เจน ขาดทรัพยากร อาคารสถานที่ สือ่ วัสดุอปุ กรณ์
การศึกษา อ่อนทางด้านการบริหารการจัดการหลักสูตรปกติทไี่ ม่ยดื หยุน่ การมีสว่ นร่วม
ของพ่อแม่ ผูป้ กครองน้อยไม่มเี กณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกเด็กและการวัดประเมินผลทีด่ ี
และไม่มีกฎหมายและระเบียบที่เอื้อให้มีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนสิ่งที่โรงเรียนต้องการมากที่สุด คือ การสนับสนุนทางด้านหลักสูตรจากส่วนกลาง
การอบรมวิชาการ ให้ค่าใช้จ่ายรายหัว และผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ
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บทที่ ๓

การเปิดห้องเรียนพิเศษ โดยสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้กำ�หนดหลักการ
ในข้อ ๓ ว่าสังคมต้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของ
ท้องถิน่ และข้อ ๕ หลักสูตรการศึกษาต้องเน้นผูเ้ รียนเป็นสำ�คัญสอดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตร
ข้อ ๒ ที่กล่าวว่า  มีความรู้เป็นสากลที่เน้นการสื่อสารการคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และ
ทักษะชีวิต การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนจึงจำ�เป็นต้องมีความเป็นพลวัต ก้าวทันกับ
ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในปัจจุบันสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ผลักดันให้มี
การปรับเปลี่ยนหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาไทยให้พร้อม
สำ�หรับการแข่งขันในเวทีโลกในศตวรรษที่ ๒๑ โรงเรียนจึงต้องเป็นหน่วยบริการทางการศึกษาในมิติ
ที่กว้างขึ้น มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความเป็นสากล มีการพัฒนาทักษะการคิดมีการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม มีการสอนด้านเทคโนโลยีและอาชีพ ภาษาต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจึงส่งเสริมให้สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในสังกัด
เปิดห้องเรียนพิเศษ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โดยกำ�หนดไว้ในนโยบาย
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนแต่ละปีว่า  “โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ ให้รับนักเรียน
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดห้องเรียนพิเศษที่ส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ ”
ดังนั้น เพื่อให้การเปิดห้องเรียนพิเศษเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจึงกำ�หนดหลักเกณฑ์และแนวทางการเปิดห้องเรียน
พิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษของสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นแนวทางให้สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดำ�เนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักเกณฑ์และแนวทางการเปิด
ห้องเรียนพิเศษ โดยสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒. เพื่อให้การเปิดห้องเรียนพิเศษเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
		 นิยาม
ห้องเรียนพิเศษ หมายถึง ห้องเรียนทีส่ ถานศึกษามุง่ เน้นจัดการเรียนการสอน
ที่ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ
ห้องเรียนพิเศษ โดยสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา  หมายถึง ห้องเรียน
ที่ ส ถานศึ ก ษามุ่ ง เน้ น การจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพของนั ก เรี ย น
ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ศิลปะ
ดนตรี กีฬา ICT การอาชีพ ฯลฯ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณา
การขอเปิดห้องเรียนพิเศษของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ภาษาต่างประเทศ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน
ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเวียดนาม ภาษาเกาหลี ภาษาเขมร ภาษาลาว ภาษาสเปน ฯลฯ
ศิลปะ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ผลงาน
ในด้านต่าง ๆ เช่น ทัศนศิลป์ วิจิตรศิลป์ ประติมากรรม ฯลฯ
กีฬา  หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นทักษะ ความสามารถ
ด้านกีฬา เช่น ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล แบดมินตัน ฯลฯ
ดนตรี นาฏศิลป์ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นพัฒนารูปแบบ
แบบแผนของการแสดง เช่น ดนตรีไทย ดนตรีสากล การขับร้อง ศิลปะการแสดง ฯลฯ
การอาชี พ หมายถึ ง การจั ด การศึ ก ษาที่ มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาทั ก ษะ
ในการประกอบอาชีพ ได้แก่ การโรงแรม การอาหาร คหกรรม ธุรกิจและการประกอบการ ฯลฯ
ระดั บ ชั้ น หมายถึ ง ระดั บ ชั้ น ที่ ข อเปิ ด ห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษ ได้ แ ก่ ระดั บ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษ โดยสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
		 หลักเกณฑ์การเปิดห้องเรียนพิเศษ โดยสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑. สถานศึกษาต้องมีความพร้อมทางด้านบุคลากร นักเรียน การระดมทรัพยากร แผนการจัด
การเรียนการสอน อาคารสถานที่ และด้านบริหารจัดการในการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ โดยกำ�หนดวิธีการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
ให้สอดคล้องกับนโยบายการรับนักเรียนของสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. สถานศึกษาที่เปิดห้องเรียนพิเศษ ต้องเป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษของ
สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาตามคำ�สัง่ ของสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ทัง้ นี้ ให้ขอเปิดในชัน้ แรกของแต่ละระดับ
เช่น ชั้นอนุบาล ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เท่านั้น
๓. สถานศึกษาที่ขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ต้องมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขัน้ พืน้ ฐาน (O - NET) กลุม่ สาระการเรียนรูห้ ลัก ๕ กลุม่ สาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นที่เปิดสอนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ๓ ปีย้อนหลัง และหากเป็น
การเปิดห้องเรียนพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และด้านภาษา  ต้องมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) เฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้น ๆ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ๓ ปี
ย้อนหลังด้วย เช่น การขอเปิดห้องเรียนพิเศษ EP ชั้นอนุบาล ๑ หรือชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ สถานศึกษาจะต้อง
มีผลคะแนน O - NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ๕ กลุ่มสาระหลัก สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ๓ ปีย้อนหลัง
และจะต้องมีผลคะแนน O - NET ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาษาอังกฤษสูงกว่าค่าเฉลีย่ ระดับประเทศ ๓ ปียอ้ นหลัง
การขอเปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ สถานศึกษาจะต้องมีผลคะแนน
O - NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๕ กลุ่มสาระหลักสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ๓ ปีย้อนหลัง และจะต้องมี
ผลคะแนน ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ วิทยาศาสตร์สงู กว่าค่าเฉลีย่ ระดับประเทศ ๓ ปียอ้ นหลัง และจะต้องมีผลคะแนน
O - NET ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ คณิตศาสตร์สงู กว่าค่าเฉลีย่ ระดับประเทศ ๓ ปียอ้ นหลัง การขอเปิดห้องเรียนพิเศษ
กีฬา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ สถานศึกษาจะต้องมีผลคะแนน O - NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ๕ กลุ่มสาระหลัก
สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ เป็นต้น
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๔. สถานศึกษาที่ต้องการเปิดห้องเรียนพิเศษ ต้องเสนอขอความเห็นชอบต่อสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษา โดยคณะกรรมการพิจารณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายในเดือน
พฤษภาคม ของปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาที่ต้องการเปิดห้องเรียนพิเศษนั้น
๕. สถานศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบและอนุ มั ติ ใ ห้ เ ปิ ด ห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษ ให้ ดำ � เนิ น การภายใน
๑ ปีการศึกษา หากไม่ดำ�เนินการภายในเวลาที่กำ�หนด ให้ถือว่าโครงการนั้นสิ้นสุด
๖. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ หากมีความประสงค์จะเลิกดำ�เนินการ
ต้องแจ้งผู้ปกครองนักเรียนทราบล่วงหน้า  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
แล้วเสนอสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ
๗. สถานศึกษาที่แจ้งยกเลิกการดำ�เนินการห้องเรียนพิเศษไปแล้ว หากมีความประสงค์จะขอเปิด
ห้องเรียนพิเศษ ให้ดำ�เนินการขอเปิดห้องเรียนพิเศษใหม่
๘. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ ควรให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดำ�เนินการตรวจสอบและทบทวนการดำ�เนินงานของสถานศึกษาทั้งระบบโดยมุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียน
ทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และจัดทำ�เป็นรายงานประจำ�ปีเสนอต่อสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ขั้นตอนการดำ�เนินการเปิดห้องเรียนพิเศษ โดยสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
		 ระดับสถานศึกษา
๑. เตรียมความพร้อมทางด้านหลักสูตร บุคลากร อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรูแ้ ละสือ่ การเรียนการสอน
ในการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพนั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษในด้ า นวิ ช าการและด้ า นอื่ น ๆ
โดยกำ�หนดการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. สำ�รวจข้อมูลความต้องการในการเปิดห้องเรียนพิเศษของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
๓. จัดทำ�ข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษต่อนักเรียน ครู ผูป้ กครอง
ชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
๔. นำ�เสนอข้อมูล เหตุผล และความจำ�เป็นในการเปิดห้องเรียนพิเศษ และขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
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๕. เสนอเรื่องการขอเปิดห้องเรียนพิเศษไปยังสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา  พร้อมเอกสารประกอบ
เช่น แบบสำ�รวจข้อมูลการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ตารางวิเคราะห์ขอ้ มูลความพร้อม สำ�เนาค่าเฉลีย่ ผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นที่ขอเปิดสอน ๓ ปีย้อนหลัง และ
หากเป็นการเปิดห้องเรียนพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และด้านภาษา  ต้องมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) เฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้น ๆ ๓ ปีย้อนหลังด้วย โครงสร้าง
หลักสูตร โครงการ ภาพถ่ายห้องเรียน ห้องปฏิบตั กิ าร อาคารสถานที่ สำ�เนารายงานการประชุมและความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมผลสำ�รวจความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง เป็นต้น ภายในเดือน
พฤษภาคมของปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาที่ขอเปิดห้องเรียนพิเศษนั้น ทั้งนี้ จะกล่าวอ้างเหตุผลที่ขอเปิด
ห้องเรียนพิเศษแต่ระยะเวลาไม่เป็นไปตามที่กำ�หนดไว้ไม่ได้
๖. ประกาศผลการขอเปิดห้องเรียนพิเศษให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ของสถานศึกษาทราบ
๗. สถานศึกษากำ�หนดผู้รับผิดชอบห้องเรียนพิเศษ
๘. กำ�หนดแผนปฏิบัติการดำ�เนินงานในการเปิดห้องเรียนพิเศษ
๙. รายงานผลการดำ�เนินงานการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ เมือ่ สิน้ ปีการศึกษาต่อสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง
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		 ระดับสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑. ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารประกอบการเสนอเรือ่ งการขอเปิดห้องเรียนพิเศษให้เป็นไปตามแบบ
การเสนอขอเปิดห้องเรียนพิเศษ
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ประกอบด้วย
๒.๑ รองผู้อำ�นวยการเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ
ประธานกรรมการ
๒.๒ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
กรรมการ
๒.๓ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่จะเปิดห้องเรียนพิเศษ กรรมการ
๒.๔ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตร
กรรมการ
๒.๕ ผู้อำ�นวยการกลุ่มที่รับผิดชอบการเปิดห้องเรียนพิเศษ
กรรมการ
และเลขานุการ
โดยให้ผู้รับผิดชอบงานการเปิดห้องเรียนพิเศษ เป็นผู้รวบรวมข้อมูลประกอบการประเมิน
ความพร้อมในการเปิดห้องเรียนพิเศษ เสนอต่อคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการเปิดห้องเรียนพิเศษ
และให้ดำ�เนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมของปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะเปิด
ห้องเรียนพิเศษ
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประกอบด้วย
๓.๑ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
๓.๒ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
กรรมการ
๓.๓ ผู้อำ�นวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กรรมการ
๓.๔ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๓.๕ ผู้อำ�นวยการกลุ่มที่รับผิดชอบการเปิดห้องเรียนพิเศษ
กรรมการ
และเลขานุการ
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๔. ให้คณะกรรมการพิจารณาการเปิดห้องเรียนพิเศษ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิดห้องเรียน
พิเศษให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนของปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะเปิดห้องเรียนพิเศษ
๕. จัดทำ�ประกาศการเปิดห้องเรียนพิเศษและแจ้งให้สถานศึกษาทราบ เพื่อดำ�เนินการเปิดห้องเรียน
พิเศษ
๖. รายงานสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันอนุมัติ
การเปิดห้องเรียนพิเศษ
๗. ติดตามและประเมินผลการดำ�เนินการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษของสถานศึกษา
ที่ได้รับอนุมัติ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง (แบบห้องเรียนพิเศษ ๓) และรายงานการประเมินผลต่อสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ
		 กรอบการดำ�เนินงานเปิดห้องเรียนพิเศษ โดยสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑. ข้อกำ�หนดวิชาที่เปิดสอน
๒. คุณสมบัติของครูผู้สอน
๓. คุณสมบัติของนักเรียน
๔. จำ�นวนนักเรียนต่อห้องเรียน
๕. ระยะเวลาการรับนักเรียน
๑. ข้อกำ�หนดวิชาที่เปิดสอน
๑.๑ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และด้านอื่น ๆ
ระดับก่อนประถมศึกษา  จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และด้านอื่น ๆ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๐ ของหน่วยการเรียน โดยคำ�นึงถึงความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชานั้น
ระดับประถมศึกษา  จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และด้านอื่น ๆ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๐ ของเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา โดยคำ�นึงถึงความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชานั้น
ระดับมัธยมศึกษา  จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และด้านอื่น ๆ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๐ หน่วยการเรียนต่อปีการศึกษา โดยคำ�นึงถึงความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชานั้น
๑.๒ ด้านภาษา
ระดับก่อนประถมศึกษา  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐
ของหน่วยการเรียน สำ�หรับนักเรียนก่อนประถมศึกษา
ระดับประถมศึกษา  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐
ของเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา โดยคำ�นึงถึงความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาของศาสตร์นั้น
ระดับมัธยมศึกษา  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของ
หน่วยการเรียนแต่ละชั้น โดยคำ�นึงถึงความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาของศาสตร์นั้น
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๒. คุณสมบัติของครูผู้สอน
๒.๑ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และด้านอื่น ๆ
มีครูทจี่ บสาขาวิชาเอกทีเ่ ปิดห้องเรียนพิเศษอย่างเพียงพอ สถานศึกษาอาจจัดหาวิทยากรพิเศษ
มาเสริมศักยภาพและความรู้ของผู้เรียนเพิ่มเติม
๒.๒ ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ
๑) ครูผู้สอนที่เป็นชาวต่างชาติ ต้องมีคุณสมบัติที่กระทรวงศึกษาธิการกำ�หนด สามารถใช้
ภาษาที่เปิดสอนได้ถูกต้องตามหลักภาษา และใช้ภาษาไทยในการสื่อสารง่าย ๆ ได้ หรือจัดให้มีครูไทยที่สามารถ
ใช้ภาษาต่างประเทศที่เปิดสอนในห้องเรียนพิเศษในการสื่อสารเข้าไปมีส่วนร่วม
๒) ครูผสู้ อนชาวต่างชาติตอ้ งได้รบั การอบรมภาษาและวัฒนธรรมของประเทศไทย อย่างน้อย
๑๕ ชั่วโมง
๓) จัดให้ครูผู้สอนทำ�สัญญาปฏิบัติงาน ให้ครบ ๑ ปีการศึกษาเป็นอย่างน้อยและมีบทลงโทษ
ที่เข้มงวดหากละเมิดสัญญาจ้าง
๔) ครูผสู้ อนทุกคนต้องจบปริญญาตรีเป็นอย่างน้อย และต้องมีหลักฐานการศึกษาในสาขาวิชา
ที่จะสอนหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
๕) ครูผสู้ อนทุกคนต้องมีความรูค้ วามเข้าใจเด็ก และวิธกี ารจัดการเรียนการสอนโดยมีหลักฐาน
การศึกษาด้านการสอน ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต
๖) สถานศึ ก ษาต้ อ งจั ด ให้ ค รู ผู้ ส อนทุ ก คนที่ จั ด การเรี ย นการสอนเป็ น ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศที่ขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ได้ศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์
ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนสำ�คัญที่สุด
๗) ครูผสู้ อนทุกคนต้องมีโอกาสได้รบั การพัฒนา โดยได้รบั การฝึกอบรมศึกษาดูงานในประเทศ
หรือหน่วยงานทางการศึกษา / สถานศึกษาต่างประเทศ ที่มีการทำ�ข้อตกลงทางการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 
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๓. คุณสมบัติของนักเรียน
๓.๑ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
		 ก่อนประถมศึกษา
๑. อายุ ๔ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ของปีการศึกษาที่จะสมัครเข้าเรียน
๒. มีความพร้อมที่จะเข้าเรียน
๓. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
		 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
๑. มีอายุย่างเข้าปีที่ ๗ หรือจบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
๒. มีความสนใจและมีความรู้พื้นฐานในสาระการเรียนรู้ที่จะสมัครเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ
๓. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
		 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๑. สำ�เร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่า หรือกำ�ลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของปีการศึกษาก่อนจะสมัครเข้าเรียน
๒. มีผลการเรียนเฉลีย่ รวมชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ และชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ตาํ่ กว่า ๒.๗๕
และมีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐
๓. เป็นโสด
๔. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๕. สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
๖. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
		 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๑. สำ�เร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่า หรือกำ�ลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของปีการศึกษาก่อนจะสมัครเข้าเรียน
๒. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ไม่ตํ่ากว่า  ๒.๗๕
และมีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐
๓. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๔. สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
๕. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
๓.๒ ด้านกีฬา ICT และด้านอื่น ๆ
		 ก่อนประถมศึกษา
๑. อายุ ๔ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ของปีการศึกษาที่จะสมัครเข้าเรียน
๒. มีความพร้อมที่จะเข้าเรียน
๓. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
๑. มีอายุย่างเข้าปีที่ ๗ หรือจบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
๒. มีความสนใจและมีความรู้พื้นฐานในสาระการเรียนรู้ที่จะสมัครเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ
๓. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
		 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๑. สำ�เร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่า หรือกำ�ลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของปีการศึกษาก่อนจะสมัครเข้าเรียน
๒. มีผลการเรียนเฉลีย่ รวมชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ และชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ตาํ่ กว่า ๒.๐๐
๓. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๔. สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
๕. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
		 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๑. สำ�เร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่า หรือกำ�ลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของปีการศึกษาก่อนจะสมัครเข้าเรียน
๒. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ไม่ตํ่ากว่า ๒.๐๐
๓. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๔. สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
๕. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
๓.๓ ด้านภาษา
		 ก่อนประถมศึกษา
๑. อายุ ๔ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ของปีการศึกษาที่จะสมัครเข้าเรียน
๒. มีความพร้อมที่จะเข้าเรียน
๓. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
		 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
๑. มีอายุย่างเข้าปีที่ ๗ หรือจบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
๒. มีความสนใจและมีความรู้พื้นฐานในสาระการเรียนรู้ที่จะสมัครเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ
๓. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่

66

แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

		

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๑. สำ�เร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่า หรือกำ�ลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของปีการศึกษาก่อนจะสมัครเข้าเรียน
๒. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ไม่ตํ่ากว่า ๒.๕๐ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ตํ่ากว่า ๒.๕๐
๓. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๔. สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
๕. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
		 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๑. สำ�เร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เทียบเท่า หรือกำ�ลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของปีการศึกษาก่อนจะสมัครเข้าเรียน
๒. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐
๓. เป็นโสด
๔. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๕. สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
๖. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
๔. จำ�นวนนักเรียนต่อห้องเรียน
๔.๑ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และอื่น ๆ
ระดับก่อนประถมศึกษา
ไม่เกินห้องละ ๒๕ คน
ระดับประถมศึกษา
ไม่เกินห้องละ ๓๐ คน
ระดับมัธยมศึกษา
ไม่เกินห้องละ ๓๐ คน
๔.๒ ด้านภาษา
ระดับก่อนประถมศึกษา
ไม่เกินห้องละ ๒๕ คน
ระดับประถมศึกษา
ไม่เกินห้องละ ๓๐ คน
ระดับมัธยมศึกษา
ไม่เกินห้องละ ๓๐ คน
๔.๓ ด้านกีฬาและด้านอื่น ๆ
ระดับก่อนประถมศึกษา
ไม่เกินห้องละ ๒๕ คน
ระดับประถมศึกษา
ไม่เกินห้องละ ๓๐ คน
ระดับมัธยมศึกษา
ไม่เกินห้องละ ๓๐ คน
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		 จำ�นวนห้องเรียน
ให้สถานศึกษาดำ�เนินการเปิดห้องเรียนพิเศษตามจำ�นวนที่กำ�หนดไว้ในนโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละปีการศึกษา
		 การรับนักเรียน
ให้สถานศึกษาดำ�เนินการรับนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในแต่ละปีการศึกษา
๑. ระดับก่อนประถมศึกษา  และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ให้รับนักเรียนโดยการประเมินความพร้อม
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำ�หนด
๒. ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ใช้วธิ กี ารคัดเลือกจากการสอบ โดยใช้แบบทดสอบ
วัดความสามารถทางวิชาการและด้านอื่น ๆ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำ�หนด
๕. ระยะเวลาการรับนักเรียน
ให้สถานศึกษาดำ�เนินการรับนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในแต่ละปีการศึกษา
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แผนภูมิการเปิดห้องเรียนพิเศษ โดยสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษาเสนอข้อมูลต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไม่เห็นชอบ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานพิจารณา

สถานศึกษาเสนอเรื่องไปยังสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ภายในเดือนพฤษภาคมของปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาที่ขอเปิดห้องเรียนพิเศษ)

ส่งกลับ
สถานศึกษา

สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้ง
กรรมการประเมินและดำ�เนินการประเมิน
ตรวจสอบข้อมูลของสถานศึกษา
(ภายในเดือนกรกฎาคมของปีการศึกษาก่อนหน้า
ที่ขอเปิดห้องเรียนพิเศษ)

คณะกรรมการพิจารณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษของ
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณา
(ภายในเดือนกันยายนของปีการศึกษาก่อนหน้า
ปีการศึกษาที่ขอเปิดห้องเรียนพิเศษ)

ไม่เห็นชอบ

สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศให้เปิดห้องเรียนพิเศษ
และรายงานสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถานศึกษาประชาสัมพันธ์
และรับนักเรียน
แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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		 ข้อเสนอแนะในการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาที่ขอเปิดห้องเรียนพิเศษ
๑. ให้ใช้แบบเสนอการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ โดยสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา (แบบห้องเรียนพิเศษ ๑)
ประเมินสถานศึกษาที่ขอเปิดห้องเรียนพิเศษ พร้อมเอกสารของสถานศึกษาที่ส่งมาให้
๒. การตอบแบบประเมิน
๒.๑ กรรมการทุกคนหรือต้องมีกรรมการจำ�นวนไม่น้อยกว่า  ๒ ใน ๓ ของกรรมการทั้งหมด
เป็นผู้ตอบแบบประเมิน
๒.๒ กรรมการส่งแบบประเมินที่กรอกเรียบร้อยแล้วให้ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายเลขานุการสรุปผล
และนำ�เสนอที่ประชุมก่อนที่ประธานจะตัดสินทุกครั้งที่ประเมิน
๓. วิธีการประเมิน / ขั้นตอนการประเมิน
๓.๑ คณะกรรมการพบผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูที่สอนห้องเรียนพิเศษ
๓.๒ สถานศึกษาสรุปความพร้อมและการดำ�เนินการ
๓.๓ คณะกรรมการซักถาม
๓.๔ คณะกรรมการทุกคนศึกษา  / สำ�รวจรายละเอียดต่าง ๆ ที่จะแสดงให้เห็นถึงความพร้อม
ของสถานศึกษาที่ขอเปิดห้องเรียนพิเศษ เช่น หลักสูตรห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารสถานที่ / อุปกรณ์ต่าง ๆ
และรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียนเพื่อนำ�มาประกอบการพิจารณาด้วย
๔. เกณฑ์การให้คะแนน (ใช้แบบประเมินห้องเรียนพิเศษ ๒)
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป เติม / กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ๗ ข้อ
ตอนที่ ๒ ความพร้อมของโรงเรียน เป็นแบบ Rating Scale ๓ ระดับ คือ
ดีมาก หมายถึง มีผลการดำ�เนินงานความสำ�เร็จ / ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ ๘๐ - ๑๐๐%
ให้คะแนน ๓
ดี หมายถึง มีผลการดำ�เนินงานความสำ�เร็จ / ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ ๖๐ - ๗๙%
ให้คะแนน ๒
พอใช้ หมายถึง มีผลการดำ�เนินงานความสำ�เร็จ / ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับตํา่ กว่า ๕๙%
ให้คะแนน ๑
๕. หาคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้าน
๕.๑ นำ�คะแนนที่ให้ (๓ หรือ ๒ หรือ ๑) บวกกันทุกข้อแล้วหารด้วยจำ�นวนข้อเพื่อหาคะแนนเฉลี่ย
๕.๒ นำ�คะแนนเฉลี่ยที่หาได้มาเทียบเกณฑ์ ดังนี้
๒.๓๔ - ๓.๐๐ คือ พร้อมมาก
๑.๖๗ - ๒.๓๓ คือ พร้อม
๑.๖๖ ลงมา คือ ไม่พร้อม
๖. สรุปผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยของทุกด้าน ต้องผ่านเกณฑ์ความพร้อมไม่ตํ่ากว่า ๑.๖๗
๗. เลขานุการคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการเปิดห้องเรียนพิเศษ รวบรวมผลการประเมิน
เสนอต่อประธาน ประธานสรุปผลการประเมิน
๘. ประธานคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการเปิดห้องเรียนพิเศษนำ�ผลเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการและเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาเปิดห้องเรียนพิเศษของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบห้องเรียนพิเศษ ๑

แบบเสนอการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ
๑. ชือ่ สถานศึกษา..............................................อำ�เภอ / เขต.................................จังหวัด....................................
สังกัด..............................................................................................................
๒. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
๒.๑ สถานศึกษาได้รับประกาศจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. ...............................
๒.๒ ปีการศึกษา...........................................(ปัจจุบัน) สถานศึกษามีจำ�นวนนักเรียนและจำ�นวนห้องเรียน
และแนวโน้มที่คาดว่าจะรับนักเรียนได้ ดังนี้
					แนวโน้มที่คาดว่าจะได้รับ
ระดับชั้น
		
		

ปีการศึกษา.......ปัจจุบัน ปีการศึกษา.........
จำ�นวน จำ�นวน จำ�นวน จำ�นวน
ห้อง
นักเรียน
ห้อง
นักเรียน

ปีการศึกษา........
จำ�นวน จำ�นวน
ห้อง
นักเรียน

ปีการศึกษา.........
จำ�นวน จำ�นวน
ห้อง
นักเรียน

อ.๑
อ.๒
ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖
ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ม.๕
ม.๖
รวมทั้งสิ้น

แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

71

๒.๓ ในปีการศึกษา (ปัจจุบัน)......................................สถานศึกษาได้เปิดห้องเรียนพิเศษ ดังนี้
๑) ด้าน..............................ระดับ....................จำ�นวน......................ห้อง นักเรียน....................คน
๒) ด้าน..............................ระดับ....................จำ�นวน......................ห้อง นักเรียน....................คน
๓) ด้าน..............................ระดับ....................จำ�นวน......................ห้อง นักเรียน....................คน
๔) ด้าน..............................ระดับ....................จำ�นวน......................ห้อง นักเรียน....................คน
๕) ด้าน..............................ระดับ....................จำ�นวน......................ห้อง นักเรียน....................คน
๒.๔ งบประมาณที่ได้จัดสรรใน ๓ ปีย้อนหลัง
		 ประเภทงบประมาณ
ปีงบประมาณ
		
งบลงทุน
งบอุดหนุน นอกงบประมาณ
			
			
			
รวมทั้งสิ้น

			

๒.๕ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ๓ ปีย้อนหลัง
ระดับชั้น
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ
		
รวม			
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ปีการศึกษา.......

เฉลี่ย		
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ปีการศึกษา.......

ปีการศึกษา.......

