
กาญจนบุรี



แนวปฏิบัติในการใชเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในการจัดทำ คัดเลือก จัดหา หรือใชตำรา  

สื่อการเรียนการสอน หรือฐานขอมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ของสถานศึกษานำรองในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 

ความเปนมา 

 ดวยพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงคมุงใหพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา

เปนพื้นที่นำรองในการกระจายอำนาจและใหอิสระแกหนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษาใหเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพ และลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา 

รวมทัง้มีการขยายผลนวัตกรรมการศึกษาไปใชในสถานศึกษาอ่ืน ๆ ดังนั้นมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติพ้ืนที่

นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงไดใหอิสระทางวิชาการแกสถานศึกษานำรองในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

ในดานการใชงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในการจัดทำ คัดเลือก จัดหา หรือใชตำรา สื่อการเรียนการสอน หรือ

ฐานขอมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเงื่อนไขวาตองสอดคลองกับหลักสูตรตามมาตรา ๒๕  

 เพ่ือชวยใหสถานศึกษานำรองเกิดความมั่นใจในการดำเนินการใชงบประมาณที่ไดรับจัดสรรโดยอิสระ

ตามเจตนารมณและเงื่อนไขของพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งเปนไปอยางถูกตอง

ตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

จึงจัดทำแนวปฏิบัติในการใชเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในการจัดทำ คัดเลือก จัดหา หรือใชตำรา สื่อการเรียน

การสอน หรือฐานขอมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหเปนแนวทางแกสถานศึกษานำรองในการดำเนินการ 

วัตถุประสงค 

 แนวปฏิบัตินี้จัดทำข้ึนเพ่ือใหสถานศึกษานำรองในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ที่มุงเนนพัฒนาใหเกิด

สัมฤทธิผลของการจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา สามารถดำเนินการใชเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรเปน 

คาหนังสือเรียนไปใชจายในการจัดทำ คัดเลือก จัดหา หรือใชตำรา สื่อการเรียนการสอน หรือฐานขอมูลใน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดโดยอิสระ ตามมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 

๒๕๖๒  

นิยามศัพทเฉพาะ 

 พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา หมายถึง พ้ืนที่ที่คณะรัฐมนตรีประกาศกำหนดใหเปนพื้นที่ปฏิรูปการบริหาร 

และการจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนการสรางนวัตกรรมการศึกษา รวมทั้งพื้นที่ที่ไดมีการจัดตั้งโดยประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการกำหนดใหเปนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาอยูในวันกอนที่พระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ใชบังคับ เปนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามบทเฉพาะกาลในมาตรา ๔๔ ประกอบดวย จังหวัดกาญจนบรุี 

จังหวัดเชียงใหม จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดระยอง จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดสตูล 

 สถานศึกษานำรอง หมายถึง สถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่ไดรับการประกาศหรืออนุมัติใหเปนสถานศึกษา

นำรองตามพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานดังกลาวเปนโรงเรียน 



-๒- 

 

ที่จัดการศึกษาในระบบ ครอบคลุมทั้งของรัฐและของเอกชน ที่อยูในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ๓ สังกัด คือ  

๑) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒) สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ๓) สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  

 คณะกรรมการขับเคลื่อน หมายถึง คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามมาตรา ๑๙ 

แหงพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวนไมเกิน ๒๑ คน ที่ไดรับการแตงตั้งโดย

คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ 

กรรมการโดยตำแหนงจากหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานั้น อาทิ ผูอำนวยการสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรรมการที่เปนผูแทน

สถานศึกษานำรอง กรรมการที่เปนผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญดานการผลิตและพัฒนาครู 

กรรมการที่เปนผูแทนองคกรเอกชน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และศึกษาธิการจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ  

 คณะกรรมการนโยบาย หมายถึง คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามมาตรา ๑๐ 

แหงพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบดวย นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี   

ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนรองประธานกรรมการ  

กรรมการโดยตำแหนง ไดแก ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปลัดกระทรวง

มหาดไทย ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผูอำนวยการ

สำนักงบประมาณ และประธานที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย เปนกรรมการ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  

ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนกรรมการและเลขานุการ 

ผูอำนวยการสำนักงานบริหารพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาและผูแทนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเปนผูชวยเลขานุการ  

 สื่อการเรียนรู หมายถึง ตำรา สื่อการเรียนการสอน หรือฐานขอมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 จัดหา หมายถึง การดำเนินการใหไดมาซึ่งสื่อการเรียนรูโดยการซื้อ จาง เชา  

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ

 เพื่อใหสถานศึกษานำรองสามารถใชเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรเปนคาหนังสือเรียนไปใชจาย  

ในการจัดทำ คัดเลือก จัดหา หรือใชสื่อการเรียนรูไดอยางอิสระตามมาตรา ๓๕ (๑) แหงพระราชบัญญัติพื้นที่

นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเปนกฎหมายเฉพาะ ใหสถานศึกษานำรองดำเนินการ ๓ ขั้นตอน ดังนี้ 

 ๑) เลือกใชหลักสูตรตามมาตรา ๒๕  

 ๒) วิเคราะหและคัดเลือกสื่อการเรียนรูที่สอดคลองกับหลักสูตรที่เลือกใช  

 ๓) จัดทำหรือจัดหาสื่อการเรียนรู  

 แตละข้ันตอนมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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๑. เลือกใชหลักสูตรตามมาตรา ๒๕  

 ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ ๐๔๒๘๘/ว ๓๕๓ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม 

๒๕๖๓ เรื่อง ความอิสระของสถานศึกษานำรองในการใชหลักสูตรตามพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๒ สถานศึกษานำรองสามารถเลือกใชหลักสูตรตามมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรม

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งครอบคลุมหลักสูตร ๔ ประเภท ดังนี้ 

 ๑) หลักสูตรประเภทที่ ๑: หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่ไดรับการปรับ 

และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อน  

 จากการนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มาปรับใชกับการจัด

การศึกษาในสถานศึกษานำรองใหเหมาะสมกับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เชน การปรับลดตัวชี้วัด การปรับ

โครงสรางเวลาเรียน ทำใหเอกสารหลักสูตรที่ปรับใหมของแตละจังหวัดที่เปนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาแตกตาง

จากเอกสาร “หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กระทรวงศึกษาธิการ” แตหลักสูตรที่

ปรับใหมของแตละจังหวัดยังคงตองครอบคลุมสมรรถนะสำคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค  และ

มาตรฐานการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทำใหหลักสูตรที่มีการ

ปรับมีความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของประเทศ โดยตองมีการจัดหรือบูรณการสาระการเรียนรูที่

หลากหลาย ตอบสนองความสามารถ ความถนัด ความสนใจของผูเรียนและสภาพภูมิสังคม รวมทั้งมีการจัด

กระบวนการเรียนรูเชิงรุก (active learning)  

 ตามมาตรา ๒๐ (๔) คณะกรรมการขับเคลื่อนมีหนาที่และอำนาจนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐานตามกฎหมายวาดวยการศึกษาชาติมาปรับใชกับสถานศึกษานำรองใหเหมาะสมกับจังหวัดที่เปนพื้นที่

นวัตกรรมการศึกษานั้น ๆ และพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรที่ปรับแลว เพื่อนำไปใชกับการจัดการศึกษา

ในสถานศึกษานำรอง ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนอาจใหความเห็นชอบหลักสูตรประเภทที่ ๑ เพียงหนึ่ง

หลักสูตรหรือหลายหลักสูตร เพื่อใชในสถานศึกษานำรองทั้งหมดหรือเฉพาะกลุม หรือเฉพาะสถานศึกษาใน

พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดนั้น ๆ ก็ได โดยหลักสูตรที่ไดรับการปรับแลว จะตองมีความสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามมาตรา ๕ 

 ในทางปฏิบัติ การดำเนินการปรับหลักสูตรและเสนอใหคณะกรรมการขับเคลื่อนพิจารณาใหความเห็นชอบ

นั้น คณะกรรมการขับเคลื่อนอาจมอบหมายใหคณะบุคคล คณะทำงาน หรือหนวยงานทางการศึกษา เชน 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษานำรองในพื้นที่

