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เกณฑการเขารับราชการตําแหนงครูผูชวยและครู
ผูที่สามารถสอบแขงขันเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดจากคนทั่วไป
กลายเปนขาราชการ มีแนวทางสําคัญที่เปนประเด็นขอสอบสรุปได ดังนี้
การเรียกตําแหนง
สอบบรรจุติด ไดเปนขาราชการ จะเรียกวา “ครูผูชวย” ใชเวลาราวๆ 2 ป
เมื่อผานการประเมินจากครูผูชวย จะเรียกวา “ครู”
เมื่อเปนครูไปไดสักระยะ ถึงเวลาที่มีสิทธิขอวิทยฐานะแลว ทําเรื่องผานเกณฑ
ก็จะกลายเปน ครูชํานาญการ ครูชํานาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ไปเรื่อยๆหากมีศักยภาพที่จะทําวิทยฐานะไดตามเกณฑและเงื่อนไขของ ก.ค.ศ.

¡.¤.È. Â‹ÍÁÒ¨Ò¡ ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¤ÃÙáÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
¡ÃÃÁ¡ÒÃªØ´¹Õé »ÃÐ¸Ò¹¤×Í ÃÑ°Á¹µÃÕÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§Ï ¨Ðà»š¹·ÕÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
·Õè´ÙáÅ§Ò¹ºØ¤¤Å¢Í§¤ÃÙáÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÊÒÁ»ÃÐà´ç¹ËÅÑ¡æ ÍÒ·Ôàª‹¹
ÃÐàºÕÂº ÇÔ¹ÑÂ / ÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹ ÇÔ·Â°Ò¹Ð / ¡ÒÃáµ‹§µÑé§ ¡ÒÃâÂ¡ÂŒÒÂ à»š¹µŒ¹
¡.¤.È. ¹ÕèáËÅ‹Ð¨Ðà»š¹¡ÅØ‹Á·Õè»ÃÐªØÁÍÍ¡¡® ÍÍ¡à¡³±µ‹Ò§æàËÅ‹Ò¹ÕéãËŒ¹íÒÁÒãªŒ¡Ñ¹
«Öè§ËÁÒÂÃÇÁ¶Ö§àÃ×èÍ§¡ÒÃÊÍºà»š¹¤ÃÙ¼ÙŒª‹ÇÂ´ŒÇÂ à¾ÃÒÐà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃáµ‹§µÑé§¹Ñè¹àÍ§

ขอมูลควรรู ครูผูชวย ก็คือ ครูผูชวย สวนครู ก็คือ ครู (หาระดับขางตน)
ดังนั้น ตามภาษาทางการเราจะไมเรียก คนที่สอบไดเปนครูผูชวย วา “ครู” นั่นเอง
เชน ถาถามวาเปนครูกี่ปยายได (ภาษาพูดเราอาจพูดวา 4 ป จึงยายได) แตภาษาแบบทางการ
เขาจะไมใชเกณฑบอกแบบนี้ แตเขาจะกลาววา ดํารงตําแหนงครูมาไมนอยกวา 2 ป กลาวคือ
ใหไปบวกครูผูชวยเอาเอง 2 ปกอน จึงรวมได 4 ป (จริงๆ เขาใช 24 เดือนดวยซ้ําในกฏเกณฑ)
ไมไดใชคําวาสองป : คอยไปดูเรื่องนี้ในหนาถัดๆ เรื่องเกณฑการยาย เบื้องตนยกตัวอยางใหดู
สมมติ เราถามวา เปนครูมาแลวกี่ป หากเขาตอบวา 1 ป แสดงวา เขารับราชการมาแลว 3 ป
เปนครูผูชวยสองป คิดเอาเองในใจวาตองเปนตําแหนงนี้มากอน เปนครูอีