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นโยบายที่ 4
การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
---------------------------1) การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้
1.1) การพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นด้ า นคิ ด ค านวณและการอ่ า นออกเขี ย นได้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนพัฒนำคุณภำพผู้เรียนด้ำน
กำรคิดคำนวณ (Numeracy) และด้ำนกำรอ่ำนออกเขียนได้ (Literacy) ด้วยกำรท่องสูตรคูณกำรคิดเลขเร็ว
และกำรท่องอำขยำน ดังนี้
1.1.1) การท่องสูตรคูณ ได้มีกำรวิเครำะห์สำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์กับ
กำรท่องสูตรคูณ ระดับประถมศึกษำ พร้อมถอดประสบกำรณ์โรงเรียนที่ประสบควำมสำเร็จจำกกำรใช้สูตรคูณ
ประกอบกำรเรียนคณิตศำสตร์ จำกนั้นได้พัฒนำรูปแบบกำรเรียนรู้ประกอบกำรท่องสูตรคูณ และให้โรงเรียนที่
อยู่ใน 9 กลุ่มจังหวัด (Clusters) นำไปปรับกระบวนกำรเรียนกำรสอนและจัดกิจกรรม พร้อมจัดระบบนิเทศ
ติดตำม จัดประกวดแข่งขัน และมีกำรประสำนงำนร่วมกันอย่ำงต่อเนื่อง
1.1.2) การคิดเลขเร็ว ได้เผยแพร่แบบฝึกเพื่อพัฒนำทักษะกำรคิดเลขเร็ว
ชั้น ป.1-6 ไว้ที่ academic.obec.go.th/web/home พร้อมแจ้งเวียนให้ โรงเรียนต่ำง ๆ นำไปฝึ กฝนให้ กับ
นั กเรี ย น นอกจำกนี้ ได้ จั ด ท ำแบบฝึ ก คิด เลขเร็ว ในใจ ระดั บ 1-5 เทคนิ ค กำรค ำนวณโดยใช้ ห ลั ก กำรและ
ควำมคิดรวบยอดทำงคณิตศำสตร์ เพื่อทดลองใช้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยำ เขต 1-2 และ
สพม. เขต 3 (นนทบุรี พระนครศรีอยุธยำ) และจัดทำเอกสำรคิดเลขเร็วตำมแนวเวทคณิต เรื่องกำรบวก ลบ
คูณ และหำร น ำไปทดลองใช้กั บ โรงเรี ย นในสั งกัด สพป.กำญจนบุรี เขต 1-4 และ สพม. เขต 8 (รำชบุ รี
กำญจนบุรี) รวมทั้งจัดแข่งขันคิดเลขเร็ว ในงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีกำรศึกษำ 2559 ด้วย
1.1.3) การท่ อ งอาขยานภาษาไทย มี ก ำรประชุ ม ชี้ แ จงนโยบำยแก่
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่วีดิทัศน์ตัวอย่ำงบทอำขยำนภำษำไทย
ของโรงเรี ย นทั่ ว ประเทศ ตลอดจนจั ด สรรงบประมำณปี งบประมำณ พ.ศ.2560 แก่ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึ ก ษำ เพื่ อ พั ฒ นำครู และสื่ อ กำรเรี ย นกำรสอน ตลอดจนจั ด กำรแข่ ง ขั น ท่ อ งบทอำขยำนในงำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีกำรศึกษำ 2559 ด้วย
1.2) ขั บ เคลื่ อ นนโยบาย "ลดเวลาเรี ย น เพิ่ ม เวลารู้ " มี ก ำรด ำเนิ น ตำมแผน
กำรดำเนินงำนแล้ว ดังนี้
1.2.๑) ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรบริหำรจัดกำรเวลำเรียน
ของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนในโครงกำรลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้(ระดับประถมศึ กษำ รวมเวลำเรียนต่อปี ไม่เกิน
๑,๐๐๐ ชั่วโมง ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น รวมเวลำเรียนต่อปี ไม่เกิน ๑,๒๐๐ ชั่วโมง)ประกำศ ณ วันที่ ๓๑
ตุลำคม ๒๕๕๙
1.2.๒) ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรบริหำรจัดกำรเวลำเรียน
ภำษำอังกฤษชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑–๓ ในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน (จำก ๔๐ ชั่วโมงต่อปี เป็น ๒๐๐ ชั่วโมงต่อปี
หรือ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดำห์ เป็น ๕ ชั่วโมงต่อสัปดำห์) ให้ใช้ตั้งแต่ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ประกำศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลำคม ๒๕๕๙
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1.2.๓ วิ เครำะห์ แ ละจั ด กลุ่ ม ตั ว ชี้ วั ด ที่ ต้ อ งรู้ และควรรู้ ตำมหลั ก สู ต ร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑
1.2.๔ ประสำนควำมร่ว มมือกั บสถำบัน ทดสอบทำงกำรศึกษำแห่ งชำติ
(สทศ.) ในกำรนำตัวชี้วัดต้องรู้ไปออกข้อสอบ O-NET
1.2.๕ คู่มือบริหำรจัดกำรเวลำเรียน ตำมนโยบำยลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้
โดยมีสำระสำคัญ เช่น เป้ำหมำยโครงกำร แนวทำงกำรจัดทำโครงสร้ำงเวลำเรียน แนวทำงกำรจัดตำรำงสอน
แนวทำงกำรออกแบบกิจกรรมเพิ่มเวลำรู้ ที่เชื่อมโยงกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑
1 .2 .๖ เผยแพ ร่ เ ม นู กิ จ กรรม ด้ ำ น Head และ Heart ผ่ ำ น ระบ บ
TEPEOnline
นอกจำกนี้ กระทรวงศึกษำธิกำรประชุมหำรือร่วมกับคณะทำงำนจำกสำนักงำน
กองทุ น สนั บ สนุ น กำรสร้ ำงเสริ ม สุ ขภำพ (สสส.) เกี่ยวกั บ แนวทำงกำรขั บ เคลื่ อนงำนร่ว มกัน ตำมนโยบำย
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ซึ่งเป็นนโยบำยหลักของกระทรวงศึกษำธิกำร ซึ่งกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพของ
สสส. จะสอดคล้องกับ 4 H (Head, Heart, Hand, Health) ของกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งกำรพัฒนำทักษะด้ำนร่ำงกำยและสุขภำพ (Health) ซึ่ง สสส. มีแนวทำงที่จะนำโปรแกรมกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพมำประยุกต์ใช้กับกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ โดยมี โปรแกรมที่พร้อมใช้งำน อำทิ หลักสูตร
ส่งเสริมกำรมีกิจกรรมทำงกำย, หลักสูตรโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้ำ , หลักสูตรโรงเรียนปลอดบุห รี่
เป็นต้น สำหรับกรอบกำรดำเนินงำนร่วมกันภำยหลังจำกกำรหำรือครั้งนี้ สสส.จะพัฒนำชุดกิจกรรมและเมนู
ต่ำง ๆ ในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ โดยกระทรวงศึกษำธิกำรสำมำรถนำชุดกิจกรรมไปขยำยผลให้โรงเรียนที่เข้ำ
ร่วมนโยบำยลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ได้ ซึ่ง สสส. พร้อมจะสนับสนุนงำนเชิงวิชำกำรและคู่มือต่ำง ๆ โดยมี
เครือข่ำยศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนสุขภำวะร่วมดำเนินกำร รวมทั้งมีแนวทำงที่จะสื่อสำรให้สำธำรณชนได้รับ
ทรำบด้วยกำรจัดทำสื่อรณรงค์ด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพด้วย
1.3 ยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ กระทรวงศึกษำธิกำรได้
ดำเนิ นโครงกำรตำมนโยบำยยกระดับมำตรฐำนภำษำอังกฤษในทุกระดับชั้น อำทิ กำรจัดทำแอพพลิเคชั่น
ภำษำอังกฤษ “Echo English” เพื่อให้คนทั่วไปสำมำรถฝึกฝนกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ด้วยตนเอง, กำรสร้ำง
มำตรฐำนควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษของผู้เรียนโดยอิงมำตรฐำนสำกล CEFR ด้วยกำรนำมำตรฐำน CEFR
มำปรับ ให้ เข้ำกับ บริบทของไทย โดยเรียกเป็น CEFR-TH มำตรฐำนดังกล่ำวจะนำมำซึ่งกำรจัดทำหลักสูตร
ภำษำอังกฤษให้ ส อดคล้ องกับ วัย ของผู้ เรีย น จำกนั้ นจะประเมินผลว่ำเด็ก สำมำรถเรียนรู้ได้ตำมมำตรฐำน
หลักสูตรหรือไม่ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2559 ได้มีควำมร่วมมมือในกำรสร้ำงมำตรฐำนควำมสำมำรถ
ด้ ำ นภำษำอั ง กฤษของผู้ เรี ย น โดยอิ ง มำตรฐำนสำกล CEFR และควำมร่ ว มมื อ ผลั ก ดั น มำตรฐำนผู้ ส อน
ภำษำอังกฤษ ซึ่งเป็นกำรบูรณำกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ ในกระทรวงศึกษำธิกำร สถำบัน
คุณวุฒิ วิชำชีพ และสถำบัน ภำษำ โดยเป็น กำรรับมอบมำตรฐำนควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษ เพื่อใช้ใน
กำรวัดระดับทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร ตลอดจนเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุ งหลักสูตรและ
กำรประเมินผลของผู้เรียนในทุกระดับ อีกทั้งได้รับมอบมำตรฐำนอำชีพผู้สอนภำษำอังกฤษ เพื่อใช้ประเมิน
ควำมสำมำรถในกำรสอนของครูภำษำอังกฤษชำวต่ำงชำติ
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สำหรับกำรจัดตั้งศูนย์พัฒนำครูภำษำอังกฤษระดับภูมิภำค ซึ่งเป็นโครงกำร
ที่ สื บ เนื่ อ งมำจำกกำรอบรมภำษำอั งกฤษแบบเข้ ม (Boot Camp) ให้ กั บ ครู ผู้ ส อนภำษำอั งกฤษชำวไทย
จะใช้เวลำ 3 สัปดำห์ในกำรดำเนินกำรพัฒนำครู ซึ่งครูที่เข้ำอบรมต้องเสียสละเวลำเพื่อพัฒนำตัวเองให้เก่งขึ้น
และภำยหลั งกำรอบรมเสร็ จ สิ้ น สถำนศึ กษำจะได้ ครูคนใหม่ก ลั บ ไปสอนหนังสื อเด็ก โดยบริติช เคำนซิ ล
ได้ ด ำเนิ น กำรส่ ง วิ ท ยำกรชำวต่ ำ งชำติ ที่ เป็ น ผู้ เชี่ ย วชำญด้ ำ นกำรอบรมไปประจ ำศู น ย์ ฯ ศู น ย์ ล ะ 3 คน
และจะทำงำนร่วมกับ Master Trainers ชำวไทยทั้ง 27 คน จำกกำรอบรม Boot Camp ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนำครู
ภำษำอั งกฤษศู น ย์ ที่ 1-4 เริ่ ม อบรมในเดื อ นตุ ล ำคม 2559 ได้แ ก่ โรงเรียนเตรีย มอุด มศึ ก ษำ กรุงเทพฯ,
โรงเรียนขอนแก่น วิทยำยน จ.ขอนแก่น , โรงเรียนวัฒ โนทัยพำยัพ จ.เชียงใหม่ และโรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ
จ.สุรำษฎร์ธำนี จำกนั้นศูนย์ที่ 5-8 จะเริ่มอบรมช่วงเดือนกุมภำพันธ์ 2560 ได้แก่ โรงเรียนชลกัลยำนุกูล จ.ชลบุรี
, โรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช จ.อุบลรำชธำนีโรงเรียนสุรนำรีวิทยำ จ.นครรำชสีมำ และโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
จ.พิษณุโลก
1.4 การเร่ ง รั ด ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นการสอน
ในระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ศูนย์พัฒ นำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกล
(ศพก.) ได้ดำเนินกำรเป็น ๒ แนวทำง ดังนี้
1.4.1 กำรขยำยผลกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลไปยังโรงเรียนขนำดกลำง
(เด็กนักเรียนไม่เกิน ๕๐๐ คน) ที่มีควำมต้องกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียมได้ดำเนินกำร
สำรวจตั้งแต่เดือนสิงหำคม ๒๕๕๙ พบว่ำ มีโรงเรียนที่ต้องกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
จำนวน ๕๐๙ โรงเรียน และ เตรียมดำเนินกำรจัดสรรงบประมำณปี ๒๕๖๐ ในกำรจัดซื้อโทรทัศน์และอุปกรณ์
รับ สั ญ ญำณดำวเที ย มและแต่ งตั้ งคณะกรรมกำรจั ดท ำหลั กสู ต รในกำรฝึ ก อบรมผู้ บ ริห ำรและครูเมื่ อวัน ที่
๒๐-๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙
1.4.2 กำรดำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตรให้ ส อดคล้องและเหมำะสมกับ
ศักยภำพของผู้เรียนและสภำพสังคมของแต่ละพื้นที่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในพื้นที่สำมจังหวัดชำยแดนใต้ที่มีกำร
ใช้ภำษำท้องถิ่นของตนเองอยู่มำก นั้น ศพก.พิจำรณำแล้วเห็นว่ ำเป็นเรื่องที่มีควำมสำคัญเกี่ยวข้องกับหลำย
หน่ วยงำน เช่น มูลนิ ธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม โรงเรียนวังไกลกังวล ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำน
กำรศึกษำ สำนักพัฒนำเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ จึงควรมอบให้คณะทำงำนส่งเสริม
และเพิ่มประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียมพิจำรณำต่อไป
1.5 โครงการตรวจเลื อ ดครู ผู้ ส อนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์ ชั้ น ม.1-3
เป็ น กำรพัฒ นำครูครั้งส ำคัญ ของประเทศ โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้นพื้ นฐำน (สพฐ.) และ
สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้กำหนดกำรสอบวัดควำมรู้ออนไลน์ครูผู้สอน
ทั้ง 2 วิชำ ในวัน ที่ 22 เมษำยน 2560 หำกครูรำยใดที่สอนทั้งสองวิชำจะให้เลือกทดสอบวิชำใดวิชำหนึ่ง
หรือหำกต้องกำรจะทดสอบทั้งสองวิชำก็ได้ หลังจำกนั้นครูแต่ละรำยจะได้รับทรำบผลกำรทดสอบวัดควำมรู้
ของตนเองโดยใช้ เลขประจ ำตั ว ประชำชน 13 หลั ก ในส่ ว นของโรงเรี ย น ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
หรือคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด สำมำรถนำข้อมูลผลกำรทดสอบดังกล่ำวไปวำงแผน/เปรียบเทียบเพื่อ
ยกระดับ กำรศึกษำต่อไปได้ ทั้งนี้ สพฐ.ได้ชี้แจงทำควำมเข้ำใจให้ กับครูทั่วประเทศถึงประโยชน์ของกำรจัด
ทดสอบดังกล่ำวแล้ว โดย สพฐ. จะแจ้งไปยัง สช.และ กทม. เพื่อให้ครูในสังกัดดังกล่ำวเข้ำร่วมทดสอบในครั้งนี้
พร้อมกันด้วย สำหรับครูที่ได้รับคะแนนทดสอบในระดับดีมำก สพฐ.และ สสวท.จะนำไปเป็นครูต้นแบบ ซึ่งจะมี
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ผลถึงควำมก้ำวหน้ำในกำรประเมินเพื่อมี หรือเลื่อน หรือคงวิทยฐำนะต่อไป ส่วนผู้ที่ไม่ผ่ำนกำรทดสอบจะจัดให้
มีกำรซ่อมเสริมด้วยตนเองภำยใน 1 ภำคเรียน เพื่อทดสอบซ้ำอีกครั้งในช่วงเดือนตุลำคม 2560 แต่หำกไม่
ผ่ำนกำรทดสอบจริง ๆ อำจแนะนำให้ไปสอนในวิชำอื่น ๆ
1.6 โครงการห้ อ งเรี ย นกี ฬ า ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน
ได้ลงนำมควำมร่วมมือกับกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ เมื่อวันที่ 8 สิงหำคม 2559 เพื่อเป็นกำรนำกำร
กีฬำเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ และเป็นกำรพัฒ นำศักยภำพของเด็กไทยที่มีควำมเป็นเลิศด้ำนกีฬำ ตำมดำริของ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี โดยใช้วิทยำศำสตร์กำรกีฬำและโภชนำกำร เป็นฐำน เน้นกำร
พั ฒ นำร่ ำงกำยให้ ส ำมำรถแข่งกั บ ต่ ำงประเทศได้ นอกจำกจะมี พั ฒ นำทำงด้ ำนร่ำงกำยดี แล้ ว ยั งสำมำรถ
ประกอบอำชีพด้ำนกำรกีฬำได้ รวมท้งยังมีควำมรู้และทักษะในกำรศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำที่เกี่ยวกับกีฬำ
ได้อีกด้วย โครงกำรนี้ได้เริ่มนำร่อง "ห้องเรียนกีฬำ" ใน 3 โรงเรียนทั่วประเทศ ได้แก่ ภำคเหนือ ที่โรงเรียน
สุโขทัยวิทยำคม จังหวัดสุโขทัย , ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่โรงเรียนสำรคำมพิทยำคม จังหวัดมหำสำรคำม,
ภำคใต้ ที่ โรงเรี ย นกำญจนำภิเษกวิท ยำลั ย กระบี่ จังหวัดกระบี่ ตั้ งแต่ภ ำคเรียนที่ 2 ปี กำรศึกษำ 2559
เริ่ ม จำกกำรคั ด เลื อ กนั ก เรี ย นเข้ ำเรี ย นใน 2 ประเภทกี ฬ ำ คื อ ฟุ ต บอล (ชำย) และ วอลเลย์บ อล (หญิ ง)
