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นกัวชิาการศึกษา   ȮȮȮเอกสารประกอบการติว ภาค ข  
 
 

          
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง (สังกัด อปท) 

 
 

ต าแหน่งประเภท   วชิาการ สายงาน   วิชาการศึกษา 

  
 

ท้องถิ่นไดม้ีการก าหนดต าแหน่ง  ของนกัวิชาการศึกษา ไว้ดังนี้  
ชื่อ สายงาน : วิชาการศึกษา  ชื่อต าแหน่ง  :  นักวิชาการศึกษา 

 
แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ  ระดับปฏิบัติการ   

ระดับช านาญการ   
ระดับช านาญการพิเศษ   
ระดับเช่ียวชาญ 
 

 
         ตัวอย่างแนวข้อสอบจริงที่เคยออก 
 
         นักวิชาการศึกษา (อปท)   ข้อใดไม่ใช่ระดับของ 
         เป็นต าแหน่งประเภทใด   ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
         ก.  ทั่วไป      ก.  ระดับช านาญการ 
         ข.  วิชาการ     ข.  ระดับช านาญการพิเศษ 
         ค.  วิชาการศึกษา     ค.  ระดับเชี่ยวชาญ 
         ง.   นักวิชาการศึกษา    ง.  ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
 

 
 

สรุปสาระส าคัญ 
 เป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษา มี 9 หมวด  1 บทเฉพาะกาล  78 มาตรา 
 
 
 

    ความหมายของค าศัพท์ที่ส าคัญ 
 

การศึกษา หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของ 
บุคคลและสังคม 
 

 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง การศึกษาระดับก่อนอุดมศึกษา 
 

 การศึกษาตลอดชีวิต หมายความว่า การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสาน
ระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 

สถานศึกษา หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน 
วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือของ
เอกชน ที่มีอ านาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา  

 
มาตรฐานการศึกษา หมายความว่า ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่

พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง  
 
 การประกันคุณภาพภายใน หมายความว่า การประเมินผลและการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากร
ของสถานศึกษานั้นเองหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้น 
  

การประกันคุณภาพภายนอก หมายความว่า การประเมินผลและการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดย สมศ.หรือ
บุคคลที่ สมศ.รับรอง   
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    ผู้สอน หมายความว่า ครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่างๆ 
    คร ูหมายความว่า บุคลากรวิชาชีพซ่ึงท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียน 

   การสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษา 
   ทั้งของรัฐและเอกชน 

    คณาจารย์ หมายความว่า บุคลากรซ่ึงท าหน้าที่หลักทางด้านการสอน 
    และการวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชน 

 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการ 
บริหารสถานศึกษาแต่ละแห่ง ทั้งของรัฐและเอกชน 

  

ผู้บริหารการศึกษา หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพ*ที่รับผิดชอบการ 
บริหารการศึกษานอกสถานศึกษาตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป 
 

บุคลากรทางการศึกษา หมายความว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร 
การศึกษา รวมทั้งผู้สนับสนุนการศึกษาซ่ึงเป็นผู้ท าหน้าที่ให้บริการหรือ 
ปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ  
และการบริหารการศึกษาในหนว่ยงานการศึกษาต่างๆ 

 
 

ความมุ่งหมาย  
ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (เก่ง ดี มีสุข) 

 
หลักการจัดการศึกษา มี 3 ประการ 

1. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน 

2. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

3. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
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  บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี  
  ที่รัฐต้องจัดให้อยา่งทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เกบ็ค่าใช้จา่ย / การจัดการศึกษา   
  ส าหรับคนพกิารให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสยีค่าใช้จา่ย  
 
 
     บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง  มหีนา้ที่จัดให้บุตรหรือบุคคลซ่ึงอยู่ในความดแูล  

        ได้รับการศึกษาภาคบังคับตามกฎหมาย  
 
 

การศึกษาภาคบงัคับ จ านวน 9 ปี ( ป.1 – ม.3) 
 

 เด็กอายุย่างเข้าปีที่ 7 ถึงย่างเข้าปีที่ 16 ยกเว้นสอบได้ชั้นปีที่ 9 ของการศึกษา        
ภาคบังคับ ถ้าผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียน มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท  
 

ผู้ใดขัดขวางไม่ให้เด็กเข้าเรียน หรือบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ปกครองที่มีเด็กในความดูแล
แต่ไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ มีโทษปรับ ไม่เกิน 10,000 บาท 
 
 
    
     การศึกษามี 3 รูปแบบ คือ   
      1.  การศึกษาในระบบ  (Formal Education)  การศึกษาในสถานศึกษาทั่วไป 

2. การศึกษานอกระบบ (non-formal Education)  การศึกษานอกโรงเรียน 
      3.  การศึกษาตามอัธยาศัย  (Informal Education) หรือ Home School  

 

  * สถานศึกษาอาจจัดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได้ 
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ถาม ข้อใดหมายถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  => ตอบ การศึกษาระดับก่อนอุดมศึกษา 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

กระทรวงศึกษาธิการมีองค์กรหลักในรูปคณะบุคคล 4 องค์กร (ปัจจุบันเหลือ 3 คณะ) 
1.  สภาการศึกษา            จ านวน 59 คน (ปรับเหลือ 41) 
2.  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    ไม่เกิน 27 คน   
3.  คณะกรรมการการอาชีวศึกษา       ไม่เกิน 32 คน 
4.  คณะกรรมการการอุดมศึกษา       ไม่เกิน 28 คน  (อย่าลืมว่าแยกออกไปแล้ว) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
             กกอ แยกออกไปแล้ว 
            ตั้งแต่เดือน พ.ค.2562 
 
 

การศึกษาในระบบมี 2 ระดบั  
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ อุดมศึกษา 

(1) การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2) อุดมศึกษา 

ก่อนประถม 
3 – 6 ปี 

ประถม มธัยม ต ่ากวา่
ปริญญา 

ปริญญา 

องค์กรหลักในรูปคณะบุคคล  

สภาการศึกษา 
59 คน 

(ปรับเหลือ 41) 
 

กรรมการ (กพฐ.) 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ไม่เกิน 27 คน 

กรรมการ (กอศ.) 
การอาชีวศึกษา 
ไม่เกิน 32 คน 

กรรมการ (กกอ.) 
การอุดมศึกษา  
ไม่เกิน 28 คน 
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ให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
ไปยังคณะกรรมการและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 4 ด้าน   
 

    1. ด้านวิชาการ        2. งบประมาณ      
    3. การบริหารงานบุคคล     4. การบริหารทั่วไป  
 
 
 

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  
        สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ของแต่ละสถานศึกษาเพื่อท าหน้าที่ก ากับและส่งเสริม สนับสนุนกิจการของ
สถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือ
ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่และผู้ทรงคุณวุฒิ  

 

         คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
   (โรงเรียนขนาดเล็ก 9 คน ขนาดใหญ่ 15 คน) 

1. ประธานกรรมการ (เลือกมาจากผู้ทรงคุณวุฒิ)** 
2. ผู้แทนผู้ปกครอง 
3. ผู้แทนครู 
4. ผู้แทนชุมชน 
5. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา 
7. ผู้แทนพระภกิษุหรือองค์กรทางศาสนา  (ขนาดเล็ก 1 คน, ขนาดใหญ่ 2 คน) 
8. ผู้ทรงคุณวุฒิ (ขนาดเล็ก 1 คน, ขนาดใหญ่ 6 คน) 
9. ผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ ** 
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       ปลายปี 2563 มแีนวทางใหม่เกีย่วกับคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ข่าวที่เห็นนี้เรื่องจ านวนคณะกรรมการสถานศึกษา จาก 15 เหลือ 7 คน 
        เป็นมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 พ.ย. 2563 และเร่ิมออกข่าวในเวบ็ต่างๆ 
        รวมถึงเว็บไซต์ของทางกระทรวงศึกษาธกิารในช่วงวันที ่11 พ.ย. 2563  
 
แก่นส าคัญในการประกาศใช้หลักเกณฑ์ใหม่นี้ อาทิเช่น 
 
โรงเรียนบางแห่ง โดยเฉพาะของสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่มีศิษย์เก่า    
ก็เลยหาผู้แทนศิษย์เก่าในกรรมการไม่ได้ จึงต้องก าหนดคุณสมบัติให้เหมาะสมและ 
สอดคล้องกับปัญหานั่นเอง ปรับแก้เกณฑ์เกี่ยวกบัผู้แทนศิษย์เกา่ในคณะกรรมการ 
 
โรงเรียนบางแห่งมีข้าราชการครูคนเดียว และเขาก็ท าหน้าทีก่รรมการมาแล้ว 2 วาระ 
ซ่ึงตามเกณฑ์เดิมเป็นติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ อ้าว แล้วทีนี ้จะให้ใครมาเป็นผู้แทน 
ข้าราชการครูล่ะ เมื่อทั้งโรงเรียนมีเขาอยู่คนเดียว จึงต้องปรับแก้ใหม่ให้สามารถท าได้ 
 
หน้าที่ส่วนใหญ่เดิมเคยเป็นของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา แต่ตวัใหม่ 
ต้องปรับใหม่ เพราะว่าต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธกิารจงัหวัด 
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        การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปญัญา 
อารมณ์ สังคม การส่ือสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทพุพลภาพหรือ
บุคคลซ่ึงไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือผูด้้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคล
ดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ  

 
   การศึกษาส าหรับคนพิการให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ 
   โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและให้บุคคลดังกล่าวนั้นมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวย 

   ความสะดวก สื่อ บริการ และ ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา  

 
ในการจัดการศกึษาส าหรับบุคคลซ่ึงมีความสามารถพิเศษ 

ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น 
 
 
   บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ ดังต่อไปนี้  

(๑)  การสนับสนุนจากรัฐ ให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเล้ียงดู  
             และการให้การศึกษา แก่บุตรหรือบุคคลซ่ึงอยู่ในความดูแล  

(๒)  เงินอุดหนุนจากรัฐส าหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรหรือ 
             บุคคลซ่ึงอยู่ในความดูแลที่ครอบครัวจัดให้  

                 (๓) การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีส าหรับค่าใช้จ่ายการศึกษา  
  
 
 

 รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดตั้ง แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ  
สวนพฤกษศาสตร์ อุทยาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ  
แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียง และมีประสิทธิภาพ 
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การศึกษาพิเศษ  

    
            โดยมีส านักบริหารงานการศกึษาพิเศษ เป็นส านักงานในสังกดัของ สพฐ  
 
          การศึกษาพิเศษ หมายถึง การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความต้องการ
พิเศษ ได้แก่ สองกลุ่มใหญ่ๆ คือหนึ่งกลุม่เด็กที่มีลักษณะทางความสามารถสูง มคีวาม
เป็นเลิศทางสติปัญญา เรียกโดยทัว่ ๆ ไปว่า “เด็กปัญญาเลิศ”  กับอกีกลุ่ม คือ เด็กที่ 
มีความบกพร่องต่างๆ 
 
        เด็กปญัญาเลิศ  (Gifted Child)  คือ เด็กมีความสามารถทางสติปัญญา  มี
ความถนัด  เฉพาะทางสูงกว่าเด็กในวัยเดียวกัน  พัฒนาการทางร่างกายและจิตใจสูง
กว่าเด็กในวัยเดียวกัน เรียนรู้ส่ิงต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย อยากรู้อยากเห็น
อย่างจริงจัง ชอบซักถาม มีเหตุผล ในการแก้ปัญหา การใช้สามัญส านกึ  จดจ าได้
รวดเร็วและแม่นย า มีความรู้ ใช้ค าศัพทเ์กินวัย มีความคิดสร้างสรรค์  ตื่นตัว  
กระตือรือร้น  ชา่งสังเกต  เฉียบแหลม ว่องไว  เป็นต้น  

 
กลุ่มเด็กที่มลีักษณะทางความบกพร่อง   
เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา   
เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน   
เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตา   
เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสขุภาพ   
เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้   
เด็กที่มีปัญหาทางด้านอารมณ์และสังคม   
เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม   
เด็กที่เป็นบุคคลออทิศติก 
เด็กพิการซ้ าซ้อน   

 
        

แผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP : 
Individualized 
Education Program) 

แผนการสอนรายบุคคล 
(IIP : Individual 
Implementation 
Program)   
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พระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที ่4)  พ.ศ. 2562 

 
 

 พระราชบัญญัติฉบบันี้ออกมาใหม่เพื่อทีจ่ะรองรับการเปลี่ยนแปลงเร่ืองของ
กระทรวงที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ โดยส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทีอ่ยู่สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการนั้นได้แยกออกไปเพื่อเป็นส่วนราชการในกระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม  
          

 

             ดังนั้น จากพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (2562)   
     กระทรวงศึกษาธิการ จึงมีการบริหารงาน 4 แท่ง (จากเมื่อก่อน 5 แท่ง) 
     โดยนับเป็นส่วนงานที่มีองค์คณะบุคคลเพียง 3 คณะ เมื่อก่อนมี 4 คณะ  
 
 
 

 

        สร.ศธ       ส านักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ 
    

          สป.ศธ.                สกศ               สพฐ                สอศ             
    

  ไม่มีคณะกรรมการ      กกศ          กพฐ              กอศ     
 

    สรุปได้ว่า  ตั้งแต่ 1 พ.ค.  2562   เป็นต้นมา 
- ส่วนราชการในกระทรวงฯ เหลือ 5 ส่วน (จาก 6 ส่วน) : นับรวมส านักงานรัฐมนตร ี
- ส่วนราชการบรหิารเหลือ 4 แท่ง (จาก 5 แท่ง) การบริหารจะไม่นับส านักงานรัฐมนตรี  
- ส่วนราชการที่มีคณะกรรมการ เหลือ 3 ส่วน  (3 คณะ)  คือ กกศ  กพฐ  กอศ  

 
ข้อสอบจริงถามวา่   
คณะบุคคลในการบริหารกระทรวงศึกษาธิการมีกี่คณะ?  ตอบ 3 คะแนนกรรมการ 
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  ระวังค าย่อ  (ซึ่งปรากฏในหนังสือพิมพ์หรืออะไรบ่อยๆ ปรากฏตามหัวข้อข่าวต่างๆก็มี) 

  สพฐ  =  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     (ส  เน้นกล่าวถึง ส านักงาน) 
  กพฐ  =  คณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน             (ก  เน้นกล่าวถึง คณะกรรมการ)  
 

  อาชีวะ หรือ อุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย)  ก็เหมือนกัน  ส ขึ้นต้น คือ ส านักงาน เปล่ียนเป็น  
  ก  คือ หมายถึงคณะกรรมการ   สังเกตค าต่อไปนี้     สอศ  /  กอศ   :    สกอ /  กกอ  
 
 
         ดร.อัมพร พินะสา ท่านจะได้เป็นเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
         ตามชื่อทางการถ้าจะย่อ ต้องย่อว่า  ดร.อัมพร พินะสา  เป็น เลขาธิการ กพฐ 
         ไม่ใช่เลขาฯ สพฐ  (แบบนี้ คือ ผิดตามหลักทางการ) แต่ส่วนใหญ่ภาษาข่าวหรือ 
         พูดกันเขามักใช้ เลขาฯ สพฐ หรือเลขาธิการ สพฐ เพราะคนทั่วไปเข้าใจง่ายกว่า 
 
 
 

เลขาธิการ กพฐ - ถูกต้องตามหลักทางการ  / เลขาธิการ สพฐ – มักนิยมใช้พูดหรือเขียนข่าว 

เพราะเข้าใจง่ายกว่า  ท าให้คนจ านวนมากเข้าถึงเนื้อหาข่าว หรือตัวคนได้ดีกว่า ไม่งงมากนัก 
 

 
 สังเกตจาก กูเกิ้ล เซิร์ท ถ้าเป็นข่าวจาก obec.go.th เว็บของ สพฐ โดยตรงเขาจะย่อทางการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

     สังเกตถ้าเป็นข่าวเว็บอื่นๆทั่วไป จะใช้ เลขาฯ สพฐ 
   

 
 
 

 เลขาฯ กพฐ  กับ เลขาฯ สพฐ  คือคนๆเดียวกัน เลขาฯ สพฐ เป็นการย่อที่ไม่ถูกต้องตามหลัก 
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธกิาร ถ้าเป็นภาษาข่าวอาจเรียกวา่ “เสมา 1” 
ซ่ึงการย่ออยา่งถูกต้องเป็นทางการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต้องย่อว่า รมว. 
(ไม่ใช่ รมต.)  เช่น  รมว.ศธ  /  รมว.มท.  /  รมว.สธ  เป็นต้น นี่คือ ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           เสมา 1  หมายถึง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

นี่คือตัวอย่างการย่อ “รัฐมนตรีว่าการกระทรวง” ที่ถูกต้อง --- ให้ใช้ รมว. (ไม่ใช่ รมต.) 
ส่วนถ้าเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงฯ ก็ต้องย่อว่า  รมช. ( เช่น รมช.ศธ.  เป็นต้น) 

 
 
 

    ข้อสอบจริง เคยถาม “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธกิาร” เขยีนค ายอ่ตามข้อใด 
                               ก. รมต.ศธ.   ข.  รมว.ศธ. 
                               ค. รมช.ศธ.   ง.  ร.ม.ต. ศธ. 
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                           กระทรวงศึกษาธิการ 
                                  

                         ส านกังานรัฐมนตรี 

    
 

               ส.ปลัดฯ       สกศ            สพฐ            สอศ             
 

                            
        สช   ก.ค.ศ.   กศน        - การศึกษาพิเศษ   อาชีวะ      
                 - โรงเรียนทั่วไป    เทคนิค  
 
 
 

     ======================================================== 
 

 

            แก่นหลกัของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการช่วงปีงบประมาณ 2564 

 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธกิาร  นางสาวตรีนุช   เทียนทอง 

นายณัฎฐพล  ทีปสุวรรณ  (อดีต) 
 

 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธกิาร      คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  
 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธกิาร      นางกนกวัลย์  วิลาวัลย ์ 
 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ        ดร.สุภัทร  จ าปาทอง 
เลขาธิการสภาการศึกษา       ดร.อ านาจ วิชยานุวัต ิ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ดร.อัมพร พินะสา 
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศกึษา      ดร.สุเทพ   แก่งสันเทียะ 

             

 
 

โรงเรียน 

เทศบาล 

โรงเรียน 

กทม 

โรงเรียน 

ตชด 
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คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา (ซูเปอร์บอร์ดทางการศึกษา) 

 

 ข้อสอบถามประจ า ใครเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา 
 ตอบ นายกรัฐมนตร ี 

 
 
 

         อีกข้อที่เคยเป็นข้อสอบก็คือ ซุปเปอร์บอร์ดการศึกษา คือข้อใด  

1. คณะกรรมการนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการศึกษา 

2. คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา   (ตอบ ข้อ 2) 

3. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาแห่งชาติ 

 

 
 
              ตั้งมาต้นปี 2558 
 

        
    
 

            ส.ปลัดฯ             สกศ               สพฐ              สอศ              สกอ 
 

                           

        ก.ค.ศ.     เอาซุเปอร์บอรด์วางไว้ตรงนี้ก็แล้วกัน ให้เห็นภาพการบรหิาร 
 
 
 ตอนที่แต่งตั้ง  (ก าเนิด) ซุปเปอร์บอร์ดทางการศึกษามานั้นช่วงปี 2558  
 งานการอุดมศึกษายังอยู่ในกระทรวงศึกษาธกิาร ภาพสรุปจึงเป็นแบบนี้ 
 
***    คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา (ซุปเปอร์บอร์ด)  ให้ส านกังาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อ านวยความสะดวก  
            
 

ส านักงานรัฐมนตรี ซุปเปอร์บอร์ด 
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                องค์การมหาชน ในกระทรวงศึกษาธิการ 
 

                                    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ 
    
 

            ส.ปลัดฯ      สกศ            สพฐ           สอศ               
 

                             
        ก.ค.ศ.    ส านักงานศึกษาธิการภาค 18 แห่ง       

   
 
 
 

  
  
        องค์การมหาชนจะไม่ขึ้นตรงกับขา้ราชการฝ่ายการเมือง 
 

สมศ         สทศ         สสวท           สกสค          คุรุสภา      

 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  (โรงเรียนดังมากๆ อยู่ในเรทอันดับ 1 – 2 ของประเทศ)  
จัดตั้งตาม พ.ร.บ. องค์การมหาชน  ดังนั้น โรงเรียนนี้ถือวา่เป็น องค์การมหาชน  

 
 

คุรุสภา     เป็นสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

สกสค คือ  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ 

            บุคลากรทางการศึกษา 
 

สมศ  คือ    ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา  

            (องค์การมหาชน) 
 

สทศ  คือ  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องค์การมหาชน) 
 

สสวท คือ  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

             

คุรุสภา 

สกสค 

สทศ 

สมศ สสวท 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_(%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5
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สรุปหน้าทีข่องส่วนราชการหลักๆในกระทรวงศึกษาธิการ 
 

                                      ส านักงานรัฐมนตรี  
    
 

              ส.ปลัดฯ         สกศ            สพฐ             สอศ               
 

                             
         ก.ค.ศ.   
          

 
 
 
 

 
ส านักงานรัฐมนตรี     
  ธุรการทางการเมือง  การประชาสัมพันธ์  รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน  
 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  ภารกิจส่วนใดไม่แน่ชัดว่าอยู่ในงานบริหารใด ให้เป็นหน้าที่ของส านักงานปลัดฯ 
  เช่น  กศน  สช (เอกชน)  ส านักงาน ก.ค.ศ. ด้วย  ส านักงานศึกษาธิการภาคอีก 
 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา *** (ข้อสอบถามประจ าเลย)  
  เกี่ยวกับพวกแผนการศึกษาแห่งชาติ  พระราชบัญญัติการศึกษาต่างๆ 
 
ส านักงาน ก.ค.ศ. 
  เกี่ยวกับงานของ ก.ค.ศ. บริหารบุคคล  วินัย  วิทยฐานะ  การแต่งตั้ง โยกย้าย 
 
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
  ท างานของคุรุสภา มาตรฐานวิชาชีพ  ส่งเสริมวิชาชีพ ใบประกอบวิชาชีพ  
 
สพฐ   สอศ   สกสค   สสวท   สทศ    สมศ    
  ชื่อก็บอกอยู่แล้ว  ขั้นพื้นฐาน   อาชีวะ    และอื่นๆ ดูหน้าที่ตามชื่อ 
 
 
 

คุรุสภา 

สกสค 

สทศ 
สมศ สสวท มหิดล

ฯ 
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การเปลีย่นแปลงคณะกรรมการคุรุสภา  
 
คุรุสภา ท าหนา้ที่เกี่ยวกบั วิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพ  
 
ในส านักงานเลขาธกิารคุรุสภา จะมีคณะกรรมการที่เกีย่วขอ้งน่าสนใจอยู่ 
1. คณะกรรมการคุรุสภา    (ส านักงานเลขาธกิารคุรุสภา) 
2. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชพี  (ส านักงานเลขาธกิารคุรุสภา) 

 
โดย พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการระบุ 3 คณะกรรมการ 
1. คณะกรรมการคุรุสภา    
2. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชพี 
3. คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(ตัวที่ 3 ย่อวา่ สกสค  แต่ตัวนี้ มีส านกังานเป็นของตัวเอง)  
 
ตาม พ.ร.บ. สภาครูฯ จริงๆแล้ว คณะกรรมการพวกนี ้ต้องไม่เกี่ยวกับการเมือง 
คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ซึ่งเป็นข้าราชการการเมือง) จะต้องไม่ 
มายุ่งเกี่ยวกับกรรมการพวกนี้ ที่เป็นในแบบองค์การมหาชน นี่คือตามหลักจริงๆ  
 
ดังนั้น ใน พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ก าหนดเอาไว้ ดังนี้ 
 ประธานคณะกรรมการคุรุสภา =  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชพี = ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ประธานคณะกรรมการ สกสค = ปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 
 
 
แต่ในปี 2558 ได้มีการใช้ ม.44 สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยสรุปใหม่ตั้งแต่ป ี2558  
เป็นต้นมา จนถึง ณ ปจัจุบัน ประธานคณะกรรมการจึงเป็นตามด้านล่างนี้ ได้แก่ 
 
ประธานคณะกรรมการคุรุสภา    =  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชพี  =  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ (ที่รัฐมนตรีฯแต่งต้ัง)  
ประธานคณะกรรมการ สกสค   =  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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        ประธานก็คือ ประธาน / ผู้บังคบับญัชา ก็คือ ผู้บังคับบญัชา  (อย่าสบัสน)  
 
 ส่วนราชการจ านวนมาก มักจะมี “คณะกรรมการ”  
 ยกเว้นบางส่วนที่ไม่มี เช่น ส านกังานปลดักระทรวง อันนี้ไม่มีคณะกรรมการ 
 ข้อสอบก็เลยมกัถามว่า “ส่วนราชการใดไม่มีคณะบุคคล” ตอบ  สป.ศธ. 
 
 ชื่อคณะกรรมการ มักจะคล้ายๆ ชื่อส านกังาน เช่น 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กับคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
 ส านักงานเลขาธกิารคุรุสภา   กับคณะกรรมการคุรุสภา 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  กับคณะกรรมการศึกษาธกิารจังหวัด 
  
           เป็นต้น  
 
 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ) 
        สพฐ  
 
 
                     คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ) 
 
 
  ผู้บังคับบัญชา คือ คนท างานกินเงินเดือนซ่ึงใหญ่ที่สุดในส านักงานนั้นๆ  
  ประธานกรรมการ (ไม่ใช่ผู้บังคับบัญชา) แต่เป็นคนอื่นที่มาเป็นประธาน 
 
 เช่น   สพฐ  ผู้บังคับบัญชา คือ  เลขาธกิาร กพฐ  (ดร.อัมพร พินะสา) 
        กพฐ  ประธาน คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ  (รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์)   
               โดยผู้บังคับบัญชาจะได้ท าหน้าที่เป็น “เลขานกุาร” ของคณะกรรมการ  
 

กพฐ 
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นึกภาพตามวา่นี่คือ โรงเรียน (ซ่ึงภาษาทางการเรียกว่าสถานศกึษา) 
ก็ต้องมีคณะกรรมการของโรงเรียน (ภาษาทางการเรียกวา่คณะกรรมการสถานศึกษา) 
 
 
    สถานศึกษา       ผอ. เป็นผู้บังคับบัญชาของโรงเรียน 
         ผอ.         ผอ. จะไม่ได้เป็นประธานกรรมการโรงเรียน 
 
 
                           คณะกรรมการสถานศึกษา 
 
   ผอ. ต้องมาเป็น กรรมการและเลขานกุาร ของคณะกรรมการนี้ 
 
       พูดกันแบบภาษาบ้านๆ ถามว่า ใครใหญ่ที่สุดในโรงเรียน  ตอบ ผอ. โรงเรียนไง  
แล้วใครเป็นประธานคณะกรรมการโรงเรียน (สมมติถามแบบบ้านๆ) หา้มตอบวา่ ผอ. 
เพราะ ผอ. จะไม่ได้เป็นประธานแน่นอน แต่ ผอ. จะเป็น กรรมการและเลขานุการ 
โดยประธานคณะกรรมการโรงเรียน คือ “ผู้ทรงคุณวุฒิ” 
 
 

 เมื่อกี้อธิบายแบบภาษาบ้านๆ ต่อไป สมมติว่าเป็นภาษาทางการ  
 ผู้บังคับบญัชาข้าราชการและบุคลากรในสถานศึกษา คือข้อใด 
 ตอบ  ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

 ใครเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 ตอบ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 

 ผอ.สถานศึกษา เป็นอะไรในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ตอบ  เป็นกรรมการและเลขานุการ  (ห้ามตอบว่าเป็นประธานเด็ดขาด)  
 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ดูผังต่อไปนี้ และดูข้อสอบจรงิที่เคยออกในแวดวงการศึกษา 

 
 ที่เห็นนี้คือ “ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา”  มีคณะกรรมการอยู่สองชุด  
        คือ คณะกรรมการคุรุสภา  กบั  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชพี (กมว) 
 
                
                                เลขาธิการคุรุสภา    ส านกังานเลขาธกิารคุรุสภา      
          
                    รัฐมนตรีฯ           ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 
                                                             
 
   
     ข้อสอบจริงถามอย่างง่าย แต่หลายคนตอบไม่ได้ น่าเจ็บใจ  
 

 ใครเป็นประธานคณะกรรมการคุรุสภา   
        ตอบ  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านกังานเลขาธกิารคุรุสภา 
 ตอบ  เลขาธิการคุรุสภา 
 

 ใครเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการคุรุสภา 
 ตอบ  เลขาธิการคุรุสภา 
 

 ใครเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชพี 
 ตอบ  เลขาธิการคุรุสภา  
 

 ใครเป็นประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
 ตอบ  ผู้ทรงคุณวุฒิ (ซึ่งรัฐมนตรแีต่งตัง้)  
 

คุรุสภา กมว 
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แบบฝึกหัดทบทวนความรู้จริง ก่อนท าข้อสอบ 
 
 

 อ่านขอ้ความต่อไปนี ้แล้วระบุวา่ ถกู หรือ ผิด 
 

 ....... นักวิชาการศึกษา รับราชการแลว้ จะเป็นข้าราชการ ระดับปฏิบัติงาน 
 ....... นักวิชาการศึกษา อปท เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 …….  นักวิชาการศึกษา ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จึงบรรจุได้ 
 .......  นักวชิาการศึกษา สามารถมีระดับได้สูงสุดถงึระดับเช่ียวชาญพเิศษ 
 
 
 ข้อใดไม่ใช่ต าแหน่งงานในลักษณะหน้าที่ของนักวิชาการศึกษา 
         ก.  จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
         ข.  สร้างและพัฒนาหลกัสูตรของวิชาการต่างๆ 
         ค.  วางแผนการศึกษา การจัดพพิิธภัณฑ์ทางการศึกษา 
         ง.  วิเคราะห์ วจิัย วางแผน การแนะแนว การศึกษาและอาชพี  
 
 
เติมค าในช่องวา่งต่อไปนี้ให้ถูกต้องตามกฎหมาย  
 

- ผู้ก าหนดนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ คือ __________________ 
- ในกระทรวงศึกษาธกิารภารกิจที่ไม่แนช่ัดว่าเป็นของกรมใด ให้เป็นภารกจิหรืองาน 
  ในความรับผิดชอบของ ส านกั__________________ 
- ประธานคณะกรรมการนโยบายและพฒันาการศึกษา คือ ___________________ 
- ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ____________________ 
- แผนการศึกษาแห่งชาติ น าเสนอโดยคณะกรรมการ _____________________ 
- การศึกษา ______________ คิดเป็นระยะเวลา 9 ป ี
- การศึกษาระดับก่อนอุดมศึกษา หมายถึง _________________________ 
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สรุปตัวอย่างแนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาที่ใช้ประกอบการบรรยายติว  
 
 

1.  นักวิชาการศึกษา 3 เทยีบได้กับต าแหน่งและระดับใดในปัจจุบัน 
    ก. นกัวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ   ข.  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงาน 
    ค. นักวิชาการศึกษา ช านาญการ   ง.  นักวิชาการศึกษา ช านาญงาน 
 
2.  ระดับของผู้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการศึกษาข้อใดไม่ถูกต้อง 
    ก. ระดับช านาญการ    ข.  ระดับช านาญการพิเศษ 
    ค. ระดับเชี่ยวชาญ     ง.  ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  
 
3.  นักวิชาการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต าแหน่งประเภทใด  
    ก.  ประเภททั่วไป     ข.  ประเภทวิชาการ 
    ค.  ประเภทวิชาการศึกษา   ง.  ประเภทปฏิบัติการ 
 
4.  นักวิชาการศึกษา เป็นต าแหน่งในสายงานใด 
    ก.  สายงานวิชาการ    ข.  สายงานวิชาการศึกษา 
    ค.  สายงานนักวิชาการศึกษา   ง.  สายงานสนับสนุนการศึกษา 
 
5.  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา (อปท) มีระดับสูงสุดตามข้อใด 
    ก. ระดับช านาญการพิเศษ   ข.  ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  
    ค. ระดับเชี่ยวชาญ     ง.  ระดับช านาญงานพิเศษ 
 
6. กฎหมายฉบับใดเป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษาของประเทศทย  
    ก. พระราชบัญญัต ิการศึกษาแห่งชาติ   
    ข. พระราชบัญญัต ิสภาคร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ค. พระราชบัญญัต ิระเบ ียบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
    ง. พระราชบัญญัต ิระเบ ียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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7.  พระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาต ิฉบบัปัจจบุันคือขอ้ใด 
     ก. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2542  
     ข. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ(ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2553 
     ค. พระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาต ิ(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2560 
     ง. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2562 
 
8.  พระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาต ิเกดิจากกฎหมายใด 
    ก. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 80 
    ข. รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 81 
    ค. รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 80 
    ง. รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 81 
 
9.  ขอ้ใดกล่าวถกูต้องเกี่ยวกบัพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
    ก. 6 หมวด 79 มาตรา   ข. 9 หมวด 78 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล 
    ค. 10 หมวด 90 มาตรา   ง. 12 หมวด 78 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล 
 
10.  ผู้รกัษาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาต ิคือข้อใด 
     ก. นายกรฐัมนตร ี   ข.  รองนายกรฐัมนตรีที่ไดร้ับมอบหมาย 
     ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร  ง.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธกิาร 
 
11. การแก ้ไขพระราชบัญญัต ิการศึกษาแห่งชาติ ครั้งล่าสุด มีสาเหตุจากข้อใด 
     ก. การแยกงานด้านศิลปะ วัฒนธรรมไปจัดต ั้งกระทรวงว ัฒนธรรม  
     ข. การย ุบรวมเขตพ้ืนท ี่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
     ค. การแยกเขตพ้ืนท ี่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา   
     ง. การแยกส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาออกจากกระทรวงศึกษาธกิาร 
 
12. ข้อใดไมใ่ช่บุคลากรทางการศึกษา 
     ก.  ข้าราชการครู               ข.  ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
     ค.  ผู้อ านวยการเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา     ง.   ศึกษานิเทศก ์
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13. ข้อใดหมายถึง ผู้สอน ตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ 
     ก. คร ูและ อาจารย ์        ข. คร ูและ คณาจารย ์
     ค. ข้าราชการคร ู       ง. ครูผู้ช่วย และ คร ู
 
14. การศึกษาหมายถึงอะไร 
     ก. กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงาม   
     ข. การเรียนรู้เพ่ือให ้รู้เท ่าท ันการเปลีย่นแปลงของโลก  
     ค. การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพของมน ุษย ์
     ง. การจ ัดการเรียนการสอนตามหล ักสูตรท ี่ก าหนด 
 
15.  การศึกษาแบง่ออกเป็นกีรู่ปแบบ 
     ก.  2  รปูแบบ                  ข.  3  รปูแบบ 
     ค.  4  รูปแบบ                     ง.   5  รูปแบบ 
 
16. ข้อใดไม่ใชรู่ปแบบของการจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
    ก. การศึกษาในระบบ ข. การศึกษานอกระบบ  
    ค. การศึกษาตามอ ัธยาศัย ง. การศึกษาตลอดชีวิต   
 
17. การศึกษาที่มีความยืดหยุน่ในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รปูแบบ วิธกีารจัดการศึกษา      
     และระยะเวลาในการจัดการศึกษา คือข้อใด 
    ก. Formal Education     ข. Informal Education  
    ค. non-Formal Education   ง. Long-life  Education 
 
18.  สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษารปูแบบใดได้ 
   ก.  จัดได้เฉพาะการศึกษาในระบบ 
   ข.  จัดได้รปูแบบใดรปูแบบหนึง่เท่านัน้ 
   ค.  จัดให้ครบทุกรูปแบบของระบบการศึกษา 
   ง.  จัดได้หลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสม 
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19. ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษา คืออะไร 
    ก. พัฒนาสาระและกระบวนการเร ียนร ู้อย ่างต่อเนื่อง 
    ข. พัฒนาคนไทยให ้เป็นมนุษย์ท ี่สมบูรณ์ เก่ง ดี มีสุข   
    ค. ให้ส ังคมมีส ่วนร ่วมในการจัดการศึกษา 
    ง. เป็นการศึกษาตลอดชีว ิตส าหร ับประชาชน 

 
20. การศึกษาภาคบังคับก าหนดไว้กี่ป ี
    ก. 6 ปี                   ข. 9 ปี    ค. 12 ปี          ง. 15 ปี 
 
21. ข้อใดหมายถึงเด็กที่ต้องเข้ารับการศึกษาตามกฎหมายการศึกษาภาคบังคับ 
     ก. อายุย่างเข้าป ีท ี่เจ็ดถ ึงย่างเข ้าป ีท ี่สบิสอง   
     ข. อายุย ่างเข้าปีที่เจ็ดถ ึงย่างเข้าปีท ี่สบิห้า 
     ค. อายุยา่งเข้าป ีท ี่เจ็ดถ ึงย่างเข ้าป ีท ี่สบิหก   
     ง. อายุย่างเข ้าป ีท ี่หกถึงย ่างเข ้าป ีท ี่สิบแปด 
 
22.  เด็กชายแดงเกิด วันที่ 1 มกราคม 2550 จะเข้ารับการศึกษาภาคบังคับปีใด 
     ก. พ.ศ. 2556 ข. พ.ศ. 2557    
     ค. พ.ศ. 2558 ง. พ.ศ. 2559 
 
23. การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน หมายถึงอะไร 
    ก. การศึกษากอ่นระด ับอุดมศึกษา   ข. การศึกษาระดับประถมและมัธยม 
    ค. การศึกษาอนุบาล ประถม มัธยม ง.  ถูกทุกข้อ 
 
24. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกีย่วกับระบบการศึกษาในประเทศไทย 
   ก. การศึกษาภาคบังคับจ านวน 9 ป ี
   ข. การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ านวน 12 ป ี
   ค. จบการศึกษาภาคบังคับคือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
   ง. จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานคือชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 และ ปวช  
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25. การขั้นศึกษาขั้นพ้ืนฐานกีป่ ี
     ก. ไม่น้อยกว่า 6 ปี     ข. ไม่น้อยกว่า 9 ป ี
     ค. ไม่น้อยกว่า 12 ปี             ง.  ไม่น้อยกว่า 15 ป ี
 
26. ข้อใดไม่จดัเป็นการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    ก. กอ่นประถม     ข. ประถมศึกษา 
    ค. มธัยมศึกษา     ง. ประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
 
27. การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแบง่ตามขอ้ใด 
   ก.  กอ่นประถมศกึษา ประถม และมัธยม  ข. ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
   ค.  เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมและมธัยม  ง. อนบุาล ประถมศกึษา มธัยมศึกษา 
 
28. การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหย้ึดตามขอ้ใด 
   ก.  เขตพ้ืนที่การศึกษา       ข. จ านวนสถานศกึษา 
   ค.  ศักยภาพผู้เรยีน           ง. ความสนใจของผู้เรยีน 
 
29.  การบริหารจัดการศึกษาให้ค านึงถึงขอ้ใด 
   ก.   ระดับของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ข. จ านวนสถานศกึษา  
   ค.   จ านวนประชากร     ง.  ถูกทุกขอ้ 
 
30.  การกระจายอ านาจการบรหิารจัดการศึกษาไปยังสถานศึกษาขอ้ใดถกูต้อง 
   ก.  วิชาการ งบประมาณ งานบุคคล บรหิารทั่วไป 
   ข.  วิชาการ อ านวยการ งานบุคคล บรหิารทั่วไป 
   ค.  วิชาการ กิจการนกัเรยีน งานบุคคล งบประมาณ 
   ง.  วิชาการ งบประมาณ งานบุคคล กจิการนักเรียน 
 
31.   ข้อใดไม่จัดเปน็แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    ก.  หอ้งสมุดประชาชน           ข.  โรงเรียนและมหาวิทยาลยั       
    ค.  สวนสาธารณะ        ง.  อุทยานและวนอทุยาน 
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32.  ข้อใดไม่ได้จัดเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      ก.  ผูแ้ทนครู          ข.  ผู้แทนผู้ปกครอง        
      ค.  ผู้แทนนักเรียน        ง.  ผู้ทรงคุณวฒุ ิ
 
33.  ผู้อ านวยการสถานศึกษาได้เป็นกรรมการใดในคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
      ก.  เป็นประธานกรรมการ   ข.   เป็นเลขานุการ 
      ค.  เป็นกรรมการ    ง.   เป็นกรรมการและเลขานกุาร 
 
34.  หลักเกณฑ์คณะกรรมการสถานศึกษา ที่มกีารปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติมในป ี2563  
      เกี่ยวข้องกบัข้อใด 
     ก.  คุณสมบัติของประธานคณะกรรมการ ข.  คุณสมบัติของผู้แทนศิษย์เก่า  
     ค.  บทบาทของผู้อ านวยการสถานศกึษา  ง.  คุณสมบัติของผู้แทนผู้ปกครอง 
 
35.  การติดตามตรวจสอบผลการจัดการศึกษาโดยบ ุคลากรในสถานศึกษาและหน่วยงาน 
      ต้นสังกัด หมายถึงอะไร 
     ก. การประกันคุณภาพภายใน   ข. การประกันคณุภาพภายนอก  
     ค. การประเมินคุณภาพภายใน ง. การประเมินคุณภาพภายนอก 
 
36. การประเมินภายนอกโดย สมศ. ในป ี2564 – 2568 จัดเป ็นการประเม ินรอบที่เท ่าไร       
     ก. รอบ 2                 ข. รอบ 3 ค. รอบ 4        ง. รอบ 5 
 
37.  ขอ้ใดมหีน้าที่ในการประกนัคุณภาพการศึกษา 
    ก.  คุรุสภา   ข.  สทศ          ค.  สมศ     ง.  สกสค 
 
38.  ส่วนราชการใดไม่ได้อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธกิารปจัจุบัน 
     ก. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
     ข. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
     ค. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
     ง. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
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39. หน ่วยงานใดมีหน้าที่พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาต ิ
     ก. สำนักงานร ัฐมนตร ี                         ข. สำนักงานปลัดกระทรวง 
     ค. สำนักงาน ก.ค.ศ.                            ง. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา            
 
40.  ส่วนราชการใดไม่มีองค์คณะบุคคลหรือคณะกรรมการในกระทรวงศกึษาธิการ 
    ก. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
    ข. ส านักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา 
    ค. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    ง.   ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
41.  ประธานคณะกรรมการสภาการศึกษา คือขอ้ใด 
    ก.  นายกรฐัมนตร ี       ข.  รองนายกรฐัมนตรีที่ไดร้ับมอบหมาย 
    ค.  เลขาธกิารสภาการศึกษา      ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธกิาร       
 
42.  ประธานคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา คือขอ้ใด 
    ก.  นายกรฐัมนตร ี           ข.  รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธกิาร 
    ค.  ผู้ทรงคณุวุฒิซ่ึงได้รบัการแต่งตั้ง     ง.  รองนายกรฐัมนตรีที่ไดร้ับการแต่งตัง้ 
 
43.  ขอ้ใดเกีย่วขอ้งกับการจัดท าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
      ก.  คณะกรรมการคุรุสภา      ข.   คณะกรรมการสภาการศึกษา 
      ค.  คณะกรรมการสถานศึกษา         ง.   คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
44.  ขอ้ใดไม่ใชอ่งค์การมหาชนเกีย่วกับงานด้านการศึกษา 
     ก.   คุรุสภา  ข.  สสวท      ค.   สทศ            ง.  สพฐ  
 

45.  ประธานคณะกรรมการคุรุสภา คือขอ้ใด 
    ก.  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ         ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธกิาร  
    ค.  เลขาธกิารคุรสุภา        ง.  ปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร  
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46.  ข้อใดมหีน้าที่ส่งเสริมความมั่นคงของข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
      ก.  ก.ค.ศ.  ข.  คุรุสภา              ค.  สกสค              ง.  สมศ 
  
47.   สทศ  ย่อมาจากอะไร 
       ก.  สถาบันทดสอบทางการศึกษา 
       ข.  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหง่ชาต ิ
       ค.  สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแหง่ชาติ (องค์การมหาชน) 
       ง   สถาบันการทดสอบด้านการศึกษาและพัฒนาการศึกษาแหง่ประเทศไทย  
 
48.  สมศ  ยอ่มาจากอะไร  
      ก.  ส านกังานประกันมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
      ข.  ส านกังานประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพการศึกษา 
      ค.  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
      ง.   ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  
 
49.  ข้อใดมหีน้าที่ในการบรหิารงานบุคคลของข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา  
      ก.  ก.ค.ศ.              ข.  คุรุสภา               ค.  สพฐ        ง.  สมศ 
 
50.  ประธานคณะกรรมการขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา คือขอ้ใด 
      ก.  นายกรฐัมนตร ีหรอืรองนายกรฐัมนตรีที่ไดร้ับมอบหมาย    
      ข.  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ  
      ค.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   
      ง.  เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
 
         เฉลย  1. ก    2. ง    3. ข   4. ข    5. ค    6. ก  7. ง   8. ข   9.  ข  10. ง 
           11. ง   12. ก  13. ข  14. ก  15. ข   16. ง  17. ค   18. ง   19. ข  20. ข 
           21. ค  22. ข  23. ก  24. ข  25. ค   26. ง   27. ค   28. ก  29. ง  30. ก  
           31. ข  32. ค  33. ง  34. ข  35. ก   36. ง   37. ค   38. ค   39. ง  40. ก 
           41. ง  42. ก   43. ง  44. ง  45. ข   46. ค   47. ค   48. ง   49. ก  50. ข 
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ก่อนหน้านี้เป็นสรุป พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาต ิและ ความรู้ทางการศึกษา 

ต่อไปเป็น สรุปเนือ้หา ความรู้เกีย่วกบักฎหมายการศึกษาตัวอื่นๆ  
 

พระราชบญัญตัิส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
 

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 

      “การศึกษานอกระบบ”  หมายความว่า  กิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ
และ วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ชัดเจน  มีรูปแบบ  หลักสูตร  วิธีการจัดและระยะเวลาเรียน
หรือฝึกอบรมที่ยืดหยุ่นและหลากหลายตามสภาพความต้องการและศักยภาพในการเรียนรู้ของ 
กลุ่มเป้าหมายนั้น และมีวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานเพื่อรับคุณวุฒิทาง
การศึกษา หรือเพ่ือจัดระดับผลการเรียนรู้  
 

       “การศึกษาตามอัธยาศัย”  หมายความว่า  กิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจ าวันของ
บุคคล  ซึ่งบุคคลสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามความสนใจ  ความ 
ต้องการ โอกาส ความพร้อม และศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล  
 

       “สถานศึกษา” หมายความว่า  สถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ในส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
 

        “ภาคีเครือข่าย”  หมายความว่า  บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรชุมชน  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ   
และองค์กรอื่น  รวมทั้งสถานศึกษาอื่น ที่มิได้สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยที่มีส่วนร่วมหรือ มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

         “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความ 
ร่วมมือ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบรหิาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
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  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระดับและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
           พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรา ๒๓ ระบุว่า การจัดการศึกษาทั้งการศึกษา 
     ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้      
     คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา 
     ในเรื่องต่อไปนี้ 
 

        (๑) ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว 
ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและ
ระบบการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
        (๒) ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและ 
ประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
           (๓) ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา 
        (๔) ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง  
        (๕) ความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

 

----------------------------------------------------------- 

 

จ าผังภาพนี้ได้หรือไม่ (ในบทแรกๆ) ดูสังกัดของ กศน ว่า สังกัด สป.ศธ 

 
                                                       

               ส ำนกังำนรฐัมนตรี 

    
 

           ส.ปลดัฯ         สกศ             สพฐ             สอศ             
 

                               
    สช     ก.ค.ศ.    กศน     - กำรศึกษำพิเศษ    อำชีวะ      
         - โรงเรียนทั่วไป       เทคนิค  
 

โรงเรยีน 

เทศบาล 

โรงเรียน 

กทม 

โรงเรียน 

ตชด 
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สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 

สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 
 

เรียกโดยยอวา  “ส านักงาน  กศน.” 

 

ซึ่งมีเลขาธิการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   
เรียกโดยย่อว่า  “เลขาธิการ กศน.”  ซึ่งมีฐานะเป็นอธิบดีและเป็นผู้บังคับบัญชา 
ข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้าง  และรับผิดชอบ การด าเนินงานของส านักงาน 

 
 

จะมีคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ของแต่ละ
จังหวัด ดังต่อไปนี้ 
     
 
    (๑) ในกรุงเทพมหานคร   
 
         ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย
กรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย   
         ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร       เป็นประธานกรรมการ    
         ปลัดกรุงเทพมหานคร  เลขาธิการ  กศน.     เป็นกรรมการ 
         ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์     เป็นกรรมการ 
         ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย  ผู้แทนกระทรวงแรงงาน    เป็นกรรมการ 
         ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข       เป็นกรรมการ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนแปดคน   เป็นกรรมการ   
 

ซึ่งในจ านวนนี้จะต้องแต้งตั้งจากผู้ปฏิบัติงานในภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับงาน 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ านวนไม่น้อยกว่าห้าคน  
 
ให้ผู้อ านวยการส านักงาน  กศน.  กทม.     เป็นกรรมการและเลขานุการ  
 
ให้มีส านักงานโดยชื่อย่อว่า   “ส านักงาน  กศน.  กทม.”   
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(๒) ในจังหวัดอ่ืน  
 
 ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด  

ประกอบด้วย   
ผู้ว่าราชการจังหวัด       เป็นประธานกรรมการ 
ปลัดจังหวัด  เกษตรจังหวัด  สาธารณสุขจังหวัด  แรงงานจังหวัด      เป็นกรรมการ 
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด     เป็นกรรมการ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด       เป็นกรรมการ 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนแปดคน   เป็นกรรมการ   
 
ซึ่งในจ านวนนี้จะต้องแต่งตั้งจากผู้ปฏิบัติงาน ในภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ 
งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่ของจังหวัด  
จ านวนไม่น้อยกว่าห้าคน   
 
ให้ผู้อ านวยการส านักงาน  กศน.  จังหวัด     เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 
ให้มีส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด      

เรียกโดยย่อว่า  “ส านักงาน  กศน.  จังหวัด 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

คณะกรรมการทั้งสองแบบดังกล่าวมา ได้แก่ กรรมการของ กทม  กับ กรรมการในแต่ละจังหวัด  
มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
 

           (๑) ให้ค าปรึกษาและร่วมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยกับภาคีเครือข่าย  
           (๒) ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่าย  เพื่อจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานที่คณะกรรมการก าหนด  

  (๓) ติดตามการด าเนินการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ
สถานศึกษา และหน่วยงานที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานตามที่ ก าหนด  และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศรวมทั้งความ
ต้องการเพื่อการพัฒนาของท้องถิ่น  

 (๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย มาตรา 
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  เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ให้บุคคลได้รับการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ  โดยใหบุ้คคลซ่ึงได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปแลว้หรือไม่ก็ตามมี
สิทธิได้รับการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศยัได้
แล้วแต่กรณี   

 
การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 
ให้ยึดหลักดังต่อไปนี ้
 
 (๑) การศึกษานอกระบบ   
      (ก)  ความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวาง    
           ทัว่ถึง เป็นธรรม และมีคุณภาพเหมาะสมกบัสภาพชีวิตของประชาชน      
      (ข) การกระจายอ านาจแก่สถานศกึษาและการใหภ้าคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 

                   ในการจัดการเรียนรู้  
 
 (๒) การศึกษาตามอัธยาศัย      
      (ก) การเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของ 
          ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย     
      (ข) การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้มคีวามหลากหลายทั้งส่วนที่เป็น 
          ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น และสว่นที่น าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการศึกษา      
      (ค) การจัดกรอบหรือแนวทางการเรียนรู้ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อผู้เรียน  
 
 
การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบ   
 
ให้ด าเนินการเพื่อเป้าหมาย ในเรื่องดังต่อไปนี้  
(๑) ประชาชนได้รบัการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อพัฒนาศักยภาพก าลังคนและ

สังคมท่ีใช้ความรู้ และภูมิปัญญาเป็นฐานในการพัฒนา  ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม  
สิ่งแวดล้อม  ความมั่นคง  และคุณภาพชีวิต  ทั้งนี้ ตามแนวทางการพัฒนาประเทศ  
         (๒) ภาคีเครือข่ายเกิดแรงจูงใจและมีความพร้อมในการมีส่วนร่วมเพือ่จัด
กิจกรรมการศึกษา  
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         การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาตามอัธยาศัย   
 
          ให้ด าเนินการเพื่อเป้าหมาย ในเรื่องดังต่อไปนี้  
         (๑) ผู้เรียนได้รับความรู้และทกัษะพื้นฐานในการแสวงหาความรู้ที่จะเอื้อต่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
         (๒) ผู้เรียนได้เรียนรู้สาระที่สอดคล้องกับความสนใจและความจ าเป็นในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต  ทั้งในด้านการเมอืง  เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  

(๓) ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์และเทียบโอนผลการเรียน
กับการศึกษา ในระบบและการศึกษานอกระบบ  

 
 
 

      ให้กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
      ตามอัธยาศัย  โดยให้ความส าคัญแก่ผู้เกี่ยวข้องตามบทบาทและหน้าท่ีดังต่อไปนี้  

 
(๑) ผู้เรียน ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ และสามารถ 

    เลือกรับบริการได้หลากหลายตามความต้องการของตนเอง  
(๒) ผู้จัดการเรียนรู้ส าหรับการศึกษานอกระบบ  และผู้จัดแหล่งการเรียนรู้ส าหรับ 

    การศึกษาตามอัธยาศัย  มีการด าเนินการที่หลากหลายตามศักยภาพเพื่อตอบสนองความ 
    ต้องการของผู้เรียน โดยบูรณาการความรู้  ปลูกฝังคุณธรรม  และค่านิยมที่ดีงาม  

(๓) ผู้ส่งเสริมและสนับสนุน  ซึ่งเป็นผู้ที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เรียนและผู้จัดการเรียนรู้    
    มีการด าเนินการที่หลากหลาย  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 

      ข้อสอบจริงนักวิชาการศึกษา เคยถามว่า  
      ให้กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและ 
      การศึกษาตามอัธยาศัย  โดยให้ความส าคัญแก่ผู้เกี่ยวข้องตามบทบาท 
      และหน้าที่ ข้อใดไม่ใช่ผู้เกี่ยวข้อง 
      ก.  ผู้เรียน       ค.  ผู้จัดการเรียนรู้ 
      ค.  ผู้บริหารสถานศึกษา  ง.  ผู้จัดแหล่งการเรียนรู้ 
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แนวข้อสอบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 
 

 

1. ใครเป็นรักษาการพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ข.  รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ง.  นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกฯ 
 

2. การศึกษาที่ยืดหยุ่นและหลากหลายตามสภาพความต้องการและศักยภาพในการเรียนรู้ 
ของกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้อใด 
ก.  การศึกษานอกระบบ           ข.  การศึกษาตามอัธยาศัย 
ค.   การศึกษาในระบบ           ง.  การศึกษาตลอดชีวิต 
 

3. ขอ้ใดหมำยถึงกำรศึกษาตามอัธยาศัย 

ก.  กิจกรรมที่กลุ่มเป้าหมายมีวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ชัดเจน มีรูปแบบ 
ข.  กิจกรรมการเรียนรู้ในชีวิตประจ าวันของบุคคล เลือกเรียนรู้ตามความสนใจ 
ค.  กิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถจัดได้ที่บ้านของตนเองโดยครอบครัว 
ง.  กิจกรรมที่มีการสอนโดยสร้างหลักสูตรเองตามการเรียนรู้ในชีวิตประจ าวัน 

 
4. ข้อใดหมายถึง “ภาคีเครือข่าย”   

ก.  สถาบันศาสนา        ข.   สถานประกอบการ 
ค.   องค์กรชุมชน         ง.   ถูกทุกข้อ 
 

5. ข้อใดหมายถึง กศน. 
ก.  การศึกษานอกระบบ            ข.  การศึกษานอกโรงเรียน 
ค.   การศึกษาตามอัธยาศัย      ง.  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
6. ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสังกัดใด 

ก.   ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ข.   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ค.   ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
ง.   ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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7. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ก.   อธิบดีกรม    ข.  เลขาธิการ กศน 
ค.  ผู้อ านวยการ กศน   ง.  หัวหน้าส านักงาน กศน. 
 

8.  ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 กรุงเทพมหานคร คือ 
ก.    ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข.  ปลัดกรุงเทพมหานคร 
ค.   ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเลือก ง.   ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 

9.  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมีกี่คน  
ก.    จ านวน  5  คน   ข.   จ านวน  8  คน 
ค.   จ านวน  10  คน   ง.   จ านวน  12  คน 
 

10.   การจัดการศึกษานอกระบบต้องยึดหลักส าคัญประการใด 
ก.   ความเสมอภาค และ การกระจายอ านาจให้เครือข่ายมีส่วนร่วม 
ข.   การเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิต 
ค.   การจัดกรอบหรือแนวทางการเรียนรู้ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อผู้เรียน 
ง.   การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายและใช้เทคโนโลยี 

 

 
เฉลย   
1. ค     2. ก     3. ข     4. ง     5. ง     6. ก      7. ข      8. ก      9. ข     10.  ก 
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“คนพิการ” หมายความว่าบุคคลซึ่งมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน
หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมเนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยินการเคล่ือนไหว 
การส่ือสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใดประกอบ
กับมีอุปสรรคในด้านต่างๆ และมีความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาที่จะต้องได้รับ    
ความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมี
ส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไปทั้งนี้ตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด 

 
 “ผู้ดูแลคนพิการ” หมายความว่า บิดา มารดา ผู้ปกครอง บุตร สามี ภรรยา ญาติ พี่

น้องหรือบุคคลอื่นใดที่รับดูแลหรือรับอุปการะคนพิการ 
 
 “แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล” หมายความว่าแผนซึ่งก าหนดแนวทางการจัด

การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการ ตลอดจนก าหนดเทคโนโลยี   
ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาเฉพาะบุคคล 

 
   “การเรียนร่วม” หมายความว่า การจัดให้คนพิการได้เข้าศึกษาในระบบการศึกษา

ทั่วไปทุกระดับและหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการจัดการศึกษา ให้สามารถรองรับการเรียน    
การสอนส าหรับคนทุกกลุ่มรวมทั้งคนพิการ 
 
 

คนพิการมีสิทธิทางการศึกษา ดังนี้ 
 (1) ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต  
พร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยี ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 
 (2) เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา โดยค านึงถึง
ความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความต้องการจ าเป็นพิเศษของบุคคลนั้น 
 (3) ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษา ที่เหมาะสมสอดคล้องกับ ความต้องการจ าเป็น
พิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.2551 
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   คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ    ประกอบด้วย 
 
 (1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ 
 (2) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง    
และผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นคนพิการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง 

  (3) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวนสิบคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ
สภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อธิบดีกรมสุขภาพจิต อธิบดีกรมการแพทย์ 
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเลขาธิการส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

 (4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสิบสามคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในด้านการบริหารการศึกษา ด้านการศึกษา
ส าหรับคนพิการ ด้านกฎหมาย ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านเทคโนโลยีส่ิงอ านวยความ
สะดวกส าหรับคนพิการและด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านรวมกัน ทั้งนี้ 
อย่างน้อยเจ็ดคนต้องมาจากองค์การคนพิการแต่ละประเภท 

 
           ผู้อ านวยการส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นเลขานุการและให้แต่งตั้งข้าราชการ
ในส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 
แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน  

การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับบุคคลพิการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

เด็กพิการ มี 9 ประเภท  (หรือบุคคลพิการ 9 ประเภท)  
1. มีความบกพร่องทางการเห็น       5. มีปัญหาทางการเรียนรู้ 
2. มีความบกพร่องทางการได้ยิน     6. มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 
3. มีความบกพร่องทางสติปัญญา     7. มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 
4. มีความบกพร่องทางร่างกาย    8. ออทิสติก 
   หรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ   9. พิการซ้อน 
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 เชื่อเหลือเกินว่าหลายคนที่เตรียมสอบสายการศึกษา ทั้งครูผู้ช่วยหรือนักวิชาการศึกษา 
ที่เตรียมข้อมูลมาจะต้องคุ้นเคยกับข้อมูลเหล่านี้ มานานหลายปีและจ ากัน  ได้แก่ 
 
 

รักษาการ พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก  มี 4  คน                รักษาการพระราชบัญญัติการ 
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมฯ          จัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย          คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ        ศึกษาธิการ  
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

 
 
แต่ช้าก่อน ถ้าจ าข้อมูลลักษณะนี้ไปสอบ ปี 2562  เป็นต้นมา ผิดแน่เลย  เพราะได้ 
มีการประกาศเปล่ียนแปลงแล้ว  เช่น  เขาอาจจะถามว่ารักษาการพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็กมีกี่คน 
ก.  1  คน  ข.  2  คน  ค.  4  คน  ง.  5   คน 

 
เจอข้อสอบแบบนี้ หลายคนคงคิดว่า “ง่าย”  ตอบ ค. 4  คน  คิดว่าตัวเองถูแล้ว 
ดีใจเย้ๆ ข้อสอบง่าย  (แต่จริงๆหารู้ไม่ว่าตัวเองนั้นผิดนะ)  ผิดเต็มๆเลยด้วยหล่ะ 
เพราะต้องเฉลย ง. 5  คน ไม่ใช่ 4  คน  (แก้ไขมาตั้งแต่ พ.ศ. 2562 แล้วนั่นเอง) 

 
 
 

   วันที่ 1 พฤษภาคม 2562  มีการประกาศพระราชบัญญัติใหม่หลายตัว และหนึ่งในนั้นคือ  
   เรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  ซึ่งมีข้อความแนบท้ายชัดเจน เอาไว้ว่า 
 

    พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก มีรักษาการ 5 คน เพราะต้องเพิ่ม 
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าไปด้วย 
    รวมเป็น 5 คน (บวกของเดิมอีก 4 คน)  พัฒนาสังคมฯ  ศึกษาธิการ มหาดไทย ยุติธรรม 
 
   ส่วนพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ มีรักษาการ  2 คน ประกอบด้วย 
   รัฐมนตรีว่าการระทรวงศึกษาธิการ และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  
   วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม   
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บัญชีแนบทา้ยการแก้ไขกฎหมายทีม่ีการประกาศใหม่ ในเดือนพฤษภาคม 2562 

 
ในการแก้ไขกฎหมายส าคัญเดือนพฤษภาคม 2562 เพราะการแก้ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 
ด้วยการแยกอุดมศึกษาออกไปจากกระทรวงศึกษาธิการ ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงอื่นๆด้วย 
 
 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก  
 และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ก็มีการปรับตามด้วย  
 แต่เป็นการประกาศในลักษณะของบัญชีแนบท้าย 
 เช่น  การปรับเปล่ียนคณะกรรมการการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
 เปล่ียนกรรมการโดยต าแหน่ง 10  คน  (จ านวนคือยังเหมือนเดิม)  
 แต่ว่า ไม่ใช่ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว หนึ่งในนั้น เปล่ียนเป็น 
 ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม แทนนั่นเอง 
 
 
 แต่ที่น่าสนใจมากกว่านั้นและมีโอกาสเป็นข้อสอบสูงมาก คือ 
  เดิมทีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
  เขาจะมี 13 คน เป็นข้อสอบบ่อยๆ ถามจ านวนกรรมการนี้ แต่ว่าฉบับที่ 2 เขาก็ 
  ได้ปรับเปล่ียนให้เป็น 14 คนแล้ว  (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในชุดนี้)  
 
 
     ข้อสอบเขาเคยถามนะว่า 

     คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการมีก่ีคน 

ก.  10  คน  ข.  12  คน  ถ้าของเก่า ฉบับแรก ตอบ 13 คน 

ค.  13  คน       ง.  14  คน  แต่ช่วงปัจจุบันต้องตอบ 14 คน 

 
 
       อันนี้ ต้องระวัง และวัดกันด้วยว่าตัวผู้เตรียมสอบรู้ทันกฎหมายใหม่หรือยัง 
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       ลักษณะความพิการ  
 

(๑)   บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ได้แก่ บุคคลที่สูญเสียการเห็นตั้งแต่ระดับเล็กน้อย   
       จนถึงตาบอดสนิท ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ประเภทดังนี้ 
                (๑.๑) คนตาบอด หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการเห็นมาก จนต้องใช้ส่ือสัมผัสและ 
      ส่ือเสียงหากตรวจวัดความชัดของสายตาข้างดีเมื่อแก้ไขแล้ว อยู่ในระดับ ๖ ส่วน ๖๐  
      (๖/๖๐)  หรือ ๒๐ ส่วน ๒๐๐ (๒๐/๒๐๐) จนถึงไม่สามารถรับรู้เรื่องแสง 
                (๑.๒) คนเห็นเลือนราง หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการเห็น แต่ยังสามารถอ่านอักษร 
      ตัวพิมพ์ขยายใหญ่ด้วยอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการหรือเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก      
      หากวัดความชัดเจนของสายตาข้างดีเมื่อแก้ไขแล้วอยู่ในระดับ ๖ ส่วน ๑๘ (๖/๑๘) หรือ  
      ๒๐ ส่วน ๗๐ (๒๐/๗๐) 
 

(๒)  บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้แก่ บุคคลที่สูญเสียการได้ยินตั้งแต่ระดับหูตึง   
      น้อยจนถึงหูหนวก ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 
               (๒.๑)  คนหูหนวก หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการได้ยินมากจนไม่สามารถเข้าใจการ 
       พูดผ่านทางการได้ยินไม่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่เครื่องช่วยฟัง ซึ่งโดยทั่วไปหากตรวจการได้ยิน 
       จะมีการสูญเสียการได้ยิน ๙๐ เดซิเบลขึ้นไป 
               (๒.๒)  คนหูตึง หมายถึง บุคคลที่มีการได้ยินเหลืออยู่เพียงพอที่จะได้ยินการพูด 
      ผ่านทางการได้ยิน โดยทั่วไปจะใส่เครื่องช่วยฟัง ซึ่งหากตรวจวัดการได้ยินจะมีการสูญเสีย 
      การได้ยินน้อยกว่า ๙๐ เดซิเบลลงมาถึง ๒๖ เดซิเบล 
 

(๓)  บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ได้แก่ บุคคลที่มีความจ ากัดอย่างชัดเจนในการ  
      ปฏิบัติตน (Functioning)  ในปัจจุบัน  ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ คือ ความสามารถทาง   
      สติปัญญาต่ ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยอย่างมีนัยส าคัญร่วมกับความจ ากัดของทักษะการปรับตัว 
      อีกอย่างน้อย ๒ ทักษะจาก ๑๐ ทักษะได้แก่  

การส่ือความหมาย    การดูแลตนเอง  
การด ารงชีวิตภายในบ้าน  ทักษะทางสังคม/การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น  
การรู้จักใช้ทรัพยากรในชุมชน   การรู้จักดูแลควบคุมตนเอง  
การน า ความรู้มาใช้ในชีวิตประจ าวัน  การท างาน  
การใช้เวลาว่าง    การรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย  
ทั้งนี้ได้แสดงอาการดังกล่าวก่อนอายุ ๑๘ ปี 
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(๔)  บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคล่ือนไหว หรือสุขภาพ  ๒  ประเภท ดังนี้ 
      (๔.๑) บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคล่ือนไหว ได้แก่ บุคคลที่มีอวัยวะ 
              ไม่สมส่วนหรือขาดหายไป กระดูกหรือกล้ามเนื้อผิดปกติ มีอุปสรรคในการเคล่ือน 
              ไหว ความบกพร่องดังกล่าวอาจเกิดจากโรคทางระบบประสาท โรคของระบบ 
              กล้ามเนื้อและกระดูกการไม่สมประกอบ มาแต่ก าเนิด อุบัติเหตุและโรคติดต่อ 
      (๔.๒) บุคคลที่มีความบกพร่องทางสุขภาพ ได้แก่ บุคคลที่มีความเจ็บป่วยเรื้อรังหรือ 
              มีโรคประจ าตัวซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และเป็นอุปสรรคต่อ      
              การศึกษา ซึ่งมีผลท าให้เกิดความจ าเป็นต้องได้รับการศึกษาพิเศษ 
 

 (๕)  บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้แก่ บุคคลที่มีความผิดปกติในการท างานของ  
       สมองบางส่วนที่แสดงถึงความบกพร่องในกระบวนการเรียนรู้ที่อาจเกิดขึ้นเฉพาะ 
       ความสามารถด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน คือ การอ่าน การเขียน การคิดค านวณ  
       ซึ่งไม่สามารถเรียนรู้ในด้านที่บกพร่องได้ ทั้งที่มีระดับสติปัญญาปกติ 
 

(๖)   บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา ได้แก่ บุคคลที่มีความบกพร่องในการ 
       เปล่งเสียงพูด เช่น เสียงผิดปกติ อัตราความเร็วและจังหวะการพูดผิดปกติ หรือบุคคลที่มี 
       ความบกพร่อง ในเรื่องความเข้าใจหรือการใช้ภาษาพูด การเขียนหรือระบบสัญลักษณ์อื่น    
       ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งอาจเกี่ยวกับรูปแบบ เนื้อหาและหน้าที่ของภาษา 
 

(๗)   บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ ได้แก่ บุคคลที่มีพฤติกรรม 
       เบี่ยงเบนไปจากปกติเป็นอย่างมาก และปัญหาทางพฤติกรรมนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
       ซึ่งเป็นผลจากความบกพร่องหรือความผิดปกติทางจิตใจหรือสมองในส่วนของการรับรู้  
       อารมณ์หรือความคิดเช่น โรคจิตเภท โรคซึมเศร้า โรคสมองเส่ือม เป็นต้น 
 

(๘)   บุคคลออทิสติก ได้แก่ บุคคลที่มีความผิดปกติของระบบการท างานของสมองบางส่วนซึ่ง    
       ส่งผลต่อความบกพร่องทางพัฒนาการด้านภาษา ด้านสังคมและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม    
       และมีข้อจ ากัดด้านพฤติกรรม หรือมีความสนใจจ ากัดเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยความ   
       ผิดปกตินั้นค้นพบได้ก่อนอายุ ๓๐ เดือน 
 

(๙)   บุคคลพิการซ้อน ได้แก่ บุคคลที่มีสภาพความบกพร่องหรือความพิการมากกว่าหนึ่ง 
       ประเภทในบุคคลเดียวกัน 
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แนวข้อสอบพระราชบญัญตัิคุ้มครองเด็ก และการจัดการศึกษาส าหรบัคนพิการ 
  
1. ใครเป็นรักษาการ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ       
      ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์        
      ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ       
      ค. ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี       
      ง. บุคคลที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย       
 

2. ใครเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ       
      ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์         
      ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ       
      ค. ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี       
      ง. บุคคลที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย      
  
3. เด็ก LD หมายถึงข้อใด               
      ก. พิการซ้ าซ้อน            ข. บกพร่องทางสติปัญญา               
      ค. บกพร่องทางการเรียนรู้       ง. บกพร่องทางร่างกาย   
  
4.  เดก็พิการมีกี่ประเภท          
      ก. 5 ประเภท                   ข. 7 ประเภท               
     ค.  9 ประเภท                   ง. 10 ประเภท   
 
5.  ข้อใดไม่ใช่ความพิการ       
     ก.  บกพร่องทางการได้ยิน       ข.   บกพร่องทางสติปัญญา       
     ค.  บกพร่องทางการปรับตัว     ง.   ออทิสติก 
  
6.  ข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นเด็กที่มีความพิการ       
      ก.   บุคคลออทิสติก        ข.   บุคคลบกพร่องทางการพูด       
      ค.   บุคคลบกพร่องทางพฤติกรรม     ง.    ถูกทุกข้อ  
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7.  การจัดให้คนพิการได้เข้าศึกษาในระบบการศึกษาทุกระดับหลากหลายรูปแบบคือข้อใด  
      ก.   การสนับสนุนคนพิการ       ข.   การเรียนร่วม  
      ค.   การส่งเสริมคนพิการ       ง.    การท าแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
  
8. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการได้เรียนฟรีของผู้พิการ     
      ก.  ไม่ได้โอกาสเรียนฟรีตลอดชีวิต          
      ข.  ได้รับโอกาสตั้งแต่แรกเกิดหรือเมื่อพบความพิการ     
      ค.  ไม่สามารถเรียนร่วมกับคนปกติ ต้องจัดพ้ืนที่พิเศษให้  
      ง.  ไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงความต้องการพิเศษมากกว่าคนทั่วไป  
  
9.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงใด ไม่ได้รักษาการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก    
      ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ            ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย    
      ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวยุติธรรม                 ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  
  
10.  ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ต้องมีข้อใด    
      ก.  ผู้แทนองค์กรคนพิการ       ข.   ผู้แทนองค์กรศาสนา    
      ค.  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              ง.   ผู้แทนองค์กรเกี่ยวกับการเรียนร่วม      
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   ข้อมูลควรรู้     ข้อสอบนักวิชาการศึกษา  มีออกรายละเอียดปลีกย่อยความพิการด้วย  
                           (เคยออกจริง) บางปีก็ไม่ออก บางปีก็ออกมาถึง 3 – 4 ข้อเลยนะ  เช่น 
 
 
         บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นในระดับที่ไม่สามารถรับรู้เรื่องแสงได้  
         คือข้อใด 
         ก.  คนตาบอด    ข.  คนตาพร่ามัว 
         ค.  คนเห็นเลือนราง   ง.  คนตามืดมิด 
 
          เฉลย  ก.  การไม่สามารถรับรู้เรื่องแสง เป็น นิยามของคนตาบอด  
   
 
 
          คนเห็นเลือนราง คือ บุคคลที่สูญเสียการเห็น แต่วัดความชัดเจนของสายตา 
          เมื่อแก้ไขแล้วอยู่ในระดับใด  
          ก. 50 / 50    ข.  30 / 70 
          ค. 40 / 60    ง.  20 / 70 
 
         เฉลย  ง.  จะเป็น 20 / 70  หรือเรียกว่าเป็น  6 ส่วน 18  
    
 
     
         คนหูหนวก หมายถึงบุคคลที่สูญเสียการได้ยินระดับใด  
         ก.   50 เดซิเบล   ข.  75  เดซิเบล 
         ค.   80 เดซิเบล   ง.  90  เดซิเบล 
 
         เฉลย  ง. 90 เดซิเบล (หูหนวก) 
          ถ้าจะเอาถูกต้องแบบจริงๆต้องเป็นสูญเสีย 90 เดซิเบล ข้ึนไป) 
          แต่หากเป็น “หูตึง” จะระดับ 90 เดซิเบลลงมาถึง 26 เดซิเบล  
 
 
       ข้อสอบพวกนี้เคยออกจริง  แต่ก็ไม่ได้แปลว่า รอบนี้ ครั้งนี้ จะออกอีก หรืออาจ 
       ออกรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆก็ได้ (แล้วแต่กรรมการผู้ออกสอบ)  ดังนั้น ผู้อ่าน 
       ควรศึกษาข้อมูลต่างๆให้ดีมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้  แต่บางทีปี้นี้อาจไม่ออกก็ได้ 
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      บุคคลพิการซ้อน หรือผู้พิการซ้ าซ้อน นี่ก็ออกบ่อยพอสมควร  
      มักถามถึงนิยามของความพิการซ้อน  ตอบ บุคคลที่มีความพิการมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไป 
      หรือคนที่มีความพิการตั้งแต่ 2 อย่างขึ้นไปนั่นแหล่ะ ในตัวคนๆเดียว   
 
 
 
      บุคคลออทิสติก  ก็เคยมีข้อสอบออกอยู่ประปราย  
      ข้อสอบถามว่า   บุคคลออทิสติกหมายถึงบุคคลที่มีความบกพร่องด้านใด 
                          ก.  บกพร่องทางสติปัญญา       ข.   บกพร่องทางการเรียนรู้ 
                          ค.  บกพร่องทางสมอง              ง.   บกพร่องทางด้านพัฒนาการ 
 
      “ผู้ที่พบความผิดปกติของการท างานทางสมอง ส่งผลต่อความบกพร่องในด้านพัฒนาการ”  
 

 
           ข้อนี้เขาถามเกี่ยวกับการบกพร่อง ที่จริงต้อง ตอบ ง. “พัฒนาการ” บกพร่องในทาง 
           พัฒนาการด้านต่างๆอันเกิดจากความผิดปกติของการท างานที่สมองบางส่วนนั่นเอง 
  
 
 แต่ข้อนี้เห็นมีการเฉลยบนเพจบางเพจ ได้กล่าวว่า “บกพร่องทางสมอง” ไม่ถูกต้องนะ 
เป็นการคิดและนิยามกันไปเองว่าน่าจะตอบแบบนี้  แต่เราต้องตอบแบบทางการหรือหลักการ
โดย“ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทาง
การศึกษา พ.ศ.2552”  ได้ก าหนดนิยามหลักเกณฑ์ของบุคคลออทิสติกเอาไว้ว่า  
 
         บุคคลออทิสติก  ได้แก่ บุคคลที่มีความผิดปกติของระบบการท างานของสมองบางส่วน 
ซึ่งส่งผลต่อความบกพร่องทางพัฒนาการด้านภาษา ด้านสังคมและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
และมีข้อจ ากัดด้านพฤติกรรม หรือมีความสนใจจ ากัดเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยความ
ผิดปกตินั้นค้นพบได้ก่อนอายุ ๓๐ เดือน 
 

 กล่าวคือ ไม่ได้บกพร่องทางสมอง (ถ้าตอบตามเอกสารทางราชการ อย่างเป็นทางการ)  
แต่เขาบกพร่องในด้านพัฒนาการต่างๆ เพราะว่าสมองบางส่วนของเด็กคนนั้นๆท างานผิดปกติ 
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ตัวอย่างแนวข้อสอบเรื่องการออกแบบประกันคุณภาพ  
 
1.    การจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา อันน าไปสู่การ ก าหนดให้ 
       มีมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกิดจากอ านาจตามความแห่งกฎหมายใด  
       ก. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
       ข. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
       ค. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 
       ง. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
2.    ให้สถานศึกษาใช้ข้อใดเป็นแนวทางด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ 
       สถานศึกษา และเตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ในปัจจุบัน 
       ก. มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2560 
       ข. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
       ค. มาตรฐานการประกันคุณภาพโดย สมศ พ.ศ. 2562 
       ง. พระราชบัญญัติการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2562 
 
3.    การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ คุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของ 
       สถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ 
       ระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาและ 
       สร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถ 
      จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ หมายถึงข้อใด 
      ก. การประกันคุณภาพการศึกษา       ข. การติดตามคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
      ค. การประเมินคุณภาพการศึกษา              ง. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
4.    ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้น  
       ในสถานศึกษาทุกแห่ง หมายถึงข้อใด 
      ก.  มาตรฐานสถานศึกษา             ข.  มาตรฐานการประกันคุณภาพ 
      ค.  มาตรฐานการศึกษา             ง.  มาตรฐานการประเมินคุณภาพ 
 
5.    มาตรฐานการศึกษามีประโยชน์ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องในการเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้ 
       การจัดการศึกษาช่วยยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด ในข้อใด 
       ก. ผู้เรียน   ข. ครู       ค. พ่อแม่ผู้ปกครอง          ง. ถูกทุกข้อ 
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6.     มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นกรอบในการประกันคุณภาพการศึกษา 
       มีกี่มาตรฐาน 
       ก.  2  มาตรฐาน        ข.  3  มาตรฐาน        
       ค.  4  มาตรฐาน         ง.  5  มาตรฐาน 
 
7.     การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ให้จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง  
       ให้แก่หน่วยงานต้น สังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นก าหนดเวลาเช่นไร 
      ก. เป็นประจ าทุกปี           ข. ทุก 3 ป ี
      ค. ทุก 4 ปี               ง. ทุก 5 ปี 
 
8.    รายงานการประเมินตนเองในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาคือข้อใด 
      ก. PAOR                ข.PISA     ค. SAR                ง. AAR 
 
9.    ข้อใดไม่ใช่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
      ก. การประเมินคุณภาพภายใน     ข. การประเมินคุณภาพภายนอก 
      ค. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา               ง. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 
10.   การด าเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
       ของสถานศึกษาและจัดส่งรายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบ พร้อม 
       ข้อเสนอแนะให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล 
       สถานศึกษานั้นๆ เพื่อให้สถานศึกษาใช้ เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ 
       การศึกษาต่อไป เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด 
       ก.  สพฐ                 ข.  สมศ               ค.  สศม                ง.   สทศ 
 
11.   ใครมีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติ ตามกฎกระทรวงเรื่อง 
       การประกันคุณภาพการศึกษา 
      ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   
      ข.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
      ค.  ผู้อ านวยการ สมศ   
      ง.  ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
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12.    การประกันคุณภาพภายนอก ให้สถานศึกษาด าเนินการตามข้อใด 
        ก. ทุกป ี   ข. ทุก 2 ป ี  ค. ทุกๆ 3 ปี  ง. ทุกๆ 5 ปี 
 
13.    การก าหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพมาตรฐานมีกี่ระดับ  
        ก.  2  ระดับ    ข.  3  ระดับ 
        ค.  4  ระดับ    ง.  5  ระดับ  
 
14.   การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่มีคุณภาพมาตรฐานขั้นสูง มีเกณฑ์ตามข้อใด 
       ก.  ดี   ดีเยี่ยม    ข.   ดี    ดีมาก      ดีเลิศ 
       ค.  ดี   ดีเลิศ    ยอดเยี่ยม  ง.   ดี    ดีเยี่ยม    ดีเลิศ 
 
15.   การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับต่ าสุด ตามข้อใด 
       ก.  ไม่ผ่าน    ข.   ก าลังพัฒนา  
       ค.  ปรับปรุง    ง.   แก้ไข 
 
16.    ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนของหลักการบริหารตามวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) ซึ่งนิยม 
        น ามาใช้ในการประกันคุณภาพ 
        ก. การร่วมกันวางแผน  (Planning) ข.  การร่วมกันตรวจสอบ (Checking)        
        ค. การร่วมกันปรับปรุง  (Action) ง.  การร่วมกันพัฒนา (Development)  
 
17.    ข้อใดคือกระบวนการส าหรับการประกันคุณภาพภายนอกเท่านั้น 
        ก.  การควบคุมคุณภาพ   ข.  การให้การรับรอง 
        ค.  การตรวจสอบคุณภาพ  ง.  การประเมินคุณภาพ 
 
18.    การก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านผู้เรียน เพื่อการประกัน 
        คุณภาพ ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาย่อย ไว้ตามข้อใด 
        ก. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
        ข. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและด้านคุณธรรม จริยธรรม 
        ค. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและด้านสมรรถนะของผู้เรียน 
        ง. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและด้านทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
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19.    การออกแบบการประกนัคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา ในด้านกระบวนการบริหาร 
        และการจัดการ มีองค์ประกอบส าคัญ ยกเว้นข้อใด 
        ก.  ด้านการบริหารคุณภาพของสถานศึกษา 
        ข.  ด้านการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา 
        ค.  ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและผู้ปกครอง 
        ง.   ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร 
 
20.   การออกแบบการประกันคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา ในด้านกระบวนการจัดการ 
       เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นที่คุณภาพเรื่องใด 
       ก. การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ข. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
       ค. การให้ข้อมูลสะท้อนกลับ   ง. ถูกทุกข้อ 
 
           1. ข    2. ข   3. ก   4. ค   5. ค    6. ข    7. ก    8.  ค.   9. ค   10.  ข      
         11. ก  12. ง   13. ง  14. ค  15. ข  16. ง  17. ข  18.  ก   19. ค  20.  ง 
 
        ข้อที่เป็นความรู้ต้องอธิบายเพิ่มเติม คือ ข้อที่  5 
        มาตรฐานการศึกษามีประโยชน์ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องในการเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้ 
        การจัดการศึกษาช่วยยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด ในข้อใด 
         ก. ผู้เรียน   ข. ครู       ค. พ่อแม่ผู้ปกครอง          ง. ถูกทุกข้อ 

 
ใจผู้อ่านบางคน คงอยากตอบ ข้อ ง  ถูกทุกข้อ แต่จริงๆไม่ใช่ เพราะว่า สมศ และ ศธ 

ไดก้ าหนดค าอธิบายไว้ชัดเจนเรื่อง มาตรฐานการศึกษามีประโยชน์ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็น
ประเด็นต่างๆ 5 ประเด็น ได้แก่         1.   ผู้เรียน   

2. ครู 
3. ท้องถิ่นและสถานศึกษา 
4. พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ประชาชน และผู้น าชุมชน 
5. ประเทศชาติ     

 
ถ้าคิดค าตอบเอง อนุมานเอง ก็จะได้ขอ้ที่ ง  (คือเวลาตอบราชการอย่าไปอนุมานเอาเอง ต้อง
ตอบตามบทบัญญัติของเอกสารราชการ) เพราะในตัวเอกสารเรื่องแนวทางประกันคุณภาพได้
ระบุไว้ชัดว่า ประโยชน์ในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา ยกระดับคุณภาพ เป็นของ พ่อ แม่ 
ผู้ปกครอง ประชาชน และผู้น าชุมชน  ไม่ได้เป็นประโยชน์ที่เกิดกบันักเรียน (ผู้เรียน) หรือคร ู
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   6. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นกรอบในการประกันคุณภาพการศึกษา 
       มีกี่มาตรฐาน   ตอบ   ข.  3  มาตรฐาน        
        
 ระวังให้ดีเน้อ ผู้อ่าน  มาตรฐานตัวใหม่เขาเปล่ียนแล้ว มี 3 มาตรฐาน ประกาศใช้ 

แตย่ังมีต าราติว หรือเพจติวไม่น้อย ยังใช้ของเก่าอยู่นะ วันก่อนเห็นไลฟ์สดค่ายติว 
ได้ติวเรื่องประกันคุณภาพ ยังติวตัวเก่าอยู่เลย ทั้งที่เป็นการไลฟ์ในปี 2563 แล้วนะ 
 
 

    8.  รายงานการประเมินตนเองในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาคือข้อใด 
        ตอบ   ค. SAR   ย่อมาจาก   Self  Assessment   Report  
        สถานศกึษาจัดท ารายงานการประเมินตนเองส่งเป็นประจ าทุกป ี
         ข้อ 13 – 15  ใช้ฐานความรู้เรื่องเดียวกัน 
 
 ก าหนดเกณฑ์ของการประเมินภายในเป็น 5 ระดับ  ได้แก่ 

ระดับก าลังพัฒนา   ระดับปานกลาง   ระดับดี    ระดับดีเลิศ   ระดับยอดเยี่ยม  
 
โดยแบ่งเป็น  ขั้นต้น  คือ ก าลังพัฒนา  (อันที่จริงก็คือ ไม่ผ่านนั่นแหละ แต่ในทางการ 

   ของประกันคุณภาพเขาไม่ใช้ค าว่า ไม่ผ่าน เลือกใช้ค านี้แทน 
   คือ ก าลังอยู่ระหว่างพัฒนาต่อไป  =  ระดับก าลังพัฒนา 
 
   ระดับปานกลาง นี่คือ โอเค พอใช้ อะไรประมาณนั้น 
 

        ขั้นสูง  มีสามระดับ  คือ   ดี / ดีเลิศ / ยอดเยี่ยม   (รวมขั้นต้น + ขั้นสูง = 5 ระดับ) 
 
 
  สรุป   ยอดเยี่ยม      - ดีเยี่ยม 

        ดีเลิศ     ประเมิน - ดีมาก 
        ดี   ภายใน   ภายนอก - ดี   
        ปานกลาง    โดย สมศ  - พอใช ้
        ก าลังพัฒนา    ก็มี 5 ระดับ - ปรับปรุง 
 
             ภายใน     ภายนอก 
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  16.  ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนของหลักการบริหารตามวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) ซึ่งนิยม 
        น ามาใช้ในการประกันคุณภาพ 
        ก. การร่วมกันวางแผน  (Planning) ข.  การร่วมกันตรวจสอบ (Checking)        
        ค. การร่วมกันปรับปรุง  (Action) ง.  การร่วมกันพัฒนา (Development)  
 
 
 ขั้นตอน  PDCA  ต้องรู้เลยนะ  เพราะเป็นเรื่องส าคัญในการประกันคุณภาพ  
 P  =   planning   ร่วมกันวางแผน   plan   วางแผน 

D  =   doing   ร่วมกันลงมือปฏิบัติ  do   ลงมือปฏิบัติ 
C  =   checking   ร่วมกันตรวจสอบ  check   ตรวจสอบ 
A  =   action   ร่วมกันปรับปรุง แก้ไข   action   ปรับปรุง แก้ไข 
 
 

  17.  ข้อใดคือกระบวนการส าหรับการประกันคุณภาพภายนอกเท่านั้น 
        ก.  การควบคุมคุณภาพ   ข.  การให้การรับรอง 
        ค.  การตรวจสอบคุณภาพ  ง.  การประเมินคุณภาพ 
 
 เพราะ  ก.  ประกันคุณภาพภายใน   ส่วน  ข.  ประกันคุณภาพภายนอก 
         ค. และ ง.  ใช้ทั้งในประกันคุณภาพภายใน และ ประกันคุณภาพภายนอก 
 
 
 ประกันคุณภาพภายใน   ประกันคุณภาพภายนอก 

ผู้รับผิดชอบ  สถานศึกษา   ผู้รับผิดชอบ  สมศ 
         ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   (องค์การมหาชน) 

 
            กระบวนการ       กระบวนการ 
         -  การควบคุมคุณภาพ    -  การตรวจสอบคุณภาพ 
         -  การตรวจสอบคุณภาพ   -  การประเมินคุณภาพ 
  -  การประเมินคุณภาพ    -  การให้การรับรอง 
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ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนงาน หรือโครงการ 
 
 
ความหมายของการวางแผน 
 
มีผู้ให้ค าจ ากัดความของการวางแผนไว้หลายลักษณะ เช่น  การวางแผน คือ การมอง

อนาคต การเล็งเห็นจุดดหมายที่ต้องการ การคาดปัญหาเหล่านั้นไว้ล่วงหน้าไว้อย่างถูกต้อง 
ตลอดจนการหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านั้น 

 
การวางแผน เป็นการใช้ความคิดมองจินตนาการตระเตรียมวิธีการต่างๆ เพื่อคัดเลือก

ทางที่ดีที่สุดทางหนึ่ง ก าหนดเป้าหมายและวางหมายก าหนดการกระท านั้น เพื่อให้ส าเร็จลุล่วง
ไปตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ 

 
การวางแผน เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับการก าหนดส่ิงที่จะกระท าในอนาคต การ

ประเมินผลของส่ิงที่ก าหนดว่าจะกระท าและก าหนดวิธีการที่จะน าไปใช้ในการปฏิบัติ  
 
ถ้าจะกล่าวโดยสรุป การวางแผนก็คือการคิดการหรือกะการไว้ล่วงหน้า 
ว่าจะท าอะไร  ท าไม  ท าที่ไหน  เมื่อไร  อย่างไร และใครท า  

 
 
 

ความส าคัญของการวางแผน 
 
 

ถ้าจะเปรียบเทียบระบบการศึกษากับคน การวางแผนก็เปรียบเสมือนสมองของคน    
ซึ่งถ้ามองในลักษณะนี้แล้ว การวางแผนก็มีความส าคัญไม่น้อยทีเดียว เพราะถ้าสมองไม่ท างาน
ส่วนอื่นๆของร่างกาย เช่น แขน ขา ก็จะท าอะไรไม่ได้ หรือถ้าคนท างานไม่ใช้สมอง คือท างาน
แบบไม่มีหัวคิด ก็ลองนึกภาพดูก็แล้วกันว่าจะเป็นอย่างไร คนทุกคนต้องใช้สมองจึงจะท างานได้ 
ระบบการศึกษาหรือการจัดการศึกษาก็่เช่นเดียวกัน ต้องมีการวางแผน คือ อย่างน้อยต้องมี
ความคิด การเตรียมการว่าจะจัดการศึกษาเพื่ออะไร เพื่อใคร อย่างไร 

 
 
นักวิชาการศึกษาจึงต้องเป็นผู้สามารถวางแผนและเขียนแผนงานต่างๆเป็น 
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         การวางแผนมีประโยชน์ในหลายเรือ่งด้วยกัน  เช่น 
 

1. การวางแผนเป็นเครื่องช่วยให้มีการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ เพราะได้มีการศึกษา
สภาพเดิมในปัจจุบันแล้ว ก าหนดสภาพใหม่ในอนาคต ซึ่งได้แก่การตั้งวัตถุประสงค์ หรือ
เป้าหมาย แล้วหาลู่ทางที่จะท าให้ส าเร็จตามที่มุ่งหวัง นักวางแผนมีหน้าที่จัดท ารายละเอียดของ
งานจัดล าดับความส าคัญพร้อมทั้งข้อเสนอแนะที่ควรจะเป็นต่างๆ เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ตัดสินใจ
พิจารณา 

2. การวางแผนเป็นศูนย์กลางประสานงานเช่น ในการจัดการศึกษาเราสามารถใช้การ
วางแผนเพื่อประสานงานการศึกษาทุกระดับและทุกสาขาให้สอดคล้องกันได้ 

3. การวางแผนท าให้การปฏิบัติงานต่างๆเป็นไปโดยประหยัดมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพราะการวางแผนเป็นการคิดและคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าและเสนอทางเลือกที่จะ
ก่อให้เกิดผลที่ดีที่สุด 

4.การวางแผนเป็นเครื่องมือในการควบคุมงานของนักบริหารเพื่อติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่ต้องการปรับแผนพัฒนาประจ าปี
ที่จัดท าขึ้นเพ่ือขอเงินให้สอดคล้องกับเงินที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งเรียกว่าแผนปฏิบัติการประจ าปีขึ้น 

 
 
ระยะของแผน  เช่น  แผนระยะส้ัน / แผนระยะกลาง /  แผนระยะยาว  
ถ้าเป็นแผนระยะส้ัน เช่น แผนประจ าปี เป็นต้น (หรือแผนรายวัน แผนรายเดือน)  
ถ้าเป็นแผนระยะกลาง ก็จะเป็นแผนประมาณ 1 – 5 ปี  
ถ้าเป็นแผนระยะยาว จะประมาณ 10 – 20 ปี  
 
บางแนวทางก็นิยามว่า แผนระยะยาว หมายถึง แผนที่มีระยะเวลาไว้ต้ังแต่ 5 ปีขึ้นไปก็มี  
แต่ส่วนใหญ่ยึดที่ 10 – 20 ปี (สรปุคือถ้ายาวนานกว่า 5 ปี เป็นแผนระยะยาวนั่นแหล่ะ) 
 
 
 

             ความหมายของโครงการ  
 
             พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายของค าโครงการว่า 
หมายถึง "แผนหรือเค้าโครงการตามที่กะก าหนดไว้" โครงการเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งใน
การวางแผนพัฒนาซึ่งช่วยให้เห็นภาพ และทิศทางการพัฒนา ขอบเขตของการที่สามารถติดตาม
และประเมินผลได้   โครงการเกิดจากลักษณะความพยายามที่จะจัดกิจกรรม หรือด าเนินการให้
บรรลวุัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทา หรือลด หรือขจัดปัญหา และความต้องการทั้งในสภาวการณ์
ปัจจุบันและอนาคต  
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ส่วนประกอบของการเขียนโครงการ 
 
             1. ส่วนน า หมายถึง ส่วนที่จะบอกข้อมูลเบื้องต้นของโครงการโดยให้รายละเอียด
เกี่ยวกับชื่อโครงการ ผู้ด าเนินโครงการ หรือผู้รับผิดชอบโครงการ ความเป็นมาของโครงการ 
วัตถุประสงค์ ดังนั้นส่วนน าจึงต้องเขียนให้ละเอียดเพื่อมุ่งหมายให้ผู้อ่าน และบุคคลที่ท างาน
ร่วมกัน หรือผู้ที่มีหน้าที่ตัดสินใจอนุมัติให้ท าโครงการมีความเข้าใจพื้นฐานเป็นเบื้องต้นก่อนที่จะ
อ่านรายละเอียดของโครงการต่อไป ดังนั้นผู้เขียนจึงต้องมีความระมัดระวังในเรื่องการใช้ภาษา
ให้ถูกต้องได้ใจความ เพื่อมุ่งชี้ประเด็นส าคัญของโครงการให้ชัดเจน 
 
             2. ส่วนเนื้อหา หมายถึง ส่วนที่บอกสาระส าคัญของโครงการโดยให้รายละเอียด
เกี่ยวกับวิธีด าเนินการหรือขั้นตอนการปฏิบัติอย่างละเอียด ถ้าขั้นตอนการท างานมีความ
สลับซับซ้อนมากเท่าใด ผู้เขียนต้องพยายามเรียงล าดับขั้นตอนการท างานอย่างมีระบบและ
เขียนแยกเป็นตอนๆเพื่อไม่ท าให้ผู้อ่านสับสน ทั้งนี้ถ้าเป็นโครงการระยะยาว อาจเขียนตาราง
แสดงเวลาการท างานไว้ด้วย 
 
             3. ส่วนขยายความ หมายถึง ส่วนประกอบต่างๆที่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับ
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลจากการด าเนินโครงการ บอกก าหนดระยะเ วลา 
กรณีที่เป็นโครงการระยะส้ันต้องแสดงตารางเวลาด าเนินโครงการ สถานที่ งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย รวมทั้งโครงการซึ่งอาจจะเป็นงบประมาณรวมหรือแจกแจงค่าใช้จ่ายอย่างละเอียดก็
ได้ และส่วนของประโยชน์หรือผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการตามโครงการนั้นๆ ถ้าเป็น
โครงการที่จัดเกี่ยวกับการอบรมสัมมนาต้องมีตารางเวลา หรือก าหนดการประชุมไว้ด้วย ส่วน
ขยายความเหล่านี้ เป็นส่วนที่ส าคัญเช่นเดียวกับส่วนน า เพราะจะขยายความให้บุคคลที่
ด าเนินการร่วมกันเข้าใจรายละเอียดกระจ่างขึ้น และผู้มีหน้าที่ตัดสินใจอนุมัติให้ท าโครงการใช้
เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น เมื่อได้ทราบว่าผลที่จะได้รับนั้นเป็นประโยชน์อย่างไร 
และงบประมาณค่าใช้จ่ายจัดสรรให้ได้หรือไม่ อย่างไร 
 

   โครงการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
            1.  การเขียนโครงการแบบด้ังเดิม หรือการเขียนโครงการแบบประเพณีนิยม 
(Conventional Method) เป็นโครงการที่น ามาใช้ตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบัน  
 
            2. การเขียนโครงการเชิงเหตุผล หรือการจัดท าโครงการแบบเหตุผลเชิงตรรกวิทยา 
(Logical Framework Method)  เป็นโครงการที่มีรายละเอียดเป็นขั้นตอนเป็นเหตุเป็นผล
สัมพันธ์กันและประสานกันทั้งในแนวต้ังและแนวนอน มีความชัดเจนและเข้าใจโดยง่ายที่สุดเพื่อ
ความเข้าใจที่ชัดเจนในเรื่องของรูปแบบ หรือโครงสร้างในการเขียนโครงการโดยละเอียด 
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      ตัวอย่างองค์ประกอบของโครงการ 
 
องค์ประกอบพื้นฐานในโครงการแต่ละโครงการนั้นควรจะมีดังนี้ 
 

1. ช่ือแผนงาน เป็นการก าหนดชื่อให้ครอบคลุมโครงการเดียวหรือหลายโครงการที่มี
ลักษณะงานไปในทิศทางเดียวกันเพื่อแก้ไขปัญหาหรือสนองวัตถุประสงค์หลักที่ก าหนดไว้ 

 
2. ช่ือโครงการ ให้ระบุชื่อโครงการตามความเหมาะสม มีความหมายชัดเจนและเรียก

เหมือนเดิมทุกครั้งจนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ 
 
3. หลักการและเหตุผล ใช้ชี้แจงรายละเอียดของปัญหาและความจ าเป็นที่เกิดขึ้นที่

จะต้องแก้ไข ตลอดจนชี้แจงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการด าเนินงานตามโครงการและหาก
เป็นโครงการที่จะด าเนินการตามนโยบาย หรือสอดคล้องกับแผนจังหวัดหรือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือแผนอื่น ๆ ก็ควรชี้แจงด้วย ทั้ งนี้ผู้เขียนโครงการ บางท่าน
อาจจะเพิ่มเติมข้อความว่าถ้าไม่ท าโครงการดังกล่าวผลเสียหายโดยตรง หรือผลเสียหายในระยะ
ยาวจะเป็นอย่างไร เพื่อให้ผู้อนุมัติโครงการได้เห็นประโยชน์ของโครงการกว้างขวางขึ้น 

 
4. วัตถุประสงค์ เป็นการบอกให้ทราบว่า การด าเนินงานตามโครงการนั้นมีความ

ต้องการให้อะไรเกิดขึ้นวัตถุประสงค์ที่ควรจะระบุไว้ควรเป็นวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ปฏิบัติได้และ
วัดและประเมินผลได้ ในระยะหลัง ๆ นี้นักเขียนโครงการที่มี ผู้นิยมชมชอบมักจะเขียน
วัตถุประสงค์เป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม คือเขียนให้เป็นรูปธรรมมากกว่าเขียนเป็น
นามธรรม  การท าโครงการหนึ่ง ๆ อาจจะมีวัตถุประสงค์มากกว่า 1 ข้อได้  แต่ทั้งนี้การเขียน
วัตถุประสงค์ไว้มาก ๆ อาจจะท าให้ผู้ปฏิบัติมองไม่ชัดเจน  และอาจจะด าเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ไม่ได้  ดังนั้น  จึงนิยมเขียนวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน-ปฏิบัติได-้วัดได้ เพียง 1-3 ข้อ 

 
5. เป้าหมาย ให้ระบุว่าจะด าเนินการส่ิงใด โดยพยายามแสดงให้ปรากฏเป็นรูปตัวเลข

หรือจ านวนที่จะท าได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด การระบุเป้าหมาย ระบุเป็นประเภทลักษณะ
และปริมาณ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความสามารถในการท างานของผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 
6. วิธีด าเนินการหรือกิจกรรมหรือข้ันตอนการด าเนินงาน คืองานหรือภารกิจซึ่ง

จะต้องปฏิบัติในการด าเนินโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ในระยะการเตรียมโครงการจะ
รวบรวมกิจกรรมทุกอย่างไว้แล้วน ามาจัดล าดับว่าควรจะท าส่ิงใดก่อน-หลัง หรือพร้อมๆกันแล้ว
เขียนไว้ตามล าดับ จนถึงขั้นตอนสุดท้ายที่ท าให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ 

 
 



58 

 

 

 

 
 
 
 
7. ระยะเวลาการด าเนินงานโครงการ  คือ  การระบุระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ

จนเสร็จส้ินโครงการปัจจุบันนิยมระบุ วัน-เดือน-ปี ที่เริ่มต้นและเสร็จส้ิน การระบุจ านวน ความ
ยาวของโครงการ เช่น 6 เดือน 2 ปี  โดยไม่ระบุเวลาเริ่มต้น-ส้ินสุด  เป็นการก าหนดระยะเวลา
ที่ไม่สมบูรณ์ 

 
8.งบประมาณ  เป็นประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งส้ินของโครงการ ซึ่งควรจ าแนกรายการ

ค่าใช้จ่ายได้อย่างชัดเจน งบประมาณอาจแยกออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 
- เงินงบประมาณแผ่นดิน 
- เงินกู้และเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ 
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ เช่น เงินเอกชนหรือองค์การเอกชน เป็นต้น 
การระบุยอดงบประมาณ ควรระบุแหล่งที่มาของงบประมาณด้วย นอกจากนี้หัวข้อนี้

สามารถระบุทรัพยากรอื่นที่ต้องการ เช่น คน วัสดุ ฯลฯ 
 
9. เจ้าของโครงการหรือผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นการระบุเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงาน

ใดเป็นเจ้าของหรือรับผิดชอบโครงการ โครงการย่อย ๆ บางโครงการระบุเป็นชื่อบุคคล
ผู้รับผิดชอบเป็นรายโครงการได้ 

 
10.หน่วยงานท่ีให้การสนับสนุน เป็นการให้แนวทางแก่ผู้อนุมัติและผู้ปฏิบัติว่าในการ

ด าเนินการโครงการนั้น ควรจะประสานงานและขอความร่วมมือกับหน่วยงานใดบ้าง เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ้

 
11. การประเมินผล บอกแนวทางว่าการติดตามประเมินผลควรท าอย่างไรในระยะเวลา

ใดและใช้วิธีการอย่างไรจึงจะเหมาะสม ซึ่งผลของการประเมินสามารถน ามาพิจารณา
ประกอบการด าเนินการ เตรียมโครงการที่คล้ายคลึงหรือเกี่ยวข้องในเวลาต่อไป 

 
12. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ เมื่อโครงการนั้นเสร็จส้ินแล้ว จะเกิดผลอย่างไรบ้าง

ใครเป็นผู้ได้รับเรื่องนี้สามารถเขียนทั้งผลประโยชน์โดยตรงและผลประโยชน์ในด้านผลกระทบ
ของโครงการด้วยได้ 
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   ลักษณะโครงการท่ีดี 
 
 
โครงการที่ดีมีลักษณะดังนี้ 

1. เป็นโครงการที่สามารถแก้ปัญหาขององค์กรได้ 
2.  มีรายละเอียด เนื้อหาสาระครบถ้วน ชัดเจน และจ าเพาะเจาะจง  

ชื่อโครงการ 
หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ แหล่งที่มา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน 
การประเมินผล 
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

3. รายละเอียดของโครงการดังกล่าวต้องมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน เช่น วัตถุประสงค์
ต้องสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีด าเนินการต้องเป็นทางที่ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ 
ฯลฯ เป็นต้น 

 
4. โครงการที่ริเริ่มขึ้นมาต้องมีผลอย่างน้อยที่สุดอย่างใดอย่างหนึ่งในหัวข้อต่อไปนี้ 

   - สนองตอบ สนับสนุนต่อนโยบายระดับจังหวัดหรือนโยบายส่วนรวมของประเภท 
   - ก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งเฉพาะส่วนและการพัฒนาโดยส่วนรวมของประเทศ 
   - แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตรงจุดตรงประเด็น 
 

5. รายละเอียดในโครงการมีพอที่จะเป็นแนวทางให้ผู้อื่นอ่านแล้วเข้าใจ และสามารถ
ด าเนินการตามโครงการได้ 

 
6. เป็นโครงการที่ปฏิบัติได้และสามารถติดตามและประเมินผลได้  
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แนวข้อสอบการเขียนโครงการ / แผนงาน 
 
 
 

1.   แผนงานย่อยที่ประกอบด้วยกิจกรรมหลายกิจกรรม ระบุรายละเอียด เช่น วัตถุประสงค์  
      เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ พื้นที่ในการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ วิธีการหรือขั้นตอน 
      งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน ตลอดจนผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ คือข้อใด 
      ก.  การวิจัย     ข.   แผนงาน 
      ค.  โครงการ     ง.   แผนการด าเนินงาน 
 
2.    ข้อใดคือความหมายของโครงการ 
       ก.  ขั้นตอนการท างานที่มีระบบ   ข. การรายงานผลการท างานอย่างละเอียด 
       ค.  การวางแผนการท างานที่ก าหนดไว้    ง.  การตั้งเป้าท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3.   ลักษณะของโครงการที่ดี ยกเว้นข้อใด 
      ก.  สามารถแก้ปัญหาของหน่วยงานได้ 
      ข.  วัตถุประสงค์ เป้าหมายชัดเจน อาจมีความเป็นไปได้ต่ า 
      ค.  สอดคล้องกับแผนหลักของหน่วยงานและ ติดตามประเมินผลได้ 
      ง.  ก าหนดขึ้นจากข้อมูลที่เป็นความจริงและได้รับการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ 
 
4.   โครงการที่แบ่งตามระยะเวลาแบ่งได้กี่ประเภท 
     ก.  2 ประเภท           ข.  3 ประเภท 
     ค.  4 ประเภท           ง.  5 ประเภท 
 
5.  โครงงานแบ่งตามประเภทได้กี่ประเภท 
     ก.  2 ประเภท           ข.  3 ประเภท 
     ค.  4 ประเภท           ง.  5 ประเภท 
 
6.  ส่วนใดต่อไปนี้ของโครงการที่ส าคัญที่สุด 
    ก. ระยะเวลาและงบประมาณ  ข.  สถานที่จัดท าโครงการ 
    ค. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย  ง.  วิธีการด าเนินงาน 
 
7.  ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบในการเขียนโครงการ 
    ก. ส่วนน า     ข.  ส่วนเนื้อหา 
    ค. ส่วนเพ่ิมเติม    ง.  ส่วนขยายความ 
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8.  ส่วนประกอบต่างๆที่บอกรายละเอียดเกีย่วกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับ 
    ผลจากการด าเนินโครงการ บอกก าหนดระยะเวลา กรณีที่เป็นโครงการระยะสั้นต้องแสดง 
    ตารางเวลาด าเนินโครงการ สถานที่ งบประมาณ ฯลฯ อยูในส่วนใดของการเขียนโครงการ 
    ก. ส่วนน า     ข.  ส่วนเนื้อหา 
    ค. ส่วนเพ่ิมเติม    ง.  ส่วนขยายความ 
 
9. ข้อใดคือส่วนประกอบย่อยของแตล่ะโครงการ 
    ก.  ค่าใช้จ่าย                        ข.  เป้าหมาย 
    ค.  สถานที่                          ง.  ถูกทุกข้อ 
    
10. วิธีด าเนินการโครงการข้อใดเป็นอันดับแรก 
    ก.  ประชุมปรึกษา       ข.  เสนอโครงการ 
    ค.  จัดท าคู่มือกิจกรรม      ง.  แต่งตั้งค าส่ัง 
 
11. ลักษณะของชื่อโครงการที่ดีต้องเป็นอย่างไร 
   ก.  เป็นชื่อทีบ่่งชี้ให้ทราบว่าจะท าส่ิงใด เรื่องใดบ้าง 
   ข.  เป็นชื่อที่บ่งชี้ให้ทราบถึงจุดประสงค์ของการท าโครงการ 
   ค.  เป็นชื่อที่มีความชัดเจนเหมาะสม เฉพาะเจาะจงเป็นที่เข้าใจได้โดยง่าย 
   ง.  เป็นชื่อแสดงถึงลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ และผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
12.  การเขียนหลักการและเหตุผลควรจะเขียนอย่างไร 
    ก. ควรเขียนให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจวัตถุประสงค์ของการท าโครงการได้ชัดเจน 
    ข. ควรเขียนให้ครอบคลุมเหตุผลและแนวทางในการจัดท าโครงการเพื่อก่อเกิด 
        เป็นประโยชน์ได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่จัดท า 
    ค. ต้องเขียนให้ส่ือถึงชื่อโครงการ แนวความคิดในการด าเนินงาน เพื่อบ่งบอก 
       ความส าคัญและความจ าเป็นของการจัดท าโครงการ 
    ง. ต้องเขียนแสดงให้เห็นถึงปัญหาหรือความต้องการ พร้อมทั้งระบุเหตุผลและ 
       ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อสนับสนุนการจัดท าโครงการอย่างชัดเจน 
 
13. ข้อใดไม่ใช่การเขียนวัตถุประสงค์ของโครงการ 
     ก.  เพื่อแจ้งให้ทราบถึงองค์ความรู้ของผู้ด าเนินโครงการ 
     ข.  เพื่อบอกเหตุผลและความส าคัญว่าท าไมต้องท าโครงการนี้  
     ค.  เพื่อบ่งบอกว่าต้องใช้เงินและทรัพยากรเท่าใดในการด าเนินโครงการ 
     ง.  เพื่อบ่งบอกว่าจะท าอะไรแล้วก่อให้เกิดผลลัพธ์หรือผลผลิตใดจากโครงการ 
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14.  ลักษณะของการเขียนวัตถุประสงค์จะต้องมีลักษณะอย่างไร 
     ก. ข้อความที่แสดงถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อโครงการเสร็จเป็นประโยชน์ที่ได้รับจากผลผลิต 
     ข. ข้อความที่ใช้ต้องสามารถอ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย พร้อมทั้งสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงต่อไป 
     ค. ข้อความที่ใช้เขียนวัตถุประสงค์จะต้องชัดเจนไม่คลุมเครือ สามารถวัดและประเมินผลได้ 
     ง.  ถูกทุกข้อ 
 
15.  การเขียนวัตถุประสงค์การท าโครงการควรจะต้องค านึงถึงลักษณะที่ดี 5 ประการ คือข้อใด 
      ก.  SMART  ข.   5E   ค.   PAORS           ง.  LUCKY  
 
16. เป้าหมายมีความหมายว่าอย่างไร 
     ก.  แผนงานที่วางไว้เป็นระบบอย่างมีขั้นตอน  
     ข.  จุดมุ่งหมายของโครงการหรือผลที่จะเกิดขึ้น 
     ค.  การก าหนดแนวทางในการด าเนินงานให้บรรลุผล 
     ง.  แนวทางในการบ่งชี้ความส าเร็จจากขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
 