นวัตกรรมการศึกษา ดำเนินการปรับหลักสูตรใหเหมาะสมแตละพื้นที่/จังหวัด พรอมทั้งตองจัดใหมีการรับฟง

ความคิดเห็นตามมาตรา ๒๖ เกี่ยวกับรางหลักสูตรดังกลาว จากผูเรียน ผูปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนภาคเอกชน และผูแทนภาคประชาสังคมในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาดวย  

จากนั้นคณะบุคคล คณะทำงาน หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายเสนอรางหลักสูตรไปยังสำนักงานศึกษาธิการ 



-๔- 

 

จังหวัดซึ่งรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อบรรจุ เรื่องเขาสูระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อใหคณะกรรมการขับเคลื่อนพิจารณาใหความเห็นชอบ หรือสถานศึกษานำรอง 

แตละแหงอาจดำเนินการปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ พรอมทั้งตองจัดให

มีการรับฟงความคิดเห็นตามมาตรา ๒๖ ดวยเชนกัน แลวเสนอใหคณะกรรมการขับเคลื่อนพิจารณาใหความเห็นชอบ

เพ่ือนำมาใชกับการจัดการศึกษาในสถานศึกษานำรอง ก็ได 

 ๒) หลกัสูตรประเภทที่ ๒: หลักสูตรที่ปรับเพิ่มเติมจากหลักสูตรประเภทที่ ๑ และไดรับความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการขับเคลื่อน  

 จากหลักสูตรประเภทที่ ๑ ที่คณะกรรมการขับเคลื่อนพิจารณาใหความเห็นชอบแลว หากสถานศึกษา

นำรองแหงใดที่นำหลักสูตรนั้นไปใช และประสงคจะปรับหลักสูตรนั้นเพ่ิมเติมอีก ก็สามารถทำไดตามมาตรา ๒๕ 

วรรคสอง โดยตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นตามมาตรา ๒๖ เกี่ยวกับรางหลักสูตรที่ปรับเพ่ิมเติมนั้น จากผูเรียน 

ผูปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนภาคเอกชน และผูแทนภาคประชาสังคม

ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาดวย จากนั้นเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนในระบบ และคณะกรรมการขับเคลื่อน ซึ่งหลักสูตรที่สถานศึกษานำรองไดปรับ

เพ่ิมเติมและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนแลวนี้ ถือเปนหลักสูตรประเภทที่ ๒ 

 จึงกลาวไดวา สถานศึกษานำรองจะใชหลักสูตรประเภทที่ ๒ ไดก็ตอเมื่อ ๑) พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา

มีหลักสูตรฉบับปรับปรุงที่คณะกรรมการขับเคลื่อนใหความเห็นชอบแลวและใหสถานศึกษานำรองนำหลักสูตร

ฉบับปรับปรุงไปใช ๒) สถานศึกษานำรองประสงคจะปรับเพิ่มเติมจากหลักสูตรฉบับปรับปรุงที่คณะกรรมการ

ขับเคลื่อนใหความเห็นชอบไปแลวนั้น และสถานศึกษานำรองดำเนินการปรับเพ่ิมเติมเปนหลักสูตรฉบับปรับปรุง

โดยสถานศึกษานำรอง พรอมทั้งตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นตามมาตรา ๒๖ ดวย ๓) สถานศึกษานำรอง

เสนอหลักสูตรที่ปรับเพ่ิมเติมใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/คณะกรรมการบริหารโรงเรียนในระบบพิจารณา

ใหความเห็นชอบ ๔) สถานศึกษานำรองเสนอหลักสูตรที่ปรับเพ่ิมเติมไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดซึ่งรับผิดชอบ

งานธุรการของคณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อบรรจุเรื่องเขาสูระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน

เพื่อใหคณะกรรมการขับเคลื่อนพิจารณาใหความเห็นชอบ ๕) หลักสูตรที่ปรับเพิ่มเติมโดยสถานศึกษานำรอง

ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อน 

 ทั้งนี้ ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่ไดรับการปรับจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทั้งหลักสูตรประเภทที่ ๑ ตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง และหลักสูตรประเภทที่ ๒ ตามมาตรา 