ซึ่งโรงเรียนทั้ง 3 แห่งได้เปิดรับ สมัครนักเรียนที่กำลังเรียนชั้น ม.4 ที่สนใจสมัครสอบเข้ำเรียนในโปรแกรม
วิทยำศำสตร์-กีฬำ และศิลป์-กีฬำ โดยผู้ฝึกสอนที่มีประสบกำรณ์ระดับชำติและนำนำชำติ จำกสมำคมกีฬำที่
เกี่ยวข้อง และเรียนรู้วิทยำศำสตร์กำรกีฬำจำกเครื่องมือที่ทันสมัยของสถำบันกำรพลศึกษำ
ทังนี้ ในระดับประเทศ มีนักเรียนสมัครเข้ำร่ว มโครงกำรฯ จำนวนทั้งสิ้ น
1,060 คน แต่ มีนั กเรี ย นผ่ ำนกำรทดสอบควำมสำมำรถทำงด้ำนวิช ำกำรและทั กษะทำงกีฬ ำเข้ำเรียนใน
โครงกำรฯ จำนวน 229 คน คือ โรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย กระบี่ จำนวน 70 คนโรงเรียนสำรคำม
พิทยำคม จำนวน 75 คน และโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม จำนวน 84 คน ทั้งหมดเป็นนักเรียนประจำที่ต้องพัก
นอน ฝึกซ้อมกีฬำ และเรียนวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ณ สถำบันกำรพลศึกษำ วิทยำเขตในพื้นที่ทั้ง 3 แห่ง (กระบี่
มหำสำรคำม และสุโขทัย) และเมื่อจบมัธยมศึกษำตอนปลำยแล้ว จะได้รับสิทธิ์ในกำรเรียนต่อสถำบันกำรพล
ศึกษำเพื่อเรียนต่อในระดับอุดมศึกษำต่อไป
2) การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความจาเป็นของผู้เรียน
เมื่อวันที่ 9 กันยำยน 2559 สภำนิติบัญญัติแห่งชำติมีมติเห็นชอบหลักกำรของร่ำง
พระรำชบัญญั ติกองทุนเงินให้ กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ พ.ศ. .... และให้ตั้งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำและเสนอสภำนิติบัญญัติแห่งชำติเพื่อพิจำรณำต่อไป คำดว่ำจะ
สำมำรถประกำศใช้ได้ในปีกำรศึกษำ 2561
2.1) กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา คณะรักษาความสงบแห่งชาติลงมติเมื่อวันที่
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบให้ขยายเวลาการดาเนินงานโครงการกองทุนเงินกู้ยืม เพื่อการศึกษาที่ผูกกับ
รายได้ในอนาคต (กรอ.) ต่อไปในปีการศึกษา ๒๕๕๘ และในปีการศึกษาต่อๆ ไป จนกว่ากฎหมายใหม่จะแล้ว
เสร็ จ และมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ และให้ ก ระทรวงการคลั ง รั บ ความเห็ น ของส านั ก งบประมาณและส านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย ทั้งนี้ ให้ฝ่ายสังคม
จิตวิทยาร่วมกับฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมพิจารณากาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหากองทุนเงินให้
กู้ยืม เพื่อการศึกษาทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ โดยให้มีการกู้และส่งคืนเงินอย่างรัดกุม เหมาะสม รวมทั้งไม่เกิด
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ปัญหาความซ้าซ้อนในการกู้ยืมและให้น าเรื่องนี้เสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด้านการศึกษาที่จะจั ดตั้งขึ้นตาม
แนวทางปฏิรูปประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติในระยะที่ ๒ เพื่อพิจารณาต่อไป
ผลการดาเนินงาน
2.1.๑) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีงบประมำณ 2559
ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 13,000.00 ล้ำนบำท กองทุนสมทบ (เงินนอกงบประมำณ) 16,898.59 ล้ำนบำท
รวมเป็นเงินให้กู้ยืมทั้งสิ้น 29,898.59 ล้ำนบำท มีกำรใช้จ่ำยเงินให้กู้ยืมไปแล้ว 17,676.71 ล้ำนบำท โดยมีผล
กำรดำเนิ น งำนในปี กำรศึกษำ 2559 ดังนี้ มีผู้ กู้จำนวน 507,361 รำย เป็ นเงิน 21,024.62 ล้ ำนบำท
จำกสถำนศึกษำ 3,828 แห่ง
2.1.๒) กองทุนเงิน กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
ปี งบประมำณ 2559 ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 5,500.00 ล้ำนบำท กองทุนสมทบ (เงินนอกงบประมำณ)
3,672.15 ล้ำนบำท รวมเป็นเงินให้กู้ยืมทั้งสิ้น 9,172.15 ล้ำนบำทมีกำรใช้จ่ำยเงินให้กู้ยืมไปแล้ว 4,442.43
ล้ ำนบำท โดยมี ผลกำรด ำเนิ นงำนปี กำรศึ กษำ 2559 ดั งนี้ มี ผู้ กู้ จ ำนวน 93,890 รำย เป็ นเงิน 6,375.98
ล้ำนบำท จำกสถำนศึกษำ 278
2.1.๓) ความคื บ หน้ า ของการน าเสนอร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น
เพื่อการศึกษา พ.ศ. .... ความคืบหน้าของการนาเสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่ อการศึกษา พ.ศ. ....
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 มีน ำคม 2559 เห็นชอบในหลักกำรร่ำงพระรำชบัญญัติ ฯ ดังกล่าวแล้ว
โดยมี ส ำระส ำคั ญ เป็ น กำรจั ด ตั้ ง กองทุ น เพื่ อ กำรศึ ก ษำ มี ฐ ำนะเป็ น นิ ติ บุ ค คล อยู่ ใ นก ำกั บ ดู แ ลของ
กระทรวงกำรคลั ง มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม กำรศึกษำด้วยกำรให้เงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำแก่
นักเรียนหรือนักศึกษำที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ หรือนักเรียนหรือนักศึกษำในสำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก
โดยนักเรียนหรือนักศึกษำผู้ได้รับเงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำมีหน้ำที่ ต้องคืนเงินให้กองทุน ตำมที่กระทรวงกำรคลัง
เสนอ และให้ ส่ งสำนั กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำตรวจพิ จำรณำ โดยให้ รับข้อสั งเกตของรองนำยกรัฐมนตรี
(นำยวิษณุ เครืองำม) ในกำรกำหนดบทเฉพำะกำลเพื่อใช้กับกำรติดตำมหนี้สำหรับกำรกู้ยืมเงินจำกกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำหรือกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำที่ผูกพั นกับรำยได้ในอนำคตก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้มี
ผลใช้บังคับ และให้รับควำมเห็นของสำนักงำนศำลปกครอง และฝ่ำยกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม คณะ
รักษำควำมสงบแห่งชำติ เกี่ยวกับกำรกำหนดเวลำคืนเงินให้กองทุนภำยใน ๓๐ วันนับถัดจำกวันที่มีหนังสือแจ้ง
กำรบอกเลิกกำรกู้ยืมเงิน เป็ นกำรกำหนดระยะเวลำที่สั้นเกินไป และควรกำหนดให้กองทุนเป็นผู้แจ้งรำยชื่อผู้
กู้ยืมเงิน ให้ แก่ผู้จ่ ำยเงิน ได้เป็ น ผู้ตรวจสอบ รวมทั้งควรกำหนดให้ ห ลั กเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขในกำรจ้ำง
สถำบั นกำรเงิน หรือนิ ติบุ คคลให้ ทำหน้ ำที่บริหำรจัดกำร มีควำมชัดเจน รัดกุม โดยคำนึงถึง ควำมสำมำรถ
ในกำรช ำระคื น ของนั ก เรี ย นหรื อ นั ก ศึ ก ษำผู้ กู้ ยื ม เป็ น ส ำคั ญ ไปประกอบกำรพิ จ ำรณำด้ ว ย แล้ ว ส่ ง ให้
คณะกรรมกำรประสำนงำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติพิจำรณำก่อนเสนอสภำนิติบัญญัติแห่งชำติต่อไป
ซึ่ งเมื่ อ วัน ที่ 9 กั น ยำยน 2559 สภำนิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ งชำติ มี ม ติ เห็ น ชอบ
หลักกำรของร่ำงพระรำชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ พ.ศ. .... และให้ตั้งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ
พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำและเสนอสภำนิติบัญญัติแห่งชำติเพื่อพิจำรณำ