๓. ปีการศึกษา (ปีที่ขอเปิด)................................สถานศึกษาเสนอขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ดังนี้
๓.๑ ด้าน......................................ระดับ....................จำ�นวน......................ห้อง นักเรียน....................คน
๓.๒ ด้าน......................................ระดับ....................จำ�นวน......................ห้อง นักเรียน....................คน
๓.๓ ด้าน......................................ระดับ....................จำ�นวน......................ห้อง นักเรียน....................คน
๓.๔ ด้าน......................................ระดับ....................จำ�นวน......................ห้อง นักเรียน....................คน
๓.๕ ด้าน......................................ระดับ....................จำ�นวน......................ห้อง นักเรียน....................คน
๔. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ปัจจุบันสถานศึกษามีบุคลากร ดังนี้
๔.๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม.................คน แยกเป็น
ข้าราชการครู...............................................................คน
		
		
บุคลากรทางการศึกษา................................................คน
		
พนักงานราชการ.........................................................คน
๔.๒ อัตราจ้าง (ครู) ครูไทย ................คน ครูต่างประเทศ................คน รวม..................คน แยกเป็น
		
อัตราจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ (ไทย) .................คน
		
อัตราจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ..................คน
๔.๓ ลูกจ้าง รวม.....................................................................คน แยกเป็น
		
ลูกจ้างประจำ�..............................................................คน
		
ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ.............................คน
		
ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ......................คน
๔.๔ จำ�นวนครู พนักงานราชการ และอัตราจ้างที่มีวุฒิ / วิชาเอก - โท
๑) วุฒิการศึกษา
ที่
วุฒิการศึกษา
			
๑
๒
๓
๔
		

ข้าราชการครู
(จำ�นวน)

พนักงานราชการ
(จำ�นวน)

อัตราจ้าง
(จำ�นวน)

รวม

รวมทั้งสิ้น			

แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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๒) วิชาเอก - โท

			
ที่
วิชาเอก - โท
			
๑ ภาษาไทย
๒ คณิตศาสตร์
๓ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
๔ เคมี
๕ ชีววิทยา
๖ ฟิสิกส์
๗ สังคมศึกษา
๘ สุขศึกษา
๙ พลศึกษา
๑๐ ศิลปะ
๑๑ พาณิชยกรรม
๑๒ คหกรรม (ผ้า อาหาร
คหกรรมทั่วไป)
๑๓ คอมพิวเตอร์ศึกษา
๑๔ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
๑๕ ภาษาอังกฤษ
๑๖ ภาษาฝรั่งเศส
๑๗ ภาษาญี่ปุ่น
๑๘ ภาษาเยอรมัน
๑๙ ภาษาจีน
๒๐ ภาษาเวียดนาม
๒๑ ภาษาเกาหลี
๒๒ ภาษาอาเซียน
๒๓ อาชีพ
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ข้าราชการครูและพนักงานราชการ
อัตราจ้าง
วิชาเอก วิชาโท รวม วิชาเอก วิชาโท รวม
(คน) (คน)
(คน) (คน) (คน)
(คน)
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รวมทั้งสิ้น
(คน)

			
ที่
วิชาเอก - โท
			
๒๔ อื่น ๆ (ระบุ)...
๒๕
๒๖
๒๗
		

ข้าราชการครูและพนักงานราชการ
อัตราจ้าง
วิชาเอก วิชาโท รวม วิชาเอก วิชาโท รวม
(คน) (คน)
(คน) (คน) (คน)
(คน)

รวมทั้งสิ้น		

รวมทั้งสิ้น
(คน)

					

๕. ข้อมูลอาคารสถานที่
ปัจจุบันโรงเรียนมีอาคารเรียนและอาคารประกอบใช้ในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
๕.๑ อาคารเรียน จำ�นวน..............................หลัง ดังนี้
๑) อาคารเรียนแบบ......................................จำ�นวน.......................ห้อง สร้างปี พ.ศ. ..........
๒) อาคารเรียนแบบ......................................จำ�นวน.......................ห้อง สร้างปี พ.ศ. ..........
๓) อาคารเรียนแบบ......................................จำ�นวน.......................ห้อง สร้างปี พ.ศ. ..........
๕.๒ อาคารฝึกงาน จำ�นวน........................................หลัง ดังนี้
๑) อาคารฝึกงาน......................................จำ�นวน.......................ห้อง สร้างปี พ.ศ. ..........
๒) อาคารฝึกงาน......................................จำ�นวน.......................ห้อง สร้างปี พ.ศ. ..........
๕.๓ การใช้อาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่แล้ว
๑) ใช้เป็นห้องเรียนปกติ รวม.......................................ห้อง
๒) ใช้เป็นห้องพักผู้บริหารและห้องพักครู รวม.................................ห้อง
๓) ใช้เป็นห้องปฏิบัติการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวม......................ห้อง
๕.๔ ห้องเรียนพิเศษและสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยี
๑) คอมพิวเตอร์ จำ�นวน.............................เครื่อง
๒) ระบบอินเทอร์เน็ต.....................................................
๓) ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวม..............................ห้อง
๔) ห้องปฏิบัติการทางภาษา รวม................................ห้อง
๕) ห้องเรียนพิเศษอื่น ๆ ระบุ.....................................................รวม.......................ห้อง
๕) แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ระบุ..........................................................รวม.......................แห่ง
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๖. ข้อมูลแผนการบริหารจัดการ โดยระบุว่าจะดำ�เนินการอย่างไร
๖.๑ การบริหารงานด้านวิชาการ.................................................................................................................
๖.๒ การบริหารงานด้านงบประมาณ..........................................................................................................
๖.๓ การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล............................................................................................
๖.๔ การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป...................................................................................................
๖.๕ ด้านอื่น ๆ ............................................................................................................................................
๗. ข้อมูลภาพความสำ�เร็จของสถานศึกษา (๓ ปีย้อนหลัง)
๗.๑ ............................................................................................................................................................
๗.๒ ............................................................................................................................................................
๗.๓ ............................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................ผู้รายงานข้อมูล
(...................................................)
                  ตำ�แหน่ง ผู้อำ�นวยการโรงเรียน..................................................
................ / .................. / ................
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ขั้นตอนการประเมินสถานศึกษาที่ขอความเห็นชอบดำ�เนินโครงการห้องเรียนพิเศษ
ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕.........
ลำ�ดับ

กิจกรรม

หมายเหตุ

๑

ประชุมกรรมการตามคำ�สั่งสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพร้อมสถานศึกษา 
ที่ขอความเห็นชอบโครงการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ

ประมาณ ๓๐ นาที - ๑ ชั่วโมง

๒

ชี้แจงแบบประเมินความพร้อมสถานศึกษา เพื่อพิจารณา
เปิดห้องเรียนพิเศษ

เพื่อสร้างความเข้าใจตรงตาม
“คำ�สั่ง”

๓

สถานศึกษานำ�เสนอการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน
ตามแบบประเมิน พร้อมเอกสารการนำ�เสนอ
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ตอนที่ ๒ ความพร้อมของสถานศึกษา
๑. ด้านวิชาการ
๒. ด้านงบประมาณ
๓. ด้านการบริหารงานบุคคล
๔. ด้านการบริหารงานทั่วไป
๕. ด้านอื่น ๆ

คณะกรรมการ
- รับฟังการนำ�เสนอ
- เก็บรวมรวมข้อมูล
- ตรวจเอกสาร
- พิจารณาคุณวุฒิครู
ต่างประเทศ / ความเหมาะสม
/ ตามสภาพจริง

๔

สถานศึกษานำ�คณะกรรมการชมอาคารสถานที่ / ห้องเรียน /
ห้องประกอบ ฯลฯ

๕

คณะกรรมการประชุมร่วมกันเพื่อประเมิน

๖

ถ้าข้อมูลไม่เพียงพอให้สถานศึกษาชี้แจงเพิ่ม

๗

เลขานุการรวบรวมผลคะแนนเข้าที่ประชุม สรุปผล
เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาการเปิดห้องเรียนพิเศษ
ของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กรรมการลงมติ / แจ้งผลให้
สถานศึกษาทราบ /
ผอ.สพป./สพม. จะเห็นชอบ
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แบบห้องเรียนพิเศษ ๒

แบบประเมินความพร้อมของสถานศึกษาที่ขอเปิดห้องเรียนพิเศษ
ขอเปิดห้องเรียนพิเศษด้าน.............................................................................................
ปีการศึกษา ๒๕..............
ระดับ

ก่อนประถมศึกษา

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

คำ�ชี้แจง
๑. แบบประเมินฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ สำ�รวจความพร้อมของสถานศึกษา สำ�หรับเป็นข้อมูลในการพิจารณา
สถานศึกษาที่ขอเปิดห้องเรียนพิเศษ
๒. แบบประเมินฉบับนี้มี ๒ ตอน ดังนี้
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ตอนที่ ๒ ความพร้อมของสถานศึกษา
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
คำ�ชี้แจง โปรดขีดเครื่องหมาย √ ลงใน  

และเติมข้อความลงในช่องว่างตามสภาพที่เป็นจริงของสถานศึกษา

๑. ชื่อสถานศึกษา............................................................................ถนน.............................................................
ตำ�บล...........................................อำ�เภอ...................................................จังหวัด..........................................
โทรศัพท์........................................โทรสาร.........................................E - mail…………………………………………
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา.................................................................................................................
๒. ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา............................................................วุฒิการศึกษา..................................................
สาขา / วิชาเอก.........................................................................สถาบัน...........................................................
ประสบการณ์ด้านบริหาร..............................ปี
๓. จำ�นวนนักเรียนทั้งหมด...................................คน
ระดับก่อนประถมศึกษา 
จำ�นวนห้องเรียน.............................ห้อง จำ�นวน..........................คน
ระดับประถมศึกษา
จำ�นวนห้องเรียน..............................ห้อง จำ�นวน..........................คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จำ�นวนห้องเรียน..............................ห้อง จำ�นวน..........................คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำ�นวนห้องเรียน..............................ห้อง จำ�นวน..........................คน
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๔. จำ�นวนครูทั้งหมด........................คน ครูกลุ่มสาระที่ขอเปิดห้องเรียนพิเศษ.................................คน
ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น หรือวิทยากรพิเศษที่จะสอนห้องเรียนพิเศษ.................................คน
๕. อัตรากำ�ลังครูของสถานศึกษา
ตํ่ากว่าเกณฑ์..............คน
พอดีเกณฑ์
เกินเกณฑ์......................คน
๖. เหตุผลการสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการ (ตอบได้มากกว่า ๑ รายการ)
มีแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนการเรียนสาขาที่เปิดห้องเรียนพิเศษ
มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำ�คัญ
เพื่อตอบสนองความต้องการชุมชน
มีแหล่งอุตสาหกรรมต่างประเทศ
มีพื้นที่ติดต่อกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน
มีข้อตกลงกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
อื่น ๆ ...................................................
๗. ความต้องการของผู้ปกครอง
ผู้ปกครองนักเรียนต้องการให้เปิดห้องเรียนพิเศษ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
๘. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นชอบให้เปิดห้องเรียนพิเศษตามมติที่ประชุม
ครั้งที่......... / ................ วันที่..............เดือน..............................พ.ศ. .................
๙. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ๓ ปีย้อนหลัง
๙.๑ คะแนนเฉลี่ยรวม ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ในระดับชั้นที่ขอเปิดห้องเรียนพิเศษ
ระดับชั้นที่ขอเปิด

พิจารณาผลคะแนน O - Net

ปีการศึกษา..........

ปีการศึกษา..........

ปีการศึกษา..........

ชั้นอนุบาล ๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

79

๙.๒ คะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ที่ขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ในระดับชั้นที่ขอเปิดห้องเรียนพิเศษ
๑) สาระการเรียนรู้...................................
ระดับชั้นที่ขอเปิด

พิจารณาผลคะแนน O - Net

ปีการศึกษา..........

ปีการศึกษา..........

ปีการศึกษา..........

ปีการศึกษา..........

ปีการศึกษา..........

ชั้นอนุบาล ๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
			

๒) สาระการเรียนรู้...................................
ระดับชั้นที่ขอเปิด

พิจารณาผลคะแนน O - Net

ปีการศึกษา..........

ชั้นอนุบาล ๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
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ตอนที่ ๒ ความพร้อมของสถานศึกษา
		
รายการประเมิน
		

ผลการประเมิน
ดีมาก
ดี
พอใช้
(๓)
(๒)
(๑)

สรุปผล

๑. การบริหารงานด้านวิชาการ
๑) มีหลักสูตรสถานศึกษาสำ�หรับห้องเรียนพิเศษชัดเจน
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของกระทรวงศึกษาธิการ
๒) มีหนังสือเรียนครบตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษา ธิการกำ�หนด อย่างน้อย ๑๐ ชุด ไว้ในห้องเรียนพิเศษ
๓) เอกสารประกอบการเรียนการสอน หนังสือ
แบบฝึกหัด หนังสืออ่านเพิ่มเติม มีจำ�นวนเพียงพอ
กับจำ�นวนผู้เรียน สอดคล้องกับเนื้อหาตามหลักสูตร
๔) มีแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนของ
นักเรียนชัดเจน
๕) มีแผนการรับนักเรียน (สำ�รวจความต้องการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ)

คะแนนเฉลี่ย.....
ผ่าน
ไม่ผ่าน

๖) มีแผนการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถ
ผ่านเกณฑ์ให้เข้าเรียน
๗) มีแนวปฏิบัติการรับนักเรียนชัดเจน
๘) มีแผนการจัดจำ�นวนนักเรียนในแต่ละห้อง
ตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนด				
๙) มีการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา
			

รวม				

๒. การบริหารงานด้านงบประมาณ
๑) มีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแผนการดำ�เนินงาน
ของโครงการ ชัดเจนและเหมาะสม
๒) มีแหล่งรายได้ / งบประมาณ เพื่อดำ�เนินงานโครงการ
ชัดเจนและเป็นไปได้
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รายการประเมิน
		

ผลการประเมิน
ดีมาก
ดี
พอใช้
(๓)
(๒)
(๑)

สรุปผล

๓) มีคณะกรรมการบริหารงานโครงการ
๔) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ
เหมาะสมกับแผนการใช้เงิน
๕) แผนการใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม / การเรียน
การสอนปกติให้นักเรียนเหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา

คะแนนเฉลี่ย.....
ผ่าน
ไม่ผ่าน

๖) แผนจัดหาทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนนักเรียน
			

รวม				

๓. การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล
๑) มีแผนการพัฒนาครูและบุคลากร
๒) มีแผนและดำ�เนินการจัดหาครูและบุคลากร				
๓) ผู้บริหารมีแนวคิด / วิสัยทัศน์ต่อโครงการ
๔) ผู้บริหารมีวิธีการสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร
ในสถานศึกษาและชุมชน
๕) ครูมีวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีในสาขาวิชา
ที่สอนและ / หรือมีความรู้ความสามารถในวิชา
ที่เปิดห้องเรียนพิเศษ
๖) ครูชาวต่างประเทศมีหลักฐานด้านการสอนผ่าน
การอบรมด้านการสอน ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต
หรือครูผู้สอนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา (สำ�หรับ
ห้องเรียนพิเศษด้านภาษา)
๗) ครูชาวต่างประเทศได้รับการอบรมด้านหลักสูตร
การเรียนการสอน ภาษาและวัฒนธรรม อย่างน้อย
๑๕ ชั่วโมง (สำ�หรับห้องเรียนพิเศษด้านภาษา)				
๘) ครูผู้สอนทุกคน มีความรู้ความสามารถในการสอน
ในห้องเรียนพิเศษในวิชาที่เปิดสอน
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คะแนนเฉลี่ย.....
ผ่าน
ไม่ผ่าน

		
รายการประเมิน
		

ผลการประเมิน
ดีมาก
ดี
พอใช้
(๓)
(๒)
(๑)

สรุปผล

๙) ผู้รับผิดชอบโครงการ มีความรู้และความสามารถ
ในการประสานงานโครงการ
			

รวม				

๔. การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
๑) ห้องเรียนมีมาตรฐานตามเกณฑ์ของต้นสังกัด
และเพียงพอ (โดยไม่กระทบกับจำ�นวนห้องเรียนปกติ)
๒) มีห้องปฏิบัติการทางภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์ พลศึกษา ดนตรี ศิลปะ หรือสาขาอื่น ๆ
ที่เปิดสอนและมีอุปกรณ์เพียงพอ
๓) ห้องสมุดมีหนังสือและวัสดุอุปกรณ์เหมาะสม
และเพียงพอที่จะส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ห้องเรียนพิเศษ

คะแนนเฉลี่ย.....
ผ่าน
ไม่ผ่าน

๔) มีชุมชนให้การสนับสนุน
๕) มีแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้
			

รวม
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ........................................................ประธานกรรมการ
(.......................................................)
ลงชื่อ........................................................กรรมการ ลงชื่อ........................................................กรรมการ
(.......................................................)
(.......................................................)
ลงชื่อ........................................................กรรมการ ลงชื่อ........................................................กรรมการและเลขานุการ
(.......................................................)
(.......................................................)
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ข้อเสนอแนะในการประเมินการดำ�เนินงานห้องเรียนพิเศษ
โดยสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑. ให้ใช้แบบติดตามประเมินผลการดำ�เนินงานห้องเรียนพิเศษ โดยสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(แบบห้องเรียนพิเศษ ๓) เพือ่ ติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานของสถานศึกษาทีจ่ ดั การเรียนการสอนห้องเรียน
พิเศษ โดยสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒. การตอบแบบติดตามประเมิน ให้
๒.๑ กรรมการทุกคนหรือต้องมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า  ๒ ใน ๓ ของกรรมการทั้งหมด
เป็นผู้ตอบแบบประเมิน
๒.๒ กรรมการส่งแบบประเมินที่กรอกเรียบร้อยแล้วให้ฝ่ายเลขานุการ และฝ่ายเลขานุการ
สรุปผล และนำ�เสนอที่ประชุมก่อนที่ประธานจะตัดสินทุกครั้งที่ประเมิน
๓. วิธีการติดตามประเมิน / ขั้นตอนการติดตามประเมิน
๓.๑ คณะกรรมการพบผู้บริหาร ผู้ปกครองนักเรียน และคณะครูที่สอนห้องเรียนพิเศษ
๓.๒ สถานศึกษาสรุปผลการดำ�เนินงานรายงานต่อคณะกรรมการติดตามประเมิน
๓.๓ คณะกรรมการซักถาม สัมภาษณ์ เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร
ครูผู้สอน ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการ งบประมาณ นักเรียน ผู้ปกครอง นักเรียน เป็นต้น
๓.๔ คณะกรรมการวิเคราะห์สรุปข้อมูลตามประเด็นที่ได้รับมอบหมายเสนอฝ่ายเลขานุการ
๔. การให้คะแนน กรรมการให้คะแนนผลการติดตามประเมินเป็นแบบ Rating Scale
๕. หาคะแนนเฉลี่ยแต่ละด้าน
๕.๑ นำ�คะแนนเฉลี่ยที่ได้มาเทียบเกณฑ์ ดังนี้
คะแนนระหว่าง ๒.๓๔ - ๓.๐๐ หมายถึง สถานศึกษามีความพร้อมมาก
คะแนนระหว่าง ๑.๖๗ - ๒.๓๓ หมายถึง สถานศึกษามีความพร้อม
คะแนนระหว่าง ๑.๖๖ ลงมา หมายถึง สถานศึกษายังไม่มีความพร้อม
๖. สรุปผลการประเมิน คะแนนเฉลีย่ ของทุกด้าน ๕ ด้าน ต้องผ่านเกณฑ์ความพร้อมไม่ตาํ่ กว่า (๑.๖๗)
๗. ฝ่ายเลขานุการ รวบรวมผลการประเมินเสนอประธาน สรุปผลการประเมินและสรุปความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
๘. นำ�เสนอผลการประเมินการดำ�เนินการห้องเรียนพิเศษต่อคณะกรรมการพิจารณาการขอเปิด
ห้องเรียนพิเศษของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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แบบห้องเรียนพิเศษ ๓

แบบติดตามประเมินผลการดำ�เนินงานห้องเรียนพิเศษ
โดยสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่อสถานศึกษา.................................................. อำ�เภอ/เขต ....................................จังหวัด..................................
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา.........................................................................................................................
		

รายการประเมิน

		

ผลการประเมิน
ดีมาก
ดี
พอใช้
(๓)
(๒)
(๑)

สรุปผล

๑. ด้านนักเรียน (สัมภาษณ์นักเรียน)
๑) ความสามารถในการสอนของครู
๒) สื่อ, อุปกรณ์การสอนเพียงพอ
๓) มีความพึงพอใจต่อห้องเรียน
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- ภาษาอังกฤษ
- ภาษาจีน
- ภาษาญี่ปุ่น
- ภาษาฝรั่งเศส
- ภาษาเวียดนาม
- ศิลปะ
- ดนตรี
- กีฬา
- อื่น ๆ ระบุ..........................
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รวม				
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คะแนนเฉลี่ย.....
ผ่าน
ไม่ผ่าน

		

ผลการประเมิน
ดีมาก
ดี
พอใช้
(๓)
(๒)
(๑)

รายการประเมิน

		

๒. ด้านครูผู้สอน (สัมภาษณ์ครูผู้สอน)
๑) ผู้บริหารให้การดูแล กำ�กับ ติดตามการดำ�เนินงาน
ห้องเรียนพิเศษ
๒) งบประมาณที่ให้ครูจัดการเรียนการสอนได้รับเพียงพอ
ต่อการดำ�เนินงาน				

สรุปผล

คะแนนเฉลี่ย.....
ผ่าน
ไม่ผ่าน

๓) มีการพัฒนาครูเพื่อการเรียนการสอนและด้านอื่น ๆ
อย่างต่อเนื่อง
			

รวม				

๓. ด้านวิชาการ (สัมภาษณ์ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการ)
๑) ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
๒) ครูผู้สอนมีวุฒิการศึกษาตรงสาขาวิชาที่สอน
ห้องเรียนพิเศษ

คะแนนเฉลี่ย.....
ผ่าน
ไม่ผ่าน

๓) งบประมาณมีเพียงพอต่อการดำ�เนินการ
ห้องเรียนพิเศษ
			

รวม				

๔. ด้านผู้ปกครอง (สัมภาษณ์ผู้ปกครอง)
๑) สภาพห้องเรียน มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนการสอน
๒) ความรู้ความสามารถของครูในการสอน
๓) ผลการเรียนของนักเรียน

คะแนนเฉลี่ย.....
ผ่าน
ไม่ผ่าน

๔) การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
			

รวม				
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ผลการประเมิน
ดีมาก
ดี
พอใช้
(๓)
(๒)
(๑)

รายการประเมิน

		

สรุปผล

๕. ด้านงบประมาณ (สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบงบประมาณ)
๑) สถานศึกษาใช้งบประมาณได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้
๒) มีการระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภายนอกองค์กร
ชุมชน
๓) การขอรับการสนับสนุนเงินระดมทรัพยากรเพิ่มเติม

คะแนนเฉลี่ย.....
ผ่าน
ไม่ผ่าน

			
รวม		
		
			

สรุปผล		

		

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................................ประธานกรรมการ
(.......................................................)
ลงชื่อ........................................................กรรมการ ลงชื่อ........................................................กรรมการ
(.......................................................)
(.......................................................)
ลงชื่อ........................................................กรรมการ ลงชื่อ........................................................กรรมการและเลขานุการ
(.......................................................)
(.......................................................)
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แบบห้องเรียนพิเศษ ๔

ประกาศสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา..............................................................................................
เรื่อง การเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
................................................
อาศัยอำ�นาจ...............................................................................................................และมติที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาในคราวประชุม ครั้งที่..........
เมื่อวันที่.............ให้เปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำ�นวน..............โรงเรียน ดังนี้
๑. โรงเรียน.......................................เปิดห้องเรียนพิเศษ.................ระดับ.............ปีการศึกษา...........
๒. โรงเรียน.......................................เปิดห้องเรียนพิเศษ.................ระดับ.............ปีการศึกษา...........
๓. โรงเรียน.......................................เปิดห้องเรียนพิเศษ.................ระดับ.............ปีการศึกษา...........
๔. โรงเรียน.......................................เปิดห้องเรียนพิเศษ.................ระดับ.............ปีการศึกษา...........
ประกาศ ณ วันที่................เดือน........................................พ.ศ. ...................................

(..............................................................)
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา.....................เขต .................
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บทที่ ๔

การเปิดห้องเรียนพิเศษ
โดยสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ มาตรา ๑๐
กำ�หนดให้มีการจัดการศึกษาสำ�หรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
โดยคำ�นึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น มาตรา  ๒๒ กำ�หนดว่า  การจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่า 
ผู้เรียนมีความสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำ�คัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ประกอบ
กับแนวความคิดในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนให้มที กั ษะด้านการเรียนรูแ้ ละการศึกษาต่อและทักษะ
การดำ�รงชีวติ ในศตวรรษที่ ๒๑ กระทรวงศึกษาธิการจึงกำ�หนดนโยบาย ในการพัฒนาขีดความสามารถ
สมรรถนะและศักยภาพในการแข่งขันของผู้เรียนในการแข่งขันเวทีโลก ซึ่งประเด็นดังกล่าวข้างต้น
เป็นมูลเหตุให้เกิดความตระหนัก ในการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
มีศักยภาพสูงสุดตามเจตนารมณ์ดังกล่าว
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำ�
โครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ มีโอกาสเรียนรู้อย่างเหมาะสม
โดยให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดห้องเรียนพิเศษ เช่น ห้องเรียนพิเศษ EP และห้องเรียนพิเศษ MEP
ตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ห้องเรียนพิเศษ พัฒนาประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคตามโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค
(Education Hub) เป็นต้น
เพื่ อ ให้ ก ารเปิ ด ห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษเป็ น ไปอย่ า งเรี ย บร้ อ ย มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สำ � นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำ�หนดหลักเกณฑ์และแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษ
ตามโครงการของสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นแนวทางให้สำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และสถานศึกษา ดำ�เนินการต่อไป
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วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้สถานศึกษาและสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สังกัดสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักเกณฑ์และแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษ
โดยสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. เพือ่ ให้การเปิดห้องเรียนพิเศษเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

นิยาม
ห้องเรียนพิเศษ หมายถึง ห้องเรียนทีส่ ถานศึกษามุง่ เน้นจัดการเรียนการสอน
ที่ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ที่มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ
ห้องเรียนพิเศษ โดยสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน หมายถึง
ห้องเรียนที่สถานศึกษามุ่งเน้นจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษ โดยดำ�เนินการตามโครงการของสำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น ห้องเรียนพิเศษ EP ห้องเรียนพิเศษ MEP ตามโครงการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ตามโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ห้องเรียนพิเศษ
พัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมภิ าค (Education Hub) ตามโครงการ
พัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) เป็นต้น
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แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษ โดยสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
๑. การเปิดห้องเรียนพิเศษตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
ภาษาอั ง กฤษเป็ น ภาษาสากลที่ น านาประเทศได้ ใช้ ติ ด ต่ อ ถึ ง กั น ทั่ ว โลก
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในยุคปัจจุบนั ทีถ่ อื ได้วา่ เป็นสังคมแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ กี ารพัฒนา
เครือข่ายการสื่อสารและการคมนาคม ทำ�ให้ข้อมูลข่าวสารกระจายรวดเร็ว ไม่ว่าจะ
เป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ มีการเชื่อมโยงถึงกันเป็น
เครื อ ข่ า ย และส่ ง อิ ท ธิ พ ลถึ ง กั น และกั น แทบทั้ ง สิ้ น ดั ง นั้ น ย่ อ มแสดงให้ เ ห็ น ว่ า
ความสำ�คัญของความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษที่จะเป็นปัจจัยสำ�คัญ
ในการเข้าถึงข้อมูลทางเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กำ�หนดให้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ทีเ่ ป็นสาระการเรียนรูพ้ นื้ ฐาน โดยจัดให้มกี ารเรียน
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วน
ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ กำ�หนดให้เรียนเป็นภาษาที่สองหรือสามตามความจำ�เป็นและ
ความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในบริบทของสังคมโลก
กระทรวงศึกษาธิการได้จัดให้มีโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวง
ศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ซึ่งเป็นหนึ่งนโยบายของกระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก ารที่ จ ะเร่ ง รั ด พั ฒ นาคนไทยให้ มี ทั ก ษะทางภาษาอั ง กฤษ จึ ง ได้ มี คำ � สั่ ง
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ วก ๑๐๖๕ / ๒๕๔๔ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ เรื่องให้ใช้
นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธกี ารจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ และคำ�สั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๔๓ / ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๒
กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่ อ ง แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม นโยบาย หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารจั ด
การเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
ดังนั้น เพื่อให้การเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ ซึง่ มี ๒ รูปแบบ คือ English Program (EP) และ Mini English Program
(MEP) เป็นไปอย่างเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานจึงกำ�หนดหลักเกณฑ์และแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษ EP และห้องเรียน
พิเศษ MEP ในสถานศึกษาสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพือ่ เป็นแนวทางให้ส�ำ นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ดำ�เนินการ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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		 วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้สถานศึกษา และสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักเกณฑ์และแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษ
EP และห้องเรียนพิเศษ MEP ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. เพื่อให้การเปิดห้องเรียนพิเศษ EP และห้องเรียนพิเศษ MEP เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล
		 นิยาม
ห้องเรียนพิเศษ EP (English Program) หมายถึง ห้องเรียนพิเศษในโครงการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ โดยได้รับ
การอนุมัติให้ดำ�เนินโครงการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก่อนเปิดดำ�เนินการ
ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ดังนี้
ระดับก่อนประถมศึกษา  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษไม่เกิน
ร้อยละ ๕๐ ของเวลาที่จัดกิจกรรม
ระดับประถมศึกษา จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เฉพาะกลุม่ สาระ
การเรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและ
พลศึกษา โดยคำ�นึงถึงความรู้ความเข้าใจในสาระของศาสตร์นั้นควบคู่กับภาษาอังกฤษ
ไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
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ระดับมัธยมศึกษา  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ยกเว้นภาษาไทย
และสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย กฎหมายไทย ไม่น้อยกว่า  ๑๘ คาบ
ต่อสัปดาห์
ห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program) หมายถึง ห้องเรียนพิเศษในโครงการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ โดยได้รับอนุมัติให้ดำ�เนินโครงการจากเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนเปิดดำ�เนินการ ซึ่งจัดการเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน
ดังนี้
ระดับก่อนประถมศึกษา จัดการเรียนการสอนไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของเวลาที่จัดกิจกรรม
ระดับประถมศึกษา จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เฉพาะกลุม่ สาระการเรียนภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา  โดยคำ�นึงถึงความรู้ความเข้าใจในสาระ
ของศาสตร์นั้นควบคู่กับภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ระดับมัธยมศึกษา  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ยกเว้นภาษาไทย
และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย กฎหมายไทย ไม่น้อยกว่า ๑๒ คาบต่อ
สัปดาห์
		 หลักเกณฑ์การเปิดห้องเรียนพิเศษ EP และห้องเรียนพิเศษ MEP
สถานศึกษาต้องมีความพร้อม สามารถจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ ซึ่งจัดได้ตั้งแต่
ระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยเสนอโครงการและเอกสารประกอบการขอเปิดห้องเรียนพิเศษล่วงหน้า ๑ ปีการศึกษา พร้อมกับการวางแผน
การจัดชั้นเรียน
		 ขั้นตอนการดำ�เนินงานการเปิดห้องเรียนพิเศษ EP และห้องเรียนพิเศษ MEP
การบริหารจัดการ
๑. สถานศึกษาที่มีความพร้อม สามารถจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ ตั้งแต่ระดับ
ก่อนประถมศึกษาถึงระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สถานศึกษาใดประสงค์จะจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
จะต้องเสนอโครงการให้หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาตามลำ�ดับขั้น ล่วงหน้า ๑ ปีการศึกษา
๒. การขออนุมัติโครงการการเปิดห้องเรียนพิเศษ EP / MEP
๒.๑ สถานศึกษาเสนอโครงการเป็นเอกสารตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริหารโครงการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษเสนอสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา / สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
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๒.๒ สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา  / สำ � นั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินความพร้อมเบื้องต้น
ของสถานศึกษา
๒.๓ กรณีผ่านการประเมินและเอกสารสมบูรณ์ สำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา / สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเสนอให้สำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เอกสารไม่สมบูรณ์แจ้งสถานศึกษาแก้ไข)
๒.๔ สำ � นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน โดยสถาบั น
ภาษาอังกฤษแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพร้อม ตรวจสอบเอกสาร ประเมิน
โรงเรียน และประชุมพิจารณาสรุปผลการประเมินเพื่อเสนอผู้มีอำ�นาจอนุมัติ
๒.๕ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาอนุมัติ กรณีการเปิดห้องเรียนพิเศษ MEP
๒.๖ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาอนุมัติ กรณีการเปิดห้องเรียนพิเศษ EP
๒.๗ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานแจ้งผลการพิจารณา
ให้สถานศึกษาทราบ
๓. สถานศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ดำ�เนินโครงการแล้ว ให้ดำ�เนินการภายใน
๒ ปี ถ้าไม่ดำ�เนินการภายในเวลาที่กำ�หนด ให้ถือว่าโครงการนั้นสิ้นสุดและจะต้อง
ดำ�เนินการรับนักเรียนตามกำ�หนดเวลาการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษตามที่สำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำ�หนด
๔. สถานศึกษาทีจ่ ดั การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษแล้วมีความประสงค์
จะเลิกดำ�เนินการต้องแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดและผูป้ กครองนักเรียนล่วงหน้าอย่างน้อย
๒ ปี ทัง้ นีจ้ ะต้องคำ�นึงการจบตัวประโยคของนักเรียนในช่วงชัน้ สุดท้ายทีร่ บั เข้าเรียนด้วย
๕. สถานศึกษาที่จัดการสอนสองกลุ่ม คือ กลุ่มที่จัดเป็นภาษาไทย และ
กลุ่มที่จัดเป็นภาษาอังกฤษ ต้องกำ�หนดให้มีกิจกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษสำ�หรับ
ครูผู้สอนกลุ่มที่จัดเป็นภาษาไทยไว้ในโครงการอย่างต่อเนื่อง จนสามารถสอนวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารได้เหมือนเจ้าของภาษา
๖. สถานศึ ก ษาที่ จั ด การเรี ย นการสอนเป็ น ภาษาอั ง กฤษต้ อ งจั ด ให้ มี
คณะกรรมการของสถานศึกษา  ดำ�เนินการตรวจสอบและทบทวนการดำ�เนินงานของ
สถานศึกษาทั้งระบบโดยมุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียนทั้งคุณลักษณะและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  แล้วจัดทำ�รายงานประจำ�ปีเสนอต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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๗. เวลาและวิชาที่เปิดสอน
๗.๑ ระดับก่อนประถมศึกษา จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของเวลาที่จัดกิจกรรม
๗.๒ ระดับประถมศึกษา  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
เฉพาะกลุม่ สาระการเรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา โดยคำ�นึงถึงความรูค้ วามเข้าใจในสาระของศาสตร์นนั้ ควบคูก่ บั
ภาษาอังกฤษ
๗.๓ ระดับมัธยมศึกษา จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในกลุม่
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา
และพลศึกษาเป็นหลัก และสามารถเปิดสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ซึ่งยกเว้นกลุ่ม
สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย และกลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย กฎหมายไทย ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
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๘. ครูผู้สอน
๘.๑ ครูผู้สอนที่เป็นชาวต่างชาติ ต้องมีคุณสมบัติตามที่กระทรวง
ศึกษาธิการกำ�หนด สามารถใช้ภาษาทีเ่ ปิดสอนได้ถกู ต้องตามหลักภาษา และใช้ภาษาไทย
ในการสื่อสารง่าย ๆ ได้ หรือจัดให้มีครูไทยที่สามารถใช้ภาษาต่างประเทศที่เปิดสอน
ในห้องเรียนพิเศษในการสื่อสารเข้าไปมีส่วนร่วม
๘.๒ จัดให้ครูผู้สอนทำ�สัญญาปฏิบัติงาน ให้ครบ ๑ ปีการศึกษา
เป็นอย่างน้อย และมีบทลงโทษที่เข้มงวดหากละเมิดสัญญาจ้าง
๘.๓ ครูผู้สอนทุกคนต้องจบปริญญาตรีเป็นอย่างน้อย และต้องมี
หลักฐานการศึกษาในสาขาวิชาที่จะสอนหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
๘.๔ ครูผู้สอนทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจเด็ก และวิธีการจัด
การเรียนการสอนโดยมีหลักฐานการศึกษาด้านการสอน ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต
๘.๕ สถานศึกษาต้องจัดให้ครูผสู้ อนทุกคน ได้ศกึ ษาวิธกี ารจัดการเรียน
การสอนซึง่ กันและกันเพือ่ ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนสำ�คัญทีส่ ดุ
๘.๖ ครูผสู้ อนทุกคนต้องมีโอกาสได้รบั การพัฒนา โดยได้รบั การฝึกอบรม
ศึกษาดูงานในประเทศหรือต่างประเทศอย่างน้อย ๓ ครั้งต่อปี
๙. การตั้งกองทุน
สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต้องจัดสรร
งบประมาณจำ�นวนหนึง่ ให้นกั เรียนทีส่ ามารถผ่านเกณฑ์ได้เข้าเรียน โดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ย
จำ�นวนร้อยละ ๓ ของจำ�นวนนักเรียนในโครงการแต่ละปี ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และ
วิธีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
ตามคำ�สั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ วก ๑๐๖๕ / ๒๕๔๔ และคำ�สั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ สพฐ. ๔๓ / ๒๕๔๖
๑๐. การจัดการทรัพยากรและกิจกรรมของสถานศึกษา
๑๐.๑ สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ต้องบริหารจัดการบุคลากร สื่อ วัสดุอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
ให้ครูและนักเรียนทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะ
สถานศึกษาของรัฐที่ใช้งบประมาณของรัฐ ต้องดูแลให้เกิดความเป็นธรรมอย่างแท้จริง
๑๐.๒ สถานศึกษาทีจ่ ดั การเรียนการสอนสองกลุม่ ต้องจัดให้นกั เรียนทำ�
กิจกรรมร่วมกัน เช่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมของโรงเรียน / ชุมชน โดยเฉพาะ
กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม ความเป็ น ไทย ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพ จริ ย ธรรม และคุ ณ ลั ก ษณะ
อันพึงประสงค์
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		 การจัดการเรียนการสอน
๑. สถานศึ ก ษาต้ อ งจั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต รของกระทรวง
ศึกษาธิก ารสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. การจัดการเรียนการสอน ควรจัดในบริบทของความเป็นไทยผสมผสาน
ความเป็นสากล โดยมุ่งเน้นความรักท้องถิ่น ประเทศชาติ และความเป็นไทย
๓. สถานศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนทุกวิชา  โดยสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามสร้างความมั่นใจ และส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าใช้ภาษา
ในการสื่อสาร
๔. การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในระดับก่อนประถมศึกษา 
ต้องคำ�นึงถึงการส่งเสริมพัฒนาการ ๔ ด้านตามหลักสูตรปฐมวัย และความสามารถ
พื้นฐานในการใช้ภาษาไทยของผู้เรียน ความพร้อม ความสนใจที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ควรจัดกิจกรรมง่าย ๆ ที่ทำ�ให้นักเรียนมีความสุข สนุกสนาน สร้างความกระตือรือร้น
และประสบความสำ�เร็จ เช่น การร้องเพลง การฟังนิทานประกอบภาพ การเล่นบทบาท
สมมุติ การเล่นเกมการศึกษา เป็นต้น
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		 สื่อการเรียนการสอน
๑. สถานศึกษาต้องจัดให้มหี ลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับทีเ่ ปิดสอน
ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ครูทุกคนได้ศึกษา
๒. สถานศึกษาต้องจัดหาหนังสือเรียนที่เป็นภาษาไทยครบถ้วน ตาม
หลักสูตรที่สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำ�หนด อย่างน้อย ๑๐ ชุด
ไว้ในห้องสมุด
๓. ในกรณีทสี่ ถานศึกษาจัดทำ�หนังสือเรียนขึน้ เอง ต้องได้รบั การตรวจสอบ
พิจารณาความถูกต้องเหมาะสมจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิช าการ
ของสถานศึกษา และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. สถานศึกษาต้องจัดหาเอกสารประกอบการเรียนการสอน หนังสือแบบ
ฝึกหัดหรือหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่เป็นภาษาอังกฤษครบทุกวิชาในจำ�นวนที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับเนือ้ หาสาระตามหลักสูตร โดยระบุรายการจำ�นวนหนังสือทัง้ ภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ
๕. สถานศึกษาต้องจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่ทันสมัย ให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่เรียนอย่างครบถ้วนและเพียงพอ และ
จัดบริการใช้สื่อดังกล่าวให้ผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
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		 ห้องปฏิบัติการและอาคารสถานที่
สถานศึกษาต้องจัดให้มีห้องเรียน ห้องประกอบ ห้องปฏิบัติการ สำ�หรับ
นักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยงานต้นสังกัดอย่างเพียงพอ
		 การวัดและการประเมินผลการเรียน
๑. การวัดและการประเมินผลการเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
ศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร / ข้อกำ�หนดในหลักสูตร
โดยประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๖ ด้วยแบบทดสอบมาตรฐานจากสถาบันทีไ่ ด้รบั การยอมรับระดับนานาชาติ ทดสอบ
ทักษะทางภาษาอังกฤษของนักเรียน เทียบเคียงกับกรอบ CEFR (The Common
European Framework of Reference for Languages) ตามเกณฑ์ที่กระทรวง
ศึกษาธิการกำ�หนดดังนี้
๑.๑ ระดับประถมศึกษา  นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖ ต้องมีระดับความสามารถไม่ตํ่ากว่าระดับ A๑
๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนทีจ่ บการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ ต้องมีระดับความสามารถไม่ตํ่ากว่าระดับ B๑
๑.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนทีจ่ บการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ ๖ ต้องมีระดับความสามารถไม่ตํ่ากว่าระดับ B๒
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๒. สถานศึกษาต้องให้ความสำ�คัญกับการประเมินผลด้านคุณธรรมจริยธรรม
และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ตลอดระยะเวลาของการเรียนการสอน
มีการประเมินเพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้ผู้เรียนได้พัฒนาครบทุกด้านเต็มตามศักยภาพ
และจัดทำ�ผลการประเมินไว้เป็นหลักฐาน
		 การกำ�กับ ติดตาม และประเมินโครงการ
สถานศึกษา
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการกำ � กั บ ติ ด ตามการดำ � เนิ น งานห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษ
จำ�นวน ๓ - ๕ คน ทำ�หน้าที่ดำ�เนินการกำ�กับ ติดตาม การดำ�เนินงานห้องเรียนพิเศษ
สถานศึ ก ษาทั้ ง ระบบ โดยมุ่ ง เน้ น คุ ณ ภาพผู้ เรี ย นทั้ ง คุ ณ ลั ก ษณะและผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำ�กับติดตามการดำ�เนินงานห้องเรียนพิเศษ
จำ�นวนอย่างน้อย ๕ - ๗ คน ซึง่ ประกอบด้วย ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
หรือรองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษา  ผู้แทนกลุ่มนโยบายและแผน
ผูแ้ ทนกลุม่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ผูแ้ ทนกลุม่ บริหารงานบุคคล ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
หรือผูแ้ ทนทีม่ ปี ระสบการณ์ดา้ นการเปิดห้องเรียน EP / MEP ศึกษานิเทศก์ผรู้ บั ผิดชอบ
โครงการห้องเรียนพิเศษเป็นกรรมการและเลขานุการ
๒. รายงานผลการดำ�เนินงานของสถานศึกษาที่เปิดห้องเรียนพิเศษต่อ
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสิ้นปีการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑. ให้มีการกำ�กับ ติดตาม และประเมินผลโครงการจัดการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษ ทั้งในด้านความพร้อม ในด้านการเตรียมการของสถานศึกษา 
การบริหารจัดการการดำ�เนินงานของสถานศึกษา และคุณภาพของผู้เรียน
๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพของการจัด
การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการดำ�เนินงานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้าน
ผลสัมฤทธิข์ องผูเ้ รียน การลดค่าใช้จา่ ย คุณภาพของครูผสู้ อน และวิธกี ารบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ
๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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		 หลักเกณฑ์การเปิดห้องเรียนพิเศษ EP และห้องเรียนพิเศษ MEP
๑. คุณสมบัติของนักเรียน
๑.๑ ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
๑) อายุ ๔ ปีบริบรู ณ์ นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ของปีการศึกษา
จะสมัครเข้าเรียน
๒) มีความพร้อมที่จะเข้าเรียน
๑.๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
๑) มีอายุย่างเข้าปีที่ ๗ หรือจบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
๒) มีความสนใจและมีความรู้พื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษ
๑.๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๑) สำ�เร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า  หรือกำ�ลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ของปีการศึกษาก่อนที่จะสมัครเข้าเรียน
๒) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่ตํ่ากว่า  ๒.๕๐ และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐
๓) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๔) สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
๕) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้ก ารสนับสนุนค่ า ใช้จ่ าย
ขณะที่ศึกษาอยู่
๑.๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๑) สำ � เร็ จ การศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๓ ตามหลั ก สู ต ร
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า  หรือกำ�ลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ของปีการศึกษาก่อนที่สมัครเข้าเรียน
๒) มี ผ ลการเรี ย นเฉลี่ ย รวมในชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๑ และ
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้ ไม่ตาํ่ กว่า ๓.๐๐ และกลุม่ สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐
๓) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๔) สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
๕) ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้ก ารสนับสนุนค่ าใช้จ่ า ย
ขณะที่ศึกษาอยู่
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๒. จำ�นวนห้องเรียนและจำ�นวนนักเรียนต่อห้อง
ให้ ส ถานศึ ก ษาดำ � เนิ น การเปิ ด ห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษ EP และ MEP
ตามจำ�นวนห้องเรียนและจำ�นวนนักเรียนต่อห้องตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน ดังนี้
๒.๑ จำ�นวนห้องเรียน
๑) กรณีโรงเรียนทีเ่ ปิดห้องเรียนพิเศษ EP และ MEP เป็นปีแรก
มีสัดส่วนจำ�นวนห้องเรียนปกติ : ห้องเรียนพิเศษ เท่ากับ ๘๐ : ๒๐
๒) กรณีโรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษ EP และ MEP มาแล้ว
และดำ�เนินการได้ตามเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถกำ�หนดสัดส่วน ห้องเรียน
ปกติ : ห้องเรียนพิเศษ เท่ากับ ๖๐ : ๔๐ โดยขออนุมัติจากสำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นรายกรณี พร้อมส่งหลักฐานประกอบการพิจารณา  เช่น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ข้อมูลย้อนหลังการสมัครสอบคัดเลือก และความต้องการ
ของนักเรียนและผู้ปกครอง เป็นต้น
๒.๒ จำ�นวนนักเรียนต่อห้องเรียนพิเศษ EP และ MEP
๑) ระดับก่อนประถมศึกษา ห้องละไม่เกิน ๒๕ คน
๒) ระดับประถมศึกษา ห้องละไม่เกิน ๓๐ คน
๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ห้องละไม่เกิน ๓๐ คน
๓. การรับนักเรียน
ให้สถานศึกษาดำ�เนินการรับนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายและ
แนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการรับนักเรียน สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ในแต่ละปีการศึกษา
๑) ระดับก่อนประถมศึกษาและชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ รับนักเรียน
โดยการประเมินความพร้อมตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำ�หนด
๒) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ใช้วิธีการคัดเลือกจากการสอบ โดยใช้แบบ
ทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการและด้านอื่น ๆ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำ�หนด
๓) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ใช้วิธีก ารคัดเลือกจากการสอบ โดยใช้
แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการและด้านอื่น ๆ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กำ�หนด
๔) โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาเป็น
ภาษาอังกฤษ EP และ MEP ไม่จำ�กัดเขตพื้นที่บริการ เนื่องจากเป็นการสร้างโอกาส
ทางการศึกษาให้กับนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายในทุกเขตที่มีความสามารถพิเศษทาง
ภาษาอังกฤษได้พัฒนาเต็มศักยภาพ รับทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติ ทั้งนี้
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำ�หนด
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๔. ระยะเวลาการรับนักเรียน
ให้สถานศึกษาดำ�เนินการรับนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายและ
แนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการรับนักเรียน สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ในแต่ละปีการศึกษา
๕. การเก็บค่าใช้จ่าย
		 ให้สถานศึกษาเก็บค่าใช้จ่ายสนับสนุนบำ�รุงการศึกษาจากนักเรียนเพิ่มขึ้น
จากเงินอุดหนุนการศึกษาที่ภาครัฐจัดให้ได้ แต่เมื่อรวมกันไม่เกินจำ�นวน ดังต่อไปนี้
๑) ห้องเรียนพิเศษ EP
๑.๑) ระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  และระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ไม่เกินคนละ ๓๕,๐๐๐ บาท / ภาคเรียน
๑.๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่เกินคนละ ๔๐,๐๐๐ บาท
/ ภาคเรียน
๒) ห้องเรียนพิเศษ MEP
๒.๑) ระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  และระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ไม่เกินคนละ ๑๗,๕๐๐ บาท / ภาคเรียน
๒.๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่เกินคนละ ๒๐,๐๐๐ บาท
/ ภาคเรียน
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ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการ English Program / Mini English Program (EP / MEP)
สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สถานศึกษาจัดทำ�โครงการเป็นเอกสารตามหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ

เอกสารไม่สมบูรณ์
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตรวจสอบเอกสาร และแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ความพร้อมสถานศึกษาเบื้องต้น
เพื่อพิจารณาความพร้อมอย่างน้อย ๓ คน

เอกสารไม่สมบูรณ์

เอกสารสมบูรณ์และผ่านการประเมินเบื้องต้น
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สพฐ. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพร้อมและเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ตรวจสอบเอกสาร / หลักฐาน
- ออกประเมินโรงเรียน
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผลการประเมิน

คณะกรรมการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) เสนอผลการประเมินเพื่อขออนุมัติ
MEP อนุมัติโดยเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การพิจารณาอนุมัติ

EP อนุมัติโดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ

สพฐ. มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้สถานศึกษาทราบ

สถานศึกษาดำ�เนินการรับนักเรียนตามแนวทางการรับนักเรียนห้องเรียน
พิเศษ EP / MEP ของสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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โครงสร้างการบริหารโครงการสถานศึกษา EP / MEP

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้อำ�นวยการโรงเรียน
(ประธานกรรมการอำ�นวยการโครงการ)
สมาคมผู้ปกครองและครู
คณะกรรมการบริหาร
โครงการ EP

คณะกรรมการที่ปรึกษา
รองผู้อำ�นวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
(ประธานกรรมการดำ�เนินการโครงการ)

คณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครอง EP

รองหัวหน้าโครงการ
(อย่างน้อย ๑ คน)

หัวหน้าโครงการ

งานงบประมาณ

งานวิชาการ

งานบริหารงานบุคคล งานการบริหารทั่วไป

เลขานุการ

ฝ่ายประสาน
งานชุมชน

ฝ่ายอาคารสถานที่

ผู้ช่วยเลขานุการ

แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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แบบแสดงความจำ�นงขอรับการประเมินความพร้อม
สำ�หรับโรงเรียนที่ขอเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา ๒๕.....
๑. ชื่อโรงเรียน......................................................................................................................................................
๒. สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา มัธยมศึกษา / ประถมศึกษา.......................................................................
๓. ที่ตั้งโรงเรียน เลขที่..................................................ถนน.................................................................................
ตำ�บล / แขวง...........................................อำ�เภอ / เขต.....................................จังหวัด.......................................
โทรศัพท์................................................โทรสาร.................................E - mail……………..…....……………………
๔. ระดับชั้นที่จะขอรับการประเมินตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา ๒๕......
อนุบาล / ปฐมวัย   ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาตอนต้น   มัธยมศึกษาตอนปลาย
๕. จำ�นวนห้องเรียนที่จะเปิดสอนตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ..........................................ห้อง  จำ�นวนนักเรียน............................................คน
๖. ลักษณะการจัดการเรียนการสอน
English Program (EP)
Mini English Program (MEP)
๗. เอกสารประกอบการประเมิน
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
ข้อมูลห้องเรียนและจำ�นวนนักเรียนที่จะเปิดสอนตามโครงการ
ข้อมูลแสดงความพร้อมทีจ่ ะดำ�เนินงานตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธกี ารตามคำ�สัง่ กระทรวงศึกษาธิการ
(โครงสร้างการบริหารโครงการ หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการฉบับภาษาอังกฤษ
พร้อมแผนการจัดการเรียนการสอนวิชาที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ,
แผนงบประมาณการบริหารโครงการ, แผนการรับนักเรียน, ประวัติครูต่างชาติ)
ข้อมูลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ...........................................................................................................................
๘. หัวหน้าโครงการ / ผู้ประสานงานโครงการ ชื่อ......................................................โทร. .................................
มือถือ..............................................E - mail …………………………………………………………………………………....
คำ�รับรองของผู้บริหารสถานศึกษา
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................................
(...................................................................)
สถาบันภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๙๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๙๑๕ e - mail: randdobec.eli@gmail.com
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แบบสำ�รวจข้อมูลพื้นฐานเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program / Mini English Program)
๑. สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา / ประถมศึกษา โรงเรียน.......................................................................
เลขที่....................ถนน.............................ตำ�บล / แขวง.................................อำ�เภอ / เขต...........................
จังหวัด......................................................โทรศัพท์.......................................โทรสาร.....................................
๒. เงินสนับสนุนที่จะเรียกเก็บ..................................บาท / ภาคเรียน / คน
ไม่เกิน (๓๕,๐๐๐ บาท ในระดับประถมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนต้น / ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท
ในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย)
๓. ระดับที่เปิดสอน อนุบาล ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
๔. จำ�นวนห้องเรียนที่เปิด............................ห้อง (๒๕ - ๓๐ คน / ห้อง)
๕. อุปกรณ์ / สื่อ ที่โรงเรียนจัดเตรียม
๑) ................................................................................................................................................................
๒) ................................................................................................................................................................
๓) ................................................................................................................................................................
๖. ผู้บริหารโรงเรียน ชื่อ - สกุล ................................................โทรศัพท์........................มือถือ...........................
๗. ผู้ประสานงานโครงการ ชื่อ - สกุล ..........................................................โทรศัพท์.........................................
โทรสาร............................................มือถือ......................................อีเมล........................................................
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วิชาที่เปิดสอน EP รวมแล้วระดับ
ประถมศึกษา / มัธยมศึกษาตอนต้น /
มัธยมศึกษาตอนปลาย
๑๘ ชม. ขึ้นไป / สัปดาห์

ข้อมูลครูผู้สอน
ชื่อครู

ภาษาอังกฤษ.......................ชม. /

๑. ........................(ครู)

สัปดาห์

๒. ........................(ครูไทย)
๓. ........................(ครูต่างชาติ)
๔. ........................(ครูไทย)

วิทยาศาสตร์.......................ชม. /

๑. ........................(ครู)

สัปดาห์

๒. ........................(ครูไทย)
๓. ........................(ครูต่างชาติ)
๔. ........................(ครูไทย)

คณิตศาสตร์.......................ชม. /

๑. ........................(ครู)

สัปดาห์

๒. ........................(ครูไทย)
๓. ........................(ครูต่างชาติ)
๔. ........................(ครูไทย)

อื่น ๆ .......................ชม. /

๑. .......................(ครู)

สัปดาห์

๒. ........................(ครูไทย)
๓. ........................(ครูต่างชาติ)
๔. ........................(ครูไทย)
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ผลการทดสอบพื้นฐาน
สถานที่
การใช้ภาษาอังกฤษ
ปฏิบัติงาน
ใบรับรองปัจจุบัน
ปัจจุบัน
(ถ้ามี)
วุฒิการศึกษา

แบบประเมินความพร้อมเบื้องต้น (โดยสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
สำ�หรับโรงเรียนที่ประสงค์จะขอเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program / Mini English Program) ปีการศึกษา….......
ระดับ ปฐมวัย
ประเภท EP

ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
MEP จำ�นวนห้องเรียนที่ขอเปิด……………..ห้อง ห้องละ…………… คน

คำ�ชี้แจง
๑. แบบประเมินฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำ�รวจความพร้อมของโรงเรียน สำ�หรับเป็นข้อมูลในการพิจารณา
โรงเรี ย น เข้า ร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
(English Program)
๒. แบบประเมินฉบับนี้มี ๒ ตอน ดังนี้
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
ตอนที่ ๒ ความพร้อมของโรงเรียน
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
คำ�ชี้แจง โปรดขีดเครื่องหมาย / ลงใน

และเติมข้อความลงในช่องว่างตามสภาพที่เป็นจริงของโรงเรียน

๑. ชื่อโรงเรียน..............................................................ถนน................................................................................
เขต..........................................................................แขวง................................................................................
จังหวัด...........................................โทรศัพท์.............................................มือถือ.............................................
โทรสาร..........................................E - mail……………………….................…………………………..............………...
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา...........................................................................................................................
๒. ชื่อผู้บริหารโรงเรียน.................................................วุฒิการศึกษา..................................................................
สาขาวิชา / วิชาเอก..................................สถาบัน.......................................ประสบการณ์ด้านบริหาร..........ปี
๓. จำ�นวนนักเรียนทั้งหมด.................คน จำ�นวน.................ห้อง อนุบาล.................คน จำ�นวน..................ห้อง
ประถมศึกษา.................คน จำ�นวน.................ห้อง มัธยมศึกษาตอนต้น.................คน จำ�นวน.................ห้อง
มัธยมศึกษาตอนปลาย............................คน จำ�นวน.................ห้อง
๔. จำ�นวนครูทั้งหมด....................................คน ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)..................คน
คนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นที่มีความรู้ที่จะสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ จำ�นวน..........................................คน
๕. อัตรากำ�ลังครูของครูในโรงเรียน
ตํ่ากว่าเกณฑ์.....................คน   พอดีเกณฑ์.....................คน   เกินเกณฑ์....................คน
แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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๖. เหตุผลสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการ (ตอบได้มากกว่า ๑ รายการ)
มีแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำ�คัญ
มีแหล่งอุตสาหกรรมต่างประเทศ
ตั้งอยู่ในจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางของภาค
ไม่มีโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอน EP ในระดับประถมศึกษา / มัธยมศึกษา
อื่น ๆ (ระบุ)...............................................................................................................................................
ตอนที่ ๒ ความพร้อมของโรงเรียน

		
ผลการประเมิน
รายการประเมิน 		

		

ดีมาก

๑. ด้านบุคลากร
๑) ผู้บริหารมีแนวคิด / วิสัยทัศน์ต่อโครงการฯ
๒) ผู้บริหารมีวิธีการสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร
ในโรงเรียนและชุมชน
๓) ครูชาวต่างประเทศที่จบปริญญาตรีในสาขา
ที่สอน / สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
๔) ครูชาวต่างประเทศที่มีหลักฐานด้านการสอน
ผ่านการอบรมด้านวิชาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 
๑๕ หน่วยกิต หรือครูผู้สอนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา
๕) ครูชาวต่างประเทศได้รับการอบรมด้านหลักสูตร
ของประเทศไทย ภาษาและวัฒนธรรมไทย
อย่างน้อย ๑๕ ชั่วโมง
๖) ครูผู้สอนทุกคน มีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
ในการสื่อสาร
๗) ผู้รับผิดชอบโครงการฯ มีความรู้และ
ความสามารถในการประสานงานโครงการฯ
			
รวม					
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ดี

พอใช้ ปรับปรุง

สรุป

คะแนนเฉลี่ย.....
ผ่าน
ไม่ผ่าน

		
ผลการประเมิน
รายการประเมิน 		

		

ดีมาก

ดี

พอใช้ ปรับปรุง

สรุป

๒. ด้านการรับนักเรียน
๑) มีแผนการรับนักเรียน (สำ�รวจความต้องการ,
ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ)
คะแนนเฉลี่ย.....
๒) มีแผนการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถ
ผ่าน
ผ่านเกณฑ์ ให้ เข้าเรียนโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ไม่ผ่าน
อย่างน้อย ๓% ของจำ�นวนนักเรียนในโครงการ					
๓) มีแนวปฏิบัติการรับนักเรียนชัดเจนและเหมาะสม					
๔) มีแผนการจัดจำ�นวนนักเรียนในแต่ละห้อง
ตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนด					
			