๒๕ วรรคสอง พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๕ วรรคสาม ไดกำหนดใหถือเปน

การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาชาติดวย 

 



-๕- 

 

 ๓) หลักสูตรประเภทท่ี ๓: หลักสูตรอ่ืนที่สถานศึกษานำรองประสงคจะจัดการเรียนการสอน 

โดยไมใชหลักสูตรประเภทท่ี ๑ และ ๒ และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย 

 กรณีที่สถานศึกษานำรองประสงคจะจัดการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตรอื่น นอกเหนือจากหลักสตูร

ประเภทที่ ๑ และ ๒ โดยปกติสถานศึกษานำรองจะตองเสนอหลักสูตรนั้น ๆ ใหคณะกรรมการขับเคลื่อนพิจารณา 

จากนั้นสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดซึ่งรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการขับเคลื่อนจะสงผลการพิจารณา

มายังสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อบรรจุเรื่องเขาสูระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ 

นโยบายเพ่ือใหคณะกรรมการนโยบายพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรนั้น ๆ 

 เนื่องจากปจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการกำลังจะปรับเปลี่ยนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ จากหลักสูตรอิงมาตรฐานเปนหลักสูตรอิงสมรรถนะ และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู

สมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ตามแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา (ฉบับ

ปรับปรุง) และความมุงหวังใหพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเปนพื้นที่เปาหมายของการนำรองคิดคนและพัฒนา

นวัตกรรมการศึกษาดานหลักสูตรและการสอน รวมทั้งองคประกอบอ่ืนในการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่ คณะกรรมการ 

นโยบายในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ จึงมีมติเห็นชอบใหหลักสูตรฐานสมรรถนะ

เปนหลักสูตรหนึ่งที่สถานศึกษานำรองใชไดตามมาตรา ๒๕ วรรคสี่ โดยสถานศึกษานำรองสามารถประยุกตใช

แนวคิดหลักการของหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือใชนวัตกรรมหรือแนวคิดใหม ๆ ไปทดลองพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาของตนเอง รวมทั้งสามารถปรับการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลใหสอดคลองกับ

หลักสูตรดังกลาวได  

 จากมติคณะกรรมการนโยบายดังกลาว สถานศึกษานำรองตาง ๆ ทั้งที่กำลังดำเนินการทดลองพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะของตนเอง หรือจะใชกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน/หลักสูตร

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานฉบับใหม หรือชื่อเรียกอ่ืนที่หมายถึงหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับชาติที่อยูระหวางการพัฒนา

โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีความมั่นใจใน

การดำเนินงานไดวาคณะกรรมการนโยบายไดสงสัญญาณอนุญาตใหสถานศึกษานำรองคิดคนพัฒนาและใช

หลักสูตรฐานสมรรถนะได และไดมอบหมายใหคณะกรรมการขับเคลื่อนเรงสงเสริมและสนับสนุนการดำเนินการ

ของสถานศึกษานำรองอีกดวย  

 ในทางปฏิบัติ เมื่อสถานศึกษานำรองประสงคจะใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ ซึ่งเปนหลักสูตรประเภทที่ ๓ 

ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางหลักสูตรฐานสมรรถนะที่จะพัฒนาและใชในสถานศึกษานำรอง 

จากผูเรียน ผูปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนภาคเอกชน และผูแทน

ภาคประชาสังคม ในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาดวย ซึ่งเปนไปตามมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรม

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ จากนั้นเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/คณะกรรมการ 



-๖- 

 

บริหารโรงเรียนในระบบ และแจงใหคณะกรรมการขับเคลื่อนทราบ โดยสถานศึกษานำรองเสนอรางหลักสูตร

ฐานสมรรถนะไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดซึ่งรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการขับเคลื่อนเพ่ือ

บรรจุเรื่องเขาสูระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน  

 ขณะเดียวกันสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดซึ่งรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการขับเคลื่อนควรมี

ขอมูลวามีสถานศึกษานำรองแหงใดบางที่ประสงคจะจัดการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพ่ือจะได

รวมมือกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/ หนวยงานตนสังกัด ติดตาม สงเสริม และสนับสนุนใหความชวยเหลือ

สถานศึกษานำรองนั้น ๆ ใหมีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเกิดการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

โดยเฉพาะนวัตกรรมดานหลักสูตรและการสอน รวมทั้งรายงานผล ปญหาและอุปสรรคตอคณะกรรมการนโยบาย 

 ๔) หลักสูตรประเภทที่ ๔: หลักสูตรตางประเทศ และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย 

 กรณีท่ีสถานศึกษานำรองประสงคจะจัดการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตรของตางประเทศ ตองจัดใหมี

การรับฟงความคิดเห็นตามมาตรา ๒๖ เกี่ยวกับหลักสูตรของตางประเทศ ที่จะนำมาใชในสถานศึกษานำรอง

นั้น ๆ จากผูเรียน ผูปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่ น ผูแทนภาคเอกชน 

และผูแทนภาคประชาสังคม ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาดวย จากนั้นเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/คณะกรรมการบริหารโรงเรียนในระบบ และตองเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนพิจารณา 

จากนั้นสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดซึ่งรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการขับเคลื่อน สงผลการพิจารณา

มายังสำนักงานบริหารพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือบรรจุเรื่อง

เขาสูระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการนโยบาย เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการใชหลักสูตรของ

ตางประเทศในสถานศึกษานำรอง ตามมาตรา ๒๕ วรรคสี่  

 

๒. วิเคราะหและคัดเลือกสื่อการเรียนรูที่สอดคลองกับหลักสูตรที่เลือกใช 

 จากความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ยืนยันความอิสระของสถานศึกษานำรองในดานการจัดทำ 

คัดเลือก จัดหา หรือใชสื ่อการเรียนรูตามที ่กำหนดไวในมาตรา ๓๕ วา สถานศึกษานำรองสามารถใชเงิน

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรดำเนินการจัดทำ คัดเลือก จัดหา หรือใชสื่อการเรียนรูไดโดยอิสระ โดยมีเงื่อนไขเพียง

วาจะตองสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา ตามมาตรา ๒๕ ซึ่งครอบคลุมหลักสูตร ๔ ประเภท ดังกลาวขางตน 

 ดังนั ้น เพื ่อใหเห็นความสอดคลองระหวางสื ่อการเรียนรูที ่ เล ือกกับหลักสูตรตามมาตรา ๒๕ 

สถานศึกษานำรองจึงตองมีการวิเคราะหและคัดเลือกสื่อการเรียนรูโดยพิจารณาความสอดคลองเชื่อมโยงกับ

เปาหมายการพัฒนาผูเรียน สำหรับสถานศึกษาที่ใชหลักสูตรประเภทที่ ๑ และ ๒ สื่อการเรียนรูที่จะใชจะตอง

สะทอนสิ่งที่ตองการพัฒนาผูเรียนที่ระบุไวในมาตรฐานการเรียนรู อาจใชการวิเคราะหคำสำคัญ (key word) วา 
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ในมาตรฐานการเรียนรูระบุสิ่งที่ผู เรียนจำเปนตองรูอะไรและทำอะไรได มีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติและ

คานิยมที่พึงประสงคอะไร หรือผูเรียนตองมคีวามรู ทักษะ เจตคติและสมรรถนะใด ซึ่งขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห

คำสำคัญนีป้ระกอบกับกิจกรรมการเรียนรูในหนวยการเรียนรู/แผนการจัดการเรียนรู จะสามารถนำไปกำหนด

สื่อการเรียนรูที่สถานศึกษานำรองจะเลือกใชได สวนสถานศึกษานำรองที่ใชหลักสูตรประเภทที่ ๓ และ ๔ นั้น 

ก็จัดทำในลักษณะเดียวกัน โดยใชผลลัพธการเรียนรู หรือจุดประสงคและตัวชี้วัด ตามที่หลักสูตรนั้นกำหนด  

 เมื่อสถานศึกษานำรองมีผลการวิเคราะหความสอดคลองของสื่อการเรียนรูกับหลักสูตรแลว จึงดำเนินการ