ต่อไป คำดว่ำจะสำมำรถประกำศใช้ได้ในปีกำรศึกษำ 2561
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2.2 โครงการทุน การศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 กำรประชุมคณะกรรมกำร
อำนวยกำรโครงกำรทุนกำรศึกษำเฉลิมรำชกุมำรี ครั้งที่ 1/2559 โดยมีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
เป็นประธำน มีคณะกรรมกำรอำนวยกำรฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจำกกรมบัญชีกลำง สำนักงบประมำณ
กองบัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน สำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ และกระทรวงสำธำรณสุข เข้ำร่วม
ประชุ ม โดยที่ ป ระชุ ม ได้ รั บ ทรำบกำรรำยงำนผลกำรด ำเนิ น โครงกำรทุ น กำรศึ ก ษำเฉลิ ม รำชกุ ม ำรี
ของกระทรวงศึกษำธิกำร ระยะที่ 1 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2547-2558 ในประเด็นสำคัญ เช่น พบว่ำมีเด็กที่
เรี ย นไม่ จ บหรื อ ไม่ ศึ ก ษำต่ อ จนถึ ง ระดั บ ปริ ญ ญำตรี เพื่ อ ออกมำประกอบอำชี พ หำเงิ น จุ น เจื อ ครอบครั ว
ซึ่งส่วนมำกเป็นเด็กที่เรียนสำยอำชีพ ส่งผลให้มีเงินงบประมำณเหลือจ่ำยจำกกำรที่เด็กซึ่งได้รับทุนไปแล้วไม่
ศึกษำต่อ จึงขอให้ฝ่ำยเลขำนุกำรและฝ่ำยกฎหมำยนำไปพิจำรณำว่ำ ควรมีแนวทำงดำเนินกำรงบประมำณส่วน
ที่เหลือจ่ ำยได้อย่ ำงไรบ้ ำง เพื่ อไม่ให้ ขัดกับ ข้อกฎหมำยหรือขัดกับมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติงบประมำณใน
โครงกำรดังกล่ำวไว้แล้ว
นอกจำกนี้ ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ำรณำกำรด ำเนิ น โครงกำรทุ น กำรศึ ก ษำ
เฉลิมรำชกุมำรี ในระยะที่ 2 (พ.ศ.2560-2576) ตั้งแต่เดือนพฤษภำคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ในโอกำสฉลองพระชนมำยุ 5 รอบ 2 เมษำยน
2558 จะเริ่ ม โครงกำรในปี ก ำรศึ ก ษำ 2560 จนถึ ง ปี ก ำรศึ ก ษำ 2576 ซึ่ ง จะจั ด สรรสั ด ส่ ว นกำรให้
ทุ น กำรศึ ก ษำจ ำนวน 10 รุ่ น ปี ล ะ 600 ทุ น รวม 6,000 ทุ น ในสั ง กั ด ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ (สอศ.) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) ร้อยละ
35 และสำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ ร้อยละ 15
สำหรับจำนวนเงินที่จะจัดสรรให้กับนักเรี ยนในระดับชั้นต่ำง ๆ นั้น ได้ปรับ
เพิ่มอัตรำทุน กำรศึกษำในระดับ มัธยมศึกษำตอนปลำยเป็น 25,000 บำทต่อคน/ปี ระดับ ปวช. 30,000
บำทต่ อคน/ปี , ระดับ ปวส. 55,000 บำทต่ อคน/ปี และระดั บ ปริญ ญำตรี 55,000 บำทต่อ คน/ปี ทั้ งนี้
หำกเด็ ก ที่ เรี ย นสำยสำมั ญ และมี ค วำมต้ อ งกำรย้ ำ ยไปเรี ย นสำยอำชี พ ในระดั บ ปวส. ก็ จ ะยั ง คงได้ รั บ
ทุนกำรศึกษำเช่นเดิม พร้อมมีระบบติดตำมทุนกำรศึกษำเช่นเดิม
3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
3.1) การบริ หารจั ดการโรงเรี ยนขนาดเล็ กของส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำ
ขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) ภำยใต้โครงกำร "โรงเรียนดีใกล้บ้ำน" โดยกำรควบรวมโรงเรียนขนำดเล็กเป็นโรงเรียนดีใกล้บ้ำน
ทั้งนี้ได้มีกำรพัฒนำโรงเรียนแม่เหล็ก 310 โรงเรียน ทั่วประเทศ เพื่อรองรับนักเรียนจำกโรงเรียนขนำดเล็กที่มี
นักเรียนต่ำกว่ำ 20 คน ซึ่งมีอยู่จำนวน 827 โรงเรียนมำเรียนร่วม โดยโรงเรียนแม่เหล็กที่จะดึงโรงเรียนขนำดเล็ก
ให้ มำเป็ นโรงเรียนเครือข่ำยนั้ น สพฐ. ได้ตั้งงบประมำณเพื่อส่งเสริมคุณภำพไว้แล้ว ทั้งด้ำนสื่อกำรเรียนกำรสอน
ห้องเรียน บุคลำกร เพื่อให้โรงเรียนมีควำมพร้อมและควำมเข้มแข็งมำกยิ่งขึ้น โดยเฉพำะเรื่องของครู ที่จะต้องบรรจุ
ครูเพิ่มเติมให้ ครบทุกกลุ่มสำระวิชำ และครบทุกชั้นเรียน สำหรับโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนดีใกล้บ้ำน
ใน รุ่ น แรก จะเริ่ มด ำเนิ นในช่ วงเปิ ดภ ำคเรี ย น ที่ 2 ปี กำรศึ กษ ำ 2559 จ ำน วน 259 แห่ ง จำก
ทั้งหมด 595 แห่ง ส่วนที่เหลืออีก 336 แห่ง จะดำเนินกำรในปีกำรศึกษำ 2560 จำกนั้นจึงจะประเมินโครงกำร
เพื่อปรับปรุงและหำแนวทำงแก้ไขส่งเสริม ก่อนที่จะวำงแผนโครงกำรในรอบต่อไป

๖

รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕9 – 30 พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
กระทรวงศึกษาธิการ
3.1) การส่งเสริมกลไกประชารัฐ
3.1.1) คณะทางานภาครัฐและเอกชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
คณะที่ 2 การยกระดั บคุ ณ ภาพวิ ชาชี พ (Competitive Workforce) จำกกำรประชุ มคณะท ำงำนฯ ครั้ งที่
9/2559 เป็นกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของคณะทำงำนกลุ่มย่อย 4 คณะ ดังนี้
(1) Re-branding
(2) Excellent Model School (EMS) เตรียมจัดพิธีลงนำมข้อตกลง
ควำมร่วมมือระหว่ำงสำนักงำนคณะกรรมกำร กำรอำชีวศึกษำกับสถำนประกอบกำร 14 แห่ง โดยมี รมว.ศธ. เป็น
ประธำน และ ผอ.สถำนศึกษำต้นแบบ 46 แห่ง เข้ำร่วมพิธีลงนำม ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวำคม 2559 ณ วิทยำลัยกำร
อำชีวศึกษำปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี ภำยในวันเดียวกันนี้จะมีกำรจัดกิจกรรม Open House Road show ภำยใต้ชื่อ
“EMS Roadshow” โดยจะเปิดวิทยำลัยต้นแบบควำมเป็นเลิศแห่งแรก คือ วิทยำลัยกำรอำชีวศึกษำปทุมธำนีร่วมมือ
กับบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหำชน) ยกระดับควำมเป็นเลิศสำขำกำรโรงแรม กลุ่มเป้ำหมำยหลัก
ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นและตอนปลำย นักเรียนอำชีวศึกษำระดับ ปวช. ผู้ปกครอง สถำบันกำรศึกษำ
สื่อมวลชน หน่วยงำน และสถำนประกอบกำรในท้องถิ่น ตลอดจนประชำชนที่สนใจ เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจกำรเรียน
ในสถำนศึกษำที่มีควำมเป็นเลิศ เตรียมแผนงำนจัดกิจกรรม Open House Road show ในปี 2560 ในสถำนศึกษำ
ที่เป็นตัวแทนภำคใน 6 พื้นที่ทั่วประเทศ ดังนี้ 1) ภำคกลำง ระหว่ำงวิทยำลัยเทคนิคสระบุรี จ.สระบุรี กับบริษัท
ปูนซิ เมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) บริษัท ช.กำรช่ำง จำกัด (มหำชน) บริษัท ฤทธำ จำกัด บริษัท เบทำโกร จำกัด
(มหำชน) สำขำกำรก่อสร้ำง งำนเครื่องกลไฟฟ้ำ งำนอุตสำหกรรมกำรผลิต ช่ำงไฟฟ้ำ 2) ภำคเหนือ ระหว่ำงวิทยำลัย
กำรอำชี พ เกำะตำ จ.ล ำปำง กั บ บริ ษั ท ฮอนด้ ำ ออโตโมบิ ล (ประเทศไทย) จ ำกั ด สำขำเทคนิ ค ยำนยนต์
3) กรุงเทพมหำนคร ระหว่ำงวิทยำลัยกำรพณิชยกำรบำงนำ กับบริษัท สรรพสินค้ำเซ็นทรัล จำกัด สำขำกำรจัดกำร
ธุรกิจค้ำปลีก 4) ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่ำงวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น จ.ขอนแก่น กับบริษัท
น้ำตำลมิตรผล จำกัด สำขำพืชศำสตร์ ช่ำงกลเกษตร และ 5) ภำคตะวันออก ระหว่ำงวิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ จ.ชลบุรี
กับบริ ษั ท กำรบิ นกรุ งเทพ จ ำกั ด (มหำชน) และบริษั ท ปู นซิ เมนต์ ไทย จ ำกั ด (มหำชน) สำขำช่ ำงอำกำศยำน
Mechatronic Instrument และ 6) ภำคใต้ ระหว่ำงวิทยำลัยเทคนิคหำดใหญ่ จ.สงขลำ กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย
จำกัด (มหำชน) สำขำงำนไฟฟ้ำควบคุม งำนเครื่องกล
(3) Database of Demand and Supply กำรจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ควำม
ต้องกำร (Demand) และกำรผลิต (Supply) อยู่ระหว่ำงตรวจสอบควำมครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลก่อนน ำมำใช้
วำงแผนต่อไป รวมทั้งที่ประชุมมอบหมำยให้วิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตำแหน่งงำนในสถำนประกอบกำรที่มี
จำนวนผู้เข้ำทำงำนน้อยกว่ำควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรจริง
(4) Standards and Certification Center คณะท ำงำนร่ ว ม 4 ฝ่ ำย
ได้แก่ กระทรวงแรงงำน สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ และภำคเอกชน อยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำรปรับแก้กฎหมำยแรงงำนด้ำนค่ำตอบแทนให้สอดคล้องกับมำตรฐำนคุณวุฒิวิชำชีพแห่งชำติ (NQF) ที่มีอยู่
8 ระดับ เพื่อให้ได้รับค่ำตอบแทนตำมมำตรฐำนอำชีพและคุณวุฒิวิชำชีพเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
3.1.2) คณะทางานภาครัฐและเอกชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
คณะที่ 5 การศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นา (Human Capital Development) สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึ กษำขั้ นพื้ นฐำน (สพฐ.) จัดท ำโครงกำรโรงเรียนประชำรั ฐ และจั ดท ำบั นทึ กข้ อตกลงสำนพลั งประชำรั ฐ
ด้ำนกำรศึกษำพื้นฐำนและกำรพัฒนำผู้น ำ ระหว่ำงภำครัฐ 3 หน่ วยงำน (กระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงดิจิทัล
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เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ภำคเอกชน 19 หน่วยงำน และภำคประชำสังคม 4 คน เพื่อร่วมขับเคลื่อนและยกระดับ
กำรศึกษำของประเทศไทย กำรดำเนิ นงำนของโครงกำร ได้แบ่ งคณะท ำงำนออกเป็ น 5 กลุ่ มย่อยโดยในแต่ละ
กลุ่มจะประกอบไปด้วย ผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถทั้งจำกภำครัฐ และภำคเอกชน เพื่อทำกำรขับเคลื่อนโครงกำรในส่วน
ต่ำง ๆ
ผลการดาเนินงานของคณะทางานกลุ่มย่อย 5 คณะ โดยสรุปดังนี้
(1) พั ฒ นำระบบข้ อมู ล สำรสนเทศเกี่ ยวกั บ คุ ณ ภำพทำงกำรจั ด
กำรศึ กษำ เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิภำพกำรบริ หำรจั ดกำรสถำนศึ กษำและกำรเปิ ดเผยข้ อมู ลตำมหลั กธรรมำภิ บำล
โดยมี ภ ำรกิ จ คื อ (1) จั ด ท ำเว็ บ ไซต์ www.pracharathschool.go.th , www. pracharathschool.ac.th
และ (2) พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน ICT ให้กับโรงเรียน เช่น กำรเพิ่มควำมเร็วอินเตอร์เน็ต กำรติดตั้งคอมพิวเตอร์
และโทรทัศน์ในทุกห้องเรียน เป็นต้น
(2) พั ฒ นำหลั กสู ตร ต้ นแบบกระบวนกำรเรี ยนรู้ กำรประเมิ นผล
กิจกรรมส่งเสริม ด้ำนคุณธรรม จิตสำธำรณะ และด้ำนกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ โดยกำหนดนโยบำยและออกแบบกำร
จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน กิจกรรมกำรถอดบทเรียน (Best Practice) ที่เป็นต้นแบบกำรจัดกำรศึกษำจำกภำครัฐ
ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม ออกแบบหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีกำรพัฒนำใน 3 ด้ำน
ได้แก่ (1) ด้ำนส่งเสริมคุณธรรม ควำมดี และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน (2) ด้ำนพัฒนำทักษะกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษ และ (3) ด้ำนพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนในวิชำหลัก เพื่อเพิ่มสัมฤทธิผลของนักเรียน และพัฒนำ
โรงเรียนให้ปรับกระบวนกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรม ผสำนรูปแบบทำงเลือกให้เหมำะสมกับบริบทหรือสภำพของ
โรงเรียน โดยมีภำรกิจ คือ (1) หลักสูตรสำธิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (2) โรงเรียนคุณธรรม (3) หลักสูตรกำรเรียน
กำรสอนในรูปแบบ STEM Education (4) กำรพัฒนำภำษำอังกฤษ และ (5) กำรพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้
(3) พัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และกำรมีส่วนร่วมของชุมชน โดยจัด
หลั กสูตรและอบรมพั ฒนำผู้ น ำสถำนศึกษำให้ มีคุณลั กษณะและสมรรถนะควำมเป็ นผู้ นำ ในกำรจั ดกำรบริหำร
สถำนศึกษำ และจัดหลักสูตรและอบรมครู เพื่อเพิ่มสมรรถนะในกำรสร้ำงแรงจูงใจและเป็น “พี่เลี้ยง” ให้นักเรียน
สำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง นอกจำกนี้ส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
และเชิญชวนให้หน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งจำกภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม ร่วมสนับสนุนงบประมำณและ
ศักยภำพในด้ำนต่ำงๆ เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงยั่งยืน
(4) พัฒนำควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำ ผู้เชี่ยวชำญทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศ และกำรสร้ำงแรงจูงใจให้กับบุคคลธรรมดำและนิติบุคคล สนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ของชำติ ในกำรสนับสนุนองค์ควำมรู้ และผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรศึกษำ กำรสร้ำงแรงจูงใจให้กับบุคคลธรรมดำและนิติ
บุคคลสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ด้วยกำรปรับแก้ข้อจำกัดทำงภำษีให้ชัดเจน รวมถึงกำรนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (GIS) เข้ำมำมีส่วนร่วมบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลโรงเรียน โดยมีภำรกิจหลัก คือ กำรจัดทำระเบียบและ
เร่งรัดให้โรงเรียนจัดตั้งกองทุนโรงเรียนประชำรัฐประจำโรงเรียน
(5) พัฒนำควำมเป็นเลิศในด้ำนกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัยเทคโนโลยีแห่ ง
อนำคต และสนับสนุนกำรสร้ำงนวัตกรรมของผู้นำเยำวชนรุ่นใหม่ เพื่อมุ่งสู่กำรเป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำของภูมิภำค
โดยบูรณำกำรกำร LCI Program สู่ R&D Hub ที่มุ่งเน้นกำรวิจัยเพื่อตอบปัญหำสังคมและกำรวิจัย สร้ำงองค์ควำมรู้
ใหม่เพื่อควำมเป็นเลิศ จัดตั้งศูนย์ควำมเป็นเลิศ สำหรับกำรพัฒนำเทคโนโลยี Mega Trends ทั้ง 4 ด้ำน ได้แก่ Bio
Nano Digital และ Robotics
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โครงการผู้ น าเพื่ อการพั ฒ นาการศึ กษาที่ ยั่ งยื น (CONNEXT ED)
เป็นโครงกำรที่ก่อตั้งขึ้นโดยบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศ 12 บริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประสำนควำมร่วมมือ
ระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม อีกทั้งกำกับติดตำม ในกำรพัฒนำกำรศึกษำที่ยั่งยืนได้ดำเนินกำร
จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติกำรผู้รับผิดชอบระดับเขตตรวจรำชกำร โครงกำรสำนพลังประชำรัฐ ด้ำนกำรศึกษำพื้นฐำน
และกำรพัฒนำผู้นำ “โรงเรียนประชำรัฐ” จำนวน 19 จุดทั่วประเทศ ตำมเขตตรวจรำชกำร
การจั ด ท าตั ว ชี้ วั ด (KPI) ที่ ใช้ ในการประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน
ของโรงเรียนประชารัฐ ได้แก่ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Out Come KPIs) ทั้งหมด 17 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) นักเรียน
จำนวน 9 ตัวชี้วัด (2) ครู จำนวน 5 ตัวชี้วัด (3) สถำนศึกษำ จำนวน 3 ตัวชี้วัด
แผน การด าเนิ น การใน ระยะต่ อไป ถอดบทเรี ย นเกี่ ยวกั บ
กระบวนกำรพัฒนำโรงเรียนในระยะแรก จ ำนวน 3,342 โรงเรียน และนำมำวิเครำะห์ เป็นแนวทำงกำรพัฒนำ
โรงเรียนที่มีควำมชัดเจนและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น โดยนำมำใช้ในกำรพัฒนำโรงเรียนที่จะได้รับกำรคัดเลือกเข้ำมำ
สู่โครงกำร ในปีกำรศึกษำ 2560 ต่อไป จนครบ 7,424 โรงเรียน
4) พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4.1) โครงการปาฏิ ห าริ ย์ แ ห่ ง ชี วิ ต (Miracle of Life) โครงกำรส่ งเสริ ม และ
พัฒนำเพื่อเสริมสร้ำงพลังพฤติกรรมเชิงบวกคนวัยทีน สร้ำงปำฎิหำริย์แห่งชีวิตสู่กำรให้เพื่อสังคม ภำยใต้กรอบ
แนวคิด : พัฒนำเพื่อกำรแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift & Share ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินกำรในปีงบประมำณ
พ.ศ. 2559 มีดังนี้ อบรมแกนนำ V-Spirit ยุวอำสำให้แก่เด็กและเยำวชนในพื้นในพื้นที่ ๒๐ จังหวัด รวมทั้งสิ้นที่
เข้ำร่วมกิจกรรม ๑๑,๔๖๑ คน มีควำมก้ำวหน้ำที่สำคัญ คือ วันที่ ๒๔ สิงหำคม ๒๕๕๙ จัดนิทรรศกำรแสดงผล
งำนเด็ ก และเยำวชน “Shift & Share” ปี ๒๕๕๙ ณ เซ็ น ทรัล เวสต์ เกต บำงใหญ่ จั งหวั ด นนทบุ รี โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อสำนต่อกิจกรรมพัฒนำศักยภำพเด็กและเยำวชนสู่กำรเป็นผู้ให้ตำมพระดำริ เพื่อเสริม
พลังพัฒนำทักษะ ปลูกจิตสำนึกสำธำรณะ จิตอำสำ สร้ำงอำสำสมัคร ยุวอำสำ เพื่อพัฒนำสังคม ขยำยเครือข่ำย
กำรท ำงำนในระดับ พื้ น ที่ ที่จ ะเป็ น ฐำนส ำคั ญ ในกำรพั ฒ นำสั งคมไปสู่ สั งคมแห่ งสั น ติสุ ข เอื้อ อำทร น่ำอยู่
และยั่งยืน และเด็กและเยำวชนสำมำรถคิด เขียนโครงกำร/กิจกรรม จิตอำสำพัฒนำสังคมในพื้นที่ของตนเอง
และนำไปปฏิบัติในพื้นที่จริง เพื่อเป็นกำรเผยแพร่และขยำยผลสู่สังคม สร้ำงควำมสุขให้ทั้งผู้รับและผู้ให้
โดยในงำนมีกำรมอบโลและเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่ผ่ำนเข้ำรอบสุดท้ำย
ในแต่ละประเภท จำนวน ๔๘ โครงกำร โดยพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำร
พัฒ นำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ สำหรับในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงผู้ดำเนินกำรโครงกำร
4.2) โครงการบรรณสัญจร (Book Voyage 2559) สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำ
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ได้ดำเนิน กำรประชำสั มพั นธ์และรณรงค์รั บบริจำคหนังสื อและสื่ อ
ส่ ง เสริ ม กำรอ่ ำ นให้ แ ก่ ห้ อ งสมุ ด ประชำชนและบ้ ำ นหนั ง สื อ ชุ ม ชน เป้ ำ หมำยไม่ น้ อ ยกว่ ำ 10 ล้ ำ นเล่ ม
โดยมีผู้สนใจทั้งจำกภำครัฐและภำคเอกชน อำทิ หนังสือพิมพ์มติชน, หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, MCOT TV, TK Park,
บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด เป็นต้น ร่วมบริจำคหนังสือตำมโครงกำรบรรณสัญจร ตั้งแต่เดือนเมษำยน-กันยำยน
2559 รวมทั้ งสิ้ น 7,103,349 เล่ ม คิ ดเป็ นเงิน 213,222,815 ล้ ำนบำท ซึ่ งส ำนั กงำน กศน. ได้ส่ งหนั งสื อ
เหล่ำนี้ให้ห้องสมุดประชำชน 913 แห่ง กศน.ตำยบ 7,400 แห่ง และบ้ำนหนังสือชุมชน 15,000 แห่ง
๙
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5) การผลิตและพัฒนากาลังคนเพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ
5 .1 ) ก า รจั ด ตั้ งส ถ า บั น ภู มิ รา ช ธ ร รม ที่ ป ระ ชุ ม ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี เมื่ อ
วันที่ 20 กันยำยน 2559 เห็นชอบร่ำงพระรำชบัญญัติสถำบันภูมิรำชธรรม พ.ศ. .... ตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำร
เสนอให้จัดตั้งสถำบั นดังกล่ำวเป็ นสถำบั นกำรอุดมศึกษำทำงวิชำกำรและวิชำชีพชั้นสู ง มีฐำนะเป็นหน่วยงำน
ในกำกับของรัฐ และอยู่ในอุปถัมภ์ของสำนักงำนทรัพย์สิ นส่วนพระมหำกษัตริย์ โดยกำรจัดตั้งสถำบันดังกล่ำว
เนื่ องในมหำมงคลสมั ย พระรำชพิ ธี เฉลิ มพระชนมพรรษำ 90 พรรษำ ในปี พ.ศ.2560 เพื่ อเป็ น กำรเฉลิ ม
พระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ ำอยู่หั วในด้ำนกำรศึกษำและศิลปวิทยำกำร โดยตั้งอยู่ที่บริเวณ ต.ห้ วยใหญ่
อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี ในพื้นที่ 436 ไร่ โดยมีกองทุนประเดิม 2,000 ล้ำนบำท ซึ่งจะใช้งบประมำณของสำนักงำน
ทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ และเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบำลจัดให้เป็นรำยปี รวมถึงเงินหรือทรัพย์ที่มีผู้อุทิศให้
คำดว่ำจะเปิดทำกำรเรียนกำรสอนรุ่นแรกได้ในปีกำรศึกษำ 2561
5.2) โครงการสุดยอดฝีมืออาชีวะไทย "Thailand's Best Skills" เป็นควำมร่วมมือ
ระหว่ำงสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.) ร่วมกับสถำนีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 (ททบ.5)
มีวัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ สร้ำงควำมตื่น ตั ว ให้ กับ นั ก ศึก ษำ ในกำรคิ ดค้ น และหำข้อ มูล เกี่ ยวกั บ นวัตกรรมใหม่ ๆ
อย่ ำงสม่ำเสมอ เพื่อพัฒ นำทักษะในกำรทำงำนด้ำนวิชำชีพ กำรปฏิบัติงำนจริง และทักษะสั งคม เพื่อให้ มี
ร่ ว มมื อ กั บ ภำคเอกชนในกำรขับ เคลื่ อนเศรษฐกิ จของประเทศ ตลอดจนเป็ น กำรประชำสั ม พั น ธ์งำนของ
อำชี ว ศึ กษำให้ ส ำธำรณชนรั บ รู้ อ ย่ ำงกว้ ำงขวำง โดยเปิ ดรับ สมั ค รนั กศึ ก ษำอำชีว ศึ ก ษำทุ ก สำขำวิช ำจำก
5 ภูมิภ ำคทั่วประเทศ ตั้งแต่วัน ที่ 10 ตุล ำคม - 30 พฤศจิกำยน 2559 เพื่อร่วมกำรแข่งขันในระดับภำค
จำกนั้นจะคัดเลือกเข้ำแข่งขันระดับชำติทั้งประเภททีมและประเภทบุคคลต่อไป
สำหรับประเภทกำรแข่งขัน เป็นกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพประเภท
ทีม กำหนดโจทย์ ไว้ 5 หั วข้อ คือ 1) รถตุ๊กตุ๊กดับเพลิง 2) บ้ ำนสร้ำงสรรค์คู่ครัวไทย 3) โรบอท มำย เฟรนด์
4) ห้ องสมุดในศตวรรษ 21 และ 5) เกษตรแปลงเล็ กหั วใจใหญ่ โดยทุกโจทย์จะต้องใช้ควำมรู้และทักษะของ
นั ก ศึ ก ษำทั้ งในระดั บ ประกำศนี ย บั ต รวิ ช ำชี พ (ปวช.) และระดั บ ประกำศนี ย บั ต รวิ ช ำชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.)