รวม					
๓. ด้านการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
๑) อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าธรรมเนียมอื่น
(สช.) / ค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มการจัดการเรียน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษ (สพฐ.) เหมาะสม
คะแนนเฉลี่ย.....
กับแผนการใช้จ่ายเงิน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
๒) มีแผนการใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม /
บริการเสริมที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนปกติ
ให้แก่นักเรียนเหมาะสมสภาพของโรงเรียน
๓) มีการจัดตั้ง / เตรียมการจัดตั้งกองทุนสนับสนุน
นักเรียน
			
รวม					
๔. ด้านแผนการจัดการเรียนการสอน
๑) มีหลักสูตรสถานศึกษาเป็นภาษาอังกฤษชัดเจน
สอดคล้องกับหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
คะแนนเฉลี่ย.....
(หลักสูตร / หน่วยการเรียน / โครงการสอน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
/ แนวทางจัดกิจกรรมการเรียนรู้ / คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์)
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ผลการประเมิน
รายการประเมิน 		

		

ดีมาก

ดี

พอใช้ ปรับปรุง

สรุป

๒) มีหนังสือเรียนที่เป็นภาษาไทยครบถ้วนตามหลักสูตร
ที่กระทรวงศึกษากำ�หนดอย่างน้อย ๑๐ ชุด
ไว้ในห้องสมุด EP / MEP
คะแนนเฉลี่ย.....
๓) เอกสารประกอบการเรียนการสอน หนังสือ
ผ่าน
แบบฝึกหัดหนังสืออ่านเพิ่มเติมเป็นภาษาอังกฤษ
ไม่ผ่าน
(ครบทุกวิชาจำ�นวนเพียงพอกับจำ�นวนผู้เรียน
และสาระสอดคล้องกับเนื้อหาตามหลักสูตร)
๔) มีแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการใช้
ภาษาอังกฤษของนักเรียน
			
รวม					
๕. ด้านอาคารสถานที่
๑) ห้องเรียนมีมาตรฐานตามเกณฑ์ของต้นสังกัด
และเพียงพอ (โดยไม่กระทบกับจำ�นวนห้องเรียนปกติ)
				
คะแนนเฉลี่ย.....
๒) ห้องปฏิบัติการทางภาษา วิทยาศาสตร์
ผ่าน
คอมพิวเตอร์ ดนตรี ศิลปะ มีอุปกรณ์เพียงพอ
ไม่ผ่าน
๓) ห้องสมุดมีหนังสือและวัสดุอุปกรณ์เหมาะสม
และเพียงพอที่จะส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
EP / MEP (หนังสือคอมพิวเตอร์)
			
รวม					
๖. ด้านการบริหารจัดการ
๑) มีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแผนการดำ�เนินงาน
ของโครงการ ชัดเจนและเหมาะสม
๒) มีการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
คะแนนเฉลี่ย.....
ของสถานศึกษาตามกฎหมายกระทรวงกำ�หนด					
ผ่าน
๓) มีแหล่งรายได้ / งบประมาณ เพื่อดำ�เนินงาน
ไม่ผ่าน
โครงการ ชัดเจนและเป็นไปได้
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ผลการประเมิน
รายการประเมิน 		

		

ดีมาก

ดี

พอใช้ ปรับปรุง

สรุป

๔) มีแผนการพัฒนาครู
๕) มีแผนและดำ�เนินการบริหารงานโครงการ					
๖) มีคณะกรรมการบริหารงานโครงการ
๗) มีชุมชนให้การสนับสนุน
๘) มีแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้
			
รวม					
บันทึกสรุปความเห็นและข้อสนับสนุน ข้อสังเกตของคณะกรรมการ
………………………………………………….........…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….........…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….........…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….........…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….........…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….........…………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ...........................................................ประธานกรรมการ
(.......................................................)
ลงชื่อ........................................................กรรมการ ลงชื่อ........................................................กรรมการ
(.......................................................)
(.......................................................)
ลงชื่อ........................................................กรรมการ ลงชื่อ........................................................กรรมการ
(.......................................................)
(.......................................................)
ลงชื่อ........................................................กรรมการ ลงชื่อ........................................................กรรมการ
(.......................................................)
(.......................................................)
ลงชื่อ........................................................กรรมการและเลขานุการ
(.......................................................)
ลงชื่อ........................................................กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(.......................................................)
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แบบสรุปผลการประเมินความพร้อมเบื้องต้น (โดยสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
สำ�หรับโรงเรียนที่ประสงค์จะขอเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP / MEP) ปีการศึกษา ………
โรงเรียน …………………………………………….….สพม. / สพป. ………………………………. ประเภท ( ) EP ( ) MEP
ระดับ ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
		
คะแนนของคณะกรรมการ
รายการประเมิน		
คะแนนรวม
คนที่ ๑ คนที่ ๒ คนที่ ๓ คนที่ ๔ คนที่ ๕ คนที่ ๖

๑. ด้านบุคลากร
๑.๑ ...............................................
๑.๒ ...............................................
๑.๓ ...............................................
๑.๔ ...............................................
๑.๕ ...............................................
๑.๖ ...............................................
๑.๗ ...............................................
คะแนนเฉลี่ย (คะแนนรวม / จำ�นวนคน / จำ�นวนข้อ) =
๒. ด้านการรับนักเรียน
๒.๑ ...............................................
๒.๒ ...............................................
๒.๓ ...............................................
๒.๔ ...............................................
คะแนนเฉลี่ย (คะแนนรวม / จำ�นวนคน / จำ�นวนข้อ) =
๓. ด้านการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา
๓.๑ ...............................................
๓.๒ ...............................................
๓.๓ ...............................................
คะแนนเฉลี่ย (คะแนนรวม / จำ�นวนคน / จำ�นวนข้อ) =
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( ) ผ่าน

( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน

( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน

( ) ไม่ผ่าน

		
คะแนนของคณะกรรมการ
รายการประเมิน		
คะแนนรวม
คนที่ ๑ คนที่ ๒ คนที่ ๓ คนที่ ๔ คนที่ ๕ คนที่ ๖

๔. ด้านแผนการจัดการเรียนการสอน
๔.๑ ...............................................
๔.๒ ...............................................
๔.๓ ...............................................
๔.๔ ...............................................
คะแนนเฉลี่ย (คะแนนรวม / จำ�นวนคน / จำ�นวนข้อ) =
๕. ด้านอาคารสถานที่
๕.๑ ...............................................
๕.๒ ...............................................
๕.๓ ...............................................
คะแนนเฉลี่ย (คะแนนรวม / จำ�นวนคน / จำ�นวนข้อ) =
๖. ด้านการบริหารจัดการ
๖.๑ …………………………………………
๖.๒ …………………………………………
๖.๓ …………………………………………
๖.๔ …………………………………………
๖.๕ …………………………………………
๖.๖ …………………………………………
๖.๗ …………………………………………
๖.๘ …………………………………………
คะแนนเฉลี่ย (คะแนนรวม / จำ�นวนคน / จำ�นวนข้อ) =
คะแนนเฉลี่ยของ ๖ ด้าน (คะแนนรวมทั้ง ๖ ด้าน)     =

( ) ผ่าน

( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน

( ) ไม่ผ่าน

( ) ผ่าน
( ) ผ่าน

( ) ไม่ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน
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สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….
เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน
๑. นำ�คะแนนเฉลี่ยแต่ละด้านมาเทียบเกณฑ์ ดังนี้
๔.๐๐ - ๓.๕๑ คือ พร้อมมาก ๓.๕๐ - ๒.๕๑ คือ พร้อม ตั้งแต่ ๒.๕๐ ลงมา คือ ไม่พร้อม
๒. การสรุปผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ยของทั้ง ๖ ด้าน ต้องผ่านเกณฑ์ความพร้อม (๒.๕๑ - ๓.๕๐) ตามเกณฑ์
วก ๑๐๖๕ / ๒๕๔๔ และ สพฐ. ๔๓ / ๒๕๔๖
ลงชื่อ..............................................ประธานกรรมการ
(............................................)
ลงชื่อ..............................................รองประธานกรรมการ
(............................................)
ลงชื่อ..............................................รองประธานกรรมการ
(............................................)
ลงชื่อ..............................................กรรมการ
(............................................)
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ลงชื่อ..............................................กรรมการ
(............................................)
ลงชื่อ.............................................กรรมการและเลขานุการ
..............................................
ลงชือ่ .............................................กรรมการและผ้ชู ว่ ยเลขานุการ
(............................................)
ลงชือ่ .............................................กรรมการและผ้ชู ว่ ยเลขานุการ
(............................................)

๒. การเปิดห้องเรียนพิเศษตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงอุดมศึกษา  เช่น การเพิ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์
การให้สถาบันวิจัยมีส่วนร่วมในการผลิตบุคลากรระดับปริญญาโทและเอก เป็นต้น
จะผลักดันให้ประชาชนมีความเข้าใจและตระหนักในความสำ�คัญของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยียิ่งขึ้น ทำ�ให้เกิดแนวคิดที่จะมีการจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์ขึ้นใหม่
ที่มีลักษณะแบบเดียวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เพื่อเพิ่มจำ�นวนตัวป้อนที่มีคุณภาพสูง
เยี่ยมเข้าสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาจนถึงปริญญาเอก เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็น
นักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล และให้กระจายอยู่ทุกภูมิภาค
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์
แล้วเห็นว่าการดำ�เนินการจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์ขึ้นใหม่ตามแนวคิดข้างต้น
เป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์แต่จะต้องใช้วงเงินงบประมาณสำ�หรับดำ�เนินการ ทุนการศึกษา 
และงบลงทุน เพื่อให้มีโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ๕ แห่ง ใน ๕ ภูมิภาค เป็นวงเงินสูงถึง
๓,๖๒๔๓.๓ ล้านบาท โดยได้ผลผลิตนักเรียนเพิ่มขึ้นในแต่ละระดับชั้น ปีละ ๒๔๐ คน
ต่อแห่ง เฉลีย่ นักเรียนหนึง่ คนต้องใช้วงเงิน ๖๒๙,๒๑๘.๗๕ บาท แต่เมือ่ พิจารณาสภาพ
เศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันซึ่งจำ�เป็นจะต้องนำ�วงเงินงบประมาณที่มีอยู่
มาใช้ประโยชน์ให้คมุ้ ค่าทีส่ ดุ และเกิดประโยชน์สงู สุด จึงเห็นว่าสามารถดำ�เนินการได้อกี
แนวทางหนึง่ ซึง่ จะใช้วงเงินงบประมาณอย่างประหยัดและคุม้ ค่า โดยจัดห้องเรียนพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม สำ�หรับนักเรียนที่มี
ความสามารถด้านนี้ โดยให้เปิดห้องเรียนพิเศษในโรงเรียนทีม่ คี ณ
ุ ภาพเป็นทีน่ ยิ มเชือ่ ถือ
ของประชาชน ซึง่ มีกระจายอยูท่ วั่ ทุกภูมภิ าค สามารถให้บริการการศึกษาได้อย่างทัว่ ถึง
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		 วัตถุประสงค์
เพื่อเร่งรัดพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น เป็นการเพิ่มปริมาณ
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ภ ายในประเทศให้ ม ากขึ้ น สามารถเพิ่ ม ขี ด ความสามารถของ
ประเทศไทยในการแข่งขันกับนานาประเทศได้
		 นิยาม
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิง่ แวดล้อม หมายถึง ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อม
ที่มีการคัดเลือกนักเรียนและการจัดหลักสูตรพิเศษ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน ที่มี
ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยความร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน /
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
		 แนวทางการเปิ ด ห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษตามโครงการเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
เนื่ อ งจากเป็ น ห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปตามนโยบายสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยสำ � นั ก วิ ช าการและมาตรฐานการศึ ก ษาได้ คั ด เลื อ กโรงเรี ย นที่ มี ค วามพร้ อ ม
ทั้งด้านอุปกรณ์ สถานที่ ครู และนักเรียน พร้อมทั้งเป็นโรงเรียนที่มีกิจกรรมเสริมที่เป็น
ส่วนหนึ่งที่อยู่ในแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ มีประสบการณ์ในการจัดหลักสูตรพิเศษ
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โดยสอบถามความเห็นของสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และสถานศึกษา หากประสงค์
จะเปลี่ยนแปลงก็สามารถดำ�เนินการได้
		 การจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอน นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม จัดหลักสูตรพิเศษที่มุ่งพัฒนาศักยภาพนักเรียน ทั้งทักษะ
กระบวนการวิ ท ยาศาสตร์ แ ละกระบวนการวิ จั ย เพื่ อ เป็ น นั ก ประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น
ด้านวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต โดยมีโรงเรียนในระดับจังหวัดและอำ�เภอ ๒๑๙ แห่ง
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สามารถเลือกใช้หลักสูตร พสวท. ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) หรือประยุกต์ใช้หลักสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ตามความ
พร้อมและความต้องการของโรงเรียน ทั้ง ๒ หลักสูตรข้างต้น จะเน้นกระบวนการวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมทัง้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนทีเ่ พิม่ ขึน้ มากกว่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนักเรียนห้องเรียนอื่น ๆ
		 การกำ�กับ ติดตาม และประเมินโครงการ
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะติดตามและประเมินผล
การเปิดห้องเรียนพิเศษของสถานศึกษา
สำ�หรับสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการออกไป
ติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานของสถานศึกษา เพือ่ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของ
การเปิดห้องเรียนพิเศษด้วย		
		 สำ�นักที่รับผิดชอบ
สำ�นักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำ�หรับผู้มีความสามารถพิเศษ
โทร.  ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๖๒ - ๓   โทรสาร  ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๖๔
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๓. การเปิดห้องเรียนพิเศษตามโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)
สังคมภูมิภาคอาเซียนมีความแตกต่างในด้านภาษา  วัฒนธรรม สังคม
การเมือง การปกครอง สภาพภูมิอากาศ ระบบการศึกษารวมทั้งประวัติศาสตร์ของ
แต่ละประเทศ การจัดการศึกษา  เป็นวิถีทางหนึ่งที่ช่วยสร้างความเข้าใจอันดีในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียนเพือ่ ก่อให้เกิดความเข้าใจ ความสามัคคี กลมเกลียว อันเป็นสิง่ สำ�คัญ
ที่ทำ�ให้ประชาคมอาเซียนเข้มแข็ง
ประเทศไทยตั้ ง อยู่ ใ นศู น ย์ ก ลางของภู มิ ภ าคส่ ง ผลให้ ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
การเดินทาง การค้าขาย รวมทั้งการศึกษามีเพิ่มมากขึ้นตามกระแสการพัฒนาโรงเรียน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีมาตรฐานระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น จะทำ�ให้
นักเรียนไทยที่เดินทางไปศึกษาในต่างประเทศมีจำ�นวนลดลง อีกทั้งยังเป็นการสร้าง
การยอมรับให้นักเรียนในภูมิภาคอาเซียนและประเทศอื่น ๆ ให้เข้ามาศึกษาในประเทศ
เพิม่ ขึน้ อันส่งผลให้ประเทศไทยก้าวเข้าสูก่ ารเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมภิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (Education Hub) อย่างเต็มภาคภูมิ
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงคัดเลือกโรงเรียนที่ตั้งอยู่
ในจังหวัดใหญ่ ๆ มีชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยอยูจ่ �ำ นวนมาก โดยให้จดั การเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานสากลระดับนานาชาติได้รับงบประมาณสนับสนุน
การพัฒนาให้มีมาตรฐานระดับนานาชาติ และสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทแต่ละ
พื้นที่เป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนต่างชาติที่จะส่งบุตรหลานเข้ามา
ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาพิเศษในประเทศไทย และประกาศรายชื่อเป็น โรงเรียน
ที่จัดห้องเรียนพิเศษในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค
(Education Hub) สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ให้เป็นโรงเรียน
นำ�ร่อง จำ�นวน ๑๔ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร โรงเรียน
ยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร จังหวัดชลบุรี โรงเรียน
สตรีภเู ก็ต จังหวัดภูเก็ต โรงเรียนปทุมเทพพิทยาคาร จังหวัดหนองคาย โรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จังหวัด
สตูล โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จังหวัด
เชียงราย  โรงเรียนประสาทวิทยาคาร จังหวัดสุรนิ ทร์ โรงเรียนกันทรลักษณ์วทิ ยา จังหวัด
ศรีสะเกษ โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
จังหวัดสงขลา และโรงเรียนสรรพวิทยา จังหวัดตาก
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		 วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการระดับมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานในระดับนานาชาติ
๒. เพือ่ เตรียมความพร้อมให้นกั เรียนไทยในการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกรวมทั้งการรองรับนักเรียนต่างชาติ
		 นิยาม
ห้องเรียนพิเศษพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค
(Education Hub) หมายถึง ห้องเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การศึกษในภูมภิ าค (Education Hub) ทีม่ กี ารพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการศึกษา
ให้มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนานักเรียนไทยให้มีความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนและเตรียมการรองรับนักเรียนต่างชาติที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน
รวมทั้งนักเรียนที่ติดตามผู้ปกครองมาทำ�งานในประเทศไทย
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		 แนวทางการบริหารจัดการห้องเรียนพิเศษตามโครงการพัฒนาประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)
การบริ ห ารจั ด การห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษตามโครงการพั ฒ นาประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมภิ าค (Education Hub) ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ
ได้นนั้ สถานศึกษาควรมีแนวทางในการดำ�เนินงานในทิศทางเดียวกัน ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องควรมีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการจัดการศึกษาและ
วัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว รวมทั้งสร้างความเข้าใจให้ครู นักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการด้วย สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จึงกำ�หนดแนวทางในการบริหารจัดการ ดังต่อไปนี้
๑. โครงสร้างคณะกรรมการบริหารห้องเรียนพิเศษพัฒนาประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ตามโครงการพัฒนา
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)
สถานศึกษาต้องกำ�หนดผู้รับผิดชอบในการดำ�เนินการ การบริหารจัดการ
ห้องเรียนพิเศษตามโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค
(Education Hub) ตามแนวคิด School Within School
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๒. หลักสูตรและโปรแกรมที่เปิดสอน
โปรแกรมสำ�หรับห้องเรียนพิเศษตามโครงการพัฒนาประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) มี ๓ รูปแบบ คือ
รูปแบบที่ ๑ โปรแกรมนานาชาติ (International Program : IP)
รูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้หลักสูตรสถานศึกษา สอดคล้องกันระหว่าง
หลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานกั บ หลั ก สู ต รต่ า งประเทศเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพ
ตามมาตรฐานของต่างประเทศ
รูปแบบที่ ๒ โปรแกรมพหุภาษา (Multilingual Program : MP)
ใช้หลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และสอนเป็นภาษา
ต่างประเทศที่ ๒ ที่สูงกว่าโปรแกรมปกติ อย่างน้อย ๒ ภาษา 
		 รู ป แบบที่ ๓ โปรแกรมวิ ท ยาศาสตร์ - คณิ ต ศาสตร์ ส องภาษา
(Science - Maths Bilingual Program : SMBP) ใช้หลักสูตรสถานศึกษาที่เน้น
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เสริมความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ ด้านอาเซียนศึกษา IT
และจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ
๓. คุณสมบัติผู้บริหาร
ผู้บริหารสถานศึกษาที่จะบริหารจัดการห้องเรียนพิเศษตามโครงการ
พัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ควรเป็นผู้มี
วิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาแบบนานาชาติ มีภาวะผู้นำ�ด้านการบริหารและวิชาการ
สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ รวมทั้งบริหารโครงการแบบมีส่วนร่วม
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๔. คุณสมบัติครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
		 ๔.๑ 		 ครูไทย
๑) จบปริ ญ ญาตรี ขึ้ น ไปจากต่ า งประเทศหรื อ โปรแกรม
นานาชาติจากมหาวิทยาลัยในประเทศและต้องมีหลักฐานการศึกษาในสาขาวิชา
ทีจ่ ะสอนหรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง หรือมีประสบการณ์ดา้ นการสอนมาไม่นอ้ ยกว่า ๕ ปี
หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารโครงการ
๒) มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ที่สามารถเทียบเคียงกับกรอบ
CEFR (The Common European Framework of Reference for Languages)
โดยมีผลคะแนน TOEFL ๕๕๐ หรือ TOEIC ๖๐๕ ขึน้ ไป หรือด้วยแบบทดสอบมาตรฐาน
จากสถาบันที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ
๓) มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอน
ที่หลากหลาย มีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เป็นสากล มีหลักฐานการศึกษาพร้อมทั้ง
มีใบประกอบวิชาชีพครูของสำ�นักงานเลขาธิการคุรุสภา 
๔) มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีความเป็นสากล และเข้าใจ
ในความแตกต่างทางวัฒนธรรม
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		 ๔.๒ 		 ครูชาวต่างประเทศ
๑) มีคุณสมบัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำ�หนด สามารถ
ใช้ภาษาที่เปิดสอนได้ถูกต้องตามหลักภาษา  และในกรณีที่เป็นครูชาวต่างประเทศ
ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่หนึ่ง หรือภาษาที่สอง ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
และการสอนได้เป็นอย่างดี
๒) ต้องจบปริญญาตรีเป็นอย่างน้อยและมีหลักฐานการศึกษา
ในสาขาวิชาที่จะสอนหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ด้านการสอน
มาไม่น้อยกว่า ๕ ปีหรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารโครงการ
๓) มีความรูค้ วามเข้าใจและมีจติ วิทยาสำ�หรับเด็กหรือจิตวิทยา
วัยรุน่ และวิธกี ารจัดการเรียนการสอนโดยมีหลักฐานการศึกษาด้านการสอนไม่นอ้ ยกว่า 
๑๕ หน่วยกิต
๔) ครูผู้สอนชาวต่างประเทศที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา ๕ ประเทศ
(สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา  แคนาดา  นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย) ต้องมีผล
การทดสอบภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR โดยมีผลคะแนนผ่านระดับ B๒ หรือ TOEFL
๕๕๐ หรือ TOEIC ๖๐๕ ขึ้นไป เป็นต้น
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		 ๔.๓ 		 บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
					 หัวหน้าโครงการหรือผู้เชี่ยวชาญประจำ�โครงการ
๑) มี วุ ฒิ ท างด้ า นการศึ ก ษา  หรื อ การบริ ห าร มี ค วามรู้
ความเข้าใจและประสบการณ์ด้านการจัดการศึกษา  การบริหารจัดการหลักสูตร และ
การจัดการเรียนรู้แบบสองภาษาหรือนานาชาติ
๒) มีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และ / หรือ
ภาษาอื่น ๆ ตามบริบทของสถานศึกษาเป็นอย่างดี รวมทั้งมีความสามารถในการสร้าง
เครือข่ายทางวิชาการกับสถานศึกษาในต่างประเทศ
๓) สามารถให้ค�ำ ปรึกษา แนะนำ�การดำ�เนินงานตามโครงการ
Education Hub พัฒนาศักยภาพโรงเรียนให้มมี าตรฐานในระดับนานาชาติ และพร้อม
ในการรองรับนักเรียนต่างชาติ
๔) มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตบริการ และสามารถให้คำ�ปรึกษา
ผู้ปกครอง นักเรียน ครูในโรงเรียนรวมทั้งครูชาวต่างประเทศได้เป็นอย่างดี
					 บุคลากรอื่น ๆ
๑) มีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษและ ICT
๒) มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ดี มี จิ ต บริ ก าร และสามารถอำ � นวย
ความสะดวกแก่ผู้ปกครอง นักเรียน ครูในโรงเรียนรวมทั้งครูชาวต่างประเทศได้เป็น
อย่างดี
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๕. คุณสมบัติผู้เรียน
		 ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๑
๑) สำ�เร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าในประเทศหรือต่างประเทศ หรือกำ�ลังศึกษาอยู่ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าในประเทศหรือต่างประเทศ
๒) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๓) มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
๔) ผูป้ กครองมีความพร้อมทีจ่ ะให้การสนับสนุนค่าใช้จา่ ยขณะทีศ่ กึ ษา
๕) มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเหมาะสมตามที่โรงเรียนกำ�หนด
๖) รับทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติ
		 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๑) สำ�เร็จการศึกษาระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวง
ศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าในประเทศ หรือต่างประเทศ หรือกำ�ลังศึกษาอยู่ในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่าในประเทศหรือต่างประเทศ
๒) มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
๓) มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
๔) ผูป้ กครองมีความพร้อมทีจ่ ะให้การสนับสนุนค่าใช้จา่ ยขณะทีศ่ กึ ษา
๕) มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเหมาะสมตามที่โรงเรียนกำ�หนด
๖) รับทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติ
๖. จำ�นวนนักเรียนต่อห้องเรียน
ห้องละ ๒๕ คน
๗. การดูแลนักเรียน
๑) มีการแนะแนวการศึกษาต่อและทักษะชีวิต เน้นการดูแลนักเรียน
เป็นรายบุคคล รวมทั้งประเมินตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๒) มีระบบรักษาความปลอดภัย สามารถสร้างความเชื่อมั่นเรื่อง
ความปลอดภัยของนักเรียนให้ผู้ปกครองได้
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๘. การเก็บค่าใช้จ่ายสำ�หรับนักเรียนไทยที่ร่วมในโครงการ
๑) ห้องเรียนพิเศษโปรแกรมนานาชาติ (International Program : IP)
			
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่เกินคนละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท /
ภาคเรียน
			
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่เกินคนละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท /
ภาคเรียน
๒) ห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา (Multilingual Program : MP)
			
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่เกินคนละ ๔๐,๐๐๐ บาท /
ภาคเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่เกินคนละ ๕๐,๐๐๐ บาท /
			
ภาคเรียน
๓) ห้องเรียนพิเศษโปรแกรมวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Science Maths Bilingual Program : SMBP)
			
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่เกินคนละ ๓๕,๐๐๐ บาท /
ภาคเรียน
			
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่เกินคนละ ๔๐,๐๐๐ บาท /
ภาคเรียน
๔) สำ�หรับนักเรียนต่างชาติให้เก็บค่าใช้จา่ ยในอัตราสูงกว่านักเรียนไทย
ตามที่สถานศึกษากำ�หนด
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		 การจัดการทรัพยากรและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ
๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๑) สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นการมีส่วนร่วม และ
การพัฒนาทักษะการคิด เช่น Project - based Learning, Task - based Learning หรือ
กระบวนการเรียนรู้อื่น ๆ เพื่อให้เกิดการสร้างชิ้นงานที่เป็นนวัตกรรม (Innovative
productivity) สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
๒) จัดการเรียนรู้ ในบริบทของความเป็นไทยผสมผสานกับความเป็น
นานาชาติ และมีความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและประเพณีทหี่ ลากหลาย
๓) บูรณาการ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม ในการจัด
การเรียนรู้ทุกวิชาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนตามที่กำ�หนด
๔) สร้างความมั่นใจ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาที่หลากหลาย
ในการสื่อสาร มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
๒. สื่อและแหล่งเรียนรู้
๑) สถานศึกษาจัดให้มสี อื่ วัสดุ และอุปกรณ์การจัดการเรียนรูท้ ที่ นั สมัย
ทัง้ จากในประเทศและต่างประเทศ เช่น เอกสาร สิง่ พิมพ์ และสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับเนือ้ หา สาระการเรียนรูอ้ ย่างครบถ้วนตามหลักสูตรและจัด
บริการให้ผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์อย่างพอเพียงและเต็มศักยภาพ
๒) สถานศึกษาจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน
จากแหล่ ง เรี ย นรู้ ภ ายในประเทศและต่ า งประเทศที่ ส อดคล้ อ งกั บ กิ จ กรรม
การจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเป็นสากล
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๓. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และอาคารประกอบ
๑) ห้องเรียนควรตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะดวก ปลอดภัย สะอาด
แสงสว่างเพียงพอและสามารถเป็นแหล่งเรียนรูไ้ ด้ มีอปุ กรณ์การเรียนการสอนครบถ้วน
ทันสมัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน
๒) ห้องอัจฉริยภาพ (Resource Center) ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ในการจัดการเรียนรูแ้ ละ / หรือ เพือ่ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของผูเ้ รียน เช่น มี Internet
Access, VDO Conference, Skype เป็นต้น และสามารถใช้เป็นห้องแลกเปลีย่ นเรียนรู้
กับห้องเรียนของโรงเรียนคู่พัฒนาในประเทศได้ รวมทั้งมุม Edutainment
๓) ห้องปฏิบตั กิ าร เช่น ห้องปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบตั กิ าร
ทางภาษา  และห้องปฏิบัติการอื่น ๆ ที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐานของสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล
๔) อาคารประกอบต่าง ๆ เช่น โรงอาหาร อาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬา 
ห้องนํ้า ห้องส้วม ห้องประชุม ห้องพยาบาล และห้องมั่นคง (Security Room)
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ขั้นพื้นฐาน

๔. การวัดและประเมินผลผู้เรียน
๑) การวัดและประเมินผลตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