17. ข้อใดไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงในการเขียนโครงการ 
     ก.  ท าไมต้องจัดท าโครงการนี้                ข.  มีวิธีการด าเนินการอย่างไร 
     ค.  จะมีงบประมาณเพียงพอหรือไม่  ง.  ผลประโยชน์หรือผลลัพธ์จะได้อะไร  
 
18.  ข้อใดแสดงถึงเหตุผลที่ต้องจัดท าโครงการ 
      ก. วัตถุประสงค์      ข.  วิธีด าเนินงาน 
      ค. ชื่อโครงการ     ง.  หลักการและเหตุผล 
 
19.  การแบ่งระดับของการวางแผนตามลักษณะของการบริหารงานในองค์การสามารถแบ่ง 
      ออกเป็นกี่ระดับ ได้แก่อะไรบ้าง  
      ก.   2   ระดับ  ข.  3  ระดับ  ค.  4  ระดับ  ง.  5  ระดับ 
 
20.  ขั้นตอนแรกของการวางแผนโครงการในการปฏิบัติงานคือขั้นตอนใด 
      ก.  ขั้นการก าหนดโครงการ   ข.   ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล 
      ค.  ขั้นการตั้งสมมติฐาน    ง.   ข้ันการเตรียมประชุมทีมงาน 
 
 
เฉลย   1.  ค   2. ค    3. ข    4. ข    5. ก    6. ค   7.  ค   8.  ง   9. ง   10. ข 
        11.  ค   12. ง   13. ก    14. ง   15. ก   16. ข   17. ค   18. ง   19. ข   20. ก  
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   อธิบายความเพ่ิมเติมข้อท่ีน่าสนใจ 
 
3.   ลักษณะของโครงการที่ดี ยกเว้นข้อใด 
      ตอบ  ข.  วัตถุประสงค์ เป้าหมายชัดเจน อาจมีความเป็นไปได้ต่ า 
      
 
      เพราะวัตถุประสงค์ เป้าหมายชัดเจน นั้นถูกต้องแล้วดีแล้ว แต่ที่ผิดในข้อนี้เนื่องจาก 
      ความเป็นไปได้ต่ า ถือว่าเป็นโครงการที่ไม่ดี เหมือนท าอะไรแบบ “เพ้อเจ้อ” เพราะว่า 
      ความเป็นไปได้ต่ า คือ แทบจะเป็นไปไมไ่ด้ หรือ เป็นไปได้ยาก ดังนั้น หากลักษณะที่ดี 
      ก็ต้องเป็น วัตถุประสงค์ เป้าหมายชัดเจน และมีความเป็นไปได้สูง (อันนี้คือที่ถูกต้อง) 
 
 
 
6.  ส่วนใดต่อไปนี้ของโครงการที่ส าคัญที่สุด 
    ก. ระยะเวลาและงบประมาณ   ข.  สถานที่จัดท าโครงการ 
    ค. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย  (ตอบ ค.)  ง.  วิธีการด าเนินงาน 
 
 
      ตอบ ค. จุดประสงค์และก็เป้าหมายที่เราวางไว้ไง ไม่ง้ันเราจะท าไปท าไม ท าเพื่ออะไร 
      เราอยากได้อะไรถึงต้องท าโครงการนั่นเอง ดังนั้น จุดประสงค์ต้องเขียนให้ “SMART”  
      ท าเพ่ืออะไร  ค าตอบของค าถามที่ว่า "ท าเพื่ออะไร" ก็คือ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
      ของโครงการ ซึ่งเป็นส่วนที่มีความส าคัญมากที่สุดส่วนหนึ่งของโครงการ โดยเฉพาะใน 
      การที่จะติดตามประเมินผลโครงการดังกล่าว เมื่อได้ด าเนินการตามโครงการนั้นไปแล้ว 
 
    
 
10. วิธีด าเนินการโครงการ       โดยปกติจะมีราวๆ 6 – 8 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
     ข้อใดเป็นอันดับแรก       1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการ 
    ก.  ประชุมปรึกษา           2. จัดท าคู่มือกิจกรรม 
    ข.  เสนอโครงการ    (ตอบ ข.)       3. แต่งตั้งคณะท างาน / ประชุมคณะท างาน 
    ค.  จัดท าคู่มือกิจกรรม          4. ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรม 
    ง.  แต่งตั้งค าส่ัง        5. เริ่มรับสมัครกิจกรรม 
          6. จัดกิจกรรม  

    7. สรุปรายงานการด าเนินงาน  
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15.  การเขียนวัตถุประสงค์การท าโครงการควรจะต้องค านึงถึงลักษณะที่ดี 5 ประการ คือข้อใด 
      ก.  SMART  (เฉลย)     ข.   5E  ค.   PAORS           ง.  LUCKY 
  
 
   การเขียนวัตถุประสงค์ควรจะต้องค านึงถึงลักษณะที่ดี 5 ประการ  
   หรือจะต้องก าหนดขึ้นด้วยความฉลาด (SMART) ดังนี้ 
   S = Sensible (เป็นไปได้) วัตถุประสงค์จะต้องมีความเป็นไปได้ ในการด าเนินงานโครงการ 
   M = Measurable (วัดได้) วัตถุประสงค์ที่ดีจะต้องสามารถวัดและประเมินผลได้ 
   A = Attainable (ระบุส่ิงที่ต้องการ) วัตถุประสงค์ที่ดีต้องระบุส่ิงที่ต้องการด าเนินงานอย่าง 
                                               ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
   R = Reasonable (เป็นเหตุเป็นผล)  วัตถุประสงค์ต้องมีความเป็นเหตุเป็นผลในการปฏิบัติ 
   T = Time (เวลา)  วัตถุประสงค์ที่ดีจะต้องมีขอบเขตของเวลาที่แน่นอนในการปฏิบัติงาน 
 
 
19.  การแบ่งระดับของการวางแผนตามลักษณะของการบริหารงานในองค์การ สามารถแบ่ง 
      ออกเป็นกี่ระดับ ได้แก่อะไรบ้าง  ตอบ  ข.  3  ระดับ 
 
         ระดับการวางแผนในองกรค์ หรือในองค์การต่างๆ ได้แก่ 

1. การวางแผนระดับนโยบาย ( Policy Planning )                             
2. การวางแผนกลยุทธ์ ( Strategic Planning ) 
3. แผนปฏิบัติการหรือแผนด าเนินงาน ( Operation Plan ) 

 
 
20.  ขั้นตอนแรกของการวางแผนโครงการในการปฏิบัติงานคือขั้นตอนใด 
      ก.  ข้ันการก าหนดโครงการ (เฉลย ก)  ข.   ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูล 
      ค.  ขั้นการตั้งสมมติฐาน    ง.   ขั้นการเตรียมประชุมทีมงาน 
 
      การก าหนดโครงการเพื่อน าเสนอโครงการ เป็นกระบวนการแรกในการจัดท าแผน 
      หรือการเตรียมท าโครงการต่างๆ  
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1.  แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบันเป็นแผนระยะกี่ปี 
    ก.  แผน 4 ปี     ข.   แผน  10  ปี     ค.  แผน  15  ปี ง.   แผน  20  ปี 
 
2.  การปรับแก้แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับล่าสุด เกิดจากข้อใด 
    ก.  ปรับตามมติของซุเปอร์บอรด์การศึกษา 
    ข.  ปรับตามรัฐธรรมนูญฉบบัประกาศใช ้
    ค.  ปรับตามยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษา 
    ง.   ปรับตามนโยบายการพัฒนาการศึกษายุคใหม่ 
 
3.  ข้อใดไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 
    ก.   คนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ     ข.   ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    ค.   ทันกับการเปล่ียนแปลงของศตวรรษที่ 21      ง.   ก้าวสู่ผู้น าทางการศึกษาของภูมิภาค 
 
4.  เข้าใดไม่ใช่เป้าหมายของแผนการศึกษาชาติ 
   ก.  Quality   ข.   Access     ค.  Flexibility  ง.   Efficiency  
 
5.   ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาชาติ 
   ก.   จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   ข.   จัดการศึกษาเพื่อให้คนจบสายสามัญมีสัดส่วนที่มากขึ้นกว่าเดิม 
   ค.   จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
   ง.   จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
6.   ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ มีกี่ยุทธศาสตร์ 
   ก.  4  ยุทธศาสตร์     ข.  5  ยุทธศาสตร์        ค.  6 ยุทธศาสตร์       ง.  10  ยุทธศาสตร์ 
 
7.  ข้อใดคือเป้าหมายของการแก้ไขปัญหาเด็กประถม อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
 ก. ป.1  อ่านออกเขียนได้ ป.2 ขึ้นไปอ่านคล่อง เขียนคล่อง  
 ข. ป.1 – ป.3 อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
 ค. ป.1 – ป.3 อ่านออก เขียนได้ ป.4- ป.6 อา่นคล่องเขียนคล่อง 
 ง. ป.1 – ป.6 อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
 
 
 

แนวข้อสอบแผนการศึกษาและ โครงการทางการศึกษา 
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8.  การขับเคล่ือนงานตลอดเวลา ไม่หยุด ไม่ล่าช้า คือ ข้อใด 
 ก.  Hit  the  Point     ข.   Dynamic   ค.  Lively       ง.   Innovation  
 
9. แนวทางตามนโยบายใดของรัฐบาลสามารถช่วยลดภาระของครูผู้สอนได้ 
 ก.  การจัดท าแผนงานโครงการใหม่  ข.  โครงการจัดอบรมสัมนาวิชาชีพ  

ค.  ให้ความส าคัญกับบรรยากาศการเรียน ง.  งดน านักเรียนมาต้อนรับผู้บริหาร 
 

10. BBL หมายถึง ข้อใด 
ก.  การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการสมอง   
ข. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ค. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
ง. การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

 
11. ข้อใดกล่าวถึงการจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education  

ก.  การจัดการเรียนรู้ด้วยพัฒนาการทางสมอง       ข.  การจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา 
ค.  การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน       ง.  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

 
12. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 ก. DLIT  การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
 ข. DLTV สถานีวิทยุโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม 
 ค. UNINET เครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 
 ง. ETV  สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 
 
13.  ผู้ก าหนดแนวนโยบายของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ก.  นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ข.  ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค.  ผู้บริหารสถานศึกษา       ง.  ผู้อ านวยการส านักงานเขต กทม 
 
14. นโยบาย TEPE ที่น ามาใช้กับการจัดการศึกษาท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับอะไร 
 ก. ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  ข. อบรมพัฒนาครูออนไลน์ 
 ค. การจัดการศึกษาทวิศึกษา  ง. การยกระดับภาษาอังกฤษ 
 
15.   ข้อใดเป็นเง่ือนไขการเรียนฟรี 15 ปี ที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชาให้เพิ่มเติม 
 ก.  ค่าเรียนพิเศษ   ข.  ค่าเดินทางไปโรงเรียน 
 ค.  ค่าประกันสุขภาพในโรงเรียน ง.  ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 
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16.  ข้อใดหมายถึง Professoinal  Learning  Community (PLC) 
     ก.   ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ           ข.   ชุมชนแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ 
     ค.   สังคมแห่งการเรียนรู้ด้านการศึกษา     ง.   สังคมแห่งการเรียนรู้วิชาชีพครู 
 
17. ปฏิรูปการศึกษาไทยภายใต้แนวทาง “การขับเคล่ือนการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาต”ิ   
     ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์ 
   ก.  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   ข.  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   ค.  การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหล่ือมล้ าทางสังคม 
   ง.  การสร้างการคนคุณภาพเพื่อให้เกิดการท าคะแนนมาตรฐานการศึกษาได้ดี 

 
18.  ประเทศที่มีผลคะแนน PISA สูงสุดในอาเซียน ล่าสุด คือ ประเทศใด 
    ก.  ไทย  ข.    เวียดนาม    ค.  สิงคโปร์  ง.    ฟิลิปปินส์ 
 
19.   คณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา ได้พยายามน าเสนอจุดเน้นการพัฒนา 
       การศึกษาระดับใดที่มุ่งเน้นเป็นพิเศษ สอดคล้องกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 
       แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
    ก.  การศึกษาภาคบังคับ   ข.   การศึกษาปฐมวัย 
    ค.  การศึกษาอุดมศึกษา   ง.   การศึกษาตลอดชีวิต 
 
20.   แนวการจัดการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง   
    ก.  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้บริหารจัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
    ข.  โครงการประชารัฐมีส่วนสนับสนุนด้านการศึกษาและโรงเรียนประชารัฐ 
    ค.  คณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนส าคัญในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
    ง.  การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นอยู่กับนโยบายคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
    เฉลย     1. ง     2.  ค     3.  ง      4.  ค      5.  ข      6.  ค      7.  ก      
               8. ข     9.  ง    10.  ก    11. ง     12.  ก     13. ก      14.  ข 
              15. ง   16. ก    17. ง    18. ค    19.  ข     20. ง  
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21.  การจัดการศึกษาในยุคโควิด – 19  ด าเนินการตามข้อใดไม่ถูกต้อง 
      ก.   On site                  ข.    On line                 
      ค.   On internet           ง.    On air 
 
22.  การเรียนผ่านระบบทางไกล คือ DLTV ในระดับอนุบาล-ม.3 ผ่านทีวิดิจิตอล 17 ช่อง   
      ในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนช่วงโควิด-19 สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด 
      ก.  On Site    ข.  On line  
      ค.  On internet                             ง.   On air  
 
23.  การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน หมายถึงข้อใด       
      ก.  Flipped Classroom    ข.  Vitaul  Classroom 
      ค.  Onsite  Classroom   ง.   Digital  Classroom 
 
24.   การประเมินคุณภาพนักเรียน ระดับการศึกษาภาคบังคับของนักเรียนสังกัดองค์กร 
       ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การประเมินตามข้อใด 
       ก.  OT และ  NT    ข.  RT และ NT 
       ค.  O-NET และ OP   ง.  MT และ V-NET  
 
 25.  การประเมินความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้น ป.1  สังกัดองค์กรปกครองส่วน 
       ท้องถิ่นประเมินตามข้อใด 
       ก.  อ่านคล่อง  อ่านชัดเจน  ข.  อ่านเร็ว อ่านเข้าใจ 
       ค.  อ่านออกเสียง  อ่านรู้เรื่อง  ง.  อ่านออกเสียง  อ่านจับใจความ 
 
26.  ข้อใดหมายถึงแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ  
       ก.  Online  Platform   ข.  DEEP  
       ค.  Excellence  IT   ง.   GMAP 
 
27.   G-suit  ที่น ามาใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา สอดคล้องกับข้อใด 
       ก.  government  platform  ข.   google  classroom    
       ค.  Microsoft  team   ง.   grade  digital  
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28.  ภาครัฐได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะดิจิทัล (Digital  
       Literacy)  ที่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน สร้างนวัตกรรม การท างาน 
       และการบริการประชาชนรูปแบบใหม่ได้ทันกับความต้องการของประชาชน จึงจัดท า 
       ให้เกิดสิ่งใดขึ้นมาที่ช่วยในการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ  
        ก.  Digital Education Excellence Platform 
        ข.  Digital Government Development Agency 
        ค.  Online Business Licensing Service 
        ง.  The New Paradigm of Government Services 
 
29.   DGA  สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด 
        ก.  การพัฒนารัฐบาลเพื่อความเสมอภาคทางสังคม            
        ข.  รัฐบาลดิจิตัลและส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตัล 
        ค.  การยกระดับการศึกษาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางดิจิตัล       
        ง.  แผนจัดการศึกษาท้องถิ่นเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตัล 
 
30.   ตามข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา โดยปรากฏในรัฐธรรมนูญ 
       แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 54 ให้มีการจัดต้ังกองทุนเพื่อสร้างความเสมอ 
       ภาคทางการศึกษา ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา  
       รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐเป็นผู้จัดสรร 
       งบประมาณให้กองทุนอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของนายกรัฐมนตรี และมีการบริหารงาน 
       ที่เป็นอิสระ โดยมีโรงเรียนในสังกัด อปท.เปน็อีกหนึ่งในเป้าหมายส าคัญและเป็นภารกิจ 
       เกี่ยวกับกองทุนนี้ที่จะเข้าไปช่วยเหลือ จึงเกิดเป็นกองทุนใดขึ้นมา 
       ก.  กองทุนพัฒนาการศึกษาในถิ่นทุรกันดาร        
       ข.  กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา          
       ค.  กองทุนพัฒนาการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       ง.  กองทุนพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อลดความเหล่ือมล้ า 
 
       
    เฉลย   21. ค   22. ง   23. ก   24. ข  25. ค   26. ข  27. ข  28. ก  29. ข  30. ข  
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ความรู้เกี่ยวกบัพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา 
 
 

         พิพิธภัณฑ์ ถือเป็น แหล่งการเรียนรูต้ลอดชีวิต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องสร้างความรู้ 
ความเข้าใจให้แก่ประชาชนว่าพิพิธภัณฑ์ตั้งขึ้นเพ่ืออะไร มีประโยชน์ มีคุณค่าต่อประชาชนและ
สังคมอย่างไร 
 
 

 จุดมุ่งหมายและนโยบายของพิพิธภัณฑ์ 
 

1. เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ความรู้ในด้านต่างๆ เช่น วิถีชีวิต  ภูมิปัญญาไทย  
ศิลปะวัตถุ  โบราณวัตถุ  ธรรมชาติ  ส่ิงแวดล้อม  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ 

2. เป็นการธ ารงและสืบทอดคุณค่าเอกลักษณ์และมรดกของชาติ 
3. เป็นแหล่งแสดงวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
4. เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัยเฉพาะทาง 
5. เป็นแหล่งสร้างจิตส านึกสาธารณะให้กับชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
6. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน 
7. เป็นสถานที่ให้การศึกษาตามอัธยาศัย 
8. เป็นแหล่งสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 
9. เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
 

     ประเภทของพิพิธภัณฑ์ 
 

1. มนุษยวิทยาและชาติพันธุ์   6.  ธรรมชาติวิทยาและส่ิงแวดล้อม 
2. ศิลปะและโบราณคดี   7.  แห่งประวัติศาสตร์ 
3. อนุสรณ์สถาน    8.  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. เฉพาะเรื่อง    9.  ศิลปะและประวัติศาสตร์ 
5. พื้นบ้าน / ภูมิปัญญา   10. เมืองโบราณ 

 
 

     การวางแผนควรมีการวางแผนระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว 
 
แผนระยะสั้น  โดยทั่วไปเป็นแผนประจ าปี และแผนเร่งด่วนที่สนองความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายตามสถานการณ์ หรือตามนโยบายเร่งด่วนของหน่วยงานต้นสังกัด 
แผนระยะยาว เป็นแผนที่มีพื้นฐานมาจากนโยบายของชาติ ส่วนใหญ่ก าหนดเวลาเกิน 5 ปี 
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         รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดต้ังแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  
         ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน  พิพิธภัณฑ์  หอศิลป์ สวนสัตว์  สวนสาธารณะ  สวน     
         พฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ  
          แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 
 
 
     การจัดพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
 ควรปลูกฝังให้ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายรู้จักพิพิธภัณฑ์และรู้จักคุณค่าของพิพิธภัณฑ์
ใหม้ากขึ้น ดังต่อไปนี้ 

1. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้ประชาชนรู้จักพิพิธภัณฑ์ ส่ือที่ส าคัญมากที่สุด ได้แก่ 
เอกสาร แผ่นพับ  รองลงมาคือรายการวิทยุ  โทรศัพท์  หรือการเชิญชวนประชาชน
ให้มาเยี่ยมชม นอกจากอาจจัดเป็นนิทรรศการเคล่ือนที่โดยมีสื่อมวลชนในท้องถิ่น
เข้าร่วมและการบอกต่อ หรือใช้เว็บไซต์ต่างๆเข้าช่วยในการประชาสัมพันธ์ 

2. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนใกล้เคียงเพื่อให้ประชาชนในชุมชนเกิดความคุ้นเคยกับ
พิพิธภัณฑ์ 

3. มีหน่วยเคล่ือนที่ไปจัดกิจกรรมภาในหน่วยงานที่สนใจกิจกรรมของพิพิธิภัณฑ์หรือ
หน่วยงานที่ขอความร่วมมือมา นอกจากนั้น ควรจัดนิทรรศการเคล่ือนที่ตามสถานที่
ต่างๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ในเรื่องที่จัดนิทรรศการและเพื่อประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์
ให้ประชาชนรู้จัก 

4. จัดท าหลักสูตรท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์อาจร่วมมือกับสถานศึกษาจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น
ให้นักเรียน นักศึกษา เรียนเนื้อหาบางส่วนจากสถานศึกษาและมาศึกษาเพิ่มเติมที่
พิพิธภัณฑ์ 

5. จัดให้มีกิจกรรมหลากหลาย ทั้งกิจกรรมหลัก กิจกรรมเสริม โดยศึกษาความสนใจ
ของกลุ่มเป้าหมาย และมีการปรับเปล่ียนกิจกรรมให้น่าสนใจอยู่เสมอ  

6. น าเสนอส่ิงแปลกใหม่อยู่เสมอ เช่น เทศกาล วันส าคัญ เหตุการณ์ปัจจุบัน ควรจัด
กิจกรรมใหม่ๆให้สอดคล้องกับวันเหล่านั้น 

7. ปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ พิพิธภัณฑ์ควรมีการปรับปรุงอาคารสถานที่ 
พื้นที่การต้อนรับ การจัดแสดงให้เป็นที่ประทับใจ จูงใจประชาชนที่ได้มาเยี่ยมชม 

8. จัดจ าหน่ายสินค้าและของที่ระลึกจากภูมิปัญญาในท้องถิ่นเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว
และหารายได้ให้แก่พิพิธภัณฑ์ 

9. จัดกิจกรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากกว่าเพียงการชมหรือการรับฟังการบรรยาย 
10. ควรแยกกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนว่ามีกลุ่มใดบ้าง แล้วจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของแต่ละกลุ่ม 
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พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  
  

         พระราชบัญญัติฉบับนี้ มีจุดเน้นส าคัญออกมาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของผู้ที่ 
จะท างานด้านการศึกษา ได้แก่ กลุ่มครูผู้สอนและบุคลากรต่างๆ ผู้บริหารสถานศึกษาหรือ 
บุคลากรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ก าหนดกฏเกณฑ์ เง่ือนไขวิทยฐานะ ต าแหน่ง แนวทางการปฏิบัติ 
หน้าที่ต่างๆ สาระหลักมีหลายส่วน โดยส่วนหนึ่งก็คือ เรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมการบุคคลใน 
กระทรวงศึกษาธิการ (เพื่อคุมดูแลกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ของประเทศ) 
 
 
 
 ด้วยเหตุนี้จึงมีเรื่องของคณะกรรมการชุดส าคัญ อย่าง ก.ค.ศ.  หรือ อ.ก.ค.ศ.  
         (ตอนนี้  อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ไม่มีมีแล้ว ถูกยกเลิกไปมีนาคม 2559)   
         เป็นชุดคณะกรรมการหลักที่ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติฉบบัดังกล่าวนี้ชัดๆ 
         แต่อย่างไรก็ตาม ก.ค.ศ. ไม่ใช่กลุ่มกรรมการที่บริหารจัดการงานบุคคลของครู 
         และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดอื่นๆ เช่น กทม  อปท ฯลฯ  เพราะเป็นกลุ่ม 
 ที่เน้นหลักๆไปกับครู สพฐ และบุคลากรสังกัด สพฐ (โดยหลัก)  แต่ว่า พ.ร.บ. 
 ฉบับดังกล่าวนั้นถือเป็นต้นแบบของงานบุคคลเกี่ยวกับครูและบุคลากรฯ ใดๆ 
 จึงได้มีบัญญัติการสอบ พ.ร.บ. ตัวนี้เป็นประจ าของการสอบข้าราชการกลุ่มที่ 
 จะไปท างานด้านการศึกษาในประเทศไทย ไม่เว้นแม้กระทั่งนักวิชาการศึกษา 
 
 
 
       อย่างไรก็ตาม ผู้ศึกษาเนื้อหาเพื่อจะสอบเข้ารับราชการด้านการศึกษาของประเทศไทย 
ไม่ว่าจะสังกัดใด ก็ควรท าความรู้จักกับ ก.ค.ศ.  เพื่อเป็นฐานข้อมูลส าคัญ  แต่อาจไม่เน้นมาก 
ส าหรับสังกัดอื่นๆ (แต่ถ้าสอบ  สพฐ หรือ บุคลากร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องเน้นเลย) 
โดยนักวิชาการศึกษา และครูผู้ช่วยของสังกัด อปท หรือ กทม รู้จัก ก.ค.ศ. คร่าวๆ แต่ให้เน้น 
ไปศึกษา ท าความเข้าใจ หรือจดจ าข้อมูลหลักๆในตัวกฎหมายประเด็นอื่นๆ เช่น  วิทยฐานะ 
การบรรจุแต่งตั้ง  วินัย  อุทธรณ์   ร้องทุกข์   ฯลฯ  
 
 
และที่ส าคัญที่สุด พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ก็ปรากฏชื่อชัดเจนว่าเป็นกฎหมายที่ใช้สอบนักวิชาการศึกษา / ครูผู้ช่วย ท้องถิ่นด้วย 
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พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มีการแก้ไข  
ฉบับที่ 1 พ.ศ.2547 ประกาศใช้ 23 ธันวาคม 2547 
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 ประกาศใช้ 20 กุมภาพันธ์ 2551 
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 ประกาศใช้ 22 กรกฎาคม 2553 
ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 ประกาศใช้ 5 เมษายน 2562 
 

 
มีทั้งหมด 9 หมวด 1 บทเฉพาะกาล 140 มาตรา 
 หมวด 1 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 หมวด 2 บททั่วไป 
 หมวด 3 การก าหนดต าแหน่ง วิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะและ
เงินประจ าต าแหน่ง 
 หมวด 4 การบรรจุและแต่งตั้ง 
 หมวด 5 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 หมวด 6 วินัยและการรักษาวินัย 
 หมวด 7 การด าเนินการทางวินัย 
 หมวด 8 การออกจากราชการ 
 หมวด 9 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
 
 
   สรุปสาระส าคัญ 
 
 1. ก.ค.ศ. หมายถึง คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจ านวน
ทั้งส้ิน 31 คน มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน โดยต าแหน่ง ดูแลรับผิดชอบ
การบริหารงานบุคคลในระดับกระทรวงศึกษาธิการ 
 2. อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  (ยุบเลิก ปี 2559) 
 3. อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา   (ยุบเลิก ปี 2559) 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกว่า   
  “คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” หรือ “ก.ค.ศ.” 

  

เป็นกรรมการชุดส าคัญของ กลุ่มสอบครู สพฐ  เมื่อก่อนนี้ ก.ค.ศ. จะมีทั้งหมด 31 คน  
  แต่ต้นปี 2560 มีค าส่ังเปล่ียนแปลงออกมา ท าให้จ านวนกรรมการ ก.ค.ศ. ลดลงกว่าครึ่งเลย 
  ประธาน  ก.ค.ศ. คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (เผ่ือมีข้อสอบถามประเด็นนี้)  
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เลขาธิการ ก.ค.ศ. ซึ่งมีฐานะเป็นอธิบดี เป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการในส านักงาน 

ก.ค.ศ. และเป็นเลขานุการของ ก.ค.ศ. และให้เลขาธิการ ก.ค.ศ. แต่งตั้งข้าราชการในส านักงาน 
ก.ค.ศ. เป็นผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน 

 
การประชุม ก.ค.ศ. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ

ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม  
 
ในการประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้

รองประธานกรรมการท าหน้าที่แทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม  

 
ในการประชุมถ้ามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับตัวกรรมการผู้ใดโดยเฉพาะหรือเมื่อมีกรณี

เข้าข่ายที่กฎหมายก าหนดว่ากรรมการผู้นั้นมีส่วนได้เสียกรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าประชุม  
 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการ

ลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 
 
 

อ านาจหน้าท่ีของ ก.ค.ศ. 
 
1. เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการผลิตและ         

การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
2. ก าหนดนโยบาย วางแผน และก าหนดเกณฑ์อัตราก าลังของข้ าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งให้ความเห็นชอบจ านวนและอัตราต าแหน่งของหน่วยงาน
การศึกษา   
  3. เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีในกรณีที่ค่าครองชีพเปล่ียนแปลงไปมาก 
หรือการจัดสวัสดิการหรือประโยชน์เกื้อกูลส าหรับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษายังไม่
เหมาะสม เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในอันที่จะปรับปรุงเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจ า
ต าแหน่ง เงินเพ่ิมค่าครองชีพ สวัสดิการ หรือประโยชน์เกื้อกูลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้เหมาะสม           
  4. ออกกฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎ ก.ค.ศ. เมื่อได้รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้มีผลใช้บังคับได้     
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  5.พิจารณาวินิจฉัยตีความปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ 
         6. พัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารงานบุคคล รวมทั้งการพิทักษ์
ระบบคุณธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา           
  7. ก าหนดวิธีการและเง่ือนไขการจ้างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา รวมทั้งก าหนดอัตราเงินเดือน
หรือค่าตอบแทน           
  8. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ และการยกย่องเชิดชู
เกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา           
  9. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่นแก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา         
  10. พิจารณาตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา และคณะอนุกรรมการอื่นเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย           
  11. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ให้ค าปรึกษาแนะน าและชี้แจงด้าน การบริหารงาน
บุคคลแก่หน่วยงานการศึกษา           
  12. ก าหนดมาตรฐาน พิจารณา และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัย การ
ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้           
  13. ก ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคล 
ตรวจสอบและปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ให้มีอ านาจเรียกเอกสารและหลักฐาน
จากหน่วยงานการศึกษาให้ผู้แทนของหน่วยงานการศึกษา ข้าราชการ หรือบุคคลใด มาชี้แจง
ข้อเท็จจริง และให้มีอ านาจออกระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งให้ส่วนราชการ หน่วยงานการศึกษา 
ข้าราชการหรือบุคคลใดรายงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ไปยัง ก.ค.ศ.           
  14. รายงานและเสนอแนะต่อรัฐมนตรีในกรณีที่ปรากฏว่าส่วนราชการ อ.ก.ค.ศ.        
เขตพ้ืนที่การศึกษา คณะอนุกรรมการ หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติการโดยขัดแย้งกับแนวทางตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
  15. พิจารณารับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิ
อย่างอื่น เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และการก าหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่ควรได้รับ           
  16. ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในเรื่องการปฏิบัติการต่างๆตามที่ก าหนดใน
พระราชบัญญัตินี้           
  17. พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวัน เดือน ปี
เกิด และควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา           
  18. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
  
 



76 

 

 

 

 
 
 
 

 
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอายุ 
ไม่ต่ ากว่า 18 ปี บริบูรณ ์ อันนี้เป็นประเด็นในเรื่องคุณสมบัติที่ระบุไว้ใน 
กฎเกณฑ์ผู้มีสิทธิ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ออกโดยคณะกรรมการฝั่ง  ก.ค.ศ. 
 
ขณะที่ ผู้ที่จะขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีอายุไม่ต่ ากว่า 
20 ปีบรบิูรณ ์ อันนี้เป็นข้อระบุเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพ หรือผู้ที่มีสิทธิขอ 
รับใบอนุญาตฯ  เป็นกฏเกณฑ์ที่ออกโดยฝ่ังทีมจาก คุรุสภา  

 
 
 
ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มี 3 ประเภท 

1. ต าแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานทางการศึกษา 
(1) ครูผู้ช่วย  (4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(2) ครู   (5) รองศาสตราจารย์ 
(3) อาจารย์  (6) ศาสตราจารย์ 

 
2. ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา 

(1) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
(2) ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
(3) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(4) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(5) ต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 
3. ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 

(1) ศึกษานิเทศก์ 
(2) ต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 
 
 

         วิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มี 4 วิทยฐานะ 
1. ช านาญการ   3,500 บาท 
2. ช านาญการพิเศษ  5,600 บาท 
3. เชี่ยวชาญ   9,900 บาท 
4. เชี่ยวชาญพิเศษ  13,000 บาท และ 15,600 บาท 
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ให้ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังต่อไปนี้ มีวิทยฐานะ ได้แก่  
ก. ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะ ดังต่อไปนี้  

1. ครูช านาญการ    2. ครูช านาญการพิเศษ  
3.  ครูเช่ียวชาญ    4. ครูเช่ียวชาญพิเศษ  

 
ข. ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีวิทยฐานะ ดังต่อไปนี้  

1. รองผู้อ านวยการช านาญการ  
2. รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  
3. รองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ  
4. ผู้อ านวยการช านาญการ  
5. ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  
6. ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ  
7. ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญพิเศษ  

 
ค. ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา มีวิทยฐานะ ดังต่อไปนี้  

1. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาช านาญการพิเศษ  
2. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ  
3. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ  
4. ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ 

  
ง. ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ มีวิทยฐานะ ดังต่อไปนี ้ 

1. ศึกษานิเทศก์ช านาญการ        2. ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
 3. ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ                4. ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญพิเศษ 

 
ตัวอย่าง   
1. นายสมชาย   ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  
2. นายสมบูรณ์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
ข้อสังเกต  ต าแหน่งครู ผู้อ านวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์มีทั้ง 4 วิทยฐานะ ยกเว้น 
 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
1. ช านาญการ 
2. ช านาญการพิเศษ 
3. เชี่ยวชาญ 

รองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ช านาญการพิเศษ 
2. เชี่ยวชาญ 

ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. เชี่ยวชาญ 
2. เชี่ยวชาญพิเศษ 
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    เพ่ิมเติมเกี่ยวกับโทษทางวินัย 
 

(1) ผู้ใดถูกลงโทษปลดออก ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญเสมือนว่าเป็นผู้ลาออก
จากราชการ 

(2) ในกรณีที่กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงต้องลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ถ้ามีเหตุอัน
ควรลดหย่อนผ่อนโทษห้ามมิให้ลดโทษต่ ากว่าปลดออก 

(3) กรณีที่กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาส่ังลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน
หรือลดขั้นเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะน ามา
ประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ส าหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระท าผิด
วินัยเล็กน้อย หรือมีเหตุอันควรลดหย่อนซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน  ในกรณี
กระท าผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยให้ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือ
ว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ 

 

 
ความผิดลหุโทษ   หมายถึง ความผิดที่ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท  
  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  (ตัวเลข 1,000 บาท ปัจจุบันให้เป็นตัวเลข 10,000 บาท) 
 

  (มีค าส่ังกฎหมายใหม่ออกมาเพิ่มเติมปรับแก้ไขจาก พ.ร.บ. ที่เรื่องความผิด 
   ลหุโทษว่า ปรับไม่เกิน 1,000 บาท แก้ใหเ้ป็น ปรับไม่เกิน 10,000 บาท)   
 

  
ทอดท้ิงหน้าท่ีราชการ หมายถึง อยู่ในสถานที่ราชการแต่ไม่สนใจ ไม่ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
 
ละท้ิงราชการ หมายถึง  ไม่อยู่ปฏิบัติราชการตามหน้าที่  (แม้จะมาเซ็นชื่อแล้วออกนอกบริเวณ 
              ก็ถือว่าเป็นการละทิ้งราชการ 

 
ความผิดท่ีปรากฏชัดแจ้ง ไม่ต้องสอบสวน 
 

 1.ความผิดไม่ร้ายแรง 
  - ศาลพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิด ยกเว้นความผิดลหุโทษ 
 - กระท าความผิดวินัยไม่ร้ายแรง แล้วท าหนังสือสารภาพต่อผู้บังคับบัญชา 
 

2. ความผิดร้ายแรง 
 - ศาลพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก หรือ หนักกว่าจ าคุก 
 - กระท าความผิดวินัยร้ายแรง แล้วท าหนังสือสารภาพต่อผู้บังคับบัญชา 
 - ขาดราชการติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันควร 
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การอุทธรณ์  ใช้ในกรณีที่ถูกลงโทษทางวินัย 5 สถาน 
  ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา (กศจ.) 
ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ได้รับค าส่ัง  
  ความผิดวินัยร้ายแรง สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อ  ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ได้รับ
ค าส่ัง และให้ ก.ค.ศ. พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน 
 
การร้องทุกข์  ใช้ในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือ ถูกแต่งตั้งกรรมการสอบสวน  

ให้ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา (กศจ.) ภายใน 30 วัน นับแต่ทราบเรื่อง   
ที่เป็นเหตุให้เกิดการร้องทุกข์ กรณีถูกส่ังให้ออกจากราชการ (ไม่ใช่โทษทางวินัย) ให้ร้องทุกข์ต่อ 
ก.ค.ศ.ภายใน 30 วัน 

 
ผู้ใดเห็นว่าไม่เป็นธรรมจากมติ ก.ค.ศ. ย่อมมีสิทธิที่จะฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครอง 

 
สรุปความหมายของค าส าคัญเกี่ยวกับวินัยของข้าราชการ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

   ข้อสังเกต  ในหน้านี้ ที่มีค าว่า  กศจ  ก.ค.ศ. ต่างๆ เป็นเรื่องราวของ พ.ร.บ. ฉบับนี ้
ในหมวดวินัยหรือการอุทธรณ์ การร้องทุกข์ต่างๆ แต่ว่าเหล่านี้เน้นเรื่องทางกลุ่ม สพฐ นะ 
ถ้ามีค าว่า  ก.ค.ศ. กศจ  ต่างๆ แต่หากเป็นกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก็จะต้องเป็นอีกกรรมหนึ่ง เช่น ครู กทม ก็จะเกี่ยวกับ ก.ก.  ครู อปท  ก็ไปเกี่ยวกับอีกชดุ 
เนื่องจากทางสังกัดท้องถิ่น ก าหนดไว้ชัดเจนชื่อระเบียบที่สอบจึงต้องศึกษาพื้นฐานเรื่องนี้ 
เพื่อสอบต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ทั้งที่ระเบียบหลักๆออกมาเพื่อใช้กับครู สพฐ นั่นเอง 

 
 

การร้องทุกข์ 
 

ใช้กรณีไม่เกี่ยวกับการถูก
ลงโทษทางวินัย เช่น  
- ถูกกล่ันแกล้ง กล่าวหา   
ตั้งกรรมการสอบ ร้องทุกข์ 
ต่อ กศจ.  
- ถูกให้ออกจากราชการ   
ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. 