คัดเลือกสื่อการเรียนรูที่ตองการจัดทำและจัดหา โดยมีอิสระในการพิจารณาจากแหลงสื่อตาง ๆ รวมทั้งจากบัญชี

สื่อการเรียนรูสำหรับเลือกใชในสถานศึกษา ที่กำหนดในเว็บไซตฐานขอมูลบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรูสำหรับ

เลือกใชในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามเอกสารแนวทาง 

การดำเนินงานโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพ่ือใหไดสื่อการเรียนรูที่ตรงตามความตองการของสถานศึกษาและสอดคลองกับหลักสูตรของสถานศึกษา  

 ทั้งนี้ การคัดเลือกสื่อการเรียนรู นอกจากตองสอดคลองกับหลักสูตรแลว สถานศึกษานำรองควรคัดเลือก

สื่อการเรียนรู โดยคำนึงถึงความสอดคลองเหมาะสมกับผูเรียน เชน ระดับความยากงาย ชวงวัย ความสนใจ 

วิธีการเรียนรู ความแตกตางระหวางบุคคล ตลอดจนคุณภาพของสื่อการเรียนรู อาทิ เนื้อหามีความถูกตองและ

ทันสมัย ไมกระทบความมั่นคงของชาติ ไมขัดตอศีลธรรม  

 สำหรับวิธีการคัดเลือกสื่อการเรียนรูนั้น สถานศึกษานำรองอาจใหครูผูสอนเปนผูคัดเลือก โดยผาน

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน/ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนในระบบ เชนเดียวกับที่

กำหนดในเอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสถานศึกษานำรองจะคิดคนและพัฒนาวิธีการคัดเลือกสื่อการเรียนรูเพื่อใหได

สื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากกวา ก็ได ทั้งนี้ การดำเนินงานตองเปนไปอยางมีระบบและ

ขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน มีความโปรงใส เปดเผยขอมูลอยางตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบได  

 

๓. จัดทำหรือจัดหาสื่อการเรียนรู 

 การจัดทำสื่อการเรียนรู สถานศึกษานำรองสามารถมอบใหครูผู สอน คณะครู หรือคณะทำงาน/ 

คณะกรรมการของสถานศึกษาเปนผูดำเนินการ โดยใหมีระบบการตรวจสอบคุณภาพหรือการประกันคุณภาพ

ของสื่อการเรียนรูที่จัดทำขึ้น เชน มีการรายงานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใชสื่อการเรียนรูทีจ่ัดทำขึ้น

ตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนในระบบ ทั้งนี้ การจัดทำสื่อการเรียนรู

ใหคำนึงถึงการใชงานลิขสิทธิ์ที่เปนธรรมตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดวย 
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 การจัดหาสื่อการเรียนรู ใหสถานศึกษานำรองดำเนินการจัดหาสื่อการเรียนรู ตามกฎหมายวาดวย 

การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ อาจใชวิธีดำเนินการจัดซื้อ แนวทางการดำเนินงาน และแนวทาง

อ่ืน ๆ ตามเอกสารแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสำหรับสถานศึกษานำรองได โดยไมขัดหรือแยงกับมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติ

พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

แหลงเรียนรูเพ่ิมเติม 

๑. รายชื่อสถานศึกษานำรอง 

 

๒. พระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

๓. ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎกีาเกี่ยวกับ 

การจัดทำ คัดเลือก จัดหา หรือใชสื่อการเรียนรู 

 

๔. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

๕. คูมือกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ 

 

๖. แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนบัสนุนคาใชจายใน

การจัดการศกึษาต้ังแตระดับอนบุาลจนจบการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 



-๙- 

 

๗. ความอิสระของสถานศึกษานำรองในการใชหลักสูตร

ตามพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 

ศธ ๐๔๒๘๘/ว ๓๕๓ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓) 

 

๘. ฐานขอมลูบัญชกีำหนดสื่อการเรียนรูสำหรับเลือกใชใน

สถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 

๙. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

 

๑๐. คูมือการใชงานลิขสิทธิ์ที่เปนธรรม 

 

 

 