๒) การวัดและประเมินผลความรูภ้ าคภาษาอังกฤษ CEFR โดยผูส้ �ำ เร็จ
การศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓) ต้องได้ระดับความสามารถที่ไม่ตํ่ากว่า
ระดับ B๑ และผู้สำ�เร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖) ต้องได้ระดับ
ความสามารถที่ไม่ตํ่ากว่าระดับ B๒
๓) การวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (SMART : S = Skills, M =
Morality, A = Attitude, R = Responsibility, T = Technology)
๔) ในกรณีที่โรงเรียนเลือกใช้หลักสูตรต่ างประเทศ ให้ดำ�เนินการ
ประเมินผลตามหลักสูตรที่เลือกใช้ เช่น IGCSE, A - Level, SAT เป็นต้น
๕) สถานศึกษาต้องให้ความสำ�คัญกับการประเมินผลด้านคุณธรรม
จริยธรรมและด้านคุณลักษณะสำ�คัญที่กำ�หนดให้เกิดกับผู้เรียน ตลอดระยะเวลาของ
การเรียนการสอน มีการประเมินเพือ่ การปรับปรุง แก้ไขให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นาครบทุกด้าน
เต็มตามศักยภาพ และจัดทำ�ผลการประเมินไว้เป็นหลักฐาน
๕. เกณฑ์การจบหลักสูตร
๕.๑ การจบตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕.๒ การจบตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่ได้รับ
การรับรองจากสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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๖. การกำ�กับ ติดตาม และประเมินผล
๖.๑ ระดับสถานศึกษา
๑) แต่งตัง้ คณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการดำ�เนินงาน
ห้องเรียนพิเศษ จำ�นวน ๕ - ๗ คน ได้แก่ ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียน รองผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียน
หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ และผูท้ รงคุณวุฒิ โดยมีหวั หน้าโครงการ
Education Hub เป็นกรรมการและเลขานุการ
๒) รายงานผลการดำ�เนินงานของโครงการ Education Hub
ต่อสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด ทุกสิ้นปีการศึกษา
๖.๒ ระดับสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑) แต่งตัง้ คณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการดำ�เนินงาน
ห้องเรียนพิเศษ จำ�นวนอย่างน้อย ๓ - ๕ คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาหรื อ รองผู้ อำ � นวยการเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา  ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง มี
ประสบการณ์ในด้านการศึกษานานาชาติ และศึกษานิเทศก์ผรู้ บั ผิดชอบห้องเรียนพิเศษ
โครงการ Education Hub เป็นกรรมการและเลขานุการ
๒) รายงานผลการดำ�เนินงานของสถานศึกษาทีเ่ ปิดห้องเรียน
พิเศษต่อสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกสิ้นปีการศึกษา
๖.๓ ระดับสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑) กำ�กับ ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค ทั้งในด้านความพร้อมของสถานศึกษา การบริหาร
จัดการ การดำ�เนินงานของสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้และคุณภาพของผู้เรียน
๒) ส่งเสริม สนับสนุนให้มกี ารศึกษาวิจยั เกีย่ วกับคุณภาพของ
การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เพื่อพัฒนา
การดำ�เนินงานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน การลดค่าใช้จ่ายการพัฒนา
คุณภาพของครูผู้สอนและวิธีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
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๗. การยกเลิกการดำ�เนินงานห้องเรียนพิเศษ
สถานศึกษาที่ได้ดำ�เนินการห้องเรียนพิเศษแล้ว หากมีความประสงค์
จะยกเลิกการดำ�เนินการ ต้องแจ้งผู้ปกครองและนักเรียนให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย
๑ ปีการศึกษา  และขออนุมัติในการยกเลิกจากหน่วยงานต้นสังกัดตามลำ�ดับ ทั้งนี้
ต้องถึงชั้นปีสุดท้ายของระดับการศึกษาของผู้เรียน
๘. การเปิดห้องเรียนพิเศษตามโครงการอื่น ๆ
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจะมีโครงการพิเศษทีเ่ ปิด
โอกาสให้สถานศึกษาเปิดห้องเรียนพิเศษ เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้เป็นไปตาม
นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของประชาชน โดยจะคัดเลือก
สถานศึกษาทีม่ คี วามพร้อมตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแต่ละโครงการให้เข้าร่วม
โครงการ ดังนั้น สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องมีการติดตามและประเมินผล
การดำ�เนินงานของสถานศึกษา  เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
การเปิดห้องเรียนพิเศษตามโครงการนั้น ๆ ด้วย
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บทที่ ๕

การเก็บค่าใช้จ่ายและการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ปัจจุบันโรงเรียนให้ความสำ�คัญและสนใจดำ�เนินการเปิดห้องเรียนพิเศษสำ�หรับนักเรียน
ที่มีศักยภาพและความสามารถพิเศษมากขึ้น ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้น แต่การเปิดห้องเรียนพิเศษจำ�เป็นต้องใช้ทรัพยากร
ในการจัดการศึกษาเพิ่มเติมจากงบประมาณที่โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่กระทรวง
ศึกษาธิการจัดให้จงึ ต้องมีการเก็บเงินบำ�รุงการศึกษา และการระดมทรัพยากรจากผูป้ กครองเพิม่ ขึน้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมทุกฉบับ มาตรา ๙
(๕) ที่กำ�หนดให้มีการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา  และ (๖) การมี
ส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอืน่ ดังนัน้ จึงจำ�เป็นต้อง
มีการวางแนวทางการเก็บค่าใช้จ่ายและการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส
และตรวจสอบได้ในแต่ละปีการศึกษา
วัตถุประสงค์
เพื่อกำ�หนดแนวทางการเก็บเงินบำ�รุงการศึกษา และการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ของห้องเรียนพิเศษให้เกิดความโปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม และตรวจสอบได้
นิยาม

เงินบำ�รุงการศึกษา หมายถึง เงินที่สถานศึกษาเรียกเก็บจากนักเรียนที่เรียนในห้องเรียน
พิเศษตามอัตราที่กำ�หนด
การระดมทรัพยากร หมายถึง การรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินจากผู้ปกครองและชุมชน
เพื่อนำ�มาใช้สนับสนุนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษโดยเป็นไปตามความ
สมัครใจ ตามความเหมาะสมและความจำ�เป็น
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คณะกรรมการพิจารณาการเก็บเงินบำ�รุงการศึกษา  ระดับสถานศึกษา
หมายถึง องค์คณะบุคคล จำ�นวน ๕ - ๗ คน ประกอบด้วย ผูแ้ ทนคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษา  หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ ผู้แทนครู ผู้แทน
ผู้ปกครอง และผู้แทนสมาคมหรือมูลนิธิของโรงเรียนที่เปิดสอนห้องเรียนพิเศษ
คณะกรรมการพิจารณาการเก็บเงินบำ�รุงการศึกษา ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา 
หมายถึง องค์คณะบุคคล จำ�นวน ๙ - ๑๒ คน ที่ประกอบด้วย ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาที่เปิดสอนห้องเรียนพิเศษ ผู้อำ�นวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำ�นวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ผู้อำ�นวยการ
กลุม่ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นิตกิ รสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนสมาคมการศึกษาเอกชน
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ขั้นตอนการดำ�เนินการเก็บเงินบำ�รุงการศึกษา (ของห้องเรียนพิเศษ)
ระดับสถานศึกษา
คณะกรรมการพิจารณาการเก็บเงินบำ�รุงการศึกษา กำ�หนดรายละเอียด
การเก็บเงินบำ�รุงการศึกษา (ของห้องเรียนพิเศษ)

วิเคราะห์การเก็บเงินบำ�รุงการศึกษา

ไม่เห็นชอบ
เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส่งกลับให้สถานศึกษาทบทวน

เห็นชอบ
สรุปและจัดทำ�รายละเอียด พร้อมทั้งรายงานการประชุมเสนอต่อสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ไม่อนุมัติ

เสนอขออนุมัติคณะกรรมการ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

อนุมัติ
จัดทำ�ประกาศการเก็บเงินบำ�รุงการศึกษา

ประชุมชี้แจงต่อผู้ปกครองเรื่องการเก็บเงินบำ�รุงการศึกษา

ดำ�เนินการเก็บเงินบำ�รุงการศึกษา
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ขั้นตอนการเก็บเงินบำ�รุงการศึกษา (ของห้องเรียนพิเศษ)
ระดับสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเก็บเงิน
บำ�รุงการศึกษา 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

จัดทำ�หนังสือแจ้งสถานศึกษา 
กำ�หนดเวลาส่งข้อมูล / รายละเอียด
การเก็บเงินบำ�รุงการศึกษา
ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
การจัดเก็บเงินบำ�รุงการศึกษา

พิจารณาให้ความเห็นชอบ

อนุมัติ
แจ้งสถานศึกษาทราบ
เพื่อดำ�เนินการต่อไป

สรุปผล / รายงานผลให้หน่วยงานการศึกษา
ต้นสังกัด
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ไม่อนุมัติ

ส่งกลับให้สถานศึกษา
ทบทวน

ขัน้ ตอนการดำ�เนินการ (การเก็บเงินบำ�รุงการศึกษาของห้องเรียนพิเศษ)
ระดับสถานศึกษา
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเก็บเงินบำ�รุงการศึกษา  เพื่อศึกษา
ข้อมูลในเรื่องค่าใช้จ่าย วางแผนการเก็บค่าใช้จ่าย และสรุปข้อมูลค่าใช้จ่าย
๒. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพือ่ พิจารณาเห็นชอบให้ขอ้ เสนอแนะ
การเก็บเงินบำ�รุงการศึกษาของห้องเรียนพิเศษ
๓. เสนอการเก็บเงินบำ�รุงการศึกษาของห้องเรียนพิเศษต่อคณะกรรมการ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขออนุมัติดำ�เนินการ
๔. ประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงการเก็บเงินบำ�รุงการศึกษาของห้องเรียน
พิเศษ ตามที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่
๕. ประกาศเรื่องการรับสมัคร ห้องเรียนพิเศษ และการเก็บเงินบำ�รุง
การศึกษาของห้องเรียนพิเศษ ตามที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่
ระดับสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑. แต่งตัง้ คณะกรรมการ พิจารณาการเก็บเงินบำ�รุงการศึกษาของห้องเรียน
พิเศษ
๒. จัดประชุมพิจารณาข้อเสนอการเก็บเงินบำ�รุงการศึกษาของห้องเรียน
พิเศษและพิจารณาอนุมัติ
๓. ประกาศเรื่องการเก็บเงินบำ�รุงการศึกษาของห้องเรียนพิเศษของแต่ละ
ภาคเรียนตามที่โรงเรียนเสนอพิจารณา
๔. แจ้งประกาศเรื่องการเก็บเงินบำ�รุงการศึกษาของห้องเรียนพิเศษ
๕. รายงานเรือ่ งการพิจารณาเก็บเงินบำ�รุงการศึกษาของห้องเรียนพิเศษต่อ
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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การเก็บค่าใช้จ่ายและการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ระดับสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่
๑

๒
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รายการ

อัตราการเก็บ / คน / ภาคเรียน

ห้องเรียนพิเศษตามโครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)
- ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ไม่เกิน ๓๕,๐๐๐ บาท
ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท

ห้องเรียนพิเศษตามโครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program
: MEP)
- ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ไม่เกิน ๑๗,๕๐๐ บาท
ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท

๓

ห้องเรียนพิเศษตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย)

๔

ห้องเรียนพิเศษตามโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)
๑. ห้องเรียนพิเศษโปรแกรมนานาชาติ (International Program : IP)
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สำ�หรับนักเรียนสัญชาติไทย
ไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
สำ�หรับนักเรียนสัญชาติไทย
* ส่วนการเก็บค่าใช้จ่ายของ
นักเรียนต่างชาติ ให้เก็บ
ในอัตราสูงกว่านักเรียนไทย
ตามที่สถานศึกษากำ�หนด
๒. ห้องเรียนพิเศษโปรแกรมพหุภาษา (Multilingual Program : MP)
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
๓. ห้องเรียนพิเศษโปรแกรมวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
(Science - Math Bilingual Program) : SMBP
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ไม่เกิน ๓๕,๐๐๐ บาท
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท
แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

ระดับสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่
๑

รายการ

อัตราการเก็บ / คน / ภาคเรียน

ห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ (ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กีฬา ศิลปะ ดนตรี วิชาชีพ และอื่น ๆ)
- ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เท่าที่จ่ายจริงตามความจำ�เป็น
และเหมาะสมกับสภาพฐานะ
ทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น
ไม่เกิน ๘,๕๐๐ บาท
ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
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บทที่ ๖

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
จากการนำ�เสนอแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้างต้น สามารถสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะในการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานได้ดังต่อไปนี้
		 สรุป
การเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถดำ�เนินการเปิดห้องเรียนพิเศษได้ ๒ ลักษณะ คือ
		 ๑. การเปิดห้องเรียนพิเศษ โดยสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การเปิดห้องเรียนพิเศษลักษณะนี้ สถานศึกษาสามารถเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน แล้วจัดส่งรายละเอียด พร้อมหลักฐานประกอบไปยังสำ�นักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ต่อจากนัน้ สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาจะแต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินออกไป
ประเมินความพร้อมของสถานศึกษา  และนำ�เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาการเปิดห้องเรียน
พิเศษของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการพิจารณา
การขอเปิดห้องเรียนพิเศษของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาเห็นชอบให้สถานศึกษาเปิดห้องเรียน
พิเศษได้ สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาก็จะออกประกาศสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาให้เปิดห้องเรียน
พิเศษ สถานศึกษาก็สามารถดำ�เนินการเปิดห้องเรียนพิเศษได้
		 ๒. การเปิดห้องเรียนพิเศษ โดยสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การเปิดห้องเรียนพิเศษลักษณะนี้ สถานศึกษาสามารถเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน แล้วจัดส่งรายละเอียด พร้อมหลักฐานประกอบไปยังสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา  ต่อจากนั้นสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ออกไปประเมินความพร้อมเบื้องต้นของสถานศึกษา และนำ�เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาการขอเปิด
ห้องเรียนพิเศษของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการเห็นชอบ
แล้วให้จดั ส่งรายละเอียดพร้อมหลักฐานประกอบไปยังสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินออกไปประเมิน
ความพร้อม และนำ�เสนอผลการประเมินเพื่อขออนุมัติจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วแต่กรณี เมื่อได้รับการอนุมัติ สำ�นักงาน
แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จะแจ้งให้ส�ำ นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทราบเพือ่ แจ้ง
ให้สถานศึกษาทราบและดำ�เนินการเปิดห้องเรียนพิเศษได้ นอกจากนี้ ห้องเรียนพิเศษ
บางโครงการสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะดำ�เนินการคัดเลือก
สถานศึกษาเข้าโครงการ และแจ้งให้สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบเพื่อแจ้งให้
สถานศึกษาทราบและดำ�เนินการเปิดห้องเรียนพิเศษได้
		 ข้อเสนอแนะ
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑. การประเมินความพร้อมเพื่อให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดห้องเรียนพิเศษ
จำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความเป็นธรรม โอกาส ความเสมอภาค ระหว่างห้องเรียน
ปกติทั่วไป กับห้องเรียนพิเศษ
๒. การตัดสินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนด
๓. มีการนำ�เสนอข้อมูลประกอบ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาการเปิด
ห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษของสำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ
ตามข้อเท็จจริง
๔. ควบคุมดูแลการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาให้เหมาะสมกับคุณภาพ
ในการจัดทรัพยากรการศึกษาของห้องเรียนพิเศษ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑. มีการวางแผนและเตรียมความพร้อมก่อนที่จะขอเปิดห้องเรียนพิเศษ
๒. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพในห้องเรียนพิเศษ และตระหนักถึงโอกาส
ความเสมอภาคระหว่างห้องเรียนปกติทั่วไปกับห้องเรียนพิเศษ
๓. ควบคุมจำ�นวนนักเรียนต่อห้องให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำ�หนด
๔. การเก็ บ ค่ า ใช้ จ่ า ยหรื อ การระดมทรั พ ยากรต้ อ งเป็ น ไปตามเกณฑ์
ที่กำ�หนดไว้ และให้โอกาสเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้เข้าเรียนด้วย โดยจัดหาทุน
การศึกษาให้นักเรียนเหล่านี้
๕. พึ ง ตระหนั ก ว่ า การเปิ ด ห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษเป็ น ไปเพื่ อ มุ่ ง เน้ น คุ ณ ภาพ
เป็นสำ�คัญ
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ภาคผนวก

ระเบียบ หนังสือราชการ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานว่าด้วยการบริหารจัดการเกีย่ วกับเงินรายได้
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙
๒. หนังสือสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว๒๗๔๒ เรื่อง
การใช้จ่ายเงินและการมอบอำ�นาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล ลงวันที่
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
๓. หนังสือสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว๒๙๖๘ เรือ่ ง การรับเงิน
และทรัพย์สินเพื่อการจัดการศึกษา ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๑
๔. หนังสือสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ด่วนทีส่ ดุ ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/พิเศษ ๒๒ เรือ่ ง
การเก็บเงินบำ�รุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
๕. หนังสือสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๒๕๑๑ เรื่อง
เงินรายได้สถานศึกษา ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๖. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๕/๓๓๑๑ เรื่อง  การใช้เงินนอกงบประมาณในการจ้างครู
ชาวต่างชาติ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖
๗. คำ�สัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙   เรือ่ ง การขับเคลือ่ นการปฏิรปู การศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
๘. คำ�สั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
๙. คำ�สั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรียนฟรี ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
๑๐. คำ � สั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ ๓๘/๒๕๕๙ เรื่ อ ง แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม คำ � สั่ ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ และคำ�สั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๑๑/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
๑๑. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
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ระเบียบสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล
ในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙
โดยที่เป็นการสมควรกำ�หนดให้มีระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินรายได้ของสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน ทีเ่ ป็นนิตบิ คุ คลในสังกัดเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา เพือ่ ให้เป็นไปตามมาตรา ๕๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ ๑๒ แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและ
ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๖
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง จึงวางระเบียบ
ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“สถานศึกษา” หมายความว่า  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ตามประกาศของสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
“เงินรายได้สถานศึกษา” หมายความว่า  บรรดารายได้ ผลประโยชน์ที่เกิดจากที่ราชพัสดุ เบี้ยปรับ
ทีเ่ กิดจากการผิดสัญญาลาศึกษาและเบีย้ ปรับทีเ่ กิดจากการผิดสัญญาการซือ้ ทรัพย์สนิ หรือจ้างทำ�ของทีด่ �ำ เนินการ
โดยใช้เงินงบประมาณ เงินที่มีผู้มอบให้ และเงินหรือผลประโยชน์อื่นที่สถานศึกษาได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์
แต่ไม่รวมถึงเงินงบประมาณรายจ่าย
ข้อ ๔ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน
ข้อ ๕ สถานศึกษาต้องออกใบเสร็จรับเงินตามแบบที่ราชการกำ�หนดให้แก่ผู้ชำ�ระเงินทุกครั้งที่มี
การรับเงิน เว้นแต่กรณีทไี่ ม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ ให้ใช้หลักฐานการรับเงินตามแบบทีท่ างราชการกำ�หนด
และต้องควบคุมใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
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ข้อ ๖ ให้สถานศึกษาเก็บรักษาเงินสดไว้เพือ่ สำ�รองใช้จ่ายได้ภายในวงเงินทีส่ �ำ นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกำ�หนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง นอกนั้นให้นำ�ฝากกระทรวงการคลังหรือ
สำ�นักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี หรือนำ�ฝากธนาคารพาณิชย์ตามวงเงินที่กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ
หมวดที่ ๒
การก่อหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายเงิน
ข้อ ๗ เงินรายได้สถานศึกษาแห่งใด ให้นำ�ไปใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้แต่เฉพาะเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแห่งนั้น ยกเว้นเงินรายได้
สถานศึกษา  ในส่วนที่มีผู้มอบให้สถานศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์ชัดแจ้ง ให้นำ�ไปจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้เฉพาะ
ในกิจการที่ผู้มอบระบุวัตถุประสงค์ในการใช้ไว้เท่านั้น
ห้ามมิให้นำ�รายได้สถานศึกษาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายของสถานศึกษาแห่งอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อ ๘ ให้สถานศึกษานำ�เงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาและค่าใช้จา่ ย
ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษาได้ตามหลักเกณฑ์ อัตรา  และวิธีการที่สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกำ�หนด
ข้อ ๙ อำ � นาจการอนุ มั ติ ก ารจ่ า ยเงิ น และการก่ อ หนี้ ผู ก พั น เงิ น รายได้ ส ถานศึ ก ษา  ให้ เ ป็ น ไป
ตามหลักเกณฑ์ที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำ�หนด
หมวดที่ ๓
การเงิน การพัสดุ การบัญชี
ข้อ ๑๐ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุ การบัญชี และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินอื่นใดที่มิได้กำ�หนดไว้
ในระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการโดยอนุโลม
ในกรณีที่มีความจำ�เป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือไปจากที่กำ�หนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ขอทำ�ความตกลง
กับกระทรวงการคลัง
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๑ ให้เงินรายได้สถานศึกษาที่มีอยู่ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ เป็นเงินรายได้สถานศึกษาตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙
(นางพรนิภา ลิมปพยอม)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

155

ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๒๗๔๒

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

เรื่อง

การใช้จ่ายเงินและการมอบอำ�นาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล

เรียน

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และผู้อำ�นวยการโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ๑๖๐ โรง

อ้างถึง

หนังสือสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/๒๑๘๖ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำ�เนาประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตรา 
และวิธกี ารนำ�เงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. คำ�สั่งสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๕๐๕/๒๕๕๑
สั่ง ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้แจ้งประกาศหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล
พร้อมทั้งการมอบอำ�นาจการปฏิบัติราชการแทน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เพื่อให้การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา
มีความคล่องตัว เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน สอดคล้องกับการกระจายอำ�นาจ การบริหารและการจัด
การศึกษา จึงยกเลิกประกาศหลักเกณฑ์การใช้จา่ ยเงินและคำ�สัง่ มอบอำ�นาจตามหนังสือทีอ่ า้ งถึง โดยให้ใช้ประกาศ
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตรา  และวิธีการนำ�เงินรายได้สถานศึกษา
ไปจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีเ่ ป็นนิตบิ คุ คลในสังกัดเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
และคำ�สั่งมอบอำ�นาจให้ปฏิบัติร าชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามรายละเอียด
สิ่งที่ส่งมาด้วย แทน
จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งให้สถานศึกษาทราบเพื่อถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายสมเกียรติ ชอบผล)
สำ�นักการคลังและสินทรัพย์
โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๑๑๒, ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๒
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๕๑๑๒, ๐ ๒๒๘๒ ๙๖๕๗
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ประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการนำ�เงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
ด้วย สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการ
ใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล เพื่อให้เกิดความสะดวก คล่องตัว
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  จึงยกเลิกประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตรา  และวิธีการนำ�เงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙
และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ ๘ แห่งระเบียบสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วย
การบริหารจัดการเกีย่ วกับเงินรายได้สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ทีเ่ ป็นนิตบิ คุ คลในสังกัดเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำ�หนดหลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการนำ�เงินรายได้สถานศึกษา
ไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
ดังนี้
๑. การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาให้สถานศึกษาใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาและ
ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการจัดการศึกษา ตามแผนการปฏิบตั งิ านและแผนการใช้จา่ ยเงินรายได้สถานศึกษาทีไ่ ด้รบั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยคำ�นึงถึงความคุม้ ค่า ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
และเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นสำ�คัญ
๒. การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาในส่วนที่เป็นเงินที่มีผู้มอบให้สถานศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์
ชัดแจ้ง ให้นำ�ไปใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้เฉพาะในกิจการที่ผู้มอบระบุวัตถุประสงค์ในการใช้ไว้เท่านั้น
๓. การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษานอกเหนือจากข้อ ๒ ให้สถานศึกษาดำ�เนินการได้ดังต่อไปนี้
๓.๑ รายจ่ายค่าจ้างชั่วคราว เพื่อจ้างครูผู้สอน และพนักงานที่ปฏิบัติงานในลักษณะอำ�นวยการ
ให้ดำ�เนินการคัดเลือกด้วยความโปร่งใส โดยคำ�นึงถึงกรอบอัตรากำ�ลัง วุฒิการศึกษา  อัตราค่าจ้าง และเงื่อนไข
การจ้างให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณตามที่สำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกำ�หนด
๓.๒ รายจ่ายงบดำ�เนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) ยกเว้น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
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การศึกษา ดังนี้

๓.๓ รายจ่ายงบเงินอุดหนุน สำ�หรับช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนและขาดแคลน
๓.๔ รายจ่ายงบลงทุนเฉพาะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพ

- รายการค่าครุภัณฑ์ ที่มีวงเงินต่อหน่วยตํ่ากว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินครั้งหนึ่งตํ่ากว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓.๕ รายจ่ายเพื่อสมทบรายการค่าครุภัณฑ์ หรือรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้เป็นไป
ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณที่ทางราชการกำ�หนด
๔. การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาเพื่อเป็นเงินยืม ให้สถานศึกษาดำ�เนินการได้ ดังต่อไปนี้
๔.๑ การยืมเงินเพือ่ ใช้ทดรองจ่ายในการบริหารจัดการเพือ่ พัฒนาสภาพแวดล้อมและเพือ่ พัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
๔.๒ การยืมเงินเพื่อดำ�เนินงานจัดหารายได้ให้กับสถานศึกษา
๔.๓ การยืมเงินเพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษา
ของบุตร สำ�หรับข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างของสถานศึกษา เฉพาะในส่วนที่สามารถเบิก
จากเงินงบประมาณมาชดใช้เงินรายได้สถานศึกษาได้
๕. ห้ามสถานศึกษาดำ�เนินการสั่งซื้อ สั่งจ้าง และก่อหนี้ผูกพัน เกินวงเงินรายได้สถานศึกษาที่มีอยู่
ณ วันที่ดำ�เนินการ
๖. สถานศึกษารายงานการรับ - จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาตามแบบที่กำ�หนดให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
๗. กรณีสถานศึกษาแห่งใด จำ�เป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือไปจากที่กำ�หนดไว้ในประกาศนี้ ให้ขอ
ความเห็นชอบต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก่อนดำ�เนินการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
(คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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คำ�สั่งสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ ๑๕๐๕ / ๒๕๕๑
เรื่อง มอบอำ�นาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การเงิ น รายได้ ส ถานศึ ก ษามี ค วามคล่ อ งตั ว และเกิ ด ประโยชน์ ต่ อ ผู้ เรี ย น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการกระจายอำ�นาจการบริหารและการจัดการศึกษา จึงเห็นสมควรยกเลิกคำ�สัง่
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ที่ ๑๖๑ / ๒๕๔๙ เรือ่ ง การมอบอำ�นาจเกีย่ วกับเงินรายได้สถานศึกษา 
สั่ง ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้ใช้คำ�สั่งฉบับนี้แทน
อาศั ย อำ � นาจตามความในมาตรา  ๔๕ (๓) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๔๑ แห่งระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำ�เงินส่งคลังในหน้าทีข่ องอำ�เภอ
และกิ่งอำ�เภอ พ.ศ. ๒๕๒๐ ข้อ ๕๑ แห่งระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำ�เงินส่งคลัง
พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๙ แห่งระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๑
แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินรายได้สถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๖ และข้อ ๙
แห่งระเบียบสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานว่าด้วยการบริหารจัดการเกีย่ วกับเงินรายได้สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงมอบอำ�นาจการอนุมัติจ่ายเงิน การอนุมัติ
จ่ายเงินยืม การก่อหนีผ้ กู พัน การสัง่ ซือ้ สัง่ จ้าง และการดำ�เนินการทัง้ ปวงตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกกรณีด้วยเงินรายได้สถานศึกษา ให้บุคคลดังต่อไปนี้ปฏิบัติราชการ
แทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
๑. ผู้อำ�นวยการโรงเรียน หรือผู้อำ�นวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ครั้งละไม่เกิน ๑๕ ล้านบาท
๒. ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งละไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท
๓. ผู้อำ�นวยการสำ�นักการคลังและสินทรัพย์ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งละ
ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท
๔. ผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งละไม่เกิน ๒๕ ล้านบาท
๕. ทีป่ รึกษาทีร่ บั ผิดชอบการปฏิบตั ริ าชการของสำ�นักการคลังและสินทรัพย์ สำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งละไม่เกิน ๓๐ ล้านบาท
๖. รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่รับผิดชอบการปฏิบัติราชการของสำ�นัก
การคลังและสินทรัพย์ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งละไม่เกิน ๔๐ ล้านบาท
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ขั้นพื้นฐาน

นอกเหนื อ จากที่ กำ � หนดไว้ ใ นคำ � สั่ ง นี้ ให้ เ ป็ น อำ � นาจของเลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษา
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
(คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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รายงานการรับ - จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาประจำ�ปีงบประมาณ............................
โรงเรียน...............................................สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา......................................
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ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๒๙๖๘