ในหลำกหลำยสำขำวิชำมำบูรณำกำรร่วมกัน ตั้งแต่กระบวนกำรออกแบบ วำงแผน สร้ำงสรรค์ผลงำน ตลอดจน
กำรนำเสนอผลงำน เพื่อเฟ้นหำสุดยอดฝีมืออำชีวะระดับชำติ ซึ่งจะได้รับรำงวัลถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี พร้อมเงินรำงวัลกว่ำ 500,000 บำท ทั้งนี้ สำมำรถติดตำมเทปกำรแข่งขัน
ของแต่ละทีมได้ทำง ททบ.5 ทุกวันศุกร์ เวลำ 22.30-24.00 น. ตั้งแต่วันที่ 30 กันยำยน 2559 เป็นต้นไป
5.3) ความร่วมมือโครงการพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงตามแนวทางมาตรฐาน
เยอรมัน พลเอก ดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ร่วมพิธีลงนำมควำมร่วมมือทำง
วิชำกำร “โครงกำรพัฒ นำครูฝึกช่ำงเทคนิคขั้นสูงตำมแนวทำงมำตรฐำนเยอรมัน ” เมื่อวันพุธที่ 12 ตุลำคม
2559 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อำคำรนวมินทรรำชินี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
โดยมี เอกอั ครรำชทู ตสหพั น ธ์ส ำธำรณรั ฐ เยอรมนี ป ระจำประเทศไทย อธิกำรบดีม หำวิท ยำลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำพระนครเหนือ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
ผู้แทนจำกสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน) และผู้แทนจำกสถำนประกอบกำรที่ร่วมลงนำม ตลอดจน
อำจำรย์ นักวิชำกำร และนักศึกษำ เข้ำร่วมพิธีลงนำมซึ่งกำรลงนำมควำมร่วมมือทำงวิชำกำรในครั้ งนี้ มุ่งเน้น
กำรฝึ กอบรมให้ กับ นำยช่ำงเทคนิคในสถำนประกอบกำร เพื่อพัฒ นำและยกระดับทักษะที่ใช้ในกำรทำงำน
อีกทั้งเป็นกำรส่งเสริมให้มีควำมรู้และสำมำรถเลื่อนขั้นเป็นหัวหน้ำงำนได้ และถือเป็นกำรสร้ำงทักษะควำมรู้
๑๐
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ใหม่ให้กับผู้ปฏิบัติงำนให้สำมำรถแข่งขันในตลำดโลกได้ โดยจะเริ่ม "โครงกำรพัฒนำครูฝึกช่ำงเทคนิคขั้นสูงตำม
แนวทำงมำตรฐำนเยอรมั น " ใน 3 สำขำวิช ำ คื อ ไฟฟ้ ำอุ ต สำหกรรมและไฟฟ้ ำอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เครื่อ งกล
อุตสำหกรรม และแมคคำทรอนิกส์ สำหรับกำรดำเนินโครงกำรในระยะแรกมีผู้ปฏิบัติงำนเข้ำร่วมโครงกำรกว่ำ
200 คน และผู้ปฏิบัติงำนเหล่ำนี้จะทำหน้ำที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับนักเรียนนักศึกษำอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำที่
เข้ำมำมำฝึกประสบกำรณ์ตำมโครงกำรสหกิจศึกษำด้วย
6) การพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
6.1) โครงการผลิ ตครู เพื่ อพั ฒนาท้ องถิ่ น ปี พ.ศ. 2559 ได้ รั บควำมเห็ นชอบจำก
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มีนำคม 2559 เป็นกำรผลิตครูดี เก่ง มีควำมรู้ทำงวิชำกำร ตอบสนองควำมต้องกำรครูใน
สำขำวิชำและพื้นที่ขำดแคลน มีเป้ำหมำยคัดเลือกคนดี คนเก่ง เข้ำสู่วิชำชีพครู จำนวน 48,374 คน โครงกำรนี้ แบ่งเป็น
๒ ประเภท คือ ๑) รับประกันกำรมีงำนทำ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถกู้ยืมเงินจำกกองทุนกู้ยืม ๒) รับประกันกำรมีงำนทำ
และให้ทุนกำรศึกษำ โดยคัดเลือก ๕ % จำกผู้ที่มีภูมิลำเนำห่ำงไกล ทุรกันดำร ซึ่งกำรดำเนินงำนโครงกำรผลิตครูเพื่อ
พัฒนำท้องถิ่น ปี ๒๕๕๙ ได้เริ่มดำเนินกำรคัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วมโครงกำร และบรรจุเข้ำรับรำชกำรครูในเดือน
ตุลำคม ๒๕๕๙ โดยมีเป้ำหมำยจำนวน ๔,๐๗๙ คน แบ่งเป็น สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
(สพฐ.) 3,845 คน, สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.) 224 คน และสำนักงำนส่งเสริม
กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธ ยำศัย (กศน.) 10 คน ทั้งนี้มีได้ดำเนินกำรจัดสอบคัดเลือก เมื่อวันที่
28 สิงหำคม 2559 มีผู้เข้ำสอบรวมทั้งสิ้น 26,970 คน โดยมีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำรฯ จำนวน
3,395 รำย รำยงำนตัวเมื่อวันที่ 16 ตุลำคม 2559 พร้อมทั้งจัดประชุมเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำ สู่
วิชำชีพครู เมื่อวันที่ 17 ตุลำคม 2559
6.2) การพัฒนาปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ที่ ประชุมคณะกรรมกำรข้ ำรำชกำรครูและบุ คลำกรทำงกำรศึ กษำ (ก.ค.ศ.)
ครั้ ง ที่ 9/2559 เมื่ อ วั น ที่ 12 ตุ ล ำคม 2559 ครั้ งที่ 10/2559 เมื่ อ วั น เมื่ อ วั น ที่ 27 ตุ ล ำคม 2559
และครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2559 ได้มีมติที่สำคัญตำมลำดับดังนี้
6.2.1 เห็ นชอบ (ร่ำง) หลั ก เกณฑ์ แ ละวิธีกำรน ำรำยชื่ อผู้ ส อบแข่งขั น ได้
ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นเป็นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. โดยมีสำระสำคัญ ดังนี้
(1) กำรน ำรำยชื่ อ ผู้ ส อบแข่ งขั น ได้ ในบั ญ ชี ห นึ่ งไปขึ้ น เป็ น บั ญ ชี
ผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ให้ทำได้โดยกำรตกลงยินยอมของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) เจ้ำของ
บัญชี และ กศจ. ที่ขอรำยชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินกำรขอรำยชื่อแล้วบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขัน
ได้ ที่ได้รับกำรขึ้นบัญชีใหม่ให้แล้วเสร็จก่อนบัญชีเดิมจะครบอำยุกำรขึ้นบัญชี
(2) ให้ ขอรำยชื่ อผู้ ส อบแข่งขัน ได้ จำก กศจ. ใกล้ เคีย งที่ มี พื้ น ที่
ติดต่อตำมลักษณะทำงภูมิศำสตร์ก่อน โดยพิจำรณำระยะทำงจำกที่ตั้งสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด หำก กศจ.
ในจังหวัดใกล้เคียงไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำมคุณวุฒิที่ขอ ให้ขอจำก กศจ.ที่อยู่ในภูมิภำคเดียวกัน หำกใน
ภูมิภำคเดียวกันไม่มี ให้ขอจำก กศจ. ในภูมิภำคอื่นได้
(3) ผู้สอบแข่งขันได้ที่สมัครใจและได้ รับกำรประกำศขึ้นบัญชีของ
กศจ. ที่ขอรำยชื่อผู้สอบแข่งขันได้ หำกไม่ประสงค์หรือขอระงับกำรบรรจุและแต่งตั้ง ให้ถือว่ำผู้สอบแข่งขันได้
รำยนั้น สละสิทธิ์กำรบรรจุและแต่งตั้งตำมบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทั้งของ กศจ. เจ้ำของบัญชีเดิม และบัญชีของ
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กศจ.ที่ขอรำยชื่อผู้สอบแข่ งขันได้ กรณีผู้สอบแข่งขันได้รำยใดไม่สมัครใจ ก็ยังคงขึ้นบัญชีตำมลำดับที่เดิม ใน
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ. เดิม
6.2.2) เห็นชอบ (ร่ำง) หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกและพัฒนำบุคคลเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พร้อม
กำหนดกรอบระยะเวลำในกำรย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ สพฐ.ให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2559
6.2.3) เห็นชอบ (ร่ำง) หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็ นข้ำรำชกำรครูและบุ คลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่ งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค.(2) ตำแหน่ ง
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำน กรณีที่มีควำมจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน
6.2.4) เห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสำนักงำน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหำนคร และผู้อำนวยกำรสำนักงำน กศน.
จังหวัด/กรุงเทพมหำนคร
6.2.5) เห็ นชอบ (ร่ำง) หลักเกณฑ์ และวิธีกำรให้ ข้ำรำชกำรครูและบุ คลำกร
ทำงกำรศึกษำได้รับเงินเดือน ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตำมคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
6.2.6) เห็นชอบให้ปรับปรุงมำตรฐำนวิทยฐำนะ ด้ำนคุณสมบัติเฉพำะ
สำหรับวิทยฐำนะครูชำนำญกำร และคุณสมบัติในกำรขอมีวิทยฐำนะครูชำนำญกำร ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ฯ ว 17/2552 และ ว10/2554 ได้แก่
คุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะครูชานาญการ ตามหลั กเกณฑ์
ว17/2552
- ดำรงตำแหน่งครูมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 6 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญำ
ตรี 4 ปีสำหรับผู้มีวุฒิปริญญำโท และ 2 ปีสำหรับผู้มีวุฒิปริญญำเอก หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่ำ
และผ่ำนกำรประเมินตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. กำหนด
- ทั้งนี้ วุฒิ ดังกล่ ำวต้องเป็นวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. รับรอง และเป็น วุฒิ ใน
สำขำวิช ำเดียวกับ วุฒิ ระดับ ปริญญำตรีและหรือปริญ ญำโทที่ส ำเร็จกำรศึกษำมำแล้ ว หรือเป็นวุฒิ ที่ตรงกับ
สำขำวิชำ/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่ผู้ขอได้ทำกำรสอน หรือส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมที่ส่วนรำชกำรต้นสังกัดกำหนด
โดยควำมเห็นชอบของ ก.ค.ศ.
คุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะครูชานาญการ ตามหลักเกณฑ์
ว10/2554
- ดำรงตำแหน่งครูมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 3 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญำ
ตรี 2 ปีสำหรับผู้มีวุฒิปริญญำโท และ 1 ปีสำหรับผู้มีวุฒิปริญญำเอก หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่ำ
และผ่ำนกำรประเมินตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. กำหนด
- วุฒิดังกล่ำวต้องเป็นวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง และเป็นวุฒิในสำขำวิชำ
เดียวกับวุฒิระดับปริญญำตรีและหรือปริญญำโทที่สำเร็จกำรศึกษำมำแล้ว หรือเป็นวุฒิที่ตรงกับสำขำวิชำ/กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ที่ผู้ขอได้ทำกำรสอน หรือส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมที่ส่วนรำชกำรต้นสังกัดกำหนด โดยควำม
เห็นชอบของ ก.ค.ศ. ทั้งนี้ ให้ มีผลใช้บังคับเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำได้รับเงินเดือน ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
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นอกจำกนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้นำหลักเกณฑ์และวิธีกำรให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ
ได้รับเงินเดือนสูงกว่ำขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ตำมหนังสือสำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด
ที่ นร 0505/ว347 ลงวันที่ 20 ตุลำคม 2559 มำใช้บังคับกับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่ง
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค.(2) โดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559
6.3) การเสริมสร้างความเข้มแข็งมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา สำนักงำนเลขำธิกำร
คุรุสภำ รำยงำนผลกำรดำเนินงำน สำคัญ ดังนี้
6.3.1) การปรับปรุงกฎหมาย โดยได้ปรับปรุงแก้ไขพระรำชบัญญัติสภำครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2546 ในส่วนของคุรุสภำ เพื่อลดสัดส่วนคณะกรรมกำรคุรุสภำเหลือ 27 คน
เปลี่ยนกรรมกำรมำตรฐำนวิชำชีพเป็นกรรมกำรจรรยำบรรณ รวมทั้งเปิดโอกำสให้ผู้จบกำรศึกษำระดับปริญญำ
ตรีสำขำวิชำอื่น ๆ มีสิทธิ์ขอรับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพเพื่อมำเป็นครูได้
6.3.2) การแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพ ขณะนี้อยู่ระหว่ำง
กำรศึ ก ษำรำยละเอี ย ดเพื่ อ ปรั บ หลั ก เกณฑ์ ก ำรประเมิ น ให้ มี ระบบทดสอบเพื่ อ ขอรับ ใบประกอบวิ ช ำชี พ
เช่นเดียวกับแพทยสภำ โดยจะเริ่มทดลองใช้ในปี 2560 และทบทวนมำตรฐำนวิ ชำชีพทำงกำรศึกษำเพื่อให้
สะท้อนคุณภำพของกำรสอนอย่ำงแท้จริง
๖.๓.๓) การแก้ ไ ขข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ
อยู่ระหว่ำงกำรเสนอประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยเป็นกำรให้ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพตลอดชีพ สำหรับ
ผู้ ป ระกอบวิช ำชีพ ที่มีป ระสบกำรณ์ วิ ช ำชีพ ครบ ๑๕ ปี ตำมหลั กเกณฑ์ ที่ กำหนด ซึ่งแสดงถึงกำรมีควำมรู้
ควำมสำมำรถและทั ก ษะสู ง ในกำรได้ รั บ กำรอนุ มั ติ ให้ ต่ อ อำยุใบอนุ ญ ำตเป็ น ครั้งที่ ส ำม แต่ ต้อ งไม่ มี กรณี
ประพฤติผิดจรรยำบรรณของวิชำชีพ นอกจำกนี้เตรียมที่จะทบทวนหลักเกณฑ์กำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบ
วิชำชีพ โดยนำระบบคะแนนสะสมของกิจกรรมมำใช้ประกอบกำรต่ออำยุ
6.3.๔) การแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยได้ประกำศ
เป็นรำชกิจจำนุเบกษำเกี่ยวกับกำรพิจำรณำกำรประพฤติผิดจรรยำบรรณวิชำชีพครูในควำมผิดชัดเจน ไม่ว่ำจะ
เป็ น ยำเสพติด ล่ วงละเมิดทำงเพศ กำรทุ จ ริต กำรผิ ดวินั ย เป็ นต้น ซึ่งคุรุส ภำมีอำนำจสั่งพักใช้ใบอนุ ญ ำต
ประกอบวิชำชีพไว้ก่อน จำกนั้นจะมีกำรตั้งกรรมกำรดำเนินกำรสอบสวนตำมกระบวนกำร จนกระทั่งนำไปสู่
กำรเพิกถอนใบประกอบวิชำชีพต่อไป
6.3.๕) การพั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู ร ะบบ PLC ได้ น ำระบบ Professional
Learning Community (PLC) มำใช้สนับสนุนเครือข่ำยพัฒนำวิชำชีพทำงกำรศึกษำ เพื่อให้ครูวิชำเอกต่ำง ๆ
ในสังกัด สพฐ., สอศ. และสำนักงำน กศน. รวมตัวกันเพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้จำกกำรเรียนกำรสอนอันจะนำไปสู่
ชุมชนกำรเรียนรู้ในแต่ละสำขำวิชำต่อไป
6.3.๖) ผลการดาเนินงานตามภารกิจที่สาคัญ อำทิ กำรรับรองปริญญำ
ทำงกำรศึกษำ และประกำศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ตวิช ำชีพ ครูของสถำบัน ต่ำง ๆ จำนวน ๕9 หลั กสู ตร, กำรออก
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ๔,๓๗1 รำย, กำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ
จำนวน ๗,๘๘๑ รำย, กำรพิจำรณำกำรประพฤติผิดจรรยำบรรณของวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ๖ เรื่อง, พัฒนำ
ผู้สอนในพื้นที่ห่ำงไกล หลักสูตรปริญญำบัณฑิตวิชำชีพครู ตำมพระรำชดำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม
รำชกุมำรี จำนวน 150 คน, ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ จำนวน ๑๖๖ คน เป็นต้น
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7.2) ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.2.1 โครงการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (UniNet)
มีสถำบันกำรศึกษำ/วิทยำเขต/ศูนย์ที่ได้รับบริกำร จำนวน 10,702 แห่ งทั่วประเทศที่อยู่ภำยใต้กำรดูแลของ
กระทรวงศึกษำธิกำรแห่งทั่วประเทศสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงต่อเนื่อง (เฉพำะเครือข่ำยแกนหลัก) ร้อยละ 99.64
7.2.2 โครงการเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย ปีงบประมำณ 2558
มีฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริกำร จำนวน 14 ฐำนมีบทควำมในฐำนข้อมูลที่เข้ำถึงจำนวน 27,390,058
เรื่อง และจำนวนควำมถี่กำรเข้ำใช้บริกำร 40,777,355 ครั้ง สำหรับในปีงบประมำณ 2559 (ตั้งแต่ 1 ต.ค.
58 –30 ก.ย. 59) ขณะนี้มีฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริกำร จำนวน 15 ฐำน มีบทควำมในฐำนข้อมูล
ที่เข้ำถึงจำนวน 29,152,084 เรื่อง และมีจำนวนควำมถี่กำรเข้ำใช้บริกำร 49,834,183ครั้งระดับอื่น ๆ
เพื่อช่วยผลักดันกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำไทยด้วยกำรเปิดใช้เนื้อหำที่มีโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยและได้ขยำย
ผลสู่กำรศึกษำระดับพื้นฐำนด้วยกำรจัดทำระบบกลำงในกำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำมำรถแลกเปลี่ยนกันได้
ซึ่งมีกิจกรรมำสำคัญ ได้แก่ กำรพัฒ นำบทเรียนและหลักสูตรรูปแบบกำรศึกษำออนไลน์แบบเปิด (Massive
open online courses: MOOCs) พั ฒ นำอำจำรย์ บุ ค ลำกรในสถำบั น กำรศึ ก ษำ ให้ มี ค วำมรู้ค วำมเข้ ำใจ
สำมำรถผลิตบทเรียน และหลักสูตรรูปแบบ MOOCs กำรจัดกำรควำมรู้และพัฒ นำบุคลำกรด้ำนกำรศึกษำ
ในกำรด ำเนิ น งำนด้ำนกำรศึ กษำออนไลน์ (Online Education) วิ จัยและจั ดท ำเกณฑ์ เพื่ อ พั ฒ นำคุณ ภำพ
หรือสร้ำงระบบกำรบริกำร ระบบกำรตรวจสอบ และมำตรฐำนส ำหรับกำรศึกษำออนไลน์ที่ครอบคลุ มทั้ ง
กระบวนกำร ตั้งแต่กำรผลิตกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรบริกำรกำรศึกษำ และประชำสัมพันธ์และเผยแพร่
เพื่ อ ให้ บ ริ ก ำรด้ ำ นกำรศึ ก ษำออนไลน์ เพื่ อ รองรั บ ผู้ เข้ ำ ศึ ก ษำจำกภู มิ ภ ำ คของประเทศ และทั่ ว โลก
โดยในปี งบประมำณ 2558 มี กำรพั ฒ นำระบบApplication อยู่ระหว่ำงพั ฒ นำและทดสอบระบบใช้งำน
ซึ่งในปีงบประมำณ 2559 ได้ดำเนินกำรพร้อมใช้งำนแล้ว ทั้ง android และIOS
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