การอุทธรณ์ 
 

ใช้กรณีถูกลงโทษทางวินัย 
 -วินัยไม่ร้ายแรงอุทธรณ์ 
ต่อ  กศจ. 
- วินัยร้ายแรงอุทธรณ์ต่อ 
ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับ
แต่ได้รับค าส่ังลงโทษ 
 

ฟ้องร้อง 
ใช้กรณีอุทธรณ์แล้ว 

ไม่เป็นผล ข้าราชการ 
มีสิทธิ์ฟ้องร้องต่อศาล

ปกครองได้ 
 

ไม่ระบุจ านวนวัน 
ว่ากี่วัน ใน พ.ร.บ. นี ้
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ท าไมนักวิชาการศึกษาต้องสอบกฎหมายตัวนี้ “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547” 
เพราะหลายท้องถิ่น นักวิชาการศึกษา จ าเป็นต้องไปท างานเกี่ยวกับระบบเงินเดือนและวิทยฐานะ 
รวมถึงวินัยต่างๆให้ครูสังกัด อปท ที่ตนท างานอยู่นั่นเอง จึงต้องมีฐานความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ 
 
 
 

1. ใครท าหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ก. เลขาธิการ ก.ค.ศ.    ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
     ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ง. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการคัดเลือก 

 
2. บุคคลใดไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
     ก. ครู                            ข. ศึกษานิเทศก์ 
     ค. ผู้อ านวยการสถานศึกษา     ง. อาจารย์ 
 
3. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย 
     ก. เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลา 2 ปี  
 ข. มีคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
 ค. ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นประธานการประเมิน 
     ง. กรณีไม่ผ่านการประเมินให้ส่ังให้ออกจากราชการทันที 
 
4.    ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ก.  ครูผู้ช่วยยังไม่ถูกจัดว่าเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
 ข.  ข้าราชการครูไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษา 
 ค.  ครูมีวิทยฐานะสูงสุด คือ ครูช านาญการพิเศษ 
 ง.  คุรุสภาท าหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
 
5. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ก.  ศึกษานิเทศน์ไม่มีสิทธิได้รับวิทยฐานะเหมือนข้าราชการครู 
ข.  ครูช านาญการจะได้รับเงินวิทยฐานะ 5,600 บาท 
ค.  รองผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่มีวิทยฐานะเช่ียวชาญพิเศษ 
ง.  วิทยฐานะสูงสุดของข้าราชการครู คือ ครูเชี่ยวชาญ 
 

6.  โทษทางวนิัยมีกี่สถาน 
      ก. 2 สถาน              ข. 3 สถาน        ค. 4 สถาน         ง. 5 สถาน 
 
 

แนวข้อสอบส าหรบัทบทวนและฝึกฝน 
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7.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่จะเข้ารับราชการครูต้องมีอายุกี่ปี 
     ก. ไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์   ข. ไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
     ค. ไม่ต่ ากว่า 21 ปีบริบูรณ์   ง. ไม่ต่ ากว่า 22 ปีบริบูรณ์ 
 
8. ผู้มีสิทธิ์บรรจุเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีอายุกี่ปี 
     ก. ไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์   ข. ไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ ์
     ค. ไม่ต่ ากว่า 21 ปีบริบูรณ์   ง. ไม่ต่ ากว่า 22 ปีบริบูรณ์ 
 
9. การละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรติดต่อกี่วันเป็นความผิดวินัยร้ายแรง 
   ก. 7 วัน          ข. 15 วัน    ค. 20 วัน         ง. 30 วัน 
 
10. ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยของข้าราชการครู 
     ก.  ภาคทัณฑ์           ข. ตัดเงินเดือน     ค.  ให้ออก       ง. ไล่ออก 
 
11. ครปูรานีเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุท าการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ครูปรานีจะถูกลงโทษ 
     ทางวินัย คือ ข้อใด 
     ก. ภาคทัณฑ์               ข. ตัดเงินเดือน 
     ค. ลดขัน้เงินเดือน         ง. ไล่ออก 
 
12. ครูสมชายมาลงชื่อปฏิบัติราชการแต่ไม่เข้าสอนนักเรียนมอบหมายงานให้นักเรียนท า 
     แล้วแอบไปหลับในห้องพักครู จัดเป็นความผิดในลักษณะใด 
   ก. ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ  ข. ละทิ้งราชการ 
   ค. เพิกเฉยต่องานราชการ  ง. ละเว้นการปฏิบัติราชการ 
 
13. ความผิดใดจัดว่าเป็นความผิดชัดแจ้งของข้าราชการครูที่ไม่ต้องมีการสอบสวน 
      ก. มีหมายจับในข้อหาฉ้อโกงประชาชนเกี่ยวกับการกู้เงิน   

ข. ท าการลงโทษนักเรียนที่ผิดระเบียบด้วยวธิีการรุนแรง 
      ค. ขาดราชการติดต่อกัน 15วันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร    

ง. ถูกเจ้าหนี้ตามทวงหนี้ที่โรงเรียนเป็นประจ าทุกวัน 
 

14. กรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกผู้บังคับบัญชากลั่นแกล้ง จะต้องท าอย่างไร 
     ก. ร้องทุกข์          ข. อุทธรณ์       ค. ฟ้องร้อง            ง. วิงวอน 
 
15. กรณีที่ถูกลงโทษทางวินัยจะต้องท าอย่างไร 
     ก. ร้องทุกข์          ข. อุทธรณ์       ค. ฟ้องร้อง           ง. วิงวอน 
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16. อยู่ในสถานที่ราชการ แต่ไม่สนใจ ไม่ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หมายถึงข้อใด 
      ก.   ผิดระเบียบวินัย     ข.   ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ        
      ค.   ละทิ้งหน้าที่ราชการ   ง.   เพิกเถยหน้าที่ราชการ 
 
17.  การกลั่นแกล้ง  ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่หรือข่มเหงผู้เรียนหรือประชาชนผู้มารับบริการ 
      อย่างร้ายแรงถือเป็นความผิดลักษณะใด 
     ก.  ความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  ข.   ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
     ค.  ความผิดที่ปรากฏชัดแจง  ง.   ความผิดที่ไม่สมควรยอมความ 
 
18.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาด้านวินัย 
     ก.  ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างวินัยผู้ใต้บังคับบัญชา 
     ข.  ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ป้องกันไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าผิดวินัย 
     ค.  ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญญามีระเบียบวินัย 
     ง.  เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทุกข้อ 
 
19.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสพยาเสพติดหรือเล่นการพนันเป็นอาจิณ 
      จัดเป็นการผิดวินัยลงโทษสถานใด 
     ก.   ภาคทัณฑ์    ข.   ตัดเงินเดือน  
     ค.  ลดขั้นเงินเดือน       ง.  ปลดออก 
 
20.  ข้าราชการมาลงชื่อเข้าท างานแล้วแต่ออกไปข้างนอกสถานที่ราชการคือข้อใด 
     ก.  ละทิ้ง     ข.   ทอดทิ้ง   
     ค.  ละเว้น     ง.  งดเว้น 
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การแก้ไขพระราชบัญญัตติัวนี้ ซึ่งเป็นตัวส าคัญ ฉบับที ่4  (พ.ศ. 2562) 

 
 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 เป็นกฎหมายส าคัญอีกหนึ่งตัว ที่ครูทุกสังกัดต้องสอบด้วย และมี 
 การแก้ไขเยอะมากๆ ทั้งแก้แบบปกติๆ และแก้โดย ม.44  ก็มีอยู ่
 
สมัยก่อนกฎหมายตัวนี้ชื่อ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. 2523  (สังเกตว่าอะไรๆ 
ก็เป็นข้าราชการครูหมด เพราะยังไม่มีค าว่า “บุคลากรทางการศึกษา” มาใช้แบบจริงจังมากนัก
เช่น ครู ครูใหญ่  ผอ. รอง ผอ.  ผู้ช่วย ผอ. ถือว่าเป็นข้าราชการครูหมดเลยตามพระราชบัญญัติ 
ตัวเก่านั้นของ พ.ร.บ. ข้าราชการครู พ.ศ. 2523)  จนมาเปล่ียนกันปี 2547  ยกเลิกตัวปี 2523 
แล้วตรากฎหมายกันขึ้นมาใหม่ในปี 2547  โดยชื่ออย่างเป็นทางการ คือ 
 
       “พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547”  
 
ซึ่งเรียกตัวนี้ (ปี 2547)  เป็นฉบับที่ 1  ของตัวที่ใช้อยู่ปัจจุบนั ตัวส าคัญเลยล่ะ 
 

 จากนั้นมีการแก้เป็น  ฉบับที่ 2 ใน พ.ศ. 2551 
 และการแก้ไขอีกเป็น  ฉบับที่ 3 ใน พ.ศ. 2553 
 
 ก็ใช้มาเรื่อยๆ และช่วงปี 2559 – 2561  ก็มี ม.44  ส่ังยกเลิก ตรงนั้น ตรงนี้  
อะไรก็ว่ากันไป ซึ่งเราได้อธิบายไปแล้วก่อนนี้ เกี่ยวกับ กศจ  ก.ค.ศ. ต่างๆ แต่ว่าที่ส าคัญ 
อีกเรื่องคือ การแก้ไขเป็นฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562  (ลงราชกิจจานุเบกษา 5 เมษายน 2562) 
ดังนั้น พระราชบัญญัติตัวนี้ ก็มีความส าคัญที่เป็นประเด็นข้อสอบได้ เช่น  เขาอาจถามว่า 
 

1. ปัจจุบันระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่เท่าไร 
     ตอบ  ฉบับที่ 4  พ.ศ. 2562 
 
2. การถามวันประกาศใช้ และ บังคับใช้ ฉบับที่ 4 ก็มีโอกาสเป็นข้อสอบนะ 
     ประกาศ 5 เมษายน 2562  มีผลบังคับใช้วันถัดไป  6 เมษายน 2562 

 
 



84 

 

 

 

 
 
 
 
   ข้อสอบอาจถามเหตุผลของการแก้ไข  
 
 
 โดยในประกาศอย่างเป็นทางการภาษากฎหมายระบุไว้แบบนี้ คือ  
 
 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันปรากฏปญัหา
ความไม่สอดคล้องกันระหว่างบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการด าเนินการทางวินัยของ
ข้าราชการฝ่ายพลเรือนประเภทต่างๆ ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรม และไม่เสมอภาคในการ
ด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการซึ่งออกจากราชการไปแล้ว นอกจากนี้ ยังมีปัญหาความ
แตกต่างระหว่างกฏหมายว่าด้วยการด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการฝ่ายพลเรือนกับกฏหมาย
ขององค์กรตรวจสอบการทุจริต ซึ่งท าให้การด าเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษแก่
ข้าราชการที่ถูกองค์กรตรวจสอบการทุจริตชี้มูลความผิดหลังออกจากราชการไปแล้วในบางกรณี
ไม่อาจด าเนินการตามฐานความผิดที่ชี้มูลได้  
             ดังนั้น สมควรให้การด าเนินการทางวินัยแก่ผู้ซึ่งออกจากราชการเป็นมาตรฐาน
เดียวกันและสอดคล้องกับกฏหมายขององค์กรตรวจสอบการทุจริต อันจะเป็นกลไกหนึ่งที่ท าให้
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  
 
 
 อ่านแล้ว งงอ่ะดิ  ใช่ไหม งง  แน่นอน ต้องงงหล่ะ เพราะมันเป็นภาษากฎหมาย 
 และต้องใช้ความเข้าใจระดับลึกจริงๆ จึงรู้ว่า “มันแปลว่าอะไร”  ขนาดมีคนได้ 
 พยายามถามติวเตอร์หลายค่าย (ที่เขาไม่ใช่คนเก่ง ไม่ได้เข้าใจระเบียบราชการ) 
 คนถามที่เพจว่า “ช่วยอธิบายหน่อย คืออะไร ช่วยอธิบายเป็นภาษาคนปกตินะ” 
 เขายังแอ๊บเนียน ท าเป็นว่า ไม่ต้องสนใจหรอก และขีดวงให้ดูเฉยๆ เพราะอะไร 
 เพราะติวเตอร์คนนั้น เขาก็ไม่เข้าใจ ไม่รู้เหมือนกันว่า มันคืออะไร ยังไง มึนเลย 
 แต่แอ๊พเนียน ท าเป็นคนมีความรู้ ไม่อธิบาย (เพราะไม่รู้) ก็แค่นั้นเอง เรามากัน 
 ว่าจริงๆ แล้ว ตัวฉบับที่ 4 นี้ มีความส าคัญอย่างไร แล้วมันเป็นยังไงกันแน่เนาะ 
 
 
ก่อนจะมาอธิบายเรื่องเหตุผล ของการประกาศใช้ ฉบับท่ี 4 นี้  

ผู้อ่านต้องมาท าความเข้าใจเนื้อหาของมันก่อนว่า แก้อะไร แก้ยังไง  

แล้วก็ค่อยย้อนกลับมาอธิบายภาษาคนปกติ ให้เข้าใจถึงเหตุผลนั้น 
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กฎหมายเดิม มาตรา 102 ขออธิบายเป็นภาษาคนธรรมดาเข้าใจนะ เขาระบุไว้ประมาณว่า 
 
 -  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีการกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง แล้วลาออกจากราชการ หรือออกจากราชการไปแล้ว ก็ยังสามารถสอบสวนด าเนินการ 
ทางวินัยนั้นและลงโทษได้ เสมือนยังไม่ได้ออกจากราชการ ยกเว้นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
ครูคนหนึ่งท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง แล้วมีคนเริ่มฟ้อง เริ่มกล่าวหา แต่ยังไม่ตัดสินคดีนะ แต่เริ่ม
ละ (อีกหน่อยโดนแน่ๆ) ปรากฏว่าถ้าเป็นจริง ครูคนนี้จะโดนโทษปลดออก หรือ ไล่ออกจาก
ราชการ แล้วเขาก็มีประวัติว่าโดนไล่ออกไง เขาก็รับราชการไม่ได้อีก เขาอาจจะชิงจังหวะก่อน
ตอนที่ก าลังฟ้องก าลังพิจารณาคดีนั้นเอง ชิงลาออกซะก่อน เป็นไงล่ะ ลาออกแล้ว แค่นี้ก็ไม่ต้อง
โดนปลดออก ไล่ออกแล้ว และไม่มีประวัติว่าถูกไล่ออก ถูกปลดออก ดีไหมละ ชิงหนีลาออก
ก่อนสอบสวนเสร็จ มาตรานี้จึงระบุไว้ว่า ต่อให้ออกไปแล้วแบบนี้ ก็สอบสวนได้ และส่ังลงโทษตี
ตราได้นะว่า ผิดวินัยอย่างร้ายแรงและสามารถจะมีประวัติว่า “โดนไล่ออก” ได้อยู่นะเสมือนยัง
ไม่ได้ออกจากราชการ  
 
 
 ครูแดง ท าการทุจริต คนรอบสอบสวน กล่าวหา และฟ้องร้องกัน  
 ครูแดง ลาออกก่อน วันที่ 5 เมษายน 2561  แอ๊บเนียนหนีก่อน เพื่อจะได้ 
 ไม่ต้องโดนไล่ออก เดี๋ยวปีหน้าค่อยไปสอบราชการใหม่เอา 555  (คิดแบบนี้ไง) 
 ครูแดง ก็กลับไปช่วยแม่ขายของช า ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2561 
 เป็นคนธรรมดา ที่ลาออกจากราชการมา เดี๋ยวปีหน้าค่อยสอบใหม่เอาก็ได้จ๊ะ 
 
 
           แต่กฎหมายมาตรา 102 นี้เปิดช่องไว้ไงว่าฝ่ายสอบสวน ฝ่ายอะไร เขาก็ท ากันไป  
เสมือนว่าครูแดงยังไม่ได้ออก ต่อมา วันที่ 15 มิถุนายน 2561  สรุป ผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
โทษไล่ออก ดังนั้นข้อมูลประวัติของครูแดง จึงถือว่า โดนไล่ออก วันที่ 16 มิถุนายน 2561   
หมดสิทธิรับราชการ อันนี้ คือกฎหมายตัวเก่า ไม่ได้ระบุเวลาด้วยนะว่า ต้องท าอะไร ยังไง 
ให้เสร็จเมื่อไหร่ ระบุแค่ว่ากล่าวหาผิดวินัยร้ายแรง แม้ออกจากราชการไปแล้ว ยังสามารถ 
ด าเนินการต่อได้เสมือนผู้นั้นยังไม่ได้ออกจากราชการ  ผู้อ่านเก็ทแล้วเนาะ มาตราของเดิม 
 
แต่มาดูในหน้าถัดไป แตกต่างจากของเดิมนี้อย่างไร หน้าถัดไปเป็นตัวใหม่ ปี 2562 
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    มาตรา 102  ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2562)  ตัวใหม่ล่าสุด  
 
 เหมือนเดิมจากหน้าก่อนนี้ (เหมือนของเก่า) … เพียงแต่ว่ามีส่วนเพิ่มเติมมาได้แก่ 
 ให้ส่ังลงโทษภายใน 3 ปี นับแต่วันผู้นั้นถูกออกจากราชการ  (มีก าหนดเวลาด้วย) 
 คือถ้า ท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง เช่น ทุจริต คัดลอกผลงาน ฯลฯ ให้ลงโทษใน 3 ปี 
 
 ถ้าเป็นการกล่าวหา เป็นเรื่องคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญาจะต้องเริ่มด าเนินการ
สอบสวนภายใน 1 ปีนับตั้งแต่ออกจากราชการ และต้องส่ังลงโทษภายใน 3 ปี นับตั้งแต่วันที ่
ผู้นั้นออกจากราชการ  
 
 และถ้าเป็น “ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง”  ต้องลงโทษภายในสามปี นับแต่วันออก 
 
 
 สังเกต ตัวเก่า มาตรา 102  ไม่ได้ระบุเวลา จะท าอะไรก็ท าไป เมื่อไหร่ 
 อย่างไร ต่อให้ออกไปแล้ว ก็ท าได้เสมือนยังไม่ได้ออกจากราชการ แต่ว่า 
 ตัวใหม่นี้ มีการระบุเวลาเอาไว้ด้วย นี่คือความแตกต่างประเด็นแรกสุด 
 
 
 นอกจากเรื่องของเง่ือนไขเวลาที่ก าหนดมาแล้ว ยังมีอื่นๆอีก  ได้แก่ ถ้าสืบไป สืบมา 
มีการไปฟ้องศาลปกครองหรือองค์กรตรวจสอบการทุจริต ปรากฏว่าเขาพิพากษาให้ “เพิกถอน
ค าส่ังลงโทษ”  เหตุเพราะกระบวนการด าเนินการทางวินัยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ข้อความนี้เป็น
ภาษากฎหมาย อ่านแล้ว คงงงสิ แต่ขอใช้ภาษาแบบคนปกติว่า ถ้าหากศาลปกครอง หรือองค์กร
ตรวจสอบทุริต สอบสวนแล้ว ไปๆมาๆบอกว่า เฮ้ย ไม่นะ ไม่ใช่ อย่าไปลงโทษเขา เขาไม่ผิดเน้อ 
ยกเลิกการลงโทษเลยนะ อะไรนั่นแหล่ะ คือ ความหมายของค าว่า “เพิกถอนค าส่ังลงโทษ”  ให้
ผู้มีอ านาจด าเนินการทางวินัยให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ศาลตัดสินนั้นๆ 
 
              เช่น  ก.ค.ศ.  ตัดสินว่า ครูคนนั้น โดนไล่ออก แต่เขาไปฟ้องศาล ศาลสืบสวนแล้ว  
บอกว่า ไม่ใช่แล้วล่ะ ที่ ก.ค.ศ. ท ากันนั้น ไม่ถูกต้อง (ไม่ชอบด้วยกฎหมาย) สอบสวนไม่ดีเลย 
แกล้งเขา ต้องยกเลิกค าส่ังไล่ออกนะ นั่นแหล่ะ ทาง ก.ค.ศ. ต้องยกเลิกค าส่ังนั้นภายใน 2 ปี  
ภาษากฎหมายว่าเพิกถอนค าส่ังลงโทษให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี  
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  รายละเอียดอ่ืนๆ เพิ่มเติมจากมาตรานั้น  
 
    -  สืบไปสืบมา ผลสอบสวนปรากฏว่าคนนั้น กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้งดโทษ 
       ออกจากราชการไปแล้ว จะมาส่ังลงโทษ ภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน 
       อีกท าไม ถูกไหม ก็เลย งดโทษ จบๆกันไป ออกจากราชการไปแล้ว  
 
 
นอกจากนั้นแล้ว ตัวใหม่นี้ ยังมีการเพิ่ม มาตรา 102/1  มาด้วย โดยข้อความระบุว่า 
 

           มาตรา 102/1  ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
หรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามกรทุจริตในภาครัฐมีมติชี้มูลความผิดข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดออกจากราชการแล้ว การด าเนินการทางวินัยและส่ังลงโทษ      
แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ก าหนด 
ไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมาย 
ว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แล้วแต่กรณี 
 
การด าเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง หากปรากฏว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงก็ให้งดโทษ  
 
 
 กล่าวเป็นภาษาง่ายๆก็คือถ้าครูคนนั้นเกิดมีกลุ่มทีมจากคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มาเกี่ยวข้อง มาสอบสวน หรือมาบ่งช้ีว่า ผิดด้วยนะ ถ้า 
ออกจากราชการไปแล้ว ก็ยังสามารถด าเนินการเกี่ยวกับโทษหรือกฎหมายของการป้องกัน     
และปราบปรามการทุจริตด้วย โดยใช้หลักเกณฑ์กฎหมายของฝ่ายนั้น (กฎหมายของ ปปช)  
 
 
 ข้อสังเกตความแตกต่างของเก่าไม่มีมาตรา 102/1  นี้ แต่ของใหม่ใส่เข้ามาด้วย 
กล่าวคือ พ.ร.บ. ที่เป็นของเก่าเดิมจะไม่มีการกล่าวถึงคณะกรรมการหรือองค์กรเกี่ยวกับการ 
ทุจริตแห่งชาติ ที่มาเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แต่ของใหม่นี้ มีการกล่าวถึง มีการระบุกฎหมายให้เกี่ยวข้องด้วย ดังที่ได้อ่านไปข้างบนนั่นเอง 
เพราะรัฐบาลชุดพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา เน้นการแก้ปัญหาทุจริตในแวดวงราชการไทย  
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 ดังนั้น เมื่อผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาแล้ว ว่าแก้อย่างไร ก็สามารถท าความเข้าใจเหตุผล 
ของการแก้ไขได้แล้ว โดยภาษากฎหมายของเหตุผล แปลงเป็นภาษาทั่วไปได้ ดังนี้  
 

- กฎหมายปัจจุบันยังไม่สอดคล้องกับกฎหมายราชการอื่นๆ กล่าวคือ กฏหมายเก่าเรา
ไม่มีการบัญญัติเวลาของการด าเนินการไว้ แต่ว่าฏหมายของราชการอื่นๆหรือของ 
กพ แก้ไขหมดแล้ว เช่น สองปี สามปี  เราจึงต้องแก้ให้เหมือนกันพวกเขาไง 
 
       กล่าวคือ ไม่ยุติธรรมนะ ข้าราชการอื่นๆเขาแก้กฎหมายกันหมดแล้ว ในกรณีที่ 
       คล้ายๆกันนี้ ที่ว่า ออกจากราชการไปแล้ว ข้าราชการสังกัดอื่นๆเขามีการระบุ 
       เวลาให้ลงโทษใน 3 ปี แต่ของเรายังไม่ได้แก้ ดังนั้น  ก็แก้ให้เหมือนพวกเขาซะ 
 
 

- นอกจากนั้น ยังมีความแตกต่างระหว่างกฎหมายที่เกี่ยวกับองค์ตรวจสอบการทุจริต 
ต้องแก้ไขให้สอดคล้องกัน เพราะราชการอื่นๆเขาก็แก้หมดแล้ว เหลือแต่ของเราที่
ยังไม่ได้แก้ไขเรื่องนี้ ก็เลยต้องปรับแก้เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
 
 
กล่าวคือ ตัวเก่าของเรา ยังไม่มีการพูดถึงองค์กรทุจริตในมาตรา 102 ยังไม่ได้บอก 
ว่าองค์กรพวกนั้น ตรวจสอบได้ อะไรได้ แต่ตัวใหม่มันจะมีองค์กรทุจริตเข้ามาด้วย 
ตัวเดิมเรามีสิทธิลงโทษแค่ทางวินัยของเรา องค์กรทุจริตอื่นๆ พบความผิดเราแล้ว 
(ภาษาทางการเรียกว่า ชี้มูลความผิด) แต่ก็ท าอะไรไม่ได้ เพราะระเบียบเดิมไม่ได้มี 
สิทธิท า ตัวใหม่ก็เลยบอกว่า ถ้าองค์กรเหล่านั้นมีมูลความผิด ก็สามารถจัดการกับ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกฏหมายขององค์กรเหล่านี้ได้ด้วยนะ 
ปัจจุบันเน้นจัดการคนทุจริต กฎหมายของราชการสังกัดอื่นๆ เขาก็แก้ไข และเพิ่ม 
เติมข้อความพวกนี้หมดแล้ว ของเรายังไม่ได้แก้ ไม่ได้เพิ่มเลย เราก็เลยต้องเพิ่มเติม 
มาตรา 102/1 ออกมา ให้เหมือนกับข้าราชการอื่นๆ นั่นเอง  
 
 

นี่คือการแปลงภาษาจากกฎหมายในส่วนเหตุผลของการตรา พ.ร.บ. ฉบับที่ 4 ให้เป็น 
ภาษาธรรมดาที่คนอ่านเข้าใจ พร้อมยกตัวอย่างให้ จะได้ อ๋อ เข้าใจละ กฏหมายตัวนี้ 

 
 
 



89 

 

 

 

 
 
 
เหล่านี้ คือ ค าอธิบายภาษาง่ายๆถึงเหตุผลของการแก้ไขให้กลายเป็น ฉบับที่ 4 

กล่าวคือ กฎหมายข้าราชการพลเรือนสามัญ เขาแก้หมดแล้ว เราก็แก้บ้าง จะได้เหมือนเขา 
ในเหตุผลจึงใช้ค าว่า “ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมและไม่เสมอภาคในการด าเนินการทาง 
วินัยแก่ข้าราชการซึ่งออกจากราชการไปแล้ว นอกจากนี้ ยังมีปัญหาความแตกต่างระหว่าง
กฏหมายว่าด้วยการด าเนินการทางวินัยของข้าราชการฝ่ายพลเรือนกับกฏหมายขององค์กร
ตรวจสอบการทุจริต  ดังนั้น สมควรให้การด าเนินการทางวินัยแก่ผู้ซึ่งออกจากราชการเป็น
มาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกับกฏหมายขององค์กรตรวจสอบการทุจริต” จึงต้องตรา  
พ.ร.บ. ฉบับนี้  (หรือจึงต้องแก้ไข มาตรา 102 ของตัวเก่านั้น นั่นเอง)  เข้าใจแล้วใช่หรือไม่ 
 
 
 

ตัวอย่างแนวข้อสอบที่มีสิทธิออกบ้าง เกี่ยวกับ การแก้ไขฉบับที่ 4 นี้ เช่น 
 
 
 

1.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ฉบับปัจจุบัน  
   ก.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2553 
   ข.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2547 
   ค.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 4  พ.ศ.2562 
   ง.   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2562 

 
2. ข้าราชการที่ออกจากราชการไปแล้ว กรณีมีการกล่าวหาการทุจริต คณะกรรมการด าเนินการ 
    ทางวินัยสามารถด าเนินการต่อไปได้ และลงโทษได้ ภายในระยะเวลาเท่าใด 
    ก.  60  วัน        ข.  1   ปี                 ค.  2   ปี     ง.  3   ปี  
 
3. กรณีข้าราชการออกจากราชการไปแล้ว และมีการฟ้องกรณีผิดอาญา คณะกรรมการ 
    ด าเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องเริ่มสอบสวนภายใน 
    ระยะเวลาเท่าใด 
   ก.  90  วัน   ข.  1   ปี                ค.  2   ปี     ง.  3   ปี 
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4.  หากศาลปกครองพิจารณาให้เพิกถอนค าส่ังลงโทษข้าราชการที่ออกจากราชการไปแล้ว 
    ให้ผู้มีอ านาจด าเนินการทางวินัยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเท่าใด 
    ก.  90  วัน           ข.  1   ปี                ค.  2   ปี  ง.  3   ปี 
 
5. ใครเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
    ทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
    ก.  พลเอกประยุทธ์   จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี 
    ข.  นายพรเพชร  วิชิตชลชัย  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
    ค.  นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
    ง.   ศ. (เกียรติคุณ) นพ. จรสั  สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา 
 
6.  เหตุผลของการตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาล่าสุด 
     ก.   เพื่อลดความขัดแย้งของการบริหารงานบุคคลกับการเอาเปรียบด้านวินัยข้าราชการ 
     ข.   ปรับปรุงกฏหมายให้เสมอภาคและสอดคล้องกับกฏหมายข้าราชการพลเรือนสามัญ 
     ค.   แก้ปัญหาการทุจริตและการด าเนินงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
     ง.   แก้ไขให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติฉบับปัจจุบันและยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
 
7.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
     (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

ก. แก้ไขเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
         ที่กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  

ข. แก้ไขเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
         ที่มีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการทุจริตในหน้าที่  
     ค.  แก้ไขเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
         ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการด าเนินการทางวินัย 
 ง.  แก้ไขเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          ที่มีข้อกล่าวหาผิดวินัยอย่างร้ายแรงและกรณีทุจริตซึ่งออกจากราชการไปแล้ว 
 
 เฉลย  1. ง    2.  ง    3. ข      4.  ค      5. ก     6.  ข    7.  ง 
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รวมข้อสอบความรู้ส าคัญนักวิชาการศึกษา (สังกัด อปท) 

 

 
ค ำแนะน ำเพื่อกำรสร้ำงฐำนควำมรู้ที่แท้จริงในกำรไปสอบ ผู้อ่ำนควรศึกษำข้อมูล 
รำยละเอียดในต ำรำเล่มต่ำงๆก่อน แล้วมำฝึกท ำข้อสอบชุดเหล่ำนี้จะเป็นกำรดียิ่ง 

 
ช่วงแรกจะเป็นเนื้อหาในส่วนพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 

1.    ผู้มีสิทธิแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต้องมีอำยุกี่ปี 
         ก.  ไม่ต่ ำกว่ำ 18 ปี บริบูรณ ์   ข.   ไม่ต่ ำกว่ำ 20 ปี บริบูรณ ์
   ค.  ไม่ต่ ำกว่ำ 21 ปี บริบูรณ ์   ง.   ไม่ต่ ำกว่ำ 22 ปี บริบูรณ ์
 
2.   บุคคลใดต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิเข้ำรับรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ก.   ศำลตัดสินควำมผิดและลงโทษกรณีประมำท  
        ข.   ไม่ไปออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
  ค.   มีสัญชำติไทยและอำยุเพิ่งจะครบ 18 ปี บริบูรณ์  
        ง.    มีสิทธิรับรำชกำรตำมทุกข้อที่กล่ำวมำ 
 
3.   ลักษณะต้องห้ำมเข้ำรับรำชกำรโดยทั่วไป ยกเว้นข้อใด 
 ก.   เป็นบุคคลล้มละลำย                       ข.   เคยถูกไล่ออกจำกรำชกำรมำก่อน 

ค.   เป็นผู้ป่วยที่เข้ำรับกำรรักษำด้ำนจิตใจ         ง.   เป็นบุคคลวิกลจริต 
 

4.   ต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เทียบเท่ำกับระดับ 3 คือข้อใด  
 ก.   ครู ที่ไม่มีวิทยฐำนะ    ข.   ครูผู้ช่วย   

ค.   ครู ช ำนำญกำร    ง.   รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
 

5.   ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต้องรักษำวินัยข้ำรำชกำรตำมข้อใด 
       ก.   ตำมระเบียบข้ำรำชกำร   ข.   ตำมจรรยำบรรณข้ำรำชกำร 
       ค.   ตำมส ำนึกของข้ำรำชกำร   ง.   ตำมแบบแผนกำรประพฤติตน 
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 6.  ก.ค.ศ. ย่อมำจำกอะไร 
     ก.  คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
     ข.  คณะกรรมกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
     ค.  คณะกรรมกำรพัฒนำระบบข้ำรำชกำรครูของกระทรวงศึกษำธิกำร 
     ง.  คณะกรรมกำรพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 
7.  ข้อใดต่อไปนี้ เป็นประธำน ก.ค.ศ. 
    ก.  นำยกรัฐมนตรี    ข.  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
    ค.  เลขำธิกำร ก.ค.ศ.   ง.  เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ 
 
8.  คณะกรรมกำรที่มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรบริหำรงำนบุคคลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
    ทำงกำรศึกษำคือข้อใด 
    ก.  คุรุสภำ        ข.  กพฐ   ค.  ก.ค.ศ.  ง.  สกสค  
 
9.  โทษทำงวินัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีกี่ประเภท 
    ก.  2  ประเภท       ข.  3  ประเภท  ค.  4  ประเภท  ง.  5  ประเภท 
 
10.  โทษทำงวินัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีกี่สถำน 
    ก.  2  สถำน       ข.  3  สถำน  ค.  4  สถำน  ง.  5  สถำน  
 
11.   กำรรักษำวินัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีกี่ด้ำน 
     ก.  3  ด้ำน         ข.  5  ด้ำน  ค.  7  ด้ำน  ง.  9  ด้ำน 
 
12.  กำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำส่วนตน 
      ถือเป็นวินัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนใด 

ก. วินัยต่อต ำแหน่งหน้ำที่   ข.  วินัยต่อตนเอง  
ค.   วินัยต่อผู้เรียน    ง.  วินัยต่อผู้รับบริกำร 
 

     เฉลย   1. ก    2. ง    3. ค     4. ข     5.  ก   6. ก     7. ข    8. ค     9. ก   10.  ง  
 

เฉลย  11.  ค.  มี 7 ด้ำน    12.  ก.  วินัยต่อต ำแหน่งหน้ำที่      
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13.  กำรอุทิศเวลำ ประพฤติตนเป็นแบบอยำ่งที่ดี ช่วยเหลือเกื้อกูล ไม่ล่วงละเมิดทำงเพศ 
      ผู้เรียนจัดเป็นวินัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนใด 
     ก.  วินัยต่อผู้รับบริกำร   ข.  วินัยต่อต ำแหน่งหน้ำที่ 
     ค.  วินัยต่อตนเอง    ง.  วินัยต่อผู้เรียน 

 

13.  ง. วินัยต่อผู้เรียน  
 

    
         ข้อก าหนดของวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 

 

1. วินัยต่อประเทศชาติ ได้แก่ สนับสนุนและวำงรำกฐำนกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  

 

2. วินัยต่อต าแหน่งหน้าท่ี ได้แก่ กำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน  

 

3.  วินัยต่อผู้บังคับบัญชา ได้แก่ กำรปฏิบัติตำมค ำส่ังของผู้บังคับบัญชำที่ส่ังในหน้ำที่ 
โดยชอบด้วยกฎหมำย  

 

4. วินัยต่อผู้เรียน ได้แก่ กำรอุทิศเวลำ ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี ช่วยเหลือเกื้อกูล 
เคำรพสิทธิ ไม่ข่มเหง ไม่ล่วงละเมิดทำงเพศต่อผู้เรียน  

 

5. วินัยต่อประชาชน ได้แก่ ให้กำรต้อนรับอ ำนวยควำมสะดวก ให้ควำมเป็นธรรม ไม่
กลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยำมประชำชน  

 

6. วินัยต่อผู้ร่วมงาน ได้แก่ กำรรักษำควำมสำมัคคี สุภำพเรียบร้อยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  
 

7. วินัยต่อตนเอง ได้แก่ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี รักษำชื่อเสียงไม่กระท ำกำรใดๆ 
ให้เส่ือมเสียชื่อเสียง 
 

 
 สถานโทษมี 5 สถาน  
         (สองประเภท  แบ่งเป็น ประเภทวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และวินัยอย่างร้ายแรง) 
 

   5  สถาน   =  ภาคทณัฑ ์   ตดัเงนิเดอืน   ลดเงนิเดอืน     ปลดออก   ไลอ่อก 

 

   2 ประเภท  =          วินัยอย่างไม่ร้ายแรง                 วินัยอย่างร้ายแรง  
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20. กำรที่จะให้ข้ำรำชกำรครูมีวินัย ควรต้องกำรกระท ำส่ิงใดเป็นประกำรส ำคัญ 
   ก. เพิ่มโทษแก่ข้ำรำชกำร          ข. พัฒนำระดับจิตใจของข้ำรำชกำร 
   ค. จัดอบรมครูสม่ ำเสมอและติดตำม     ง. พัฒนำกฎหมำยและระเบียบปฏิบัติของข้ำรำชกำร 
 
21. ส่ิงใดเป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้รำชกำรครูวินัยที่ดี 
   ก. เงินเดือน                      ข. ควำมส ำนึกในหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ   
   ค. กำรยกย่อง                    ง. กำรประสบควำมส ำเร็จในหน้ำที่กำรงำนและชีวิตครอบครัว 
 
22. กำรป้องกันมิให้ข้ำรำชกำรกระท ำผิดที่น่ำจะได้ผลดีที่สุดควรปฏิบัติอย่ำงไร 
   ก.  รัฐต้องจัดระบบบริหำรให้เป็นธรรม  
   ข.  ให้สวัสดิกำรแก่ข้ำรำชกำรอย่ำให้เดือดร้อน 
   ค.  ขจัดเหตุที่ก่อให้เกิดกำรกระท ำผิดวินัยของข้ำรำชกำร 
   ง.  ปรับระดับเงินเดือนของข้ำรำชกำรให้เหมำะสมกับค่ำครองชีพ 
 