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๑

เรื่อง  การรับเงินและทรัพย์สินเพื่อการจัดการศึกษา
เรียน  ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และผู้อำ�นวยการโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกทุกโรง
อ้างถึง ๑. หนังสือสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/๑๔๙๘ ลงวันที่
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ และด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๑๖๙๙ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๑
๒. หนังสือสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๒๖๓ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๐
๓. หนังสือสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๑๘๙ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑
ตามหนังสือทีอ่ า้ งถึง สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ได้แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เงินบำ�รุงการศึกษาสถานศึกษา  แนวปฏิบัติในเรื่องการรับบริจาคตลอดจนกำ�ชับ เรื่องการห้ามมิให้รับเงิน
แป๊ะเจี๊ยะระหว่างการรับนักเรียน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในทางปฏิบัติ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ทราบว่ายังมีความเข้าใจที่สับสน
ไม่ชัดเจน มีการดำ�เนินการไปในทางที่แตกต่างไปจากเกณฑ์ที่กำ�หนด ตลอดจนมีการร้องเรียนอยู่เนือง ๆ เพื่อให้
เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน จึงขอซ้อมความเหมาะสมและแนวปฏิบัติ ซึ่งสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะใช้กรอบในการกำ�กับ ติดตาม และวินิจฉัย กรณีเกิดความร้องเรียน
ดังนี้
๑. การรับบริจาค หมายถึง การที่ผู้บริจาคมีความประสงค์จะบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่โรงเรียน
ด้วยความเต็มใจเพื่อการกุศลโดยมิหวังผลตอบแทนใดๆ โรงเรียนสามารถรับบริจาคได้ทั่วไป ยกเว้นช่วงเวลา
การรับนักเรียน ต้องไม่มีการขอรับบริจาคจากผู้ปกครอง ไม่ว่าจะเป็นการขอให้แสดงความจำ�นงหรือรับบริจาค
ผ่านองค์กรอื่นใด เมื่อโรงเรียนได้รับบริจาคแล้วจะต้องออกใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนให้ในทันทีทุกครั้ง และ
ลงบัญชีควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้รับบริจาค เพื่อให้มีหลักฐาน โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ ซึ่งใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนผู้บริจาคสามารถนำ�ไปลดหย่อนภาษีได้
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๒. การรับเงินแป๊ะเจี๊ยะ หมายถึง การรับเงินหรือทรัพย์สินจากผู้ที่มอบให้ในช่วงการรับนักเรียน
โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการแลกเปลี่ยนกับโอกาสเข้าเรียน กรณีดังกล่าวนี้ ไม่ว่าจะมอบให้โรงเรียนผ่านสมาคม
ผู้ปกครอง และครู ผ่านคณะกรรมการสถานศึกษา ถือเป็นการรับเงินหรือทรัพย์สินที่ผิดระเบียบของทางราชการ
๓. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  หมายถึง การรับเงินหรือทรัพย์สินตามโครงการต่างๆ ของ
โรงเรียนเพือ่ ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เพือ่ เสริมสร้างคุณภาพชีวติ ของนักเรียน ตามทีค่ ณะกรรมการสถานศึกษา
เห็นชอบแล้ว ซึ่งผู้ปกครองเห็นว่าบุตรหลานจะได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าว จึงมอบเงินหรือทรัพย์สินให้
โดยความสมัครใจเมื่อโรงเรียนได้รับเงินหรือทรัพย์สินแล้ว จะต้องออกใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนให้ทันที
และลงบัญชีควบคุมการใช้จ่ายเงินให้ถูกต้อง มีหลักฐาน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
๔. การเก็บเงินบำ�รุงการศึกษา  หมายถึง การรับเงินจากผู้ปกครองที่มีความประสงค์ต้องการจะให้
บุตรหลานเพิม่ พูนประสิทธิภาพและคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ วิธกี าร สือ่ อุปกรณ์ และครูผสู้ อนทีท่ �ำ การสอน
เพิม่ เติมจากเกณฑ์มาตรฐานทัว่ ไปของหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เป็นกรณีพเิ ศษโดยความสมัครใจ ซึง่ โรงเรียน
ต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ที่สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำ�หนดโดยเคร่งครัดและพิจารณา
กำ�หนดค่าใช้จ่ายตามความจำ�เป็น ตามหนังสือที่อ้างถึง สำ�หรับใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนผู้ปกครองที่เป็น
ข้าราชการสามารถนำ�ไปเบิกเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการศึกษาของบุตรได้ ตามประเภทและอัตราทีก่ รมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลังกำ�หนด
อนึ่ง ในการเก็บเงินบำ�รุงการศึกษา  โรงเรียนจะต้องปิดประกาศรายการที่จัดเก็บพร้อมทั้งจำ�นวนเงิน
โดยเปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกันในช่วงการรับสมัครนักเรียนและก่อนช่วงเปิดเทอม พร้อมทั้งรายงานให้สำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาทราบ เพื่อทำ�หน้าที่ควบคุม กำ�กับ ดูแลมิให้เกิดข้อร้องเรียน
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ ทราบและแจ้ ง ให้ โรงเรี ย นในสั ง กั ด ทราบเพื่ อ ถื อ ปฏิ บั ติ โ ดยเคร่ ง ครั ด ตลอดจน
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้ทราบทั่วกัน
ขอแสดงความนับถือ
(คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำ�นักการคลังและสินทรัพย์
โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๑๑๒, ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๒
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๕๑๑๒, ๐ ๒๖๒๘ ๘๙๘๘
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ด่วนที่สุด
ที่ ศธ ๐๔๐๐๖ / พิเศษ ๒๒

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
๔  พฤศจิกายน ๒๕๕๔

เรื่อง  การเก็บเงินบำ�รุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร
เรียน  ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต
อ้างถึง

๑. สำ�เนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บเงินบำ�รุงการศึกษาของสถานศึกษา  สังกัด
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำ�นวน ๑ ชุด
๒. หลักเกณฑ์เงินบำ�รุงการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
จำ�นวน ๑ ชุด
๓. สำ�เนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การระดมทรัพยากรของสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำ�นวน ๑ ชุด
๔. แนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา  สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จำ�นวน ๑ ชุด

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บเงินบำ�รุง
การศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และประกาศการะทรวงศึกษาธิการ
เรื่องการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในการนี้ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอให้สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตาม ๑) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บเงินบำ�รุง
การศึกษาสถานศึกษา  สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒) หลักเกณฑ์การเก็บเงินบำ�รุง
การศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การระดมทรัพยากรของสถานศึกษา  สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๔) แนวปฏิบัติ
การระดมทรัพยากรของสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดังสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำ�เนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
สำ�นักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๖๕
โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๕๖

164

(นายชินภัทร ภูมิรัตน)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การเก็บเงินบำ�รุงการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บเงินบำ�รุง
การศึกษาของสถานศึกษา  สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงยกเลิกประกาศดังกล่าวและให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
เพื่ อ ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นของสั ง คมมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
และแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หนั ง สื อ สำ � นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า  ด่ ว นที่ สุ ด
ที่ นร ๐๙๐๑ / ๐๖๘๗ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ เรื่อง การเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการจึงกำ�หนดให้สถานศึกษาในสังกัด
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เก็บเงินบำ�รุงการศึกษาเพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดการเรียนการสอน
นอกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ซึง่ มุง่ เน้นหลักสูตรทีม่ เี นือ้ หาสาระมากกว่าปกติ การสอนด้วยบุคลากร
พิเศษ การสอนด้วยรูปแบบหรือวิธีการที่แตกต่างจากการเรียนการสอนปกติ หรือการสอนที่ใช้สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่จัดหาให้เป็นพิเศษตาม อัตราที่เหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น โดยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นไปด้วยความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน ภายใต้
หลักเกณฑ์ที่สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำ�หนด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
(นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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หลักเกณฑ์การเก็บเงินบำ�รุงการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้ ว ยปั จ จุ บั น สถานศึ ก ษาได้ รั บ เงิ น สนั บ สนุ น จากรั ฐ บาล เพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด การศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และ
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน เป็นต้น แต่ในการจัดการศึกษาสำ�หรับสถานศึกษาทีม่ คี วามพร้อม และศักยภาพ
เป็นสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงต้องการจะเพิ่มพูนประสิทธิภาพและคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนด้วยรูปแบบ
วิธีการ สื่ออุปกรณ์ และบุคลากรที่ทำ�การสอนเพิ่มเติมจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป ของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกรณีพิเศษ โดยมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่รัฐจัดสรรให้ กอปรกับการตอบข้อหารือ
ของสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  เห็นว่า  สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถประกาศ
ให้สถานศึกษาของรัฐในสังกัดเก็บค่าใช้จ่าย เพื่อจัดการศึกษานอกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
ในการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  สถานศึกษาจำ�นวนมากได้จัดการศึกษาโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายตาม
มาตรา  ๔๙ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แล้ว แต่ยังมีสถานศึกษาบางแห่ง
เก็บค่าใช้จ่ายเพื่อจัดการศึกษาเพิ่มเติมจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นกรณีพิเศษ ดังนั้น เพื่อให้การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และมีการส่วนร่วม
สนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมทั้งเป็นการคุ้มครองผู้ปกครองมิให้เกิด
ผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของนักเรียน สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงกำ�หนดหลักเกณฑ์ให้สถานศึกษาถือปฏิบัติดังนี้
ก. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่สามารถเรียกเก็บเงิน
สนับสนุนจากนักเรียนหรือผู้ปกครองได้ เนื่องจากรัฐบาลได้จ่ายเงินงบประมาณเพื่ออุดหนุนให้แล้วดังนี้
๑. ค่าเล่าเรียน
๒. ค่าหนังสือเรียน
๓. ค่าอุปกรณ์การเรียน
๔. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
๕. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวิชาการ ปีละ ๑ ครั้ง
๖. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมคุณธรรม / ชุมนุมลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด ปีละ ๑ ครั้ง
๗. ค่าใช้จ่ายในการไปทัศนศึกษา ปีละ ๑ ครั้ง
๘. ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตร และที่เพิ่มเติมจากหลักสูตรปีละ ๔๐ ชั่วโมง
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๙. ค่าวัสดุฝึก สอน สอบ พื้นฐาน
๑๐. ค่าสมุดรายงานประจำ�ตัวนักเรียน
๑๑. ค่าบริการห้องสมุดขั้นพื้นฐาน
๑๒. ค่าบริการห้องพยาบาล
๑๓. ค่าวัสดุสำ�นักงาน
๑๔. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
๑๕. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
๑๖. ค่าอุปกรณ์กีฬา
๑๗. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียนการสอน
๑๘. ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือดูแลนักเรียน
๑๙. ค่าคู่มือนักเรียน
๒๐. ค่าบัตรประจำ�ตัวนักเรียน
๒๑. ค่าปฐมนิเทศนักเรียน
๒๒. ค่าวารสารโรงเรียน
สำ�หรับรายการที่ ๑๙, ๒๐, ๒๑ และ ๒๒ หากโรงเรียนได้จัดทำ�เป็นลักษณะพิเศษอย่างมีคุณภาพ
สามารถขอรับการสนับสนุนได้โดยประหยัด ตามความเหมาะสมกับเศรษฐกิจของท้องถิ่น
ข. สถานศึกษาทีจ่ ดั การเรียนการสอนนอกเหนือหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ สามารถขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้ตามความสมัครใจ
ของผู้ปกครองและนักเรียน ดังนี้
ที่
๑

๒

รายการ

อัตราการเก็บ / คน / ภาคเรียน

ห้องเรียนพิเศษ EP (English Program)
- ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ไม่เกิน ๓๕,๐๐๐ บาท
ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท

ห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program)
- ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ไม่เกิน ๑๗,๕๐๐ บาท
ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
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ที่
๓

รายการ
ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ และด้านอื่น ๆ
(เช่น ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์
เป็นต้น)

					

อัตราการเก็บ / คน / ภาคเรียน
เท่าที่จ่ายจริง ตามความจำ�เป็น
และเหมาะสมกับสภาพฐานะ
ทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น
ยกเว้นค่าใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษ
ด้านภาษาอังกฤษให้เก็บได้
ไม่เกินครึ่งหนึ่งของห้องเรียน MEP

การเปิดห้องเรียนพิเศษต้องได้รับการอนุมัติจากสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา แล้วแต่กรณี
ค. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถของนักเรียนที่นอกเหนือ
หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สามารถขอรับการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยได้ตามความสมัครใจของผูป้ กครองและนักเรียน
โดยไม่รอนสิทธิ์นักเรียนที่ด้อยโอกาส ดังนี้
ที่

รายการ

อัตราการเก็บ / คน / ภาคเรียน

๑
๒
๓
๔

โครงการพัฒนาทักษะตามความถนัดของนักเรียนนอกเวลาเรียน
ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ
ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก
ค่าเรียนปรับพื้นฐานความรู้

เท่าที่จ่ายจริง ตามความจำ�เป็น
และเหมาะสมกับสภาพฐานะ
ทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น
ทุกรายการรวมกันไม่เกิน
๑,๒๕๐ บาทต่อภาคเรียน

ง. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป
ที่ได้รับงบประมาณจากรัฐ อาจขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง โดยประหยัด ตามความจำ�เป็น
และเหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น ตามความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน ดังนี้
๑. ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
๒. ค่าสาธารณูปโภคสำ�หรับห้องเรียนปรับอากาศ
๓. ค่าสอนคอมพิวเตอร์ กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้
(๑ เครื่อง : นักเรียน ๒๐ คน)
๔. ค่าใช้จ่ายในการจัดร่วมโครงการ โครงงานและกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนเกินมาตรฐานทีร่ ฐั จัดให้
๕. ค่าใช้จ่ายในการไปทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้
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จ. สถานศึกษาที่จัดให้มีการดูแลด้านสวัสดิการ และสวัสดิภาพนักเรียน อาจขอรับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงโดยประหยัด ตามความจำ�เป็น และเหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น
ตามความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน ดังนี้
๑. ค่าประกันชีวิตนักเรียน / ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน
๒. ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
๓. ค่าตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากการให้บริการสาธารณสุขของรัฐ
๔. ค่าอาหารนักเรียน
๕. ค่าหอพัก
๖. ค่าซักรีด
สำ�หรับสถานศึกษาที่จัดให้นักเรียนอยู่ประจำ� สามารถขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ตามข้อ ๑,
๒, ๓, ๔, ๕, และ ๖ ได้เท่าที่จ่ายจริงโดยประหยัด ตามความจำ�เป็น และเหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจ
ของท้องถิ่น
ฉ. สถานศึกษาต้องพิจารณาให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาสให้ได้เรียน โดยไม่รอนสิทธิ์
ที่จะได้รับ ดังนี้
๑. การเรียนกับครูชาวต่างประเทศ หากสถานศึกษามีการจัดให้นกั เรียนทุกคน ควรจัดให้นกั เรียน
ด้อยโอกาสได้เรียนสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง
๒. การเรียนการสอนโดยครูที่สถานศึกษาจ้างหรือโดยวิทยากรภายนอก
๓. ค่าสาธารณูปโภคสำ�หรับห้องเรียนปรับโอกาส
๔. ค่าตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากการให้บริการสาธารณสุขของรัฐ
๕. ค่าเรียนปรับพื้นฐานความรู้
๖. ค่าอาหารนักเรียน
๗. การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ / คุณธรรม / ชุมนุมลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาดและ
การไปทัศนศึกษา
๘. การเรียน การฝึกใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้บริการอินเทอร์เน็ต ปีละ ๔๐ ชั่วโมง
อนึ่ง การเก็บเงินบำ�รุงการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามข้อ ข, ค, ง, จ และ ฉ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้รับอนุมัติ
จากสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาก่อน จึงจะดำ�เนินการขอรับการสนับสนุนได้ โดยให้มกี ารประกาศประชาสัมพันธ์
ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนทราบล่วงหน้า
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การระดมทรัพยากรของสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรกำ�หนดแนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา  สังกัด
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่ อ ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นของสั ง คมมี ส่ ว นร่ ว มในการระดมทรั พ ยากรเพื่ อ จั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ตามมาตรา  ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำ�หนดให้สถานศึกษาในสังกัดสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดมทรัพยากรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน และเป็นไปด้วยความสมัครใจภายใต้หลักเกณฑ์ทสี่ �ำ นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานกำ�หนด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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แนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา
สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้วย ปัจจุบนั การจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนประกอบกับมาตรา ๕๘
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ เปิดโอกาสให้มกี ารระดมทรัพยากรและการลงทุน ด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สนิ
ทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอืน่ และต่างประเทศมาใช้จดั การศึกษา ดังนัน้ เพือ่ ให้การ
ระดมทรัพยากรเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จึงกำ�หนดหลักเกณฑ์ให้
สถานศึกษาถือปฏิบัติดังนี้
๑. สถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากรได้ตามมาตรา  ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ตลอดปี
๒. การระดมทรัพยากรต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ตามความเหมาะสม และความจำ�เป็น
๓. สถานศึกษาต้องแต่งตัง้ คณะกรรมการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาเพือ่ ส่งเสริมและให้แรงจูงใจ
ในการระดมทรัพยากร จากบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
๔. สถานศึ ก ษาต้ อ งเสนอแผนและโครงการในการระดมทรั พ ยากรเพื่ อ ขอความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕. การใช้จ่ายทรัพย์สินและทรัพยากรอื่นที่ได้รับจากการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจะต้อง
สอดคล้องกับโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖. สถานศึกษาต้องรายงานผลการดำ�เนินงานตามโครงการระดมทรัพยากรต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ที่ ศธ. ๐๔๐๐๒ / ว ๒๕๑๑

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

			

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

เรื่อง

เงินรายได้สถานศึกษา

เรียน

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก
ผู้อำ�นวยการศูนย์การศึกษาพิเศษที่เป็นหน่วยเบิก

ด้วยมีหลายหน่วยงานในสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่อง
ของเงินทีไ่ ด้รบั มาจากการขายแบบรูปรายการ ของการจ้างก่อสร้าง / ซ่อมแซม ว่าเงินดังกล่าวสามารถนำ�เข้าเป็น
รายได้สถานศึกษา หรือต้องนำ�ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้วเพื่อให้เกิดความชัดเจนและลดปัญหา
ความสับสนในการปฏิบัติงาน จึงขอแจ้งให้ทราบดังนี้
๑. เงินที่ได้รับจากการขายแบบรูปรายการที่จัดทำ�ขึ้นโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน หรือได้รับจาก
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานถือว่าเป็นทรัพย์สินของรัฐบาลต้องนำ�ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
๒. เงินที่ได้รับจากการขายแบบรูปรายการที่จัดทำ�ขึ้นโดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา  ถือเป็นรายได้
ของสถานศึกษาที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำ�ส่งคลังเป็นรายได้เงินแผ่นดิน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไปด้วย
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมเกียรติ ชอบผล)
รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำ�นักการคลังและสินทรัพย์
โทร. ๐๒ ๒๘๘ ๕๖๓๒
โทรสาร ๐๒ ๖๒๘ ๘๙๘๘
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ความเป็นมา
โครงการจัดการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ
ของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา (ENGLISH PROGRAM)
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันสังคมโลกได้ก้าวสู่ศตวรรษที่ ๒๑ เป็น “สังคมแห่งการเรียนรู้” ซึ่งคนในสังคมจำ�เป็นต้อง
เรียนรู้ตลอดเวลา  การปฏิรูปการศึกษาเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อเตรียมให้คนในชาติมีความสามารถ
ในการปรับตัว ก้าวให้ทนั การเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็ว ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม
และมีความสามารถในการแข่งขัน ภาษาจึงเป็นเรื่องที่มีความสำ�คัญและจำ�เป็นยิ่งในสังคมของการเรียนรู้ที่จะใช้
สื่อกลางของการค้นคว้า  ศึกษาหาความรู้ ทั้งเป็นสื่อกลางของการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน รวมถึงเทคโนโลยี
ที่เข้ามามีบทบาทต่อสังคมปัจจุบันและอนาคตเป็นอันมาก การที่นักเรียนมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ได้ เ ป็ น อย่ า งดี นั บ ว่ า เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การเรี ย นรู้ เ ป็ น อย่ า งยิ่ ง กรมสามั ญ ศึ ก ษาได้ เ ห็ น ความสำ � คั ญ ของ
การเปลี่ยนแปลง จึงได้จัดโครงการการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ (ENGLISH PROGRAM) ตามหลักสูตร
มัธยมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการขึ้นในโรงเรียนมัธยมศึกษานอกจากจะสนองตอบต่อความต้องการของ
ผูป้ กครอง ชุมชน และสังคมแล้ว ยังเป็นการเติมเต็มให้กบั นักเรียนได้พฒ
ั นาเต็มศักยภาพด้านความรูค้ วามสามารถ
และทักษะทางภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
๑.
๒.
๓.
๔.

เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับสากล
เพื่อสนับสนุนให้ครู อาจารย์ และบุคลากรของโรงเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เต็มตามศักยภาพ
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของโรงเรียนในโครงการ

เป้าหมาย

๑. ผูเ้ รียนมีความรูภ้ าษาอังกฤษดีขนึ้ มีความเชือ่ มัน่ ในตนเอง สามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจำ�วัน
กับการสื่อสาร ค้นคว้าศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองให้รู้วิธีคิด วิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหาได้ มีจิตสำ�นึกต่อตนเอง ชุมชน
สังคม และโลกมากขึ้น โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง
๓. โรงเรียนที่ดำ�เนินโครงการจัดการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษจะเป็นต้นแบบในการพัฒนา
การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนอื่นได้เป็นอย่างดี
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ขั้นตอนการดำ�เนินงาน
๑. โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดกรมสามัญศึกษาที่มีความประสงค์จะจัดโครงการจัดการเรียน
การสอนภาคภาษาอังกฤษ (ENGLISH PROGRAM) ได้ศกึ ษาและประเมินความพร้อมของโรงเรียนตามหลักเกณฑ์
ของโครงการจัดการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษของกรมสามัญศึกษา
๒. โรงเรี ย นจั ด ทำ � โครงการจั ด การเรี ย นการสอนภาคภาษาอั ง กฤษ (ENGLISH PROGRAM)
ตามรายละเอียดที่กรมสามัญศึกษากำ�หนด
๓. โรงเรียนเสนอโครงการผ่านตามลำ�ดับคืนกรมสามัญศึกษา  ภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ของทุกปี
ก่อนปีการศึกษาที่จะเริ่มดำ�เนินการเรียนการสอนเพื่อขออนุมัติ
๓.๑ โรงเรียนจะต้องได้รับการอนุมัติโครงการก่อนจึงจะจัดการเรียนการสอนตามโครงการได้
๓.๒ โรงเรียนเสนอโครงการให้พิจารณาหลังจากวันที่กำ�หนดไว้ในข้อ ๒
๓.๓ หากโรงเรียนใดที่ได้รับอนุมัติแล้วไม่ดำ�เนินการภายใน ๒ ปี ให้ถือว่าโครงการนั้นสิ้นสุด
๔. กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการของโรงเรียนที่เสนอมาตามหลักเกณฑ์
โครงการจัดการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษของกรมสามัญศึกษา เพื่อเสนอกรมสามัญศึกษาอนุมัติ
๕. กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งหรือมอบหมายให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงาน
โครงการของโรงเรียน เพือ่ เป็นข้อมูลในการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการดำ�เนินงานของโครงการให้มปี ระสิทธิภาพ
งบประมาณ
ค่าใช้จา่ ยของนักเรียนให้โรงเรียนเก็บเงินสนับสนุนบำ�รุงการศึกษาจากนักเรียนเพิม่ ขึน้ จากเงินอุดหนุน
การศึกษาที่รัฐจัดให้ แต่เมื่อรวมกันไม่เกินจำ�นวน ดังต่อไปนี้
๑. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่เกินคนละ ๓๕,๐๐๐ บาท / ภาคเรียน
๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่เกินคนละ ๔๐,๐๐๐ บาท / ภาคเรียน
การติดตามประเมินผล
๑. ประเมินผลก่อนการดำ�เนินการ เพื่อศึกษาสภาพความพร้อมของโรงเรียนที่จะขอเปิดโครงการ
รวมถึงความคิดเห็นและแนวทางการดำ�เนินงาน
๒. ประเมินผลระหว่างการดำ�เนินการ เพื่อให้การสนับสนุนและแก้ไขปัญหาอันจะเกิดขึ้นระหว่าง
การดำ�เนินงาน
๓. ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา
- ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- ทำ�การวิจัย เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในโครงการและนักเรียนภาคปกติ
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
กรมสามัญศึกษา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนการใช้ภาษาอังกฤษ มีความรู้และทักษะในภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น
มีความเชื่อมั่นและสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำ�วันได้
๒. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าศึกษาหาความรู้ได้มากขึ้น
๓. โรงเรียนที่จัดโครงการจัดการเรียนการสอนภาควิชาภาษาอังกฤษ สามารถพัฒนาและเผยแพร่
เทคนิคการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนอื่นได้

ผู้เสนอโครงการ

(นายวิพากย์ โรจนแพทย์)
ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและสื่อการศึกษา
กรมสามัญศึกษา

แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

175

คำ�สั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ วก ๑๐๖๕ / ๒๕๔๔
เรื่อง ให้ใช้นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษของสถานศึกษาทั้งภาครัฐ
และเอกชน ภายใต้การบริหารจัดการของหน่วยงานต้นสังกัดเป็นไปอย่างมีคณ
ุ ภาพมีความเท่าเทียมและเป็นธรรม
สอดคล้องกับหลักการและจุดหมายของหลักสูตรแต่ละระดับและเป็นไปตามนโยบายของรัฐ
ฉะนั้น อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา  ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๕๓๔ กระทรวงศึกษาธิการจึงให้ใช้นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ดังรายละเอียดที่แนบท้ายคำ�สั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
ลงชื่อ สิริกร มณีรินทร์
(นางสิริกร มณีรินทร์)
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
แนบท้ายคำ�สั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ วก ๑๐๖๕ / ๒๕๔๔
ลงวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
นโยบาย

เพื่อให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรระดับก่อนประถมศึกษา  ประถมศึกษา  และ
มัธยมศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึง่ กำ�หนดจัดเป็นภาษาไทยสามารถจัดเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
มีความเท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม กระทรวงศึกษาธิการจึงกำ�หนดนโยบาย ดังนี้
๑. การจั ด การเรี ย นการสอนเป็ น ภาษาอั ง กฤษ ถื อ เป็ น ทางเลื อ กหนึ่ ง ของการจั ด การศึ ก ษา
โดยให้สถานศึกษาจัดได้เป็นบางวิชาเท่านั้น
๒. ในกรณีที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มจาก
ผู้ปกครอง สถานศึกษาต้องจัดเงินส่วนหนึ่งเป็นกองทุนสำ�หรับนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ความสามารถให้ได้เรียน
ตามต้องการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำ�หนด
๓. การบริหารจัดการการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษต้องเอือ้ ไปยังระบบการจัดการเรียนการสอน
เป็นภาษาไทยในเรื่องการใช้สื่อ อุปกรณ์ การใช้ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ห้องปฏิบัติการวิชาการอื่น ๆ
และบุคลากรในสถานศึกษา
๔. การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษต้องคงไว้ซึ่งความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ภาษาไทย ศิลปะไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และวัฒนธรรมไทย
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๕. การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ต้องมีการกำ�กับ ติดตาม และประเมินผล อย่างเป็น
ระบบ เป็นระยะ ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
๖. การเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
ให้หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้กำ�หนดและตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
๗. การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษต้องดำ�เนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวง
ศึกษาธิการกำ�หนด และเป็นไปตามข้อกำ�หนดในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หลักเกณฑ์และวิธีการ
การบริหารจัดการ
๑. สถานศึ ก ษาที่ มี ค วามพร้ อ มสามารถจั ด การเรี ย นการสอนเป็ น ภาษาอั ง กฤษได้ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ
ก่อนประถมศึกษาเป็นต้นไป สถานศึกษาใดประสงค์จะจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องเสนอโครงการ
ให้หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาตามลำ�ดับขั้น ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ก่อนการเปิด
การสอน หน่วยงานต้นสังกัดต้องกำ�หนดหัวข้อเรื่อง และวิธีการในการเขียนโครงการ
๒. การขออนุมัติโครงการ
๒.๑ สถานศึกษาเสนอโครงการต่อหน่วยงานต้นสังกัดตามลำ�ดับ
๒.๒ หน่วยงานต้นสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการ
๒.๓ คณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมของสถานศึกษา
๒.๔ คณะกรรมการประเมินผลการตรวจสอบ และแจ้งผลการประเมินต่อหน่วยงานต้นสังกัด
๒.๕ หน่วยงานต้นสังกัดให้ความเห็นชอบ
๒.๖ หน่วยงานต้นสังกัดเสนอขออนุมัติต่อกระทรวงศึกษาธิการ
๓. สถานศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ดำ�เนินการโครงการแล้ว ให้ดำ�เนินการภายใน ๒ ปี ถ้าไม่ดำ�เนินการ
ภายในเวลาที่กำ�หนด ให้ถือว่าโครงการนั้นสิ้นสุด
๔. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษแล้วมีความประสงค์จะหยุดดำ�เนินการ
ต้องแจ้งต่อหน่วยงานต้นสังกัดและผูป้ กครองนักเรียนล่วงหน้า อย่างน้อย ๒ ปี ทัง้ นี้ ต้องคำ�นึงถึงการจบตัวประโยค
ของนักเรียนชั้นสุดท้ายที่รับเข้าเรียนด้วย
๕. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสองกลุ่ม คือ กลุ่มที่จัดเป็นภาษาไทย และกลุ่มที่จัดเป็น
ภาษาอังกฤษ ต้องกำ�หนดให้มีกิจกรรมการพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษ สำ�หรับกลุ่มที่จัดเป็นภาษาไทยไว้ใน
โครงการอย่างต่อเนื่อง จนสามารถสอนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารได้เหมือนเจ้าของภาษา
๖. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษต้องจัดให้มีคณะกรรมการของสถานศึกษา
ดำ�เนินการตรวจสอบและทบทวนการดำ�เนินงานของสถานศึกษาทั้งระบบโดยมุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียน
ทั้งคุณลักษณะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แล้วจัดทำ�เป็นรายงานประจำ�ปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและ
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ต่อเนื่อง
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๗. เวลาและวิชาที่เปิดสอน
๗.๑ ระดับก่อนประถมศึกษา
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของเวลาที่จัดกิจกรรม
๗.๒ ระดับประถมศึกษา
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และพลศึกษา โดยคำ�นึงถึงความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาของศาสตร์นั้นควบคู่กับภาษาอังกฤษ
๗.๓ ระดับมัธยมศึกษา
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ทกุ วิชา ยกเว้นวิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษา 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย กฎหมายไทย ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
๘. ครูผู้สอน
๘.๑ ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา  ครูผู้สอนที่เป็นชาวต่างชาติต้องสามารถ
ออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามสำ�เนียงของเจ้าของภาษา  และใช้ภาษาไทยในการสื่อสารง่าย ๆ ได้ หรือ
จัดให้มีครูไทยที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเข้าไปมีส่วนร่วมตลอดเวลา
๘.๒ จัดให้ครูผู้สอนทำ�สัญญาปฏิบัติงาน ให้ครบ ๑ ปีการศึกษาเป็นอย่างน้อยและมีบทลงโทษ
ที่เข้มงวดหากละเมิดสัญญา
๘.๓ ครูผสู้ อนทุกคนต้องจบปริญญาตรีเป็นอย่างน้อย และต้องมีหลักฐานการศึกษาในสาขาวิชา 
ที่จะสอนหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
๘.๔ ครูผสู้ อนทีไ่ ม่ใช่เจ้าของภาษาต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทัง้ การฟัง การพูด
การอ่าน และการเขียน ในการสื่อสารได้เหมือนเจ้าของภาษา และได้คะแนนสอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ หรือ
IELTS ไม่น้อยกว่า ๕.๕
๘.๕ ครูผสู้ อนทุกคนต้องมีความรูค้ วามเข้าใจเด็กและวิธกี ารจัดการเรียนการสอนโดยมีหลักฐาน
ทางการศึกษาด้านการสอนไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต
๘.๖ ครูผู้สอนชาวต่างประเทศต้องได้รับการอบรมด้านหลักสูตรของประเทศไทย ภาษาและ
วัฒนธรรมไทย อย่างน้อย ๑๕ ชั่วโมง
๘.๗ สถานศึกษาต้องจัดให้ครูผู้สอนทุกคนทั้งที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย และภาษา
อังกฤษ ได้ศกึ ษาวิธกี ารจัดการเรียนการสอนซึง่ กันและกัน เพือ่ ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียน
เป็นสำ�คัญที่สุด
๘.๘ ครูผสู้ อนทุกคนต้องมีโอกาสได้รบั การพัฒนา โดยได้รบั การฝึกอบรมศึกษาดูงานในประเทศ
หรือต่างประเทศ อย่างน้อย ๓ ปีต่อครั้ง
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๙. การรับนักเรียน
๙.๑ รับนักเรียนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
๙.๒ สถานศึกษาสามารถกำ�หนดเงื่อนไขความสามารถของผู้เรียนได้ตามความเห็นชอบของ
หน่วยงานต้นสังกัด
๙.๓ ให้สถานศึกษาคัดเลือกนักเรียนทีม่ คี วามสามารถผ่านเกณฑ์ได้เข้าเรียนโดยไม่เก็บค่าใช่จา่ ยเพิม่
อย่างน้อย ๓% ของจำ�นวนนักเรียนในโครงการ
๙.๔ การจัดจำ�นวนนักเรียนแต่ละห้องควรเป็นดังนี้
- ระดับก่อนประถมศึกษา ไม่เกินห้องละ ๒๕ คน
- ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ไม่เกินห้องละ ๓๐ คน
- ระดับวิชาชีพ (ปวช.) ไม่เกินห้องละ ๓๐ คน
- ระดับวิชาชีพ (ปวส.) ไม่เกินห้องละ ๓๐ คน
๑๐. การเก็บค่าเล่าเรียนและการตั้งกองทุน
๑๐.๑ การกำ � หนดอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มการเรี ย น ค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น ในสถานศึ ก ษาเอกชน
และค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มจากการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยในสถานศึกษาของรัฐ ให้หน่วยงานต้นสังกัด
สถานศึกษาเป็นผู้กำ�หนดในอัตราที่เหมาะสม
๑๐.๒ สถานศึกษาและกรรมการสถานศึกษาต้องจัดตั้งกองทุน เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนที่ไม่ได้
อยู่ในโครงการและมีความสามารถผ่านเกณฑ์ ให้เข้าเรียนในโครงการอย่างน้อย ๓% ของจำ�นวนนักเรียนแต่ละปี
และเพื่อใช้ดอกผลจากกองทุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างนักเรียนในโครงการกับ
นักเรียนที่เรียนเป็นภาษาไทย
๑๑. การจัดทรัพยากรและกิจกรรมของสถานศึกษา
๑๑.๑ สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้องบริหารจัดการ
บุคลากร สื่อ วัสดุอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ และสถานที่ต่าง ๆ ให้ครูและนักเรียนทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
และอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะสถานศึกษาของรัฐซึ่งใช้งบประมาณของรัฐ ต้องดูแลให้เกิดความเป็นธรรม
อย่างแท้จริง
๑๑.๒ สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสองกลุ่มต้องจัดให้นักเรียนทำ�กิจกรรมร่วมกัน เช่น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโรงเรียน/ชุมชน โดยเฉพาะกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นไทย ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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การจัดการเรียนการสอน
๑. สถานศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สอดคล้องกับนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. การจัดการเรียนการสอน ควรจัดในบริบทของความเป็นไทยผสมผสานความเป็นสากล โดยมุง่ เน้น
ความรักท้องถิ่น ประเทศชาติ และความเป็นไทย
๓. สถานศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนทุกวิชา  โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ที่ดีงาม สร้างความมั่นใจ และส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าใช้ภาษาในการสื่อสาร
๔. การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในระดับก่อนประถมศึกษา ต้องคำ�นึงถึงความสามารถ
พื้นฐานในการใช้ภาษาไทยของผู้เรียน ความพร้อม ความสนใจที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ควรจัดกิจกรรมง่ายๆ
ที่ทำ�ให้นักเรียนมีความสุข สนุกสนาน สร้างความกระตือรือร้น และประสบความสำ�เร็จ เช่น การร้องเพลง
การฟังนิทานประกอบภาพ การเล่น บทบาทสมมุติ การเล่นเกมการศึกษา เป็นต้น
สื่อการเรียนการสอน
๑. สถานศึกษาต้องจัดให้มหี ลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับทีเ่ ปิดสอนทัง้ ฉบับภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ให้ครูทุกคนได้ศึกษา
๒. สถานศึกษาจัดหาหนังสือเรียนที่เป็นภาษาไทยครบถ้วน ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการ
กำ�หนด อย่างน้อย ๑๐ ชุด ไว้ในห้องสมุด
๓. ในกรณีที่สถานศึกษาจัดทำ�หนังสือเรียนขึ้นเอง และมีการบังคับซื้อหนังสือเรียนนั้นต้องได้รับ
อนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการก่อน
๔. สถานศึกษาต้องจัดหาเอกสารประกอบการเรียนการสอน หนังสือแบบฝึกหัดหรือหนังสืออ่านเพิ่มเติม
ทีเ่ ป็นภาษาอังกฤษครบทุกวิชาในจำ�นวนทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับเนือ้ หาสาระตามหลักสูตร โดยระบุรายการ
จำ�นวนหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
๕. สถานศึกษาต้องจัดให้มีอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ที่ทันสมัยให้สอดคล้อง
กับเนื้อหาสาระที่เรียนอย่างครบถ้วนและเพียงพอ และจัดบริการใช้สื่อดังกล่าวให้ผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์
ได้อย่างเต็มที่
ห้องปฏิบัติการและอาคารสถานที่
สถานศึกษาต้องจัดให้มีห้องเรียน ห้องประกอบ ห้องปฏิบัติการ และโรงฝึกงานสำ�หรับนักเรียน
ตามเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยงานต้นสังกัดเป็นอย่างน้อย
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การวัดและประเมินผลการเรียน
๑. การวัดและประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผล
การเรียนตามหลักสูตร/ข้อกำ�หนดในหลักสูตร โดยจัดทำ�หลักสูตรแสดงผลการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ สำ�หรับ
ผลสัมฤทธิ์ด้านการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ต้องใช้การสอบ TOEFL หรือ IELTS
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำ�หนด
๒. สถานศึกษาต้องให้ความสำ�คัญกับการประเมินผลด้านคุณธรรมจริยธรรมและด้านคุณลักษณะ
ทีพ่ งึ ประสงค์ของผูเ้ รียน ตลอดระยะเวลาการเรียนการสอน มีการประเมินเพือ่ การปรับปรุงแก้ไขให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นา
ครบทุกด้านเต็มตามศักยภาพ และจัดทำ�ผลการประเมินไว้เป็นหลักฐาน
การกำ�กับ ติดตาม และประเมินโครงการ
๑. กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษาต้องจัดให้มกี ารกำ�กับ ติดตาม และประเมินผล
โครงการการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งในด้านความพร้อมในการเตรียมการของสถานศึกษา 
การบริหารการจัดการ การดำ�เนินงานของสถานศึกษาและคุณภาพของผู้เรียน
๒. กระทรวงศึกษาธิการต้องส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพของการจัด
การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการดำ�เนินงานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
การลดค่าใช้จ่าย คุณภาพของครูผู้สอน และวิธีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
๓. กระทรวงศึกษาธิการต้องส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
หมายเหตุ สำ�หรับการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในสถานศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้ใช้นโยบายและหลักเกณฑ์วิธีการนี้ไปจนกว่าจะโอนไปอยู่ในระดับอุดมศึกษา
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คำ�สั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ สพฐ. ๔๓/๒๕๔๖
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
ด้ ว ยกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเห็ น สมควรแก้ ไขและเพิ่ ม เติ ม ข้ อ ความในเอกสารแนบท้ า ยคำ � สั่ ง
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ วก ๑๐๖๕ / ๒๕๔๔ สั่ง ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เรื่อง ให้ใช้นโยบาย หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้
๑. ให้แก้ไขและเพิ่มเติมข้อความในเอกสารแนบท้ายคำ�สั่งฯ เรื่อง นโยบายเป็นดังนี้
“เพือ่ ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการระดับก่อนประถมศึกษา 
ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ และเรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า 
English Program : EP ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ มีความเท่าเทียม และเป็นธรรม กระทรวงศึกษาธิการจึงกำ�หนดนโยบาย
ดังนี้”
๒. ให้แก้ไขและเพิ่มเติมข้อความในเอกสารแนบท้ายคำ�สั่งฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในหัวข้อ
การบริหารจัดการ ข้อ ๒.๖ ข้อ ๘.๔ ข้อ ๘.๕ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๐.๒ โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒.๖ หน่วยงานต้นสังกัดเสนอขออนุมัติต่อกระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ”
“ข้อ ๘.๔ ครูผู้สอนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง
การพูด การอ่าน การเขียน ในการสื่อสารเหมือนเจ้าของภาษา และได้คะแนนสอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า  ๕๕๐
หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า ๕.๕ หรือ TOEIC ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ หรือได้รับหลักฐานการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
เทียบเท่าเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นจากสถาบันภาษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง”
“ข้อ ๘.๕ ครู ผู้ ส อนทุ ก คนต้ อ งมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเด็ ก และวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอน
โดยมีหลักฐานการศึกษาด้านการสอนไม่น้อยกว่า  ๑๕ หน่วยกิต หรือหลักฐานที่แสดงว่าได้ผ่านการอบรม
ด้านวิชาการศึกษาจากหน่วยงานหรือสถาบันทีก่ ระทรวงศึกษาธิการรับรองไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ หน่วยกิต หากยังไม่ได้รบั
การศึกษา ผ่อนผันให้เข้ารับการศึกษาภายในระยะเวลา ๑ ปี หรือมีประกาศนียบัตรวิชาชีพครู หรือมีประสบการณ์
การสอนไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยได้รับการรับรองจากหน่วยงานเดิม”
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“ข้อ ๑๐ การเก็บค่าเล่าเรียนและการจัดสรรงบประมาณ”
“ข้อ ๑๐.๒ สถานศึกษาและกรรมการสถานศึกษาต้องจัดสรรงบประมาณจำ�นวนหนึง่ ให้เพียงพอ
ต่อการสนับสนุนให้นกั เรียนทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นโครงการและมีความสามารถผ่านเกณฑ์ให้เข้าเรียนในโครงการอย่างน้อย
๓% ของจำ�นวนนักเรียนแต่ละปี และเพื่อใช้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนปกติ”
๓. ให้แก้ไขและเพิ่มเติมข้อความในเอกสารแนบท้ายคำ�สั่งฯ เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียน
ข้อ ๑ โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑ การวัดและประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร/ข้อกำ�หนดในหลักสูตร โดยจัดทำ�หลักฐานแสดงผลการเรียนเป็น
ภาษาอังกฤษ สำ�หรับผลสัมฤทธิด์ า้ นการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ต้องใช้การสอบ TOEFL
หรือ IELTS หรือ TOEIC ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำ�หนด”
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
ลงชื่อ ปองพล อดิเรกสาร
(นายปองพล อดิเรกสาร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

184

แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ กค ๐๔๑๕/๓๓๑๑
				
			

กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กท. ๑๐๔๐๐

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖

เรื่อง  การใช้เงินนอกงบประมาณในการจ้างครูชาวต่างชาติ
เรียน  อธิบดีกรมสามัญศึกษา
อ้างถึง ๑. หนังสือกรมสามัญศึกษา ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๘๐๓/๑๓๒๔๕ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๕
๒. หนังสือกรมสามัญศึกษา ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๘๐๓/๑๗๙๖๕ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๕
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมสามัญศึกษาขออนุมัติให้โรงเรียนในสังกัดใช้เงินนอกงบประมาณ (เงินบำ�รุง
การศึกษา) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้
๑. ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ
๑.๑ สอนระดับมัธยมศึกษา วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป อัตราค่าจ้างไม่เกินเดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาทต่อราย
๑.๒ สอนระดับมัธยมศึกษา วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป เป็นรายคาบ ไม่เกินคาบละ ๘๐๐ บาท
๒. ค่ า ใช้ จ่ า ยในการพานั ก เรี ย นไปทั ศ นศึ ก ษาต่ า งประเทศตามโครงการจั ด การเรี ย นการสอน
โดยครูเจ้าของภาษา ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว อนุมตั ใิ ห้เบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินบำ�รุงการศึกษา) เป็นค่าใช้จา่ ย
ต่าง ๆ ได้ดังนี้
๑. ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ ปฏิบัติหน้าที่สอน
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อัตราค่าจ้างไม่เกินเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาทต่อราย
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราค่าจ้างไม่เกินเดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาทต่อราย
๒. ค่าตอบแทนครูชาวต่างชาติ ปฏิบัติหน้าที่สอน
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นรายคาบ ไม่เกินคาบละ ๖๐๐ บาท
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นรายคาบ ไม่เกินคาบละ ๘๐๐ บาท
๓. ค่าใช้จ่ายสำ�หรับนักเรียนในการไปทัศนศึกษาต่างประเทศตามโครงการจัดการเรียนการสอน
โดยครูเจ้าของภาษา ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงภายในวงเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
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๔. สำ�หรับครู - อาจารย์ที่เดินทางไปดูแลนักเรียนที่เดินทางไปทัศนศึกษาดังกล่าว เนื่องจากการจัด
การเรียนการสอนดังกล่าวเป็นโครงการตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นเงินโครงการต่อเนื่อง
จึงเห็นควรให้เบิกจ่ายเงินงบประมาณ
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำ�เนินการต่อไป พร้อมนี้ได้แจ้งให้สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ
ด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ สุภา ปิยะจิตติ
(นางสาวสุภา ปิยะจิตติ)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กลุ่มงานพัฒนาระบบลูกจ้าง
โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๓๑๑๖
โทรสาร. ๐ ๒๒๗๑ ๓๑๑๕
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ข้อควรตระหนัก
การดำ�เนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
จะประสบความสำ�เร็จได้ดีมีประเด็นที่เกี่ยวข้องควรตระหนักหรือระมัดระวัง ดังนี้
การบริหารจัดการ
๑. ควรดำ�เนินงานโครงการโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ตั้งแต่การวางแผนร่วมกัน รวมทั้ง
การชื่นชมในความสำ�เร็จร่วมกัน
๒. ควรจัดโครงสร้างการบริหารงานให้ผู้บริหารโรงเรียนเป็นประธานโครงการ ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
เป็นผูร้ บั ผิดชอบโครงการ เพือ่ ให้มอี �ำ นาจในการตัดสินใจและสัง่ การทีจ่ ะส่งผลต่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. สร้างความเข้าใจแก่ครูเกี่ยวกับการดำ�เนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษให้ตรงกัน
๔. ควรสร้างแรงจูงใจ ใช้ศิลปะในการบริหารงาน กำ�หนดมาตรการ และจัดสวัสดิการที่เหมาะสม
เพื่อป้องกันครูชาวต่างประเทศยกเลิกสอนระหว่างปี
๕. ผู้รับผิดชอบโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
ควรมีคุณสมบัติที่สำ�คัญ คือ มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี มีความเสียสละ มุ่งประโยชน์เพื่อนักเรียน
และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
๖. การบริหารด้านการเงิน เป็นเรื่องที่ควรระมัดระวังอย่างยิ่ง ผู้ปกครองอาจคาดหวังใช้จ่ายเงิน/
สนับสนุนการจัดโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้น
ข้อมูลทางด้านการเงินต้องชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดเวลา การบริหารการเงินควรให้ตัวแทนผู้ปกครอง
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้วย
การสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง
๑. ชี้แจงให้ผู้ปกครองเข้าใจและรับรู้ตรงกันว่า โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวง
ศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ เกิดขึ้นได้เพราะการสนับสนุนของภาครัฐและเงินบริจาคของผู้ปกครองร่วมกัน
๒. ผูป้ กครองและนักเรียนต้องเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ ทีม่ งุ่ ฝึกให้นกั เรียนทีม่ คี วามสามารถ
และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนา ทักษะด้านความคิด ทักษะด้านการเรียนรู้ และทักษะการปฏิบัติ
ทั้งนี้ภายใต้วัฒนธรรมไทย
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การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ควรจัดกิจกรรมให้นักเรียนและครูในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษและในหลักสูตรปกติ ได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดความแปลกแยก เช่น การเข้าค่าย
ธรรมมะ ลูกเสือ - เนตรนารี กิจกรรมกลุ่มสี กิจกรรมชมรม เป็นต้น
การสร้างความสำ�นึกให้แก่นักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ ให้เข้าใจและตระหนักตรงกันว่าการเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ มิได้แยกมาเป็นส่วนต่างหาก แต่ยงั มีสว่ นร่วมในการดำ�เนินการทัง้ ผูบ้ ริหาร
ครูผู้สอน ทรัพยากร อาคารสถานที่ต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ งบประมาณเงินรายหัวก็ใช้บริหารร่วมกัน
ดังนัน้ นักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ก็เป็นนักเรียนปกติ
ของโรงเรียน จึงต้องร่วมกันทำ�กิจกรรมของโรงเรียนตามปกติ
ครูชาวต่างประเทศ
๑. ต้องแจ้งครูชาวต่างประเทศให้ทราบล่วงหน้า  เมื่อมีการ ลด เปลี่ยนแปลงเวลาการสอน หรือ
การทำ�กิจกรรมต่าง ๆ เพราะชาวต่างประเทศมีวัฒนธรรมการทำ�งานตรงต่อเวลา
๒. ทำ�ความเข้าใจกับครูชาวต่างประเทศเกีย่ วกับการนิเทศภายในโรงเรียน การร่วมกิจกรรมในโรงเรียน
ที่นอกเหนือจากการเรียนการสอน การปฏิบัติตนให้เข้าใจวัฒนธรรมของไทยโดยจัดทำ�ข้อตกลงในสัญญาจ้าง
ให้ชัดเจน