23.  ข้อใดมิใช่กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำของผู้บังคับบัญชำที่ช่วยให้ผู้ใต้บังคับบัญชำมีวินัย 
    ก. กำรฝึกอบรม พัฒนำด้ำนวินัย         ข. กำรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี 
    ค. กำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจ           ง.  กำรประกำศเกียรติคุณให้ผู้ใต้บังคับบัญชำ 
 
24.  ข้ำรำชกำรครูปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือ  
    ผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรจะได้เป็นกำรทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำรถือเป็นควำมผิดสถำนใด 
    ก. ตัดเงินเดือน                          ข. ลดเงินเดือน 
    ค. เป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง       ง. ว่ำกล่ำวตักเตือนละท ำทัณฑ์บน 
 
25.  ข้อใดเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    ก.  รำยงำนข้อมูลเท็จต่อบังคับบัญชำก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่รำชกำรอย่ำงมำก 
    ข.  ยักยอกทรัพย์ทำงรำชกำรจ ำนวนเงินไม่มำกนักและน ำมำคืนภำยหลังเมื่อสำรภำพ 
    ค.  ดูหมิ่นเหยียดหยำมประชำชนผู้มำติดต่อรำชกำร ขณะปฏิบัติรำชกำรตำมหน้ำที่ 
    ง.  ได้รับโทษจ ำคุกโดยศำลตัดสินคดีอำญำและไม่ใช่โทษฐำนประมำทหรือลหุโทษ 
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   เฉลย  20. ข   21.  ข   22.  ค    23. ง   24.  ค   25. ค 
 
   อธิบายข้อ 25  เพิ่มเติม  การดูหมิ่นเหยียดหยามดังกล่าว ตามโจทย์ ยังไม่ครบองค์ประกอบ 
   ความผิดวินัยร้ายแรง เพราะการดูหมิ่นในระดับนั้น เป็นเพียงวินัยไม่ร้ายแรง เช่น เขาอาจพูด 
   ดูหมิ่น “ท าไม ไม่เข้าใจ อ่านหนังสือไม่ออกเหรอ” หรือ “ไม่มีการศึกษาเหรอ”  “บ้านจน?” 
   อะไรแบบนี้ คือดูหมิ่น อาจโดนโทษระดับไม่ร้ายแรง แต่ถ้าจะโดนลักษณะร้ายแรง ตามโจทย์ 
   จะต้องมีลักษณะประมาณว่า “ดูหมิ่นจนก่อให้เกิดความรู้สึกสะเทือนใจอย่างร้ายแรง” หรือ 
   “เหยียดหยามอย่างแรง ดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างหนัก” เป็นต้น จึงจะเป็นระดับ 
   ผิดวินัยอย่างร้ายแรงได้ตามระเบียบราชการ ดูหมิ่น (เฉยๆ) ถือว่าอยู่ในระดับโทษไม่ร้ายแรง 
 
 
26. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำขำดรำชกำรติดต่อกันครำวเดียวเกิน 15 วัน  
     โดยไม่มีเหตุผลอันควรถือเป็นควำมผิดวินัย ลงโทษสถำนใด 
     ก. ไล่ออก                            ข. ตัดเงินเดือน  
     ค. ลดเงินเดือน                      ง. ว่ำกล่ำวตักเตือนและท ำทัณฑ์บน 
 
27. ข้ำรำชกำรจงใจไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบของทำงรำชกำร ก่อให้เกิดควำมเสียหำย 
     อย่ำงร้ำยแรงต่อทำงรำชกำร เป็นควำมผิดวินัยลักษณะใด 
     ก. ควำมผิดเล็กน้อย                       ข. ควำมผิดอย่ำงร้ำยแรง 
     ค. ควำมผิดอย่ำงไม่ร้ำยแรง                ง. ควำมผิดที่ปรำกฏชัดแจ้ง 
 
28.  ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำตบศีรษะนักเรียนอย่ำงรุนแรงหน้ำเสำธงและเตะซ้ ำอีกเพรำะ 
      โมโหที่นักเรียนชำยคนดังกล่ำวคุยกันขณะตนพูด และนักเรียนคนนี้ก็เคยเป็นนักเรียน 
      เกเรที่มักถูกฝ่ำยปกครองเรียกเข้ำพบเป็นประจ ำ ข้อใดกล่ำวถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ 
      ก.  ผู้อ ำนวยกำรอำจถูกลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน 
      ข.  กำรกระท ำของผู้อ ำนวยกำรเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงได้ 
      ค.  นักเรียนคนดังกล่ำวมีควำมประพฤติไม่เหมำะสมจึงสมควรโดนลงโทษ 
      ง.   ไม่มีข้อใดกล่ำวถูกต้อง  
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29.  ข้อใดกล่ำวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรลงโทษทำงวินัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    ก.  กำรลงโทษทำงวินัยมีทั้งส้ิน 5 สถำน 
    ข.  กำรลงโทษทำงวินัยสถำนที่หนักที่สุดคือไล่ออก 
    ค.  โทษทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงของข้ำรำชกำรที่หนักที่สุด คือ ตัดเงินเดือน                    
    ง.   โทษทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรงสำมำรถลดโทษได้ แต่ต้องลดได้ไม่ต่ ำกว่ำปลดออก 
   
30. กระท ำผิดวินัยลักษณะใดไม่ต้องตั้งกรรมกำรสอบสวนก็ได้ ลงโทษได้ตำมประพฤติ 
    ก.  ลักทรัพย์แล้วกล้องวงจรปิดจับได้      ข.  ท ำร้ำยผู้บังคับบัญชำต่อหน้ำสำธำรณะ 
    ค.  คบชู้จับได้คำหนังคำเขำ                ง.  ท ำควำมผิดแล้วท ำหนังสือรับสำรภำพ 
 
     
   เฉลย   26.  ก   27.  ข   28.  ข    29.  ค    30.  ง 
 
  อธิบำยเพิ่มเติม ข้อ 28   หนังสือเวียนกระทรวงศึกษำธิกำรได้ระบุเกี่ยวกับกำรลงโทษแบบ 
         รุนแรงลักษณะดังกล่ำวเอำไว้ว่ำ  
 

     กระทรวงศึกษาธิการไม่มีความประสงค์ที่จะให้ครูลงโทษนักเรียนรุนแรง หรือแบบวิตถาร  
     เช่น ตบหน้า เขกศรีษะ ทุบหลัง ตบกกหู หรือใช้แปรงลบกระดานทุบ ตี ขว้างปาหรือให้ 
     เขกโต๊ะจนมือเลือดออก เป็นต้น “ครูคนใดฝ่าฝืนถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง” 
 

 
อธิบำยเพิ่มเติม ข้อ 30   ในทำงระเบียบรำชกำรเรียกว่ำ “ควำมผิดที่ปรำกฏชัดแจ้ง โดยไม่ต้อง 
     มีกำรสอบสวน  ประกอบด้วย  

1. ศำลตัดสินให้ว่ำมีควำมผิด / ผิดเบำ / ผิดหนัก ก็ว่ำกันไป 
2. ท ำหนังสือรับสำรภำพผิด / สำรภำพผิดเบำๆ / สำรภำพผิดหนักๆ  
3. ขำดรำชกำรเกินกว่ำ 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันควร  

 

เข้ำข่ำยสำมลักษณะนี้ เรียกว่ำ ควำมผิดชัดแจ้ง ลงโทษได้เลย โดยไม่ต้องตั้งกรรมกำร 
เพื่อสอบสวนก็ได้ตำมระเบียบของรำชกำร ส่วนควำมผิดลักษณะอื่นๆก่อนที่จะท ำกำร 
ลงโทษ ต้องตั้งกรรมกำรสอบสวนควำมผิดเรื่องดังกล่ำวนั้นให้ชัดเจน ถูกต้องเสียก่อน 
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31.   กำรก ำหนดต ำแหน่งข้ำรำชกำรและวินัยของข้ำรำชกำร เป็นหน้ำที่ของส่วนใด 
      ก.  คุรุสภำ       ข.  ก.ค.ศ.     ค.  สภำกำรศึกษำ  ง.   กศจ  
 
32.   คณะกรรมกำรบุคคลระดับจังหวัดของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำคือข้อใด 
     ก.  อ.ก.ค.ศ.      ข.  อกศจ     ค.  กศจ   ง.   กพท 
 
33.  ผู้มีอ ำนำจส่ังบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย คือใคร 
     ก. เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
     ข. ผู้อ ำนวยกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
     ค. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ 
     ง. ศึกษำธิกำรจังหวัด โดยควำมเห็นชอบ ของ กศจ. 

 
34.  ผู้มีอ ำนำจส่ังบรรจุและแต่งตั้งให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งครู ไม่มีวิทยฐำนะ คือใคร 
     ก. เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน        ข.  ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
     ค. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  ง.  ศึกษำธิกำรจังหวัด 
 
35. ผู้มีอ ำนำจส่ังบรรจุแต่งตั้งครูช ำนำญกำร คือใคร 
     ก. เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน        ข.  ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
     ค. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  ง.  ศึกษำธิกำรจังหวัด 

 
36. ผู้มีอ ำนำจส่ังบรรจุแต่งตั้งครูช ำนำญกำรพิเศษ คือใคร 
     ก. เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน        ข.  ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
     ค. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  ง.  ศึกษำธิกำรจังหวัด 
 
37. ผู้มีอ ำนำจส่ังบรรจุแต่งตั้งครูเช่ียวชำญ คือใคร 
     ก. เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน        ข.  ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
     ค. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  ง.  ศึกษำธิกำรจังหวัด 
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38. ผู้มีอ ำนำจส่ังบรรจุแต่งตั้งครูเช่ียวชำญพิเศษ คือใคร 
ก. เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
ข. ผู้อ ำนวยกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ค. ศึกษำธิกำรจังหวัด โดยควำมเห็นชอบ ของ กศจ. 
ง. พระมหำกษัตริย์ทรงโปรดเกล้ำแต่งตั้ง เลขำธิกำร กพฐ ส่ังบรรจุ 

 
39. ผู้มีอ ำนำจแต่งตั้งกรรมกำรสอบสวนวินัยไม่ร้ำยแรงของครูผู้ช่วยคือใคร 

ก. ศึกษำธิกำรจังหวัด    
ข. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ค. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ   
ง. เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

40. ผู้มีอ ำนำจแต่งตั้งกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรงของครูผู้ช่วยคือใคร 
ก. ศึกษำธิกำรจังหวัด 
ข. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
ข. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ค. เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ง. คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 
41. ผู้มีอ ำนำจแต่งตั้งกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรงของครู ไม่มีวิทยฐำนะ คือใคร 

ก. ศึกษำธิกำรจังหวัด 
ข. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
ข. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ค. เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ง. คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 
42. ผู้มีอ ำนำจแต่งตั้งกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงของครู ไม่มีวิทยฐำนะ คือใคร 
        ก. ศึกษำธิกำรจังหวัด    ข.  ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  
        ข. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ    ค.  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
 
43.  กำรลงโทษทำงวินัยมีกี่ประเภท 
        ก.  2  ประเภท  ข.  3  ประเภท  ค.  4  ประเภท  ง.  5  ประเภท 
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44.  ข้อใด ไม่ใช่ โทษทำงวินัยของข้ำรำชกำรครู 
       ก. ภำคทัณฑ์  ข. ตัดเงินเดือน  ค. ให้ออก       ง. ไล่ออก 
 
45.  ข้อใดเป็นโทษทำงวินัยไม่ร้ำยแรง 
       ก. ภำคทัณฑ์  ข. ตัดเงินเดือน  ค. ลดเงินเดือน  ง. ถูกทุกข้อ 
 
46. ข้อใดเป็นโทษทำงวินัยร้ำยแรงที่สุด 
       ก. จ ำคุก   ข. ไล่ออก  ค. ให้ออก  ง. ปลดออก 

 
47. โทษทำงวินัยข้อใดต่ำงจำกข้ออื่น 
       ก. ตัดเงินเดือน  ข. ลดเงินเดือน  ค. ภำคทัณฑ์  ง. ปลดออก 
 
48. กำรลงโทษทำงวินัยที่ปรำกฏควำมผิดทำงวินัยเล็กน้อย คือ ข้อใด 
       ก.  ภำคทัณฑ์  ข.  ตัดเงินเดือน ค. ลดเงินเดือน  ง.  ท ำทัณฑ์บน 
 
49.  กรณีที่เห็นว่ำไม่ได้รับควำมเป็นธรรมถูกผู้บังคับบัญชำกลั่นแกล้ง จะต้องท ำอย่ำงไร  
       ก. ร้องทุกข์  ข. อุทธรณ์  ค. ฟ้องร้อง  ง. วิงวอน 
 
50.  กรณีถูกตั้งกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง ผู้ที่ถูกสอบสวนให้กระท ำกำรเช่นใด 
      ก.  ร้องทุกข์  ข.  อุทธรณ์  ค. ยื่นศำลปกครอง ง.  ยื่นค ำร้อง 
 
51. กรณีที่ถูกค ำส่ังลงโทษทำงวินัยจะต้องท ำอย่ำงไร 
      ก. ร้องทุกข์  ข. อุทธรณ์   ค. ฟ้องร้อง  ง. วิงวอน 
 
52.  ควำมผิดที่ปรำกฏชัดแจ้งโดยไม่ต้องมีกำรสอบสวนสอดคล้องกับข้อใด 
 ก.  ควำมผิดฐำนประมำทจนก่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง 
 ข.  ควำมผิดทำงวินัยข้ำรำชกำรที่จงใจกระท ำให้เกิดควำมเสียหำย 
 ค.  ควำมผิดทำงอำญำที่ศำลตัดสินจ ำคุกข้ำรำชกำรผู้กระท ำผิดนั้น 
 ง.  ควำมผิดที่ปรำกฏหลักฐำนและพยำยำนชัดเจนในกรณีกระท ำผิด 
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53.   ข้อใดต่อไปนี้เป็นควำมผิดที่ปรำกฏชัดแจ้งโดยไม่ต้องมีกำรสอบสวน 
 ก.  เป็นชู้กับคู่สมรสของผู้อื่นและจับได้คำหนังคำเขำ 
 ข.  มีกำรกระท ำควำมผิดโดยสมคบคิดร่วมกันถึงห้ำคน 
         ค.  ขำดรำชกำรติดต่อกันเกินกว่ำ 15 วันในครำวเดียว โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
 ง.  ลักทรัพย์ในสถำนที่รำชกำรมีประจักษ์พยำนเห็นและกล้องวงจรปิดจับภำพได้ชัด 
 
54.  ข้อใดต่อไปนี้ ไม่เป็นควำมผิดที่ปรำกฏชัดแจ้ง 
 ก.  ครูลวนลำมนักเรียนหญิงโดยมีเพ่ือนนักเรียนช่วยยืนยันเปน็พยำนในกำรกระท ำ 
         ข.  ศำลอำญำมีค ำส่ังจ ำคุกเป็นเวลำ 1 ปี และไม่รอลงอำญำในกำรกระท ำผิดทำงอำญำ 
         ค.  ท ำควำมผิดเพียงเล็กน้อยและรู้สึกส ำนึกจึงได้ท ำหนังสือรับสำรภำพควำมผิดนั้นแล้ว 
         ง.  ขำดรำชกำรติดต่อกันเกินกว่ำสิบห้ำวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรในกำรขำดรำชกำร 
 
55.  ข้อใดเป็นกำรประพฤติช่ัวอย่ำงร้ำยแรงของข้ำรำชกำร 
       ก.  ละทิ้งหน้ำที่รำชกำร    ข.  ทุจริตในหน้ำที่กำรงำน 
       ค.  ท ำร้ำยเพื่อนร่วมงำนบำดเจ็บ   ง.  เมำสุรำครองสติไม่ได้ในที่ชุมชน 
 
56.  ข้อใดไม่ใช่กำรพิจำรณำกำรประพฤติช่ัวของข้ำรำชกำร 
       ก.  เจตนำในกำรกระท ำ    ข.  ต ำแหน่งหน้ำที่ของผู้ประพฤตินั้น 
       ค.  ควำมรุนแรงที่เกิดจำกผลของกำรกระท ำ ง.  กระแสของสังคมต่อกำรกระท ำนั้น 
 
57.  อยู่ในสถำนที่รำชกำรแต่ไม่สนใจ ไม่ปฏิบัติรำชกำรตำมหน้ำที่ หมำยควำมว่ำอะไร  
       ก. ทอดทิ้งหน้ำที่รำชกำร    ข. ละทิ้งหน้ำที่รำชกำร 
       ค. เพิกเฉยต่องำนรำชกำร              ง. ละเว้นกำรปฏิบัติรำชกำร 
 
58.  กรณี ก.ค.ศ.ตัดสินควำมผิดวินัยไปแล้วครูที่ไม่พอใจผลกำรตัดสินมีสิทธิ์ด ำเนินกำรอย่ำงไร 

ก. ยืนอุทธรณซ์้ ำอีกรอบ    ข. ยื่นร้องทุกข์ต่อรัฐมนตรี  
ค. ฟ้องร้องต่อศำลปกครอง   ง. ร้องทุกข์ต่อศำลปกครอง 

 
59.  กรณีควำมผิดใด หำกพิจำรณำสอบสวนและตัดสินแล้วจะถูกลงโทษทำงวินัยร้ำยแรง 
      ก.  รำยงำนข้อมูลเท็จต่อผู้บังคับบัญชำ  ข.  เมำสุรำจนชำวบ้ำนเอือมระอำ 
      ค.  ประพฤติท ำนองชู้สำวในที่ท ำงำน  ง.  ดูถูกเหยียดหยำมนักเรียนที่สอน 
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60.   กำรกระท ำข้อใด หำกพิจำรณำควำมผิดจริง จะถูกลงโทษวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง 
       ก.  บอกข้อสอบนกัเรียนโดยแลกกับเงินจำกผู้ปกครอง 
       ข.  เมำสุรำขณะปฏิบัติรำชกำร 
       ค.  อำละวำดกับเพื่อนร่วมงำนในงำนเล้ียงแต่งงำน 
       ง.  คัดลอกผลงำนทำงวิชำกำรเพื่อเล่ือนต ำแหน่ง 
 
61.  กรณีควำมผิดที่ถูกลงโทษทำงวินัยไล่ออกสถำนเดียวและไม่มีกำรลดโทษ 
        ก.  ละทิ้งหน้ำที่รำชกำรเกิดควำมเสียหำย    ข.  กรณีกำรทุจริต คอรัปชั่น 
        ค.  กำรพยำยำมล่วงละเมิดทำงเพศผู้เรียน     ง.  ควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติด 
 
62.   ข้อใดต่อไปนี้เป็นกำรประพฤติผิดวินัยข้ำรำชกำรอย่ำงร้ำยแรงที่สุด 
        ก.   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนแอบน ำเงินโครงกำรกิจกรรม 2,000 บำทไปใช้ส่วนตัว 
        ข.   ครูเวรแอบงีบหลับขณะอยู่ในห้องอยู่เวร บังเอิญเกิดไฟไหม้ห้องพัสดุเสียหำย 
        ค.   รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชอบพูดยุแหย่ให้ครูบำงคนแตกคอกันเองในที่ท ำงำน 
        ง.   ครูพลศึกษำใกล้เกษียณพยำยำมจีบและหยอกเย้ำนักศึกษำฝึกสอนในโรงเรียน 
 
63.   ข้อใดไม่สำมำรถน ำมำพิจำรณำในกำรด ำเนินกำรทำงวินัยข้ำรำชกำรได้ 
        ก.    หนังสือรับสำรภำพ              ข.   บัตรสนเท่ห์ไม่ลงลำยมือชื่อ 
        ค.    ค ำร้องเรียนจำกผู้ใต้บังคับบัญชำ             ง.   น ำมำพิจำรณำวินัยได้ทุกข้อ 
 
 64. ข้อใดกล่ำวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวินัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
       ก.  ผู้บังคับบัญชำต้องเสริมสร้ำงให้ผู้ใต้บังคับบัญชำมีวินัย 
       ข.  ครูผู้ช่วยท ำผิดกรณีวินัยลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
            อำจจะถูกพิจำรณำสถำนโทษหรือกำรลงโทษเบำกว่ำครูช ำนำญกำรพิเศษ 
       ค.  กำรถูกสั่งลงโทษทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงกับข้ำรำชกำรคนใดแล้ว  หำกว่ำคนๆนั้น 
            ได้ออกจำกรำชกำรไปแล้ว ถือว่ำงดเว้นกำรลงโทษทำงวินัยกับข้ำรำชกำรคนนั้น 
       ง.   ควำมผิดวินัยของข้ำรำชกำรมีอำยุควำม หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรทำงวินัยในกรอบ 
            ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมระเบียบ ก.ค.ศ.  ก็ถือว่ำพ้นผิดจำกกรณีควำมผิดวินัยนั้นได้ 
 
65.  ข้ำรำชกำรรับจ้ำงไปสอบบรรจุเข้ำรับรำชกำรแทนผู้อื่นโทษที่จะได้รับ คือ ข้อใด  

ก. ภำคทัณฑ์  ข. ลดเงินเดือน  ค. ปลดออก          ง. ไล่ออก 
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66.  กำรพยำยำมล่อลวง โน้มน้ำว ขอมีเพศสัมพันธ์กับนักเรียนในกำรดูแล มีโทษสถำนใด 
 ก.  ภำคทัณฑ์  ข.  ตัดเงินเดือน ค.  ลดเงินเดือน ง.  ไล่ออก 
 
67.  หำกได้รับค ำส่ังลงโทษทำงวินัยวันที่ 12 มกรำคม จะยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้ถึงวันที่เท่ำไร 
 ก. 31 มกรำคม  ข. 11 กุมภำพันธ ์  ค. 12  มีนำคม       ง.  ภำยใน 90 วัน 
 
68.  เมื่อเห็นว่ำค ำส่ังของผู้บังคับบัญชำจะท ำให้เกิดควำมเสียหำยกับทำงรำชกำร ต้องท ำอย่ำงไร 
      ก. ท ำตำมค ำส่ังทันที            ข. เสนอผู้บังคับบัญชำยกเลิกค ำส่ังนั้น 
      ค. ไม่ปฏิบัติตำมค ำส่ังนั้น   ง. เสนอให้ผู้บังคับบัญชำทบทวนค ำส่ัง    
    
69.  ครูช ำนำญกำรถูกกรรมกำรสอบสวนระบุควำมผิดในข้อหำคัดลอกผลงำนทำงวิชำกำร 
      ของผู้อื่นและถูกลงโทษทำงวินัยตำมข้อกล่ำวหำครูคนดังกล่ำวจะต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร 

ก. ร้องทุกข์ต่อศำลปกครอง   ข.  ร้องทุกข์ต่อ กศจ. 
ค.  อุทธรณ์ต่อ กศจ.    ง.  อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. 
 

70.  กำรกระท ำผิดข้อใดที่สำมำรถงดโทษเปล่ียนเป็นว่ำกล่ำว ตักเตือนได้ 
 ก.  ดูหมิ่น เหยียดหยำม เพื่อนร่วมงำน   
         ข.  ละทิ้งหน้ำที่รำชกำรก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่รำชกำร 
  ค.  รำยงำนข้อมูลเท็จต่อผู้บังคับบัญชำก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่รำชกำร 
         ง.   ไม่สำมำรถงดโทษได้ในข้อที่กล่ำวมำ 
 
 
 

31. ข 36. ง 41. ก 46. ข 51. ข 56. ค 61. ข 66. ง 
32. ค 37. ง 42. ข 47. ง 52. ค 57. ก 62. ก 67. ข 
33. ง 38. ง 43. ก 48. ก 53. ค 58. ค 63. ข 68. ง 
34. ง 39. ค 44. ค 49. ก 54. ก 59. ก 64. ง 69. ง 
35. ง 40. ก 45. ง 50. ก 55. ข 60. ค 65. ง 70. ก 
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  รวมข้อสอบเกี่ยวกับคณะกรรมการหรือส่วนราชการต่างๆทางการศึกษา 
   
   ปรำกฏเนื้อหำในพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู 
   และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พระรำชบัญญัติเกี่ยวกับ กศน และงำนเกี่ยวกับกำรศึกษำพิเศษ 
 
1.  พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ ฉบับที่ 4  พ.ศ. 2562 ได้ก ำหนดให้กระทรวงศึกษำธิกำร 
      มีคณะบุคคลหลักกี่องค์คณะ 
        ก.  2  คณะ  ข.   3  คณะ  ค.  4  คณะ  ง.  5  คณะ 
 
2.   กำรเสนอแผนกำรศึกษำแห่งชำติเป็นอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรใด 
        ก.  คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน        ข.  คณะกรรมกำรสภำกำรศึกษำ 
        ค.  คณะกรรมกำรนโยบำยและพัฒนำกำรศึกษำ      ง.  คณะกรรมกำรคุรุสภำ  
  
3.  ข้อใดหมำยถึงเสนำธิกำรทำงกำรศึกษำ 
        ก.  คณะกรรมกำรคุรุสภำ   ข.   คณะกรรมกำรสภำกำรศึกษำ 
        ค.  คณะกรรมกำรปฏิรูปกำรศึกษำ  ง.   คณะกรรมกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
 
4. ประธำนคณะกรรมกำรสภำกำรศึกษำ คือข้อใด 
        ก.  ผู้ทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง  ข.   ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
        ค.  เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ   ง.   รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร   
 
5.  กรรมกำรและเลขำนุกำร คณะกรรมกำรสภำกำรศึกษำคือข้อใด 
        ก.  เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ        ข.  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
        ค.  ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร        ง.  รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
 
6.  ข้อใดมีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูในกระทรวงศึกษำธิกำร 
       ก. คปภ  ข. ก.ค.ศ.  ค. กศจ.  ง. อกศจ. 
 

       เฉลย   ข้อ  1. ข     2.  ข    3. ข   4.  ง    5.  ก    6. ข 
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7. ประธำน ก.ค.ศ. คือ ใคร 
ก. รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  ข. ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
ค. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับกำรคัดเลือก  ง. ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 

 
8.  ข้อใดเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
         ก.  ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร   ข.  เลขำธิกำร ก.ค.ศ. 
         ค.  บุคคลที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง   ง.  เลขำธิกำร กพฐ  

 
9.   คณะกรรมกำรใดมีหน้ำที่ในกำรก ำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจกำรของสถำนศึกษำ 
         ก.  คณะกรรมกำรโรงเรียน   ข.  คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 ค.  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน       ง.  คณะกรรมกำรก ำกับกำรสถำนศึกษำ 
 
10.  ส่วนรำชกำรใดดูแลงำนด้ำนกำรศึกษำพิเศษ 
         ก.  ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำพิเศษ  ข.   ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 
         ค.  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำพิเศษ ง.   ส ำนักงำนกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ 
 
11.  ส ำนักงำน กศน  สังกัดส่วนรำชกำรใด 
         ก.  สพฐ          ข. สป.ศธ.               ค.  สกศ  ง.  สอศ  
 
12. หน่วยงำนที่มีหน้ำที่ในกำรส่งเสริมมำตรฐำนวิชำชีพครู คือ ข้อใด  
         ก. กศจ.  ข. สพฐ.  ค.  ก.ค.ศ.  ง. คุรุสภำ 
 
13.  สมศ ย่อมำจำกอะไร 
       ก.  ส ำนักงำนส่งเสริมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
       ข.  ส ำนักงำนส่งเสริมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
       ค.  ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
       ง.   ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) 
 
  เฉลย   ข้อ  7. ก     8.  ข    9. ค   10.  ข    11.  ข    12. ง   13.  ง 
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14.  สมศ  มีสถำนะเป็นอะไร 
        ก.  ส่วนรำชกำรสังกัด สพฐ   ข.  องค์กำรมหำชน 
        ค.  ส่วนรำชกำรในก ำกับของรัฐมนตรี  ง.  นิติบุคคลในก ำกับกระทรวงศึกษำธิกำร  
 
15. สทศ. มีหน้ำที่หลักคืออะไร 

ก. ประเมินคุณภำพภำยใน   ข. ประเมินคุณภำพภำยนอก  
ค. ท ำกำรทดสอบระดับชำติ   ง. กำรส่ือสำรผ่ำนเทคโนโลยี 
 

16.  องค์กำรมหำชนที่อยู่ในก ำกับของกระทรวงศึกษำธิกำรมีกี่องค์กำร 
        ก.  3  องค์กำรมหำชน    ข.   4  องค์กำรมหำชน 
        ค.  5  องค์กำรมหำชน    ง.   6  องค์กำรมหำชน  
 
17.  คณะบุคคลใดเป็นองค์คณะบุคคลอิสระที่มีบทบำทส ำคัญในกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำ 
     เพื่อปฏิรูปกำรศึกษำที่ตั้งขึ้นตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 

ก. กอปศ  ข. สพฐ   ค. กศจ   ง. สกศ 
 

18.  อดีตประธำนคณะกรรมกำรอิสระเพื่อกำรปฏิรูปกำรศึกษำ คือ ข้อใด 
ก. พลเอกประยุทธ ์จันทร์โอชำ   ข. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ  
ค. นำยแพทย์ธีระเกียรต ิเจริญเศรษฐศิลป์ ง. นำยจรัส สุวรรณเวลำ 
 

19. ผู้บังคับบัญชำของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำคือข้อใด  
ก. ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด   ข. ศึกษำธิกำรจังหวัด 
ค. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  ง. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 

20.  ข้อใดต่อไปนี้เป็นประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 ก. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  ข.  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ค. ตัวแทนผู้ปกครอง   ง.  ตัวแทนผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

 
   เฉลย   14. ข    15.  ค     16.  ง     17. ก     18.  ง     19.  ค     20. ข  
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21. กำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรบรรจุ แต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ก. คณะกรรมกำรนโยบำยและพัฒนำกำรศึกษำ 
ข. คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ค. คณะกรรมกำรขับเคล่ือนกำรปฏิรูปกำรศกษำในภูมิภำค 
ง. คณะอนุกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนในกระทรวงศึกษำธิกำร 

 
22. มีอ ำนำจเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลที่ไม่ใช่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ก. คณะกรรมกำรนโยบำยและพัฒนำกำรศึกษำ 
ข. คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ค. คณะกรรมกำรขับเคล่ือนกำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำค 
ง. คณะอนุกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนในกระทรวงศึกษำธิกำร 
 

23. ยกย่อง เชิดชูเกียรติ สร้ำงสรรค์ จรรโลง ส่งเสริมวิชำชีพครู  
ก. สภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ข. คณะกรรมกำรขับเคล่ือนกำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำค 
ค. คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ง. คณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 
24. ประธำนคณะกรรมกำรข้อใดต่อไปนี้ต่ำงจำกพวก 

ก. คณะกรรมกำรนโยบำยและพัฒนำกำรศึกษำ 
ข. คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ค. คณะกรรมกำรขับเคล่ือนกำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำค 
ง. คณะอนุกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนในกระทรวงศึกษำธิกำร 
 
 

เฉลย    21.   ข     22.  ง  (นี่แหล่ะที่เรียกว่ำ อ.ก.พ.  กระทรวงฯ)      23.   ก  (นี่คือ คุรุสภำ) 
  24.   เฉลย  ก  มีนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนกรรมกำร 
         ส่วนข้ออื่นๆ มีรัฐมนตรีว่ำกำรกำรศึกษำศึกษำธิกำร เป็นประธำนหมดเลย 
         ได้แก่  ก.ค.ศ.     คปภ    และ  อ.ก.พ. กระทรวงฯ  ตำมล ำดับ 
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1. กำรศึกษำ หมำยถึง ข้อใด 
    ก.  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน                  
    ข.  กระบวนกำรเรียนรู้เพื่อควำมเจริญงอกงำม 
    ค.  กระบวนกำรพัฒนำควำมรู้ให้กับประชำชน                
    ง.  กระบวนกำรเรียนกำรสอนและส่งเสริมพัฒนำ 
 
2. ข้อใดไม่จัดเป็นบุคลำกรวิชำชีพ 
    ก. ครู                        ข. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
    ค. ผู้บริหำรกำรศึกษำ     ง. อำจำรย์มหำวิทยำลัย 
 
3. ข้อใดไม่ใช่บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   ก.  ครู            
   ข.  ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
   ค.  ผู้อ ำนวยกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   ง.   ศึกษำนิเทศก์ 
 
4.  สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำรูปแบบใดได้ 
   ก.  จัดได้เฉพำะกำรศึกษำในระบบ 
   ข.  จัดได้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเท่ำนั้น 
   ค.  จัดให้ครบทุกรูปแบบของระบบกำรศึกษำ 
   ง.  จัดได้หลำกหลำยรูปแบบตำมควำมเหมำะสม 
 
5.  ส่วนรำชกำรใดไม่มีองค์คณะบุคคลหรือ 
    คณะกรรมกำรในกระทรวงศึกษำธิกำร 

ก. ส ำนักงำนปลัดกระทรวง 
ข. ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ 
ค. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ง. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

6.  กำรศึกษำแบ่งออกเป็นกี่รูปแบบ 
   ก.  2  รูปแบบ                 
   ข.  3  รูปแบบ 
   ค.  4  รูปแบบ                  
   ง.   5  รูปแบบ 
 
7. กำรศึกษำภำคบังคับกี่ปี 
    ก. 6 ปี             ข. 9 ปี 
    ค. 12 ปี           ง. 15 ปี  
 
8. กำรขั้นศึกษำขั้นพื้นฐำนกี่ปี 
    ก. ไม่น้อยกว่ำ 6 ป ี
    ข. ไม่น้อยกว่ำ 9 ป ี
    ค. ไม่น้อยกว่ำ 12 ปี                      
    ง.  ไม่น้อยกว่ำ 15 ปี 
 
9. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบกำรศึกษำ 
   ก.  กำรศึกษำในระบบ                          
   ข.  กำรศึกษำนอกระบบ 
   ค.  กำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
   ง.  กำรศึกษำตลอดชีวิต 
 
10. เด็กไทยต้องเข้ำรับกำรศึกษำ 
     ภำคบังคับเมื่อไร 
  ก.  เมื่ออำยุย่ำงเข้ำปีที่ 7 
  ข.  เมื่อเด็กมีควำมพร้อม 
  ค.  เมื่อเริ่มเข้ำชั้นอนุบำล 
  ง.  เมื่ออำยุถึงวัยเรียนรู้ได้ 

 

เฉลย   1.  ข   2. ง   3. ก    4. ง    5. ก   6. ข   7. ข   8. ค   9. ง   10. ก 

แนวข้อสอบกฎหมายทางการศึกษา 
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11. กฎหมำยฉบับใดเป็นกฎหมำยแม่บททำงกำรศึกษำของประเทศไทย 
 ก. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ 
 ข. พระรำชบัญญัติสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 ค. พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
 ง. พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 
12. กำรแก้ไขพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ ครั้งที่ 4 มีสำเหตจุำกข้อใด 
 ก. กำรแยกงำนด้ำนศิลปะ วัฒนธรรมไปจัดต้ังกระทรวงวัฒนธรรม 
 ข. กำรยุบรวมเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ 
 ค. กำรแก้ไขงำนให้สอดคล้องกับส่วนรำชกำรที่เปล่ียนไปจำกกำรแยกอุดมศึกษำ 
 ง. กำรปรับปรุงและเปล่ียนแปลงหลักสูตรกำรศึกษำเพื่อรองรับประชำคมอำเซียน 
 
13. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบของกำรจัดกำรศึกษำตำม พ.ร.บ.กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 
    ก. กำรศึกษำในระบบ   ข. กำรศึกษำนอกระบบ 
    ค. กำรศึกษำตำมอัธยำศัย  ง. กำรศึกษำตลอดชีวิต 
 
14. ข้อใดกล่ำวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบกำรศึกษำในประเทศไทย 
 ก. กำรศึกษำภำคบังคับจ ำนวน 9 ปี 
 ข. กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจ ำนวน 12 ปี 
 ค. จบกำรศึกษำภำคบังคับคือชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  
 ง. จบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนคือชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
 
15. เด็กชำยแดงเกิด วันที่ 1 มกรำคม 2550 จะเข้ำรับกำรศึกษำภำคบังคับปีใด 
 ก. พ.ศ. 2556  ข. พ.ศ. 2557   ค. พ.ศ. 2558  ง. พ.ศ. 2559 
 
16.  เด็กหญิงดำว เกิดวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2550  เขำจะส ำเร็จกำรศึกษำภำคบังคับปีใด 
 ก. พ.ศ. 2557  ข. พ.ศ. 2562  ค. พ.ศ. 2563  ง. พ.ศ. 2566 

 
17. ข้อใดหมำยถึง ผู้สอน ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ 
    ก. ครู และ อำจำรย์        ข. ครู และคณำจำรย์ 
    ค. ข้ำรำชกำรครู        ง. ครูผู้ช่วย และ ครู 
 
เฉลย   11. ก      12. ค      13. ง     14. ข      15. ข     16. ง     17. ข  
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18. กำรศึกษำที่มีควำมยืดหยุ่นในกำรก ำหนดจุดมุ่งหมำย รูปแบบ วิธีกำรจัดกำรศึกษำ      
     และระยะเวลำในกำรจัดกำรศึกษำ คือข้อใด 
    ก. Formal Education   ข. Informal Education  
    ค. non-Formal Education  ง. Long-life  Education  
 
19. ข้อใดไม่จัดเป็นกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
    ก. ก่อนประถม  ข. ประถมศึกษำ    ค. มัธยมศึกษำ  ง.  อุดมศึกษำ 
 
20. กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้ยึดตำมข้อใด 
     ก. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ      ข. จ ำนวนสถำนศึกษำ 
     ค. ศักยภำพผู้เรียน          ง. ควำมสนใจของผู้เรียน 
 
21. กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนแบ่งตำมข้อใด 
     ก. ก่อนประถมศึกษำ ประถม และมัธยม ข. ประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ 
     ค. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมและมัธยม ง. อนุบำล ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ 