188

แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำ�สั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๑๐ / ๒๕๕๙
เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
โดยที่ ไ ด้ ป รากฏข้ อ เท็ จ จริ ง ถึ ง สภาพปั ญ หาในการจั ด การศึ ก ษาในส่ ว นภู มิ ภ าคของประเทศว่ า 
เกิดจากปัญหาการสั่งการและการบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่เป็นเอกภาพเป็นปัญหาสำ�คัญ ดังนั้น
เพือ่ ประโยชน์ในการปฏิรปู ระบบการศึกษาให้สามารถขับเคลือ่ นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงู สุดต่อ
การพัฒนาประเทศ อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จึงมีคำ�สั่ง ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ประกอบด้วย
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการ
(๓) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นกรรมการ
(๔) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นกรรมการ
(๕) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นกรรมการ
(๖) เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นกรรมการ
(๗) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๒ ให้คณะกรรมการขับเคลือ่ นการปฏิรปู การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมภิ าคมีอ�ำ นาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) กำ�หนดทิศทางในการดำ�เนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด
(๒) วางแผนงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค
หรือจังหวัด
(๓) พิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค
หรือจังหวัด
(๔) แต่งตัง้ โอน หรือย้ายผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา หรือผูป้ ฏิบตั งิ าน
ในตำ�แหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด ทั้งนี้ ตามประเภทหรือ
ระดับตำ�แหน่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำ�หนด
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(๕) สัง่ ให้ผบู้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา หรือผูป้ ฏิบตั งิ านในตำ�แหน่งต่าง ๆ
ในหน่ ว ยงานของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในระดั บ ภู มิ ภ าคหรื อ จั ง หวั ด หยุ ด การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ห รื อ ให้ พ้ น
จากตำ�แหน่ง
(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำ�งานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจำ�เป็น
(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำ�งานตามข้อ ๗ (๗)
(๘) เชิญข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคล
ทีเ่ กีย่ วข้องมาสอบถามข้อเท็จจริง รวมทัง้ เรียกเอกสารจากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องมาเพือ่ ประกอบ
การพิจารณา
ในระหว่างที่ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา  หรือผู้ปฏิบัติงานในตำ�แหน่งต่าง ๆ
ถูกสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือถูกสั่งให้พ้นจากตำ�แหน่งตาม (๕) บุคคลนั้นไม่อาจได้รับเงินค่าตอบแทน
หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในตำ�แหน่งที่ถูกสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือถูกสั่งให้พ้นจากตำ�แหน่งนับแต่
วันที่ได้รับทราบคำ�สั่ง
ในกรณีที่มีบทบัญญัติใดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำ�หนด
ให้องค์กรใดมีอำ�นาจหน้าที่ตาม (๔) มิให้นำ�บทบัญญัตินั้นมาใช้บังคับแก่องค์กรซึ่งมีอำ�นาจหน้าที่ดังกล่าว
ข้อ ๓ ให้สำ�นักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบงานธุรการ ของคณะกรรมการ
ขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในภู มิ ภ าค คณะอนุ ก รรมการ และคณะทำ � งาน
ตามข้อ ๒ (๖) และให้การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ และ
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอื่น ๆ ที่จำ�เป็น ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ
โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณของสำ�นักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ ๔ ให้ ยุ บ เลิ ก คณะกรรมการเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา  ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และให้โอนอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นอำ�นาจหน้าที่ของ กศจ. ของจังหวัดนั้น ๆ ตามคำ�สั่งนี้
บรรดาบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำ�สัง่ หรือมติคณะรัฐมนตรีใด
ที่อ้างถึงคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคำ�สั่งนี้
ข้อ ๕ ให้ยบุ เลิก อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และให้โอนอำ�นาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปเป็นอำ�นาจหน้าที่ของ กศจ. ของจังหวัดนั้น ๆ ตามคำ�สั่งนี้
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บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำ�สั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี
ใดที่อ้างถึง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคำ�สั่งนี้
ข้อ ๖ ในแต่ละจังหวัด ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กศจ.” ประกอบด้วย
(๑) ผูว้ า่ ราชการจังหวัด หรือรองผูว้ า่ ราชการจังหวัดทีไ่ ด้รบั มอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) ศึกษาธิการภาคในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และผู้แทนสำ�นักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นกรรมการ
(๔) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธาน
หอการค้าจังหวัด ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และวัฒนธรรมจังหวัด เป็นกรรมการ
(๕) ผู้ แ ทนภาคประชาชนในท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารแต่ ง ตั้ ง
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จำ�นวน
สองคน เป็นกรรมการ
(๖) ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ง โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จำ�นวน
สองคน เป็นกรรมการ
(๗) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ซึง่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตัง้ จากผูท้ รงคุณวุฒิ
ด้านกฎหมาย ด้านบริหารงานบุคคล หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จำ�นวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ
(๘) ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร สำ � หรั บ กรุ ง เทพมหานคร
ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคทำ�หน้าที่เป็น กศจ.
ข้อ ๗ นอกจากอำ�นาจหน้าที่ที่รับโอนมาตามข้อ ๔ และข้อ ๕ ให้ กศจ. มีอำ�นาจหน้าที่ในแต่ละเขต
จังหวัดดังต่อไปนี้
(๑) กำ�หนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา  และการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย
ในจังหวัด
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(๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด
(๓) พิ จ ารณาและให้ ค วามเห็ น ชอบกรอบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านและตั ว ชี้ วั ด
ในการดำ � เนิ น งานในลั ก ษณะตั ว ชี้ วั ด ร่ ว มของส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงาน และสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
(๔) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาในจังหวัดต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเพื่อใช้
อำ�นาจตามข้อ ๒ (๔)
(๕) กำ�กับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
(๖) วางแผนการจัดการศึกษาในจังหวัดและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่สถานศึกษา
(๗) เสนอคณะกรรมการขับเคลือ่ นการปฏิรปู การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมภิ าค
เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำ�งานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กศจ. ได้ตามความจำ�เป็น
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำ�หนด หรือตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคมอบหมาย
ข้อ ๘ เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ให้มีคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า  “อกศจ.” เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมายจาก กศจ.
ให้ อกศจ. ตามวรรคหนึ่ง ประกอบด้วย
(๑) บุคคลซึ่ง กศจ. แต่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็น กศจ. เป็นประธานอนุกรรมการ
(๒) บุคคลซึ่ง กศจ. แต่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็น กศจ. จำ�นวนสองคน เป็นอนุกรรมการ
(๓) ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อำ�นวยการสถานศึกษา  ซึ่ง กศจ.
แต่งตั้ง จำ�นวนสองคน เป็นอนุกรรมการ
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ง กศจ. แต่งตั้ง จำ�นวนไม่เกินสามคน เป็นอนุกรรมการ
(๕) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๙ ให้การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมของ กศจ. อกศจ. รวมทั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำ�งาน
ตามข้อ ๗ (๗) เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการอื่น ๆ ที่จำ�เป็น ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณ
ของสำ�นักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
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ข้อ ๑๐ บรรดาบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำ�สัง่ หรือมติคณะรัฐมนตรีใด
ที่อ้างถึงคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ถือว่าอ้างถึง กศจ. ตามคำ�สั่งนี้ ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคำ�สั่งนี้
ข้อ ๑๑ ในกรณีทมี่ ปี ญ
ั หาเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามคำ�สัง่ นี้ ให้เป็นไปตามคำ�วินจิ ฉัยของรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ ๑๒ คำ�สั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
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คำ�สั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๑๑ / ๒๕๕๙
เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีเอกภาพ และสามารถประสานเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจในเรื่องการศึกษาของประเทศ
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้สอดรับกับแนวทางการบริหารงานโดยประชารัฐ เพื่อประโยชน์
ในการปฏิรูปการศึกษาอันจะส่งผลในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา  ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จึงมีคำ�สั่ง ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำ�นักงานศึกษาธิการภาค ๑ - ๑๓ สำ�นักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕
(๒) คำ�สั่งสำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑๖๙๓ / ๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายให้
ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕
(๓) คำ�สั่งสำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑๖๙๔ / ๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายให้
ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕
(๔) บรรดาคำ�สัง่ สำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทีเ่ กีย่ วข้องกับการแต่งตัง้ ผูอ้ �ำ นวยการ
สำ�นักงานศึกษาธิการภาคที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่คำ�สั่งนี้มีผลใช้บังคับ
ข้อ ๒ ให้มสี �ำ นักงานศึกษาธิการภาค จำ�นวนสิบแปดภาค สังกัดสำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ตามบัญชีทรี่ ฐั มนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำ�หนด เพือ่ ปฏิบตั ภิ ารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพืน้ ที่
ทำ�หน้าทีข่ บั เคลือ่ นการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการอำ�นวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษา
แบบร่วมมือบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่นั้น ๆ และให้มีอำ�นาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) กำ�หนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่น ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ ตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชน
ในแต่ละพื้นที่
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(๒) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัย
และพัฒนา
(๓) กำ�กับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำ�เนินงานของสำ�นักงานศึกษาธิการจังหวัด
ในพื้นที่รับผิดชอบ
(๔) สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดำ�เนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
(๕) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนา
อย่างบูรณาการในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก
(๖) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย
ข้อ ๓ ให้มศี กึ ษาธิการภาค เป็นผูบ้ งั คับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในสำ�นักงาน
ศึกษาธิการภาค ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยอาจให้มีรองศึกษาธิการภาคจำ�นวนไม่เกิน
หนึ่งคนเพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการภาค ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งศึกษาธิการภาคและ
รองศึกษาธิการภาคจากข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ตามที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเสนอ
ข้อ ๔ ในแต่ละจังหวัด ให้มีสำ�นักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำ�นักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
ศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมาย
กำ�หนด การปฏิบัติราชการตามอำ�นาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย
และให้มีอำ�นาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และการปฏิบตั งิ านราชการ
ให้เป็นไปตามอำ�นาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และตามทีค่ ณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมอบ
หมาย
(๒) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานด้านวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด
(๓) สัง่ การ กำ�กับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตั งิ านของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
(๔) จัดทำ�กรอบการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน และกำ�หนดตัวชีว้ ดั การดำ�เนินงานในลักษณะ
ตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
(๕) ปฏิบตั ภิ ารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย รวมทัง้
ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำ�ทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในระดับจังหวัด
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ข้อ ๕ ให้มศี กึ ษาธิการจังหวัด เป็นผูบ้ งั คับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสำ�นักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด อยู่ภายใต้การกำ�กับดูแลของศึกษาธิการภาค โดยอาจให้มีรองศึกษาธิการจังหวัดจำ�นวน
ไม่เกินหนึ่งคนเพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการจังหวัด ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งศึกษาธิการจังหวัดและ
รองศึกษาธิการจังหวัดจากข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ ๖ ให้โอนอำ�นาจหน้าที่ ของผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  และ
อำ�นาจหน้าที่ของผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เฉพาะงานที่เกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปเป็นอำ�นาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัด
ข้อ ๗ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สนิ งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ
ลูกจ้าง และอัตรากำ�ลัง ของสำ�นักงานศึกษาธิการภาค ที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้ง
สำ�นักงานศึกษาธิการภาค ๑ - ๑๓ สำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ ไปเป็นของ
สำ�นักงานศึกษาธิการภาคตามข้อ ๒ ทั้งนี้ ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำ�หนด
ข้อ ๘ ในระหว่างที่ยังมิได้มีการจัดตั้งสำ�นักงานศึกษาธิการจังหวัด ให้สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหรือสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๑ ในจังหวัดต่าง ๆ ทำ�หน้าที่เป็นสำ�นักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดในจังหวัดนั้น ๆ ไปพลางก่อน แล้วแต่กรณี
ข้อ ๙ ในกรณีทมี่ ปี ญ
ั หาเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามคำ�สัง่ นี้ ให้เป็นไปตามคำ�วินจิ ฉัยของรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ ๑๐ คำ�สั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
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คำ�สั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๒๘ / ๒๕๕๙
เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเรียนฟรี ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติกำ�หนดให้รัฐต้องจัดให้บุคคลได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า  ๑๒ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายนั้น รัฐบาลที่ผ่านมามีนโยบายจัดการศึกษาดังกล่าวโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
เป็นเวลา ๑๕ ปี ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒ โดยขออนุมัติตั้งงบประมาณเป็นรายปี และ
ขยายขอบเขตการดำ�เนินการตามนโยบายของรัฐบาลแต่ละคณะมาเป็นลำ�ดับ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
พิจารณาแล้วเห็นว่า  โดยที่เรื่องนี้สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และ
นโยบายปฏิรปู การศึกษาของรัฐบาล ทัง้ สามารถลดความเหลือ่ มลํา 
้ สร้างโอกาสทางการศึกษา และความเป็นธรรม
ในสังคม แก้ปัญหาความยากจน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน จึงสมควรยืนยันแนวทางดังกล่าวและพัฒนาต่อไป ด้วยการยกระดับจากการเป็นโครงการตาม
นโยบายของแต่ละรัฐบาลให้เป็นหน้าที่ของรัฐและมาตรการตามกฎหมาย เพื่อเป็นหลักประกันความยั่งยืนมั่นคง
และเพื่อให้สามารถจัดงบประมาณสนับสนุนได้อย่างต่อเนื่อง
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช
๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำ�สั่ง
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในคำ�สั่งนี้
“ค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษา” หมายความว่า งบประมาณทีร่ ฐั จัดสรรให้แก่หรือผ่านทางสถานศึกษา
หรือผู้จัดการศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี
“การศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี” หมายความว่า  การศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา  (อนุบาล)
(ถ้ามี) ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ๓) หรือเทียบเท่า 
และให้หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ด้วย
“การศึกษาพิเศษ” หมายความว่า  การจัดการศึกษาให้แก่บุคคลซึ่งมีความผิดปกติอย่างหนึ่งอย่างใด
ซึง่ จำ�เป็นต้องจัดการศึกษาให้เป็นรูปแบบโดยเฉพาะ และอาศัยเทคนิคต่าง ๆ ในการสอนตามลักษณะความต้องการ
และความจำ�เป็นของแต่ละบุคคล
“การศึกษาสงเคราะห์” หมายความว่า  การจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่ตกอยู่ในภาวะยากลำ�บาก
หรืออยู่ในสถานภาพที่ด้อยกว่าเด็กทั่วไป หรือที่มีลักษณะเป็นการกุศล เพื่อให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
มีพัฒนาการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัย
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ข้อ ๒ ให้สว่ นราชการทีเ่ กีย่ วข้องตามทีค่ ณะรัฐมนตรีก�ำ หนดเตรียมการเพือ่ จัดให้เด็กเล็กก่อนวัยเรียน
ได้รับการดูแล และพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำ�เนินการด้วย
ข้อ ๓ ให้สว่ นราชการทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานดำ�เนินการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
๑๕ ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีกำ�หนดอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำ�หรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี เพื่อเสนอตามกระบวนการจัดทำ�งบประมาณ
รายจ่ายประจำ�ปี
ค่าใช้จ่ายตามวรรคสอง ได้แก่
(๑) ค่าจัดการเรียนการสอน
(๒) ค่าหนังสือเรียน
(๓) ค่าอุปกรณ์การเรียน
(๔) ค่าเครื่องแบบนักเรียน
(๕) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
(๖) ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
ข้อ ๔ ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดทำ�หรือปรับปรุงกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ นำ�มาใช้แทน และขยายผล
ต่อจากคำ�สั่งนี้แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในหกเดือนนับแต่วันที่คำ�สั่งนี้ใช้บังคับ
ข้อ ๕ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำ�สั่งนี้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
มีอำ�นาจวินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ ๖ ให้ อั ต ราค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด การศึ ก ษาตั้ ง แต่ ร ะดั บ อนุ บ าลจนจบการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ที่มีผลใช้อยู่ในวันก่อนวันที่คำ�สั่งนี้ใช้บังคับ ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการกำ�หนดอัตราค่าใช้จ่าย
สำ�หรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี ตามข้อ ๓
ข้อ ๗ คำ�สั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
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คำ�สั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๓๘/๒๕๕๙
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำ�สั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙
และคำ�สั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙
ตามทีม่ คี �ำ สัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรือ่ ง การขับเคลือ่ นการปฏิรปู การศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ และคำ�สั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่
๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ นั้น ปรากฏว่ายังมีข้อขัดข้องในการดำ�เนินการ จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมคำ�สั่ง
ดังกล่าว เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา  ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จึงมีคำ�สั่ง ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน (๗) ของข้อ ๒ ของคำ�สัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙
เรือ่ ง การขับเคลือ่ นการปฏิรปู การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมภิ าค ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตามข้อ ๘”
ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๙) ของข้อ ๒ ของคำ�สั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๙
“(๙) กำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการบริหารจัดการการศึกษาในภูมิภาค เพื่อให้การ
ดำ�เนินการตามคำ�สั่งนี้มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน (๗) ของข้อ ๗ ของคำ�สัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙
เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช
๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๗) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เพื่อแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตามข้อ ๘”
ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๗/๑) ของข้อ ๗ ของคำ�สั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๙
“(๗/๑) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำ�งานตามความจำ�เป็น โดยคำ�นึงถึงวงเงินงบประมาณ
ทีไ่ ด้รบั ความคุม้ ค่า และความประหยัด เพือ่ ช่วยเหลือการปฏิบตั งิ านของ กศจ. ในส่วนทีม่ ใิ ช่การปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง”
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ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ ของคำ�สั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๘ ให้ กศจ. เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า  “อกศจ.” ทำ�หน้าที่ช่วยเหลือหรือ
กลั่นกรองงานเกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดำ�เนินการทางวินัย การกำ�หนดวิทยฐานะ หรือ
การกำ�หนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดให้แก่ กศจ. ให้ อกศจ.
ตามวรรคหนึ่ง ประกอบด้วย
(๑) กรรมการใน กศจ. จำ�นวนหนึ่งคน เป็นประธานอนุกรรมการ
(๒) กรรมการใน กศจ. จำ�นวนสองคน เป็นอนุกรรมการ
(๓) ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาหรือผูอ้ �ำ นวยการสถานศึกษาในจังหวัดนัน้ จำ�นวนสองคน
เป็นอนุกรรมการ
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ จำ�นวนไม่เกินสามคน เป็นอนุกรรมการ
(๕) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
กรณีมีความจำ�เป็น กศจ. อาจเสนอแต่งตั้งข้าราชการในสำ�นักงานศึกษาธิการจังหวัดหรือสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดจำ�นวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการได้”
ข้อ ๖ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคหนึ่ ง ของข้ อ ๓ ของคำ � สั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรือ่ ง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมภิ าค ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๓ ให้มศี กึ ษาธิการภาค เป็นผูบ้ งั คับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสำ�นักงาน
ศึกษาธิการภาค ขึน้ ตรงต่อรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ โดยอาจให้มรี องศึกษาธิการภาคเพือ่ ช่วยเหลืองาน
ศึกษาธิการภาคก็ได้”
ข้อ ๗ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคหนึ่ ง ของข้ อ ๕ ของคำ � สั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรือ่ ง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมภิ าค ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๕ ให้มศี กึ ษาธิการจังหวัด เป็นผูบ้ งั คับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสำ�นักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด อยู่ภายใต้การกำ�กับดูแลของศึกษาธิการภาค โดยอาจให้มีรองศึกษาธิการจังหวัดเพื่อช่วยเหลืองาน
ศึกษาธิการจังหวัดก็ได้”
ข้อ ๘ คำ�สั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
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ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
บันทึกสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๒๐๙ / ๑๐๐๐ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๖ ถึงสำ�นักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา  ความว่า  มาตรา  ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
ประกอบกับมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กำ�หนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาส
เสมอกันในการรับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานไม่นอ้ ยกว่าสิบสองปี ทีร่ ฐั จะต้องจัดให้อย่างทัว่ ถึงและมีคณ
ุ ภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย และมาตรา  ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวกำ�หนดให้รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่าย
รายบุคคลทีเ่ หมาะสมแก่ผเู้ รียนการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีจ่ ดั โดยรัฐและเอกชนเท่าเทียมกัน แต่มาตรา ๕๘ แห่งพระราช
บัญญัตนิ ไี้ ด้ก�ำ หนดให้มกี ารระดมทรัพยากรจากบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เอกชน และองค์กรอืน่ ๆ เพือ่ มีสว่ นร่วมในการรับภาระค่าใช้จา่ ยทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจำ�เป็น
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ดำ�เนินการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลที่เหมาะสมแก่นักเรียน
โดยกำ�หนดเป็นค่าใช้จา่ ยพืน้ ฐาน คือ ค่าเล่าเรียน และอุปกรณ์การเรียนให้แก่นกั เรียนทุกคน และค่าใช้จา่ ยพิเศษให้
แก่คนพิการ ผูด้ อ้ ยโอกาส และนักเรียนทีม่ คี วามต้องการเป็นพิเศษ เพิม่ เติมตามความเหมาะสมและสภาพเศรษฐกิจ
แต่เนื่องจาก ในการให้บริการและจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของรัฐและเอกชน
อาจมีคา่ ใช้จา่ ยอืน่ นอกเหนือจากทีร่ ฐั จัดสรรให้ กล่าวคือ การจัดการศึกษาเพิม่ เติมนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน การจัดประสบการณ์และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือบริการอื่น เพื่อสร้างคุณภาพ
ชีวิตและมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนให้ดีขึ้น ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเห็นว่า  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานอาจ
ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาที่นอกเหนือ
จากทีร่ ฐั จัดสรรให้ แต่ยงั มีความเห็นในทางกฎหมายแตกต่างกันว่าจะให้ผปู้ กครองนักเรียนร่วมรับภาระค่าใช้จา่ ย
ทางการศึกษาดังกล่าวได้หรือไม่เพียงใด กระทรวงศึกษาธิการจึงขอหารือ ดังนี้
๑. การเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยเพือ่ การจัดการศึกษาในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทัง้ ของรัฐและเอกชน ซึง่ เป็น
ค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษานอกเหนือหลักสูตร การจัดประสบการณ์และการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
หรือบริการอื่น เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนจะกระทำ�ได้หรือไม่ เพียงใด
๒. หากสถานศึกษาของรัฐไม่อาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามข้อ ๑ ได้ โรงเรียนในสาธิตในสังกัดสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐและสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการที่กำ�หนดให้มีวัตถุประสงค์และระบบ
การบริหารจัดการศึกษาแตกต่างจากสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จะไม่ขอรับงบประมาณทีร่ ฐั จัดสรรเงินอุดหนุนทัว่ ไป
เป็นค่าใช้จา่ ยรายบุคคลทีเ่ หมาะสมแก่ผเู้ รียนทีร่ ฐั จัดสรรให้แก่สถานศึกษาและขอเรียกเก็บเงินบำ�รุงจากผูป้ กครอง
นักเรียนตามความเหมาะสมและจำ�เป็นจะได้หรือไม่
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ส่งพร้อมหนังสือ ที่ นร ๐๔๐๑ / ๑๑๔๕ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ ซึ่งสำ�นักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกามีถึงสำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๙ / ๑๐๓๑ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๖
ถึงสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาขอหารือเพิ่มเติมว่า
๑. กระทรวงศึกษาธิการจะประกาศกำ�หนดสถานศึกษาที่ให้บริการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นสอง
ประเภท ดังนี้ จะได้หรือไม่
๑.๑ สถานศึกษาทีใ่ ห้บริการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ยซึง่ รัฐจะจัดให้มจี �ำ นวน
เพียงพอสำ�หรับเด็กนักเรียนที่ใช้บริการในเขตพื้นที่การศึกษานั้น
๑.๒ สถานศึกษาทีใ่ ห้บริการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทัง้ ของรัฐและเอกชนบางแห่งผูเ้ รียนต้องรับ
ภาระค่าใช้จ่ายในการเรียนเอง เช่น โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนสาธิตในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาหรือโรงเรียนของ
รัฐหรือเอกชนทีป่ ระสงค์ไม่ขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนทัว่ ไปเป็นค่าใช้จา่ ยส่วนบุคคลทีร่ ฐั จัดสรรให้ โดยขอเก็บ
เงินบำ�รุงการศึกษาหรือค่าเล่าเรียนจากผู้ปกครองนักเรียน
๒. ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ กำ�หนดให้คณะกรรมการ
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาหรื อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประกาศรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การส่ ง เด็ ก เข้ า เรี ย น
ในสถานศึกษา และจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อสำ�หรับเด็กทีอ่ ยูใ่ นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับนัน้ หากคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศและแจ้งการเข้าเรียนว่าเด็กคนใดได้เข้าเรียน
ในสถานศึกษาใดแล้ว เด็กคนนั้นไม่ยอมเข้าเรียนในสถานศึกษาที่กำ�หนดให้ แต่ไปเข้าเรียนในสถานศึกษาตาม
ข้อ ๑.๒ จะถือว่าเด็กคนนั้นสละสิทธิที่จะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งเด็กจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการเรียนเองได้หรือไม่
๓. กรณีที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายละเอียด
เกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ ตามมาตรา  ๕ แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ แล้ว แต่เด็กคนนั้นมีความประสงค์ที่จะไปเรียนในสถานศึกษาอื่นที่มิได้จัดให้
สถานศึกษาดังกล่าวจะปฏิเสธไม่รับเด็กนั้นเข้าเรียนได้หรือไม่
คณะกรรมการกฤษฎีกา  (คณะที่ ๘) ได้พิจารณาข้อหารือดังกล่าว โดยได้รับฟังคำ�ชี้แจงเพิ่มเติมจาก
ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ (สำ�นักงานปลัดกระทรวง และสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
แล้วแต่กรณีเห็นว่ามีประเด็นที่ต้องพิจารณา ๔ ประเด็น คือ
๑. กระทรวงศึกษาธิการจะประกาศกำ�หนดสถานศึกษาที่ให้บริการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นสอง
ประเภท ดังนี้ จะได้หรือไม่
๑.๑ สถานศึกษาทีใ่ ห้บริการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ยซึง่ รัฐจะจัดให้มจี �ำ นวน
เพียงพอสำ�หรับเด็กนักเรียนที่ใช้บริการในเขตพื้นที่การศึกษานั้น
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๑.๒ สถานศึกษาที่ให้บริการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของรัฐและเอกชนบางแห่ง ผู้เรียนต้อง
รับภาระค่าใช้จ่ายในการเรียนเอง เช่น โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนสาธิตในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา หรือโรงเรียน
ของรัฐหรือเอกชนอื่นที่ประสงค์ไม่ขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลที่รัฐจัดสรรให้
โดยขอเก็บเงินบำ�รุงการศึกษาหรือค่าเล่าเรียนจากผู้ปกครองนักเรียน
๒. การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของรัฐและเอกชนซึ่งเป็น
ค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษานอกเหนือหลักสูตร การจัดประสบการณ์และการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
หรือบริการอื่น เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนจะกระทำ�ได้หรือไม่ เพียงใด
๓. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับ
การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา  และจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อสำ�หรับเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พร้อมทั้งได้แจ้งการเข้าเรียนว่าเด็กคนใด
ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาใดแล้ว เด็กคนนัน้ ไม่ยอมเข้าเรียนในสถานศึกษาทีก่ �ำ หนดให้ แต่ไปเข้าเรียนในสถานศึกษา
ตามข้อ ๑.๒ จะถือว่าเด็กคนนั้นสละสิทธิที่จะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งเด็กจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการเรียนเองได้หรือไม่
๔. กรณีที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายละเอียด
เกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
ภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ แล้ว แต่เด็กคนนั้นมีความประสงค์จะไปเรียนในสถานศึกษาอื่นที่มิได้จัดให้สถานศึกษา
ดังกล่าวจะปฏิเสธไม่รับเด็กคนนั้นเข้าเรียนได้หรือไม่
ประเด็นทีห่ นึง่ เห็นว่า มาตรา ๔๓ วรรคหนึง่ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กำ�หนดว่า บุคคล
ย่อมมีสทิ ธิเสมอกันในการรับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานไม่นอ้ ยกว่าสิบสองปีทรี่ ฐั จะต้องจัดให้อย่างทัว่ ถึงและมีคณ
ุ ภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และมาตรา  ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กำ�หนด
ให้จัดการศึกษา  ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี
ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย จากบทบัญญัติดังกล่าว รัฐมีหน้าที่ต้องจัดการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานให้มคี ณ
ุ ภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ยและต้องจัดให้อย่างทัว่ ถึงทัง้ นักเรียนมีสทิ ธิและโอกาสเข้ารับการศึกษา
ซึง่ มีลกั ษณะดังกล่าวเสมอกันสถานศึกษาของรัฐทีจ่ ดั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจึงมีหน้าทีต่ อ้ งจัดการศึกษาให้สอดคล้อง
และเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวของรัฐ ส่วนสถานศึกษาของเอกชนมีหน้าที่ต้องจัดการศึกษา 
ดังเช่นสถานศึกษาของรัฐ ไม่เว้นแต่สถานศึกษาของเอกชนจะได้รับ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่รัฐมีหน้าที่ ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงไม่อาจประกาศกำ�หนดให้สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน แต่สำ�หรับสถานศึกษาของเอกชนที่มิได้รับจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ยตามทีร่ ฐั มีหน้าที่ ย่อมไม่มหี น้าทีจ่ ะต้องจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ยแต่อย่างใด
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ประเด็นทีส่ อง เห็นว่าการจัดการศึกษานอกหลักสูตรสำ�หรับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานนัน้ ย่อมไม่อยูใ่ นหน้าที่
ที่รัฐจะต้องจัดตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายตามที่ได้
ให้ความเห็นในประเด็นที่หนึ่งแล้ว ดังนั้น การจัดการศึกษานอกหลักสูตรจึงอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้ ทั้งนี้ ตาม
ความสมัครใจของนักเรียนว่าจะเข้าร่วมในการศึกษานอกเหนือหลักสูตรนั้นหรือไม่
ประเด็นทีส่ าม เห็นว่าหากคณะกรรมการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้ประกาศ
รายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาให้แก่เด็กซึ่งอยู่ในเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งได้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็กทราบ
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๕ ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณีประกาศ
รายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา  และการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษา
ทีอ่ ยูใ่ นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ โดยให้ปดิ ประกาศไว้ ณ สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา สำ�นักงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา รวมทั้งต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็กทราบก่อนเข้าเรียนในสถานศึกษา
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
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คำ�สั่งสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ ๘๓๐/๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำ�งานปรับปรุงแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้วยสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นควรปรับปรุงแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษ
ในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปจั จุบนั
ที่มีคำ�สั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และคำ�สั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเผยแพร่แก่สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ผู้สนใจ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงแต่งตั้งคณะทำ�งานปรับปรุงแนวทางการเปิดห้องเรียน
พิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
ที่ปรึกษา

๑.
๒.
๓.
๔.
		
คณะทำ�งาน
๑.

นายการุณ สกุลประดิษฐ์
นายพะโยม ชิณวงศ์
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
นายอำ�นาจ วิชยานุวัติ

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายสุเทพ ชิตยวงษ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. นายชลำ� อรรถธรรม
ผู้อำ�นวยการสำ�นักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. นายสนิท แย้มเกษร
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน

ประธานคณะทำ�งาน
รองประธานคณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
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๔. นางนิรมล ตู้จินดา
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้
๕. นายธีระพล บัวแก้ว
รองผู้อำ�นวยการสำ�นักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
สำ�นักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
๖. นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลำ�พูน เขต ๒
๗. นางมณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
๘. นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙
๙. นายทวีศิลป์ สารแสน
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐
๑๐. นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ
รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร
๑๑. นางกัลยา มาลัย
รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง
๑๒. นายเอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์
รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก
๑๓. นางงามพิศ ลวากร
รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๑
๑๔. นายอำ�นวย พุทธมี
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนพญาไท
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๑๕. นางราตรี ศรีไพรวรรณ
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย
(กระจ่าง สิงหเสนี)
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
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คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน

คณะทำ�งาน

คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน

คณะทำ�งาน

คณะทำ�งาน

คณะทำ�งาน

คณะทำ�งาน

คณะทำ�งาน

๑๖. นางเมตตา ศิริรัตน์
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๑๗. นางสุนันทา โกธา
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนวัดสามร่ม (ไพบูลย์ปัญญา)
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
๑๘. นางบรรเจิด อุ่นมณีรัตน์
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑
๑๙. นางสาววิไลวรรณ รุ่งเรืองสมบัติ
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านวังไลย์
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓
๒๐. นางสาวสุปราณี ไกรวัตนุสสรณ์
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนสตรีวิทยา
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
๒๑. นางชเนตตี วัจนะรัตน์
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
๒๒. นางสาววิมลนาถ บัวแก้ว
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
๒๓. นายเอกพรต สมุทธานนท์
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
๒๔. นายสมร ปาโท
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
๒๕. นายสมชาย ฟักทอง
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙
๒๖. นายศรายุทธ ธิศรีชัย
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนราชินูทิศ
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

คณะทำ�งาน

คณะทำ�งาน

คณะทำ�งาน

คณะทำ�งาน

คณะทำ�งาน

คณะทำ�งาน

คณะทำ�งาน

คณะทำ�งาน

คณะทำ�งาน

คณะทำ�งาน

คณะทำ�งาน

แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

207

๒๗. นายชัยรัตน์ หลายวัชระกุล
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑
๒๘. นางจิตราภรณ์ ใยศิลป์
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
๒๙. นางสาวสุดสวาท ยังแจ่ม
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒
๓๐. นางทรงพร พนมวัน ณ อยุธยา
รองผู้อำ�นวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
๓๑. นางจงกลรัตน์ พิพัฒน์อนุสรณ์
รองผู้อำ�นวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓
๓๒. นายอธิปย์ อู่แก้ว
รองผู้อำ�นวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
๓๓. นางอัมพร สงวนศักดิ์
รองผู้อำ�นวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
๓๔. นายปรียวิศว์ คงผดุง
รองผู้อำ�นวยการโรงเรียนยูงทองพิทยาคม
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐
๓๕. นางสาวจันทรฉาย ยมสูงเนิน
ข้าราชการบำ�นาญ
๓๖. นางวัชราภรณ์ จิตรอนุกูล
ข้าราชการบำ�นาญ
๓๗. นางสาวสุขเกษม ทักษิณสัมพันธ์
ข้าราชการบำ�นาญ
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คณะทำ�งาน
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คณะทำ�งาน

คณะทำ�งาน

คณะทำ�งาน

คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน
คณะทำ�งาน

๓๘. นายสุภพงษ์ วงศ์สมิตกุล
ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนปากช่อง
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑
๓๙. นางรัตนา แก้วเขียว
ครูชำ�นาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย (ฮงบำ�รุงราษฎร์)
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑
๔๐. นายกุลจิตต์ รัชดาศิวะกุล
ผู้อำ�นวยการกลุ่มนโยบายและแผน
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
๔๑. นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด
ผู้อำ�นวยการกลุ่มนโยบายและแผน
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
๔๒. นางพรพิมล ชินภักดี
ผู้อำ�นวยการกลุ่มนโยบายและแผน
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐
๔๓. นางจิรวดี อย่าลืมญาติ
นักประชาสัมพันธ์ชำ�นาญการพิเศษ
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
๔๔. นางสาวสุวิชา บัวผุด
นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการ
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
๔๕. นางจินดาภัคจ์ อภิธนภัคสมัชญ์
นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการพิเศษ
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
๔๖. นางเกษแก้ว ชื่นรุ่ง
นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการ
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
๔๗. นางสาวฐิติพร บุญษร
นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการ
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
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๔๘. นางไพรพรรณ ชาตะโชติ
นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการ
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗
๔๙. นางสาวนวลแข บุนนาค
นักทรัพยากรบุคคลชำ�นาญการ
สำ�นักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
๕๐. นิติกรชำ�นาญการพิเศษ
สำ�นักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
๕๑. นิติกรชำ�นาญการพิเศษ
สำ�นักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
๕๒. นายบรรจง ตั้งคำ�
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำ�นาญงาน
สำ�นักอำ�นวยการ
๕๓. นางสาวอุศณา ลาภประเสริฐพร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สถาบันภาษาอังกฤษ
๕๔. นางกฤษณา สว่างแสง
ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบ
การดำ�เนินการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕๕. นางกุสุมา ไฟนสตีน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการพิเศษ
สำ�นักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕๖. นางเพ็ญศรี วิลาวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการพิเศษ
สำ�นักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕๗. นางสาวเพ็ญสุภา ชัยโชติกุลชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการ
สำ�นักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕๘. นางจรินทร พุ่มพวง
เจ้าพนักงานธุรการชำ�นาญงาน
สำ�นักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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คณะทำ�งาน
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คณะทำ�งาน

คณะทำ�งาน
และเลขานุการ
คณะทำ�งาน
และผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทำ�งาน
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และผู้ช่วยเลขานุการ

๕๙. นายวิโรจน์ ธานมาศ
คณะทำ�งาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
สำ�นักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖๐. นายพงษ์พิสุทธิ์ นาคะสิงห์
คณะทำ�งาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
สำ�นักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖๑. นางสาวหัทยานันทช์ เศรษฐปราโมทย์
คณะทำ�งาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
สำ�นักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖๒. นายวัชรินทร์ จะปะมากา
คณะทำ�งาน
สำ�นักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และผู้ช่วยเลขานุการ
๖๓. นางสาวจินดา ขำ�ประสิทธิ์
คณะทำ�งาน
สำ�นักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และผู้ช่วยเลขานุการ
๖๔. นางสาวนํ้าผึ้ง ศรีเพ็ญ
คณะทำ�งาน
สำ�นักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และผู้ช่วยเลขานุการ
		
ให้คณะทำ�งานมีหน้าที่ ดังนี้
๑. ปรับปรุงแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. เผยแพร่แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายการุณ สกุลประดิษฐ์)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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บรรณาธิการและออกแบบ
นางกฤษณา สว่างแสง
ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบการดำ�เนินการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวเพ็ญสุภา ชัยโชติกุลชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการ
สำ�นักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายวิโรจน์ ธานมาศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการ
สำ�นักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