 
22. กำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรศึกษำไปยังสถำนศึกษำข้อใดถูกต้อง 
    ก. วิชำกำร งบประมำณ งำนบุคคล บริหำรทั่วไป 
    ข. วิชำกำร อ ำนวยกำร งำนบุคคล บริหำรทั่วไป 
    ค. วิชำกำร กิจกำรนักเรียน งำนบุคคล งบประมำณ 
    ง. วิชำกำร งบประมำณ งำนบุคคล กิจกำรนักเรียน 
 
23.  ข้อใดไม่ได้จัดเป็นคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
    ก.  ผู้แทนครู         ข.  ผู้ทรงคุณวุฒิ       ค.  ผู้แทนนักเรียน      ง.  ผู้แทนผู้ปกครอง        

 
24.   ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำได้เป็นกรรมกำรใดในคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
         ก.  ประธำนกรรมกำร    ข.   เลขำนุกำร 
  ค.  กรรมกำร     ง.   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
25.   ข้อใดไม่จัดเป็นแหล่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
         ก.  ห้องสมุดประชำชน        ข.  โรงเรียน      ค.  สวนสำธำรณะ     ง.  อุทยำน 
 
เฉลย   18. ค    19. ง   20. ก    21.  ค    22. ก    23. ค    24. ง    25. ข 
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26.   กำรพัฒนำสำระและกระบวนกำรเรียนรู้ตำมหลักของกำรจัดกำรศึกษำที่ก ำหนดใน พ.ร.บ. 
       กำรศึกษำแห่งชำติต้องเป็นไปลักษณะใด 
        ก.  เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง    ข.  เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
        ข.  ให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วม   ง.  ตอบสนองทุกควำมต้องกำร 
 
27.   บิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครองสำมำรถจัดให้ผู้อยู่ในควำมดูแลได้รับกำรศึกษำนอกเหนือจำก 
       กำรศึกษำภำคบังคับได้ตำมข้อใด 
        ก.  ตำมควำมต้องกำร    ข.  ตำมควำมพร้อมของครอบครัว 
        ค.  ตำมศักยภำพของผู้เรียน   ง.  ตำมควำมเหมำะสม 
 
28.   ข้อใดไม่ใช่สิทธิประโยชน์ของบิดำ มำรดำ หรือ ผู้ปกครองที่พึงได้รับด้ำนกำรศึกษำ 
    ก.  กำรสนับสนุนจำกรัฐ ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรเล้ียงดูบุตร 
    ข.  เงินอุดหนุนจำกรัฐส ำหรับจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตำมกฎหมำยก ำหนด 
    ค.  เงินส ำหรับกำรเรียนฟรีควำมนโยบำยเรียนฟรี 15 ปี ของรัฐบำล 
    ง.  กำรลดหย่อนหรือยกเว้นภำษีส ำหรับค่ำใช้จ่ำยทำงกำรศึกษำ 
 
29.  กำรประกำศใช้ พ.ร.บ. กำรศึกษำแห่งชำติ ฉบับที่ 4  ท ำให้องค์คณะบุคคลหลักใน 
      กระทรวงศึกษำธิกำรมีกี่องค์กร 
         ก.  2  คณะ  ข.   3  คณะ  ค.  4  คณะ  ง.  5  คณะ 
 
30.  ผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ ฉบับที่ 4  พ.ศ. 2562 คือข้อใด 
         ก.  นำยกรัฐมนตรี           ข.  รองนำยกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมำย 
         ค.  ปลัดระทรวงศึกษำธิกำร    ง.  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
 
     เฉลย   26. ก    27. ข    28. ค    29.  ข    30. ง     

      
      ข้อสังเกตค าตอบ  อย่างเช่นข้อ  26 – 28  เป็นข้อค าถามที่ต้องใช้ค าตอบจากกฎหมาย 
     บัญญัติ มาตรา 8, 11, 13  ตามล าดับ ซึ่งต้องตอบตามกฎหมายก าหนดไว้ตรงตัวเลยนะ 
     หากเราใช้ดุลยพินิจคิดวิเคราะห์เอาเองมีโอกาสได้ค าตอบที่คลาดเคล่ือนจากเฉลยนั่นเอง 
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31. ข้อใดกล่ำวถูกต้องเกี่ยวกับบทบญัญัติกำรจัดกำรศึกษำอบรมทั้งภำครัฐและเอกชน 
ก.  ให้เกิดควำมรู้คู่คุณธรรม        ข.  ให้เกิดทักษะและประสบกำรณ์ 
ค.  ให้เกิดควำมรู้คู่ทักษะอำชีพ        ง.   ให้เกิดควำมรู้และทักษะ ประสบกำรณ์ 

 
32. กำรปรับปรุงกำรศึกษำต้องท ำให้สอดคล้องกับข้อใด 

ก. กฎหมำยรัฐธรรมนูญ         ข.   พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  
ค.  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม       ง.   แผนกำรศึกษำแห่งชำติ 

 
33. ข้อใดกล่ำวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อก ำหนดกำรจัดกำรศึกษำและปรับปรุงกำรศึกษำไทย 

ก. สนับสนุนกำรค้นคว้ำวิจัยในศิลปวิทยำกำรต่ำงๆ  
ข. พัฒนำองค์ควำมรู้และกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
ค. เร่งรัดพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพื่อกำรพัฒนำประเทศ  
ง. สร้ำงเสริมควำมรู้และปลูกฝังจิตส ำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรเมืองกำรปกครองในระบอบ

ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
34.  กระบวนกำรเรียนรู้ต้องปลูกฝังจิตส ำนึกที่ถูกต้องด้ำนใด 
      ก.  กำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
      ข.  รักษำ ส่งเสริมสิทธิ หน้ำที่ เสรีภำพ ควำมเคำรพกฏหมำย ควำมเสมอภำค 
      ค.  รักษำผลประโยชน์ของประเทศชำติ ส่งเสริม ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรมของชำติ 
      ง.   ถูกต้องทุกข้อ  
 
35.  แนวกำรจัดกำรศึกษำ ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ ข้อใดไม่ถูกต้อง 
      ก.  กำรจัดกำรศึกษำถือว่ำผู้เรียนส ำคัญที่สุด 
      ข.  ยึดหลักผู้เรียนทุกคนสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำได้ 
      ค.  กระบวนกำรศึกษำต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำตำมธรรมชำติ 
      ง.  กำรจัดกำรศึกษำต้องเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพด้วยทรัพยำกรที่เหมำะสม 
 

    เฉลย   31. ก    32. ค    33. ข    34.  ง    35. ง   
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36.  ศูนย์บริกำรช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิกำรและเด็กซึ่งมีควำมต้องกำรพิเศษ 
      หมำยถึงข้อใด 
     ก.  ศูนย์กำรเรียน     ข.   สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย 
     ค.  โรงเรียนแรกเริ่ม    ง.   สถำนธนำนุบำลเด็กพิเศษ 
 
37.  ข้อใดกล่ำวไม่ใช้แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำในลักษณะจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนจำก 
      ประสบกำรณ์จริง ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ 
       ก.  ฝึกปฏิบัติให้ท ำได้ คิดเป็น ท ำเป็น  ข.  รักกำรอ่ำน 
       ค.  ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง   ง.  เกิดกำรใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
 
38.  ข้อใดไม่ใช่แหล่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
       ก.  พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์   ข.  โรงเรียนและศูนย์กำรเรียนรู้ 
       ค.  ศูนย์กำรกีฬำและนันทนำกำร  ง.  สวนพฤษศำสตร์และอุทยำน 
 
39.  คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนก ำหนดหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
       เพื่อเป้ำหมำยต่ำงๆ ยกเว้นข้อใด 
       ก. เพื่อควำมเป็นไทย    ข.   เพื่อควำมเป็นพลเมืองที่ดีของชำติ 
       ค.  เพื่อควำมรู้คู่คุณธรรม   ง.   เพื่อกำรประกอบอำชีพและศึกษำต่อ 
 
40.  ข้อใดไม่ใช่อ ำนำจหน้ำที่ของสภำกำรศึกษำ ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ 
      ก.  พิจำรณำเสนอแผนกำรศึกษำ   ข.  พิจำรณำเสนอนโยบำยและมำตรฐำน 
      ค.  ด ำเนินำกรประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ง.  พิจำรณำเสนอแนะวินัยข้ำรำชกำรครู 
 

 
    เฉลย   36.  ข   37. ค    38.  ข    39.  ค   40. ง 
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ข้อสอบ ม.บูรพำ ออกสอบ กับ ม.สวนดุสิต มีควำมต่ำงกันอยู่บ้ำงพอควร 
ม.บูรพำ มีแนวควำมรอบรู้ที่หลำกหลำยอยู่จ ำนวนไม่น้อย แต่ว่ำหำกเป็น 
ข้อสอบพวกกฎหมำยกำรศึกษำ หรือหลักสูตร นี่จะออกแบบตรงๆเลยนะ 
ถ้ำเรียนรู้อะไรพวกนั้นได้ ก็จะท ำคะแนนได้ดีมำกๆ ดูตัวอย่ำงข้อสอบจริง 

 

 

แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สอบทอ้งถิ่น    โดย  ม.บูรพำ 
 

1.  นักวิชำกำรศึกษำ ระดับปฏิบัติกำร เทียบได้เท่ำกับข้ำรำชกำรครูตำมข้อใด 
     ก.  อำจำรย์ 1 ระดับ 3    ข.  ครูผู้ช่วย 
     ค.  ครู  ไม่มีวิทยฐำนะ    ง.  ครู  วิทยฐำนะครูช ำนำญกำร 
 
 2.  ข้อใดกล่ำวถูกต้องเกี่ยวกับต ำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำ 
     ก.  ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร  สำยงำน  วิชำกำรศึกษำ 
     ข.  ต ำแหน่งประเภททั่วไป  สำยงำน  นักวิชำกำรศึกษำ 
     ค.  ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร  สำยงำน  สนับสนุนกำรศึกษำ 
     ง.  ต ำแหน่งประเภทนักวิชำกำร  สำยงำน  กำรศึกษำ 
 

3.   ข้อใดไม่ใช่ลักษณะงำนตำมหน้ำที่นักวิชำกำรศึกษำ 
      ก. เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรต่ำงๆตำมที่ได้รับแต่งตั้ง 
      ข. เสนอแนะเกี่ยวกับกำรศึกษำและกำรส่งเสริมกำรวิจัยกำรศึกษำ 
      ค. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย วำงแผน กำรแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ 
      ง. เสนอแนะเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เทคนิค วิธีสอนให้กับครูและคณำจำรย์ 
 
4.   นักวิชำกำรศึกษำ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำมำรถมีระดับสูงสุดได้ตำมข้อใด 
      ก.  ระดับช ำนำญกำรพิเศษ   ข.   ระดับเชี่ยวชำญงำน 
      ค.  ระดับเชี่ยวชำญ    ง.   ระดับเชี่ยวชำญพิเศษ  
 
      เฉลย   1. ข    2. ก    3. ง   4.  ค 
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   ข้อสอบจริง ออกโดย ม.บูรพา ที่รวบรวมมำในต ำแหน่ง “นักวิชาการศึกษา” ที่ใช้สอบ 
   ในปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2560 เป็นข้อสอบจริงๆที่รวบรวมจำกผู้เข้ำสอบหลำยท่ำน  
 
5.  ข้อใดคือควำมหมำยของกำรศึกษำ ตำม พ.ร.บ. กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 
    ก. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรที่ก ำหนดไว ้
    ข. กำรเรียนรู้เพ่ือให้รู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงของโลก 
    ค. กำรเรียนกำรสอนเพ่ือพัฒนำศักยภำพของบุคคลและสังคม 
    ง. กระบวนกำรเรียนรู้เพื่อควำมเจริญงอกงำมของบุคคลและสังคม 
 
6.  จุดมุ่งหมำยของกำรศึกษำ ตำม พ.ร.บ. กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 คือข้อใด 
    ก.  เพื่อพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
    ข.  เพือ่ให้กำรศึกษำของคนไทยยกระดับคุณภำพชีวิตให้มีควำมรู้ คู่คุณธรรม มีจริยธรรม  
         พร้อมทั้งสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในกำรเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
    ค. เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ที่สมบูรณ์ทั้งด้ำนวิชำกำร ทำงโลก ทำงคุณธรรม จริยธรรม  
        สอดคล้องกับแผนกำรศึกษำแห่งชำติและแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
    ง.  เพื่อพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ ควำมรู้และ 
        คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในกำรด ำเนินชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำง 
        มีควำมสุข 
 
7.  กฎหมำยฉบับใดเป็นกฎหมำยแม่บททำงกำรศึกษำของประเทศไทย 
    ก. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ 
    ข. พระรำชบัญญัติสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    ค. พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
    ง. พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 
8.  พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ ฉบับปัจจุบัน เป็นกำรแก้ไขฉบับที่เท่ำไหร่ 
    ก.  ฉบับที่ 1     ข.  ฉบับที่ 2  
    ค.  ฉบับที ่3     ง.  ฉบับที่ 4 
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ข้อที่ 8 เป็นข้อสอบจริงในปี 2560 (ณ ตอนนั้น คือจะเฉลย ข้อ ค นะ) แต่ว่ำ ณ ปัจจุบัน 
หรือถ้ำใช้ในปี 2562 ต้องเฉลยว่ำ ข้อ ง  (คือปัจจุบันนี้ มีกำรแก้ไขเพรำะได้แยกงำนด้ำน 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ออกไปจำกกระทรวงศึกษำธิกำร จึงต้องปรับแก้ 
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ ในเดือน พ.ค. 2562 ดังนั้น ถ้าสอบปี 2564 ให้ตอบ 
ข้อ ง ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2562  (แต่ ณ ตอนปี 2560 จะเฉลยว่ำ ข้อ ค นั่นเอง โอเคเนำะ) 
 
9.  ตำม พ.ร.บ. กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 กำรจัดกำรศึกษำมีกี่รูปแบบ 
    ก.  2  รูปแบบ    ข.   3   รูปแบบ 
    ค.  4  รูปแบบ    ง.   5   รูปแบบ 
 
10.  รัฐจัดกำรศึกษำได้กี่รูปแบบ 
     ก.  รูปแบบเดียว    ข.  อย่ำงน้อยหนึ่งรูปแบบ 
     ค.  สำมรูปแบบ    ง.  รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสำมรูปแบบ 
  
11. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบของกำรจัดกำรศึกษำตำมพ.ร.บ.กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 
     ก. กำรศึกษำในระบบ    ข. กำรศึกษำนอกระบบ 
     ค. กำรศึกษำตำมอัธยำศัย    ง. กำรศึกษำตลอดชีวิต 
 
12. ข้อใดไม่ใช่รปูแบบของกำรจัดกำรศึกษำ  
     ก.  กำรศึกษำภำคบังคับ   ข.  กำรศึกษำในระบบ 
     ค.  กำรศึกษำนอกระบบ   ง.  กำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
 
13. กำรศึกษำที่มีรูปแบบแน่นอน ไม่ยืดหยุ่นคือข้อใด 
     ก. กำรศึกษำในระบบ    ข.  กำรศึกษำนอกระบบ 
     ค. กำรศึกษำตำมอัธยำศัย    ง.  กำรศึกษำตลอดชีวิต 
 
14. Non-formal Education คือ กำรศึกษำรูปแบบใด 
     ก. กำรศึกษำในระบบ   ข.  กำรศึกษำนอกระบบ 
     ค. กำรศึกษำตำมอัธยำศัย   ง.   กำรศึกษำตลอดชีวิต 
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15.  Home School  เป็นกำรจัดกำรศึกษำรูปแบบใด 
     ก. กำรศึกษำในระบบ   ข.  กำรศึกษำนอกระบบ 
     ค. กำรศึกษำตำมอัธยำศัย   ง.  กำรศึกษำตลอดชีวิต 
 
16.  กิจกรรมกำรเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจ ำวันของบุคคลซึ่งบุคคลสำมำรถเลือกที่จะเรียนรู้ได้อย่ำง 
      ต่อเนื่องตลอดชีวิตตำมควำมสนใจ ควำมต้องกำร โอกำสควำมพร้อมและศักยภำพในกำร 
      เรียนรู้ของแต่ละบุคคล หมำยถึงอะไร 
     ก. กำรศึกษำในระบบ    ข.  กำรศึกษำนอกระบบ 
     ค. กำรศึกษำตำมอัธยำศัย    ง.  กำรศึกษำตลอดชีวิต 
 
17. กิจกรรมกำรศึกษำที่มีกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำรและวัตถุประสงค์ของกำรเรียนรู้ที่ชัดเจน  
     มีรูปแบบ หลักสูตรวิธีกำรจัดและระยะเวลำเรียนหรือฝึกอบรมที่ยืดหยุ่นและหลำกหลำย 
     ตำมสภำพควำมต้องกำรและศักยภำพในกำรเรียนรู้ของกลุ่มเป้ำหมำยนั้นและมีวิธีกำรวัดผล 
     และประเมินผลกำรเรียนรู้ที่มีมำตรฐำนเพื่อรับคุณวุฒิทำงกำรศึกษำหมำยถึงข้อใด 
     ก. กำรศึกษำในระบบ   ข. กำรศึกษำนอกระบบ 
     ค. กำรศึกษำตำมอัธยำศัย   ง. กำรศึกษำตลอดชีวิต 
 
18.  พ.ร.บ. กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 ก ำหนดให้รัฐต้องจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเป็นเวลำกี่ปี  
     ก.  9  ป ี     ข.   12   ปี 
     ค.  ไม่น้อยกว่ำ  12  ป ี   ง.   15  ปี 
 
19. กำรศึกษำภำคบังคับก ำหนดไว้กี่ปี 
    ก.  6 ปี      ข. 9 ปี 
    ค. 12 ปี      ง. 15 ปี 
 
20. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 ก ำหนดให้รัฐบำลสนับสนุนกำรศึกษำ 
     อย่ำงมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำยเป็นเวลำกี่ปี 
     ก. จ ำนวน 9 ปี     ข. จ ำนวน 12 ปี 
     ค. ไม่น้อยกว่ำ 12 ปี    ง. จ ำนวน 15 ป ี
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      เฉลย     5.  ง    6. ง   7. ก  8.  ง   9. ข   10. ง   11. ง   12.  ก    
                13.  ก   14. ข   15. ค   16. ค  17. ข  18. ค   19. ข   20. ข 
  

21. กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หมำยถึงอะไร 
     ก. กำรศึกษำก่อนระดับอุดมศึกษำ   ข. กำรศึกษำระดับประถมและมัธยม 
     ค. กำรศึกษำอนุบำล ประถม มัธยม   ง. ถูกทุกข้อ 
 
22.  หน่วยงำนใดมีหน้ำที่พิจำรณำเสนอแผนกำรศึกษำแห่งชำติ 
      ก. ส ำนักงำนรัฐมนตรีกระทรวงศึกษำธิกำร ข. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
      ค. ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ   ง. ส ำนักงำน ก.ค.ศ. 
 
23. กำรติดตำมตรวจสอบผลกำรจัดกำรศึกษำโดยบุคลำกรในสถำนศึกษำ หมำยถึงอะไร 
     ก. กำรประกันคุณภำพภำยใน    ข. กำรประกันคุณภำพภำยนอก 
     ค. กำรประเมินคุณภำพภำยใน    ง. กำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
 
24.  ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำมีสถำนะเป็นอะไร 
     ก. องค์กรมหำชน      ข. องค์กำรมหำชน 
     ค. องค์กรอิสระ      ง. องค์กรในก ำกับของรัฐ 
 
25. ข้อใดหมำยถึงเด็กที่ต้องเข้ำรับกำรศึกษำตำมกฎหมำยกำรศึกษำภำคบังคับ 
     ก. ย่ำงเข้ำปีที่เจ็ดถึงย่ำงเข้ำปีที่สิบสอง       ข. ย่ำงเข้ำปีที่เจ็ดถึงย่ำงเข้ำปีที่สิบห้ำ 
     ค. ย่ำงเข้ำปีที่เจ็ดถึงย่ำงเข้ำปีที่สิบหก                ง. ย่ำงเข้ำปีที่หกถึงย่ำงเข้ำปีที่สิบแปด 
 
26.  ผู้ปกครองที่ไม่ส่งบุตรหลำนเข้ำเรียนกำรศึกษำภำคบังคับจะได้รับโทษตำมข้อใด 
     ก. ปรับไม่เกิน 1,000 บำท 
     ข. ปรับไม่เกิน 1,000 บำท หรือจ ำคุกไม่เกิน 1 ปี 
     ค. ปรับไม่เกิน 10,000 บำท หรือ จ ำคุกไม่เกิน 1 ปี 
     ง. ปรับไม่เกิน 20,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
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27.  ข้อใดไม่ใช่คณะกรรมกำรภำคี 4 ฝ่ำย 
      ก.  ผู้แทนครู    ข.  ผู้แทนผู้ปกครอง 
      ค.  ผู้แทนชุมชน    ง.  ผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
 
28.  ข้อใดเป็นอ ำนำจหน้ำที่หลักของคณะกรรมกำรภำคี 4 ฝ่ำย ในกำรศึกษำของ อปท 
      ก.  พิจำรณำด ำเนินกำรเรื่องกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
      ข.  ก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรวัดและประเมินผลทำงกำรศึกษำ 
      ค.  พิจำรณำก ำหนดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนและออกแบบคุณลักษณะอันพึงประสงค์       
      ง.  พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบคัดเลือกหนังสือเรียนและให้ควำมเห็นชอบในกำรใช้เงิน 
          ที่เหลือจำกกำรจัดซื้อหนังสือเรียน และเงินกิจกรรมพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ  
 
29. ข้อใดไม่ใช่โรงเรียน ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ 
     ก.  โรงเรียนในส ำนักพระพุทธศำสนำ  ข.  โรงเรียนสำธิตแห่งมหำวิทยำลัย 
     ค.  โรงเรียนของรัฐบำล    ง.  โรงเรียนเอกชน 
 
30.  ข้อใดคือสำเหตุของกำรแก้ไขพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2562 
      ก.  กำรแยกงำนด้ำนศิลปะวัฒนธรรมไปจัดต้ังกระทรวงวัฒนธรรม 
      ข.  กำรยุบรวมเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ 
      ค.  กำรแยกเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ 
      ง.  กำรจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 
 
      เฉลย  21. ก  22. ค  23. ก   24. ข  25. ค  26. ก   27. ง  28. ง   29. ข   30. ง   
  
31.  ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย สังกัดส่วนรำชกำรใด 
      ก. ส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษำธิกำร 
      ข. ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำกระทรวงศึกษำธิกำร 
      ค. ส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำร 
      ง. ส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงมหำดไทย 
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32. ให้กระทรวงศึกษำธิกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำม 
     อัธยำศัยโดยให้ควำมส ำคัญแก่ผู้เกี่ยวข้องตำมบทบำทและหน้ำที่ ข้อใดไม่ใช่ผู้เกี่ยวข้อง 

ก. ผู้เรียน      
     ข.  ผู้จัดกำรเรียนรู้กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
     ค.  ผู้ส่งเสริมและสนับสนุน 
     ง.  ผู้มีส่วนร่วมในภำคีเครือข่ำย 
 
33. ข้อใดไม่ใช่หลักกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
     ก.  กำรเข้ำถึงแหล่งกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับควำมสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียน 
         ทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
     ข.  กำรพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้ให้มีควำมหลำกหลำยทั้งส่วนที่เป็นภูมิปัญญำท้องถิ่น 
         และส่วนที่น ำเทคโนโลยีมำใช้เพื่อกำรศึกษำ 
     ค.  กำรจัดกรอบหรือแนวทำงกำรเรียนรู้ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อผู้เรียน 
     ง.  กำรกระจำยอ ำนำจแก่สถำนศึกษำและกำรให้ภำคีเครือข่ำยมีส่วนร่วมในกำรจัดกำร 
 
34.  ข้อใดคือหลักกำรในกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบ  
       ก.  ควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงและได้รับกำรศึกษำอย่ำงกว้ำงขวำง 
       ข.  เข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับควำมสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
       ค.  พัฒนำแหล่งเรียนรู้ให้มีควำมหลำกหลำยทั้งภูมิปัญญำท้องถิ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
       ง.  กำรจัดกรอบหรือแนวทำงกำรเรียนรู้ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อผู้เรียน    
 
35.  ข้อใดไม่ใช่อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตำม พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรศึกษำนอก       
      ระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย  
      ก.  ก ำหนดนโยบำยและแผนกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรศึกษำ กศน 
      ข.  ก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินงำนกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
      ค.  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรประสำนงำนระหว่ำงส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และ 
           ภำคเอกชนทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศ เพื่อจัดกำรศึกษำ กศน 
      ง.  กำรจัดท ำและพัฒนำระบบกำรเทียบโอนผลกำรเรียนจำกกำรเรียนรู้ในกำรศึกษำ กศน 
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36.  ข้อใดไม่ใช่อ ำนำจหน้ำที่ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย  
      ก.  เป็นหน่วยงำนกลำงในกำรด ำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุน ประสำนงำน กศน  
      ข.  จัดท ำข้อเสนอแนะ นโยบำย ยุทธศำสตร์ แผน และมำตรฐำนกำรศึกษำ กศน  
      ค.  ด ำเนินกำรเทียบโอนผลกำรเรียน ให้ทุนกำรศึกษำต่ำงประเทศ เกี่ยวกับ กศน 
      ง.  ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพทำงวิชำกำร กำรวิจัย กำรพัฒนำ 
          หลักสูตร และนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ และข้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ กศน  
 
37. ผู้บังคับบัญชำของ “ส ำนักงำน กศน.” คือใคร 
      ก. ผู้อ ำนวยกำร กศน.    ข. เลขำธิกำร กศน. 
      ค. อธิบดีกรม กศน.    ง. เลขำนุกำร กศน. 
 
38. ผู้บังคับบัญชำของส ำนักงำน กศน. จังหวัด คือใคร 
     ก. ศึกษำธิกำรจังหวัด         ข. ผู้อ ำนวยกำร กศน.จังหวัด 
     ค. หัวหน้ำกองกำรศึกษำนอกระบบโรงเรียน  ง. ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด     
 
39.  ประธำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
      กรุงเทพมหำนคร คือใคร 
      ก. ผู้ทรงคุณวุฒิ     ข. ผู้อ ำนวยกำร กศน.กรุงเทพมหำนคร 
      ค. ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร   ง. รองผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
 
40. ประธำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยในแต่ละ 
     จังหวัด คือใคร 
     ก. ผู้อ ำนวยกำร กศน. จังหวัด   ข. ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
     ค. ปลัดจังหวัด     ง. ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
41. ผู้มีอ ำนำจส่ังบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยในโรงเรียนเทศบำล คือใคร 
     ก. ศึกษำธิกำรจังหวัด    ข.  ผู้อ ำนวยกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
     ค. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ   ง.  นำยกเทศมนตรี 
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42.  ผู้มีอ ำนำจส่ังบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย คือใคร 
     ก.  ศึกษำธิกำรจังหวัด โดยควำมเห็นชอบของ กศจ 
     ข.  ผู้อ ำนวยกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยควำมเห็นชอบของ กศจ 
     ค.  ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ   
     ง.  ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 
43.  ข้อใดไม่ใช่อ ำนำจหน้ำที่ของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
     ก. เสนอแนะกำรบรรจุและแต่งตั้ง และกำรบริหำรงำนบุคคล 
     ข. พิจำรณำเสนอควำมดีควำมชอบของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
     ค. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับโทษทำงวินัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
     ง. รับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนรำชกำรที่เป็นอ ำนำจและหน้ำที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่ฯ 
 
44.  ประธำน ก.ค.ศ. คือข้อใด 
      ก. นำยกรัฐมนตร ี    ข.   รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
      ค. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึษำ    ง.   รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึ 
 
45.  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำม พ.ร.บ. ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
      ทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547 มีกี่ประเภท 
      ก.  2  ประเภท     ข.   3   ประเภท  
      ค.  4  ประเภท      ง.   5  ประเภท  
 
46.  ผู้มีสิทธิ์เข้ำรับรำชกำรครู ต้องมีอำยุเท่ำใด 
      ก.  ไม่ต่ ำกว่ำ 18  ปีบริบูรณ์    ข.  ไม่ต่ ำกว่ำ 19  ปีบริบูรณ์   
      ค.  ไม่ต่ ำกว่ำ 20  ปีบริบูรณ์            ง.   ไม่ต่ ำกว่ำ 21  ปีบริบูรณ ์
 
47.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่จะเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
      ต้องมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำเท่ำใด 
      ก.  ไม่ต่ ำกว่ำ 18  ปีบริบูรณ์    ข.  ไม่ต่ ำกว่ำ 19  ปีบริบูรณ์   
      ค.  ไม่ต่ ำกว่ำ 20  ปีบริบูรณ์            ง.   ไม่ต่ ำกว่ำ 21  ปีบริบูรณ์   
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48. ครูช ำนำญกำรพิเศษจะได้รับเงินวิทยฐำนะเท่ำไร 
     ก. 3,500 บำท     ข. 5,600 บำท 
     ค. 9,900 บำท     ง. 13,000 บำท 
 
49. โทษทำงวินัยของข้ำรำชกำรครูมีกี่สถำน 
     ก. 2 สถำน      ข. 3 สถำน 
     ค. 4 สถำน      ง. 5 สถำน 
 
50. ข้อใดเป็นโทษทำงวินัยไม่ร้ำยแรง 
      ก. ภำคทัณฑ์     ข. ตัดเงินเดือน 
      ค. ลดเงินเดือน     ง. ถูกทุกข้อ 
 

 
     เฉลย  31. ก   32. ง  33. ง   34. ก   35. ง   36. ค   37. ข  38. ข  39. ค  40. ข   
             41. ง   42. ก   43. ค  44. ข   45. ข   46. ก  47. ก   48. ง  49. ง  50. ง   
 
 

49. โทษทำงวินัยของข้ำรำชกำรครูมีกี่สถำน 
     ก. 2 สถำน      ข. 3 สถำน 
     ค. 4 สถำน      ง. 5 สถำน 
 
50. ข้อใดเป็นโทษทำงวินัยไม่ร้ำยแรง 
      ก.  ภำคทัณฑ์     ข.  ตัดเงินเดือน 
      ค.  ลดเงินเดือน     ง.  ถูกทุกข้อ 
 
 โทษทำงวินัย อยู่ในภำค ก เนื้อหำเกี่ยวกับระเบียบรำชกำร แต่ ภำค ข นักวิชำกำรศึกษำ 
จะมีเรื่อง “สถำนโทษทำงวินัย” ออกข้อสอบด้วย ทำง ม.บูรพำก็ใช้เนื้อหำส่วนนี้ออกเป็นประจ ำ 
เนื่องจำกเป็นส่วนที่อยู่ใน “พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ” 
 



123 

 โทษทำงวินัย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ วินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง และ วินัยอย่ำงร้ำยแรง 
 วินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง ประกอบด้วย    ภำคทัณฑ์   ตัดเงินเดือน  ลดเงินเดือน 
 วินัยอย่ำงร้ำยแรง ประกอบด้วย       ปลดออก   ไล่ออก  
 
  สถานโทษทางวินัยมีกี่สถาน         ตอบ  มี 5 สถาน 
  สถำนโทษทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง มีกี่สถำน      ตอบ  มี 3 สถำน 
  สถำนโทษทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรง มีกี่สถำน        ตอบ  มี 2 สถำน 
  สถำนโทษทำงวินัยที่หนักที่สุด คือ ข้อใด     ตอบ  ไล่ออก 
  สถำนโทษทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรงขั้นเบำที่สุด คือข้อใด     ตอบ  ปลดออก 
  สถำนโทษทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงที่หนักที่สุด คือข้อใด   ตอบ  ลดเงินเดือน 
 
 ข้อสังเกต กำรออกข้อสอบโดย มหำวิทยำลัยสวนดุสิต จะออกแบบพลิกแพลงพอสมควร 

   เช่น  ถำมว่ำ โทษทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงที่หนักที่สุด คือข้อใด 
ก. ภำคทัณฑ์       ข.  ตัดเงินเดือน 
ค.  ลดเงินเดือน      ง.  ปลดออก  

 
 

ข้อสอบจริง ม. สวนดุสิต ออกแบบนี้ บำงคนก็คิดว่ำ ออกข้อสอบผิดหรือเปล่ำ เพรำะหนักที่สุด 
ต้องไล่ออก ไม่ใช่เหรอ ท ำไม ในช้อยส์ไม่มี  ง้ันหนูตอบ “ปลดออก” ดีกว่ำ ตอบแล้ว ค่อยมำอึ้ง 
กันในเพจในกลุ่มต่ำงๆว่ำ อ้ำว ข้อนี้ ตอบ ค. หรอกเหรอ เฉลยจริง คือ ค. ลดเงินเดือน เพรำะ 
ผู้สอบต้องสังเกตให้ดีว่ำ เขำถำม “วินัยอย่างไมร่้ายแรง” แต่ถำมตัวที่หนักที่สุด ดังนั้น เรำต้อง 
ไม่ไปนึกถึง ปลดออก ไล่ออก อะไรแบบนั้นเลย เพรำะนั่นคือ “วินัยอย่ำงร้ำยแรง” ไม่ใด้ถำมถึง 
ข้อสอบที่ออกโดย ม.สวนดุสิต จะพลิกแพลงน่ำดู  ไม่ใช่แค่นั้น  เช่น 
 
ข้อใดไม่ใช่สถำนโทษทำงวินัย 
ก.  ภำคทัณฑ์        ข้อนี้ ดราม่ากันพอสมควร เพราะในระเบียบข้าราชการครูฯ 
ข.  ตัดเงินเดือน       มีทั้ง 4 ตัวนี้อยู่ แต่ว่าต้องตอบ ณ ปัจจุบัน ที่มีการแก้ไขใหม ่
ค.  ลดขั้นเงินเดือน       คือ ค. ไม่ใช่  เพราะปัจจุบันเป็น “ลดเงินเดือน” แม้ว่าในตัว 
ง.  ไล่ออก        พระราชบัญญัติจริงๆ จะเป็นค าว่า “ลดขั้นเงินเดือน” ก็ตาม 
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51. เด็ก หมำยควำมว่ำอะไร 
     ก. บุคคลซึ่งมีอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปีบริบูรณ์              ข. บุคคลซึ่งมีอำยุต่ ำกว่ำ 15 ปีบริบูรณ์ 
     ค. บุคคลซึ่งมีอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ์             ง. บุคคลซึ่งมีอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์ 
 
52. ผู้บกพร่องทำงสติปัญญำจะแสดงอำกำรออกมำก่อนอำยุเท่ำไร 
     ก.  8 ปี      ข.  15 ปี 
     ค. 18 ปี      ง.  20 ป ี
 
53. เด็กที่ต้องได้รับกำรศึกษำพิเศษ ให้มีอัตรำส่วนของครูและเด็กประถมและมัธยม ตำมข้อใด 
     ก.  ประถม  1 : 20  ส่วน  มัธยม 1 : 25  ข. ประถม  1 : 25  ส่วน  มัธยม 1 : 20 
     ค.  ประถม  1 : 40  ส่วน  มัธยม 1 : 30  ง. ประถม  1 : 30  ส่วน  มัธยม 1 : 40 
 
54.  IEP หมำยถึงข้อใด 
     ก. แผนพัฒนำสมรรถนะตนเอง   ข. แผนกำรสอนเฉพำะบุคคล 
     ค. แผนกำรจัดกำรศึกษำรำยบุคคล  ง. รำยงำนกำรประเมินตนเอง 
 
55.  IEP ต้องปรับปรุงแก้ไขทกุๆกี่ป ี
      ก. ทุกป ี      ข. ทุกสองปี 
      ค. ทุกสำมปี     ง. ทุกห้ำปี 
 
56. ออทิสติกเปน็ควำมผิดปกติทำงใด 
     ก. บุคคลที่บกพร่องทำงสติปัญญำ   ข. บุคคลที่ระบบสมองท ำงำนผิดปกติ  
     ค. บุคคลที่มีกำรเรียนรู้ช้ำ     ง. บุคคลที่สำรส่ือประสำทท ำงำนผิดปกติ 
 
57. ครูกำรศึกษำพิเศษมีสิทธิได้รับเงินค่ำตอบแทนพิเศษเดือนละเท่ำใด 
     ก.  1,000 บำท ต่อเดือน    ข.  2,000 บำท ต่อเดือน 
     ค.  2,500 บำท ต่อเดือน    ง.  3,000 บำท ต่อเดือน 
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51. เด็ก หมำยควำมว่ำอะไร 
     ก. บุคคลซึ่งมีอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปีบริบูรณ์              ข. บุคคลซึ่งมีอำยุต่ ำกว่ำ 15 ปีบริบูรณ์ 
     ค. บุคคลซึ่งมีอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ์             ง. บุคคลซึ่งมีอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์ 
 
 เดก็ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา และเกี่ยวกับคนพิการ จะเป็น 
บุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี บริบูรณ์ ยกเว้น ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส  
 
 
52. ผู้บกพร่องทำงสติปัญญำจะแสดงอำกำรออกมำก่อนอำยุเท่ำไร 
     ก.  8 ปี              ข.  15 ปี                     ค. 18 ป ี       ง.  20 ปี 
 
  บุคคลบกพร่องทำงสติปัญญำมักมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย สังคม อำรมณ์ ภำษำและสติปัญญำ    
  ล่ำช้ำกว่ำบุคคลทั่วไป โดยสมัยก่อนจะนิยำมลักษณะแบบนี้ว่ำ “ภาวะปัญญาอ่อน” แต่ต่อมำ 
  ในภำยหลังได้มีข้อก ำหนดค ำใหม่ขึ้นมำใช้แทน คือให้ใช้ค ำว่ำ “ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา” 
 
          ตำมเกณฑ์ของ ที่บัญญัติไว้ในปี พ.ศ. 2543 ภำวะบกพร่องทำงสติปัญญำหรือ 
          ภำวะปัญญำอ่อน หมำยถึง ภำวะที่มี 
          1. ระดับเชำวน์ปัญญำต่ ำกว่ำเกณฑ์เฉลี่ย        
          2. พฤติกรรมกำรปรับตนบกพร่องต้ังแต่ 2 ด้ำนขึ้นไป จำกทั้งหมด 10 ด้ำน 
          3. อำกำรแสดงก่อนอำยุ 18 ปี 
 
 รู้หรือไม่ว่ำ ข้อสอบจริง “นักวิชำกำรศึกษำ” ในสังกัดต่ำงๆอื่นๆ เช่น สังกัด กทม หรือ 
สังกัด สพฐ ที่สอบกฎหมำยเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร ก็ได้ใช้ข้อมูลนี้ออกสอบ 
เช่น ถาม บกพร่องทางสติปัญญา หมายถึงอะไร ตอบ ระดับเชาว์ปัญญาต่ ากว่าเกณฑ์เฉลี่ย 
หรือ ถามว่า พฤติกรรมการปรับตนบกพ่องอย่างน้อยกี่ด้าน ตอบ 2 ด้าน เป็นต้น 
บำงสังกัด ถามว่า บกพร่องทางสติปัญญา เชาว์ปัญญาต้องต่ ากว่าเท่าไหร่ ตอบ ต่ ากว่า 70  
 
 

    แต่กำรสอบ “นักวิชำกำรศึกษำ อปท ออกโดย ม.บูรพำ ปี 2562” เลือกใช้ข้อ 3 เป็นข้อสอบ 
    ออกสอบจริงในปีนั้น  ถามว่า “ต้องแสดงอาการก่อนอายุกี่ปี” เฉลยก็คือ ก่อนอายุ 18 ปี  
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     ข้อสอบอื่นๆที่เคยออก ถำมเกี่ยวกับเรื่องนี้ ก็มีบ่อยพอสมควร ผู้อ่ำนควรมีควำมรู้เอำไว้ 
 
   เกณฑ์ภำวะบกพร่องทำงสติปัญญำด้ำนเชำวน์ปัญญำ คือกำรมีระดับเชำวน์ปัญญำต่ ำกว่ำ 70 
 
         พฤติกรรมการปรับตน  หมำยถึง กำรปฏิบัติตนในชีวิตประจ ำวันทั่วๆไป ซึ่งเป็น  
  ควำมสำมำรถของบุคคลนั้นที่จะสำมำรถด ำรงชีวิตได้ด้วยตนเองในสังคม ประกอบด้วย 
1. กำรส่ือควำมหมำย (Communication) 
2. กำรดูแลตนเอง (Self-care) 
3. กำรด ำรงชีวิตภำยในบ้ำน (Home living) 
4. กำรปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในสังคม (Social and Interpersonal Skills) 
5. กำรใช้แหล่งทรัพยำกรในชุมชน (Use of Community Resources) 
6. กำรควบคุมตนเอง (Self- direction) 
7. กำรน ำควำมรู้มำใช้ในชีวิตประจ ำวัน (Functional Academic Skills) 
8. กำรใช้เวลำว่ำง (Leisure) 
9. กำรท ำงำน (Work) 
10. กำรมีสุขอนำมัยและควำมปลอดภัยเบื้องต้น (Health and Safety) 
 

        กำรประเมินพฤติกรรมกำรปรับตนตำมเกณฑ์กำรวินิจฉัย ต้องบกพร่องอย่ำงน้อย 2 ด้ำน
จำก 10 ด้ำน แตใ่นทำงปฏิบัติไม่มีเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งจะประเมินได้ครบทั้ง 10 ด้ำนจริงๆ  
ต่อมำ ในปี พ.ศ.2545  จึงได้ปรับเกณฑ์กำรวินิจฉัยเรื่องพฤติกรรมกำรปรับตนเป็นกำรปฏิบัติตน
ที่ต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ย ในข้อ ก หรือ ข้อ ข ดังนี้ 
          ก. ทักษะด้ำนใดด้ำนหนึ่งใน 3 ด้ำนของพฤติกรรมกำรปรับตน ได้แก่  
              -  ทักษะด้ำนควำมคิดรวบยอด (conceptual skills)   
              -  ทักษะด้ำนสังคม (social skills)   
              -  หรือทักษะด้ำนกำรปฏิบัติตน (practical skills) หรือ 
          ข. ทักษะทั้ง 3 ด้ำน ตำมข้อ ก โดยดูจำกคะแนนรวมทั้งหมด 
 
       ข้อมูลพวกนี้ ผู้สอบอำจคิดว่ำอยู่ในหัวข้อเรื่อง “พ.ร.บ. กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร” 
แต่ไม่ใช่นะ อยู่ในหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการศึกษาพิเศษ” นั่นเอง จึงถำมอะไรพวกนี้  
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58. ครูกำรศึกษำพิเศษต้องได้รับคุณวุฒิตำมข้อใด 
     ก. วุฒิปริญญำตรีทุกสำขำ 
     ข. วุฒิปริญญำตรีทำงด้ำนกำรศึกษำ 
     ค. วุฒิปริญญำตรีด้ำนกำรศึกษำพิเศษ 
     ง. วุฒิทำงกำรศึกษำพิเศษ สูงกว่ำระดับปริญญำตรีขึ้นไป 
 
59.  ครูกำรศึกษำพิเศษต้องสอนจ ำนวนเท่ำใดต่อสัปดำห์ 
     ก.  ไม่น้อยกว่ำ 6 ชั่วโมงต่อสัปดำห์  ข. ไม่น้อยกว่ำ 8 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
     ค. ไม่น้อยกว่ำ 9 ชั่วโมงต่อสัปดำห์  ง. ไม่น้อยกว่ำ 12 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
 
60.  ครูปฐมวัยต้องจัดกำรเรียนกำรสอนกี่ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
     ก.  ไม่น้อยกว่ำ 6 ชั่วโมงต่อสัปดำห์  ข. ไม่น้อยกว่ำ 8 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
     ค. ไม่น้อยกว่ำ 9 ชั่วโมงต่อสัปดำห์  ง. ไม่น้อยกว่ำ 12 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
 
61.  สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำนอกระบบ หรือตำมอัธยำศัยแก่คนพิกำรโดยเฉพำะหน่วยงำน 
      กำรศึกษำนอกระบบโรงเรียน คือ ข้อใด 
     ก.  โรงเรียนกำรศึกษำพิเศษ   ข. ศูนย์กำรเรียนเฉพำะควำมพิกำร 
     ค. โรงเรียนโสตทัศนศึกษำ            ง. ศูนย์ กศน.ส ำหรับคนพิกำร 
 
62. สถำนศึกษำของรัฐหรือเอกชนที่จัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำรโดยเฉพำะทั้งลักษณะ 
     อยู่ประจ ำ  ไป – กลับ และรับกลับที่บ้ำน คือข้อใด 
     ก.  ศูนย์กำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร     ข.  โรงเรียนกำรศึกษำพิเศษ 
     ค.  โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์    ง.  สถำนศึกษำเฉพำะควำมพิกำร  
 
63.  กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำรข้อใดกล่ำวถูกต้อง 
     ก. จัดกำรศึกษำตั้งแต่เริ่มพบควำมพิกำรโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 
     ข. จัดกำรศึกษำให้ต้ังแต่แรกเกิดหรือพบควำมพิกำรโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 
     ค. จัดกำรศึกษำให้กับนักเรียนที่มีเอกสำรยืนยันทำงกำรแพทย์ว่ำเป็นเด็กพิกำร 
     ง.  จัดกำรศึกษำให้เป็นพิเศษโดยกำรศึกษำตำมอัธยำศัยโดยมีพี่เล้ียงเด็กพิกำรดูแล 



128 

64.  ข้อใดไม่ใช่สิทธิทำงกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร 
     ก.  ได้รับกำรศึกษำโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยตั้งแต่แรกเกิดหรือพบควำมพิกำรจนตลอดชีวิต พร้อม 
         ทั้งได้รับเทคโนโลยี ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก ส่ือ บริกำรและควำมช่วยเหลืออื่นใดทำง 
         กำรศึกษำ 
     ข.  เลือกบริกำรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ ระบบและรูปแบบกำรศึกษำ โดยค ำนึงถึง 
         ควำมสำมำรถ ควำมสนใจ ควำมถนัดและควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษของบุคคลนั้น 
     ค.  ได้รับกำรศึกษำที่มีมำตรฐำนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้งกำรจัดหลักสูตร 
         กระบวนกำรเรียนรู้ กำรทดสอบทำงกำรศึกษำ ที่เหมำะสมสอดคล้องกับควำมต้องกำร 
         จ ำเป็นพิเศษของคนพิกำรแต่ละประเภทและบุคคล 
     ง.  ให้สถำนศึกษำในทุกสังกัดจัดสภำพแวดล้อม ระบบสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน ตลอดจน 
         บริกำรเทคโนโลยี ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก ส่ือ บริกำรและควำมช่วยเหลืออื่นใดทำง 
         กำรศึกษำ ที่คนพิกำรสำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ได้ 
 
65.  กำรสอนเด็กพิเศษด้วย อวัจนภำษำ คือ ข้อใด  
      ก.  กำรสัมผัส     ข. กำรอ่ำน 
      ค.  กำรเขียน     ง. กำรพูด 
 
66.  กำรสอนโดยใช้ทัศนสัญลักษณ์ คือข้อใด   
      ก.  ค ำใบ้      ข.  ภำพกำร์ตูน  
      ค.  อักษรเบล     ง.  เสียงดนตรี 
 
67. คนหูหนวก สูญเสียกำรได้ยินระดับใด 
      ก. 60 เดซิเบลขึ้นไป          ข.  85 เดซิเบลขึ้นไป 
      ค. 90 เดซิเบลขึ้นไป          ง.  100 เดซิเบลขึ้นไป 
 
68.  คนหูตึง สูญเสียกำรได้ยินระดับใด 
      ก.  สูญเสียกำรได้ยิน 120 เดซิเบลขึ้นไป 
      ข.  สูญเสียกำรได้ยิน 90 - 120 เดซิเบลขึ้นไป 
      ค.  สูญเสียกำรได้ยิน 50 - 90 เดซิเบลขึ้นไป 
      ง.  สูญเสียกำรได้ยินระหว่ำง 26 – 89 เดซิเบล  
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เฉลย  51. ค  52. ค  53. ข  54. ค  55. ก   56. ข  57. ค  58. ง   59. ก   
        60. ก  61. ข  62. ง  63. ข  64. ง  65. ก   66. ข  67. ค   68. ง   
 
        วัจนภำษำ กับ อวัจนภำษำ  ปีก่อนออกข้อสอบพอสมควร ติดต่อกัน 2 ปี ซ้อน 
 
       วัจนภาษา หมำยถึงกำรส่ือสำรในระบบค ำและประโยค โดยผ่ำนกำรฟัง พูด อ่ำน เขียน 
โดยจะมีค ำเป็นตัวส่ือควำมหมำย 
 
       อวัจนภาษา หมำยถึงกำรสื่อสำรโดยไม่ใช้กำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำนตำมตัวหนังสือ และกำร
เขียนเป็นตัวหนังสือ หรือหมำยถึงกำรสื่อสำรโดยไม่ใช้ระบบค ำและประโยค ตัวอย่ำงเช่น ป้ำย
จรำจร ภำษำมือ สัญลักษณ์รูปอำรมณ์ เป็นต้น 
 
 
      ข้อสอบปีก่อนนั้น (60) ออกโดย ม.บูรพำ ไม่ใช่ถำมแค่ อวัจนภำษำ แต่ถำมถึง 
              วัจนภำษำด้วย  ข้อใด คือ วัจนภำษำ  ช้อยส์ก็จะเป็นพวก ภำษำมือ  ป้ำยภำพ 
              อะไรแบบนี้ จ ำช้อยส์ได้ไม่หมด แต่รู้ว่ำ ค ำตอบ คือ  กำรเขียนค ำด้วยตัวอักษร  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
            ทัศนสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบในปีกอ่น  
 
           ทัศนสัญลักษณ์  (Visual Symbol) เป็นสัญลักษณ์ที่สำมำรถรับรู้ได้ด้วยระบบ
ประสำทสัมผัสทำงตำ มีควำมเป็นนำมธรรมมำกขึ้น จ ำเป็นที่จะต้องค ำนึงถึงประสบกำรณ์ 
ของผู้เรียนเป็นพื้นฐำน  คือ  แผนภูมิ  ภำพโฆษณำ  กำร์ตูน  แผนที่  และสัญลักษณ์ต่ำงๆ 
 
          วจนสัญลักษณ์ (Verbal Symbol)  เป็นสัญลักษณ์ทำงภำษำ เป็นประสบกำรณ์ 
ขั้นสุดท้ำย เป็นนำมธรรมมำกที่สุด ได้แก่ กำรใช้ตัวหนังสือแทนค ำพูด เช่น ค ำพูด ค ำอธิบำย 
หนังสือ เอกสำร แผ่นปลิว แผ่นพับ ที่ใช้ตัวอักษร ตัวเลข แทนควำมหมำยของส่ิงต่ำงๆนับว่ำเป็น
ประสบกำรณ์ที่เป็นนำมธรรมมำกที่สุด 
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69.  ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษอยู่สังกัดส่วนรำชกำรใด 
      ก.  ส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงศึกษิกำร 
      ข.  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
      ค.  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
      ง.  ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ   
 
70. กำรจัดให้คนพิกำรได้เข้ำศึกษำในระบบกำรศึกษำทั่วไปทุกระดับ หมำยถึงข้อใด 
     ก. กำรศึกษำพิเศษ     ข. กำรเรียนร่วม 
     ค. กำรศึกษำเฉพำะบุคคล    ง. กำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร 
 
71.  แผนกำรศึกษำแห่งชำติถูกขับเคล่ือนด้วยอะไร 
      ก. นโยบำยรัฐบำลด้ำนกำรศึกษำที่แจ้งต่อรัฐสภำ 
      ข. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 
      ค. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติและกฎหมำยกำรศึกษำ 
      ง.  ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
 
72.  ข้อใดคือทักษะพื้นฐำนของนักเรียนไทย ในศตวรรษที่ 21  
      ก. อ่ำนออก เขียนได้ คิดเลขเป็น         ข. เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
      ค. กำรส่ือสำรและกำรคิด                             ง. กำรแก้ปัญหำและทักษะชีวิต 
 
73. ข้อใดคือ ::Learner  Aspirations 
      ก. 3Rs                 ข. 5Rs    
      ค. 7Rs                     ง.  8Cs 
 
74. ข้อใดไม่อยูใ่น 3Rs    
     ก. กำรอ่ำน             ข.  กำรเขียน           
     ค. กำรคิด             ง.  กำรสร้ำงสรรค์ 
 
เฉลย   69. ค   70. ข   71. ง  72. ก  73. ก  74. ง   
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75.  8Cs มุ่งเน้นในด้ำนใด 
     ก. เทคโนโลยี    ข.  กำรแก้ไขปัญหำ  
     ค. ทักษะชีวิต    ง.  คิดวิเครำะห์ 
 
76. Learner Aspirations หมำยถึงอะไร 
     ก. ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์   ข. เป้ำหมำยด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
     ค. เป้ำหมำยด้ำนผู้เรียน   ง. แรงบันดำลใจในกำรเรียน 
 
77.  แผนกำรศึกษำแห่งชำติ เป็นแผนระยะใด    
     ก. ระยะส้ัน 5 ปี    ข. ระยะปำนกลำง 10 ปี 
     ค. ระยะยำว 15 ปี    ง. ระยะยำว 20 ปี 
 
78. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ 
     ก.  คนไทยทุกคนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ 
     ข.  จัดกำรศึกษำสอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
     ค.  จัดกำรศึกษำสอดคล้องกำรเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
     ง.  ถูกทุกข้อ   
 
79. กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในแผนกำรศึกษำแห่งชำติ ยุทธศำสตร์ที่เท่ำใด 
     ก. ยุทธศำสตร์ที่ 1    ข. ยุทธศำสตร์ที่ 2 
     ค. ยุทธศำสตร์ที่ 3    ง. ยุทธสำสตร์ที่ 4  
 
80.   เป้ำหมำยของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ มีอะไรบ้ำง 
       ก. เข้ำถึง เข้ำใจ พัฒนำ เปล่ียนแปลง 
       ข. เข้ำถึง  เท่ำเทียม   คุณภำพ   ประสิทธิภำพ     
       ค. สังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม     
       ง. เข้ำถึง  เท่ำเทียม   คุณภำพ   ประสิทธิภำพ   ตอบโจทย์บริบทที่เปล่ียนแปลง 
 
       เฉลย  75. ข  76. ค   77. ง   78. ง   79. ข  80. ง    
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81. แผนแม่บทกำรศึกษำชำติ คือข้อใด 
      ก. ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี       ข. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ 
      ค. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย      ง.  พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  
 
82. ยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญที่สุดของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ คือข้อใด 
     ก. กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย 
     ข. กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัยและนวัตกรรม 
     ค. กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
     ง. กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 
83. ข้อใดคือทักษะ Digital literacy  
      ก. กำรใช้ use  เข้ำใจ understand  กำรสร้ำง Create  Access  เข้ำถึงเทคโนโลยีดิจิตัล  
      ข. กำรใช้ use  เข้ำใจ understand  กำรสร้ำง Create  เทคโนโลยีดิจิทัล 
      ค. เข้ำใจ understand  กำรใช้ use  กำรเข้ำถึง Access  เทคโนโลยีดิจิตัล 
      ง. เข้ำใจ understand  กำรสร้ำง Create  กำรเข้ำถึง Access เทคโนโลยีดิจิตัล 
 
84. ข้อใดคือประโยชน์ของกำรวำงแผน 
     ก. เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรลงมือปฏิบัติงำน 
     ข. เป็นกรอบในกำรด ำเนินงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ง่ำยขึ้น 
     ค. ช่วยในกำรตัดสินใจของผู้บริหำรโครงกำรในกำรด ำเนินงำน 
     ง. ช่วยท ำให้ประหยัดงบประมำณและทรัพยำกรในกำรด ำเนินงำน 
  
85. ข้อมูลภำยในองค์กรที่ส ำคัญส ำหรับผู้วำงแผน 
     ก. ข้อมูลผู้รับผิดชอบกำรด ำเนินกงำน  ข. ข้อมูลนโยบำยของหน่วยงำน 
     ค. ข้อมูลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำน ง. ข้อมูลงบประมำณในกำรด ำเนินงำน   
 
86.  ข้อใดคือกำรเรียงล ำดับจำกภำพกว้ำงไปสู่กำรจัดท ำรำยละเอียด 
     ก. นโยบำย  แผนงำน  โครงกำร  กิจกรรม  ข. นโยบำย โครงกำร  กิจกรรม แผนงำน 
     ค. แผนงำน  นโยบำย โครงกำร  กิจกรรม  ง. แผนงำน โครงกำร กิจกรรม  นโยบำย 



133 

87. ข้อใดไม่สอดคล้องกับกำรวำงแผน 
     ก. ใช้ทักษะกำรคิดและกำรมีส่วนร่วม  ข. เป็นขั้นตอนที่มีระบบกำรด ำเนินงำน 
     ค. มีควำมยืดหยุ่น แนวทำงกำรท ำงำน  ง. ใช้ข้อมูลสำรสนเทศในกำรด ำเนินกำร 
 
88. ข้อใด ไมใช่เครื่องมือในกำรวิจัย 
    ก. แบบสอบถำม         ข. แบบสังเกต   
    ค. นวัตกรรม      ง. โปรแกรม SPSS  
 
89. กำรคำดคะเนค ำตอบของกำรวิจัยอย่ำงมีเหตุผล คือ ข้อใด 
     ก. สมมติฐำนกำรวิจัย    ข. นัยส ำคัญทำงสถิติ 
     ค. วัตถุประสงค์กำรวิจัย    ง. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
90. ข้อใดใช้น ำเสนอข้อมูล 
     ก. EXCELL     ข. Power Point  
     ค. WORD      ง. SPSS 
 
91.  วิจัยในชั้นเรียนเป็นกำรวิจัยแบบใด 
    ก. วิจัยสถำบัน      ข. วิจัยเชิงประเมิน 
    ค. วิจัยเชิงปฏิบัติกำร    ง. วิจัยเชิงส ำรวจ 
 
92. กำรสร้ำงนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ ท ำไมจึงต้องรู้หลักจิตวิทยำ   
     ก. เพื่อสร้ำงแรงบันดำลใจ    ข. เพื่อสร้ำงเครื่องมือ 
     ค. เพื่อทดสอบสมมติฐำน    ง. เพื่อระมัดระวังจิตใจตนเอง 
 
93.  วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงข้อใด ไมใช่วิธีกำรสุ่มเลือกตัวอย่ำง 
    ก. กำรจับสลำก     ข. กำรถำมแบบบังเอิญ 
    ค. กำรคำดคะเน      ง. ถำมเฉพำะเจำะจง 
 
81. ก  82. ค  83. ก  84. ข  85. ค 86. ก  87. ค  88. ง  89. ก  90. ข  91. ค  92. ก 93. ค   



134 

94.  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัยในชั้นเรียน มีอะไรบ้ำง 
     ก. เพื่อแก้ไขปัญหำกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน  
     ข. เพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
     ค. เพื่อสร้ำงนวัตกรรมที่มีประสิทธิภำพในกำรเรียนกำรสอน 
     ง. เป็นวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยในชั้นเรียนทุกข้อ 
 
95.  เครื่องมือในกำรวิจัยมีประโยชน์อย่ำงไร  
      ก. ใช้ในกำรเก็บข้อมูล   ข.  ใช้ตรวจสอบผลกำรวิจัย 
      ค. ใช้วิเครำะห์ข้อมูล   ง.  ใช้ทดสอบอ้ำงอิงผลกำรวิจัย 
 
96. กำรวิจัยทำงกำรศึกษำเริ่มต้นจำกสิ่งใดเป็นล ำดับแรก 
      ก. นโยบำยของฝ่ำยบริหำร  ข. สภำพปัญหำกำรเรียนกำรสอน 
      ค. กำรก ำหนดสมมติฐำนในกำรวิจัย ง. กำรศึกษำแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 
97. Hypothesis หมำยถึง อะไร 
       ก. นัยส ำคัญทำงสถิติ   ข. สมมติฐำนกำรวิจัย 
       ค. ประชำกรในกำรวิจัย   ง. ตัวแปรในกำรวิจัย 
 
98. ข้อใดเป็นกำรสรุปผลกำรวิจัยที่ถูกที่สุด 
      ก. ตำมสมติฐำนที่ก ำหนดไว้  ข. สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
      ค. ตำมควำมคิดของผู้วิจัย   ง. ตำมงำนวิจัยที่น ำมำอ้ำง 
 
99.   Level of significance  ในกำรวิจัย ควรอยู่ในระดับใด 
       ก.  คำดเคล่ือนไม่เกิน 0.1   ข.  คำดเคล่ือนไม่เกิน 0.01 
       ค.  คลำดเคล่ือนไม่เกิน 0.05  ง.  คำดเคล่ือนไม่เกิน 0.5 
 
100.  ข้อใดเป็นตัวแปรตำมในกำรวิจัยเชิงปฎิบัติกำรทำงกำรศึกษำ 
       ก.  ชุดนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ  ข.  แบบฝึกหัดหรือแบบฝึกทักษะ 
       ค.  ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน   ง.  จ ำนวนนักเรียน หรือกลุ่มประชำกร 
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101. 40 ชั่วโมง ต่อ ภำคเรียน เท่ำกับกี่หน่วยกิต 
      ก.   0.5 หน่วยกิต     ข.  1  หน่วยกิต 
      ค.   1.5 หน่วยกิต     ง.  2  หน่วยกิต 
 
102. หลักสูตร หมำยถึง อะไร 
       ก. กำรจัดท ำแผนกำรสอน   ข. มวลประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 
       ค. เอกสำรประกอบกำรสอน   ง. ก ำหนดกำรสอนของครู 
 
103. ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
       ก. ควำมสำมำรถในกำรด ำรงชีวิต   ข. ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร 
       ค. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ   ง. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 
 
104. กำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น 
       ให้ระดับผลกำรประเมินตำมข้อใด  
       ก. ดีเยี่ยม ดี และ พอใช้    ข. ดีเยี่ยม ดี และ ปรับปรุง 
       ค. ดีเยี่ยม ดี  ผ่ำน  ไม่ผ่ำน   ง. ผ่ำน และ ไม่ ผ่ำน 
 
105. หลักสูตรสถำนศึกษำจะสำมำรถน ำไปใช้ได้เมื่อไร 
      ก. เมื่อผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำอนุมัติให้ใช้ได้ 
      ข. เมื่อผ่ำนควำมเห็นชอบจำกศึกษำธิกำรจังหวัด 
      ค. เมื่อผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
      ง. เมื่อผ่ำนควำมเห็นชอบจำกผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 
94. ง  95. ก  96. ข  97. ข 98. ข 99. ค 100. ค 101. ข 102. ข 103. ก  104. ค  105. ค   
 
 

 ข้อมูลควรรู้ ข้อสอบจริง ของ ม.บูรพำในปี 2562  ออกเรื่องหลักสูตร ไม่ค่อยเยอะนะ 
เก็งข้อสอบไป ติวเน้นไปเรื่องหลักสูตร ปรำกฏว่ำบำงคนบอกว่ำ ไม่ค่อยมีข้อสอบเลย 
บำงคนออกมำ ถึงกับบอกว่ำไม่มีข้อสอบ หลักสูตร (มีนะ แต่มีน้อย) แต่รู้หรือไม่ว่ำใน 
กำรสอบปี 2560 ข้อสอบเรื่องหลักสูตร มำเยอะพอสมควรเลยสิ คงขึ้นอยู่กับแต่ละปี  



136 

106. หัวใจส ำคัญของกำรแนะน ำ  
       ก. กำรแก้ปัญหำ    ข. กำรช่วยเหลือ 
       ค. กำรบอกข้อมูล   ง. กำรเสนอแนะแนวทำง 
 
107.  วงจรเดมมิ่ง ในกำรประกันคุณภำพทำงกำรศึกษำ คือ PDCA 
      ก. POLC     ข. PDCA 
      ค. PAOR     ง. POSCORB 
 
108.  มำตรฐำนกำรศึกษำเพื่อกำรประกันคุณภำพมีกี่มำตรฐำน 
       ก.  2  มำตรฐำน    ข.  3  มำตรฐำน 
       ค.  4  มำตรฐำน    ง.  5  มำตรฐำน 
 
109.  กำรประกันคุณภำพภำยในจัดท ำรำยงำนแบบใด 
       ก.  IIP     ข.  SPSS 
       ค.  IEP     ง.  SAR  
 
110.  กำรประกันคุณภำพทำงกำรศึกษำ คือ ข้อใด 
        ก. กำรประเมิน  ติดตำม  ตรวจสอบ  
        ข. กำรวัดผล  ประเมินผล รำยงำนข้อมูล 
        ค. กำรวัดและประเมินผล ตรวจสอบ น ำเสนอข้อมูล 
        ง. กำรติดตำม วัดผล ประเมินผล ตรวจสอบ และรำยงำนข้อมูล 
 
        106. ก  107. ข   108. ข   109. ง  110. ก   
 
 
 ข้อ 106  เป็นข้อสอบจริงครั้งก่อน พอคนออกห้องสอบมำ ถำมว่ำ อำจำรย์ค่ะ เขำพิมพ์ 
 ข้อสอบผิดหรือเปล่ำ เขำต้องกำรถำม “หัวใจของกำรแนะแนว” หรือเปล่ำ  ไม่แน่ใจค่ะ 

ไม่ใช่หรอก คือเขำถำม “แนะน ำ” นั่นแหล่ะ หัวใจของกำรแนะแนวคือกำรให้ค ำปรึกษำ 
หัวใจของกำรแนะน ำ คือ กำรแก้ไข ช่วยเหลือ แก้ปัญหำให้ แนะน ำให้ท ำแบบนั้นแบบนี้ 
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111.  ข้อมูลต่ำงๆที่ได้ผ่ำนกำรเปลี่ยนแปลงหรือมีกำรประมวลผลหรือวิเครำะห์สรุปผลด้วย 
        วิธีกำรต่ำงๆแล้วเก็บรวบรวมไว้ เพื่อน ำมำใช้ประโยชน์ตำมต้องกำร หมำยถึงข้อใด 
        ก.  ข่ำวสำร     ข.  สำรสนเทศ  
        ค.  ข้อมูลควำมรู้     ง.  เทคโนโลยี 
 
112.  กำรจัดประเภทของส่ือจัดตำมแบบใด 
       ก.  ส่ือธรรมชำติ ส่ือที่มนุษย์สร้ำงขึ้น  ข.  ปัจจัย  กระบวนกำร ผลผลิต 
       ค.  รูปธรรม  นำมธรรม          ง.  วัสดุ   อุปกรณ์   วิธีกำร               
 
113.  กำรเลือกใช้ส่ือข้อใดถูกต้อง 
       ก. เลือกใช้ให้สอดคล้องตรงตำมวัตถุประสงค์ของแผนกำรเรียนรู้ 
       ข. เลือกใช้ตำมทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงคุ้มค่ำและได้รับผลตอบแทนสูงสุด 
       ค. เลือกใช้ให้เหมำะสมกับวัยของผู้เรียนรวมถึงพัฒนำกำรทำงกำรเรียนรู้ 
       ง. เลือกใช้เท่ำที่จ ำเป็น ประหยัดและพอเพียง เน้นประสิทธิภำพในกำรสร้ำงควำมรู้ 
 
114. ฮำร์ดแวร์ คือข้อใด  
      ก. อุปกรณ์ต่ำงๆที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จับต้องได้ 
      ข. ชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกำรประมวลผลควำมรู้อย่ำงถูกต้อง 
      ค. ค ำส่ังในกำรควบคุมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่ำงๆในกำรถ่ำยทอดข้อมูล 
      ง. วัสดุที่ใช้ในกำรบันทึกข้อมูลสำรสนเทศ หรือประมวลผลด้ำนเทคโนโลยีดิจิตัล 
 
115.  กำรที่ผู้บริโภคสำมำรถเข้ำมำแสดงควำมคิดเห็น (comment on) ปฏิรูป (transform)  
        ร่วมสร้ำงสรรค์ (co-create) และแลกเปลี่ยนเนื้อหำ (share content) กำรสร้ำงให้เกิด 
        ชุมชน และผู้ใช้คือผู้สร้ำงเนื้อหำ ที่มีกำรสร้ำงสรรค์อย่ำงมืออำชีพในกำรผลิตส่ือ 
        ด้วยผู้รับสำรเอง หมำยถึงข้อใด 
       ก.  เข้ำถึง (Untethered)    
       ข.  กำรมีส่วนร่วม (Participatory) 
       ค.  กำรเชื่อมโยงข้อมูล (Hyperlinked)    
       ง.  กำรมีพลวัตร มีชีวิตชีวำ มีควำมสร้ำงสรรค์ (Dynamic)  
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116.  สถำนศึกษำสำมำรถด ำเนินกำรอย่ำงไรเพ่ือช่วยให้ชุมชนเข้มแข็ง 
        ก. น ำนักเรียนไปพัฒนำชุมชน         ข.  ให้ชุมชนได้จัดกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 
        ค. จัดกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ในชุมชน        ง.  เข้ำร่วมกิจกรรมในชุมชนจนเป็นประจ ำ 
  
117.  แนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงใช้แก้ปัญหำใด 
       ก. หนี้ครัวเรือน          ข.  หนี้สำธำรณะ 
       ค. ควำมยำกจน          ง.  เศรษฐกิจมวลรวม 
 
118.  แนวทำงสำยกลำงตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง ค ำว่ำทำงสำยกลำง หมำยถึงอะไร 
       ก. ประหยัด อดออม         ข. พอแล้ว ไม่หวังมำกเกินไป 
       ค. มีเหตุผล          ง. พอดี ไม่มำก ไม่น้อยเกินไป   
 
119.  หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตรงกับหลักธรรมใด 
      ก. สัปปุริสธรรม 7     ข. พรหมวิหำร 
      ค. อิทธิบำท     ง. สังคหวัตถุ 
 
      111. ข  112. ง   113. ก  114. ก   115. ข  116. ค  117. ก  118. ง   119. ก     
 
 
 ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง   3  ห่วง  2  เง่ือนไข 

-  ควำมพอประมำณ  
-  ควำมมีเหตุผล   เน้นทำงสำยกลำง  
-  ภูมิคุ้มกัน  

 
๑. เง่ือนไขควำมรู้   และ  ๒. เง่ือนไขคุณธรรม  

 
 
 สัปปุริสัจธรรม 7  เป็นธรรมส ำหรับคนดี  (รู้จักเหตุ รู้จักผล)  
 ในหลักธรรม มัตตัญญุตำ = รู้จักประมำณ คือควำมพอดี ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
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120.  หลักธรรมประจ ำใจของครู คือ  
       ก. สังคหวัตถุ 4    ข. อิทธิบำท 4 
       ค. พรหมวิหำร 4    ง. ทิศ 6 
 
121.  ลักษณะของครูที่มีคุณธรรม จริยธรรม คือ  
        ก. ชอบช่วยเหลือสังคม   ข. ท ำตัวน่ำเคำรพ ยกย่อง 
        ค. แต่งกำยดี พูดจำดี   ง. สอนเก่ง รักเด็ก ขยัน 
 
122.  หำกต้องกำรเป็นผู้ประพฤติดี ทั้งกำย วำจำ ใจ ใช้หลักธรรมในข้อใด 
        ก. หิริโอตัปปะ    ข. กำลำมสูตร 
        ค. อิทธิบำท 4    ง. มรรคมีองค์ 8  
 
123.  หลักธรรมใด คือพื้นฐำนแรกแห่งควำมส ำเร็จ 
         ก. ฉันทะ    ข. วิริยะ 
 ค. จิตตะ    ง. วิมังสำ 
 
124.   รัฐธรรมนูญกำรศึกษำ เปรียบเสมือน 
         ก. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ  ข. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ 
 ค. รัฐธรรมแห่งรำชอำณำจักรไทย ง. นโยบำยกำรศึกษำของรัฐบำล 
 
125.   ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ต้องให้บริกำรด้วยควำมจริงใจและเสมอภำคโดยไม่เรียก 
         รับหรือยอมรับผลประโยชน์จำกกำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่โดยมิชอบ เป็นจรรยำบรรณด้ำนใด 
         ก.  จรรยำบรรณต่อตนเอง  ข.  จรรยำบรรณต่อวิชำชีพ 
         ค.  จรรยำบรรณต่อผู้รับบรกิำร  ง.   จรรยำบรรณต่อสังคม 
 
 ข้อสังเกตข้อสอบที่ออกโดย ม.บูรพา  เป็นข้อสอบจริง “นักวิชาการศึกษา” ในปี 2562 
 ถามเหมือนการสอบครูผู้ช่วยเลย เพราะถาม “หลักธรรมของครู” โดยข้อ 125 เป็นของ
 ปี 2560 มีการถามถึง “จรรยาบรรณครู” แต่ว่าในปี 2562 ไม่ได้ถาม เราจึงยกมาให้ดูไว้ 
 ว่าเขาเคยออกแบบนี้ด้วย  มีลักษณะคล้ายๆจะเป็นข้อสอบคุณธรรมครูอยู่พอสมควรนะ 
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126. กำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในปัจจุบันควรให้ควำมส ำคัญกับส่ิงใดเป็นอันดับแรก 
       เพื่อให้สำมำรถสร้ำงควำมศรัทธำและจุดประกำยควำมคิดให้แก่ผู้ปฏิบัติได้ 
        ก. วิสัยทัศน์ (Vision)    ข. วัฒนธรรมองค์กร (Competency) 
        ค. โครงสร้ำง (Structure)   ง. กลยุทธ์ (Strategy) 
 
127. ข้อควำมที่ระบุผลลัพธ์ปลำยทำงที่สถำนศึกษำจะด ำเนินกำรให้บรรลุผลส ำเร็จ ในช่วง 
       ระยะเวลำของแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่จัดท ำนั้น หมำยถึงข้อใด 
       ก.  vision     ข.  mission 
       ค.  school  goals    ง.  opportunities  
 
128.  เครื่องมือในกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมขององค์กำรที่ได้รับควำมนิยมมำกที่สุดคือข้อใด 
       ก. PDCA      ข. SWOT  
       ค. PERT      ง. System thinking 
 
129.  กำรวำงแผนโดยมีกำรวิเครำะห์สภำพและแนวโน้มทำงเศรษฐกิจ สภำพทำงกำรเมือง  
        กฎหมำย และนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรศึกษำ หมำยถึงข้อใด 
        ก.  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน  ข.  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 
        ค.  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมร่วม  ง.  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมกำยภำพ 
 
130.  ประสิทธิภำพของโครงกำร คือ  
        ก. ผลผลิตเท่ำเดิม ปัจจัยน ำเข้ำลดลง  ข. ผลผลิตเท่ำเดิม รำคำต้นทุนที่ถูกลง 
        ค. สร้ำงผลงำนได้ตำมวัตถุประสงค์  ง. ตอบสนองควำมต้องกำรได้อย่ำงดี 
 
       120. ค   121. ข   122. ง    123. ก  124. ข  125. ค  
       126. ก   127. ค    128. ข   129. ข   130. ก 
 
 
  เหล่านี้คือตัวอย่างแนวข้อสอบท่ีเคยออกจริงในการสอบปี 2560 / 2562  
  ออกสอบโดย ม.บูรพา ท่ีน ามาให้ทุกท่านได้ศึกษาแนวทางของข้อสอบกัน 
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 พ.ศ. 2564 

 
 
 

สรุป และแนวข้อสอบ ใช้ประกอบการติวสอบ 
 
 
 

 

 

 

 

  

  สถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทย 

 

 

 

เอกสารประกอบการบรรยาย 

นักวชิาการศึกษา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   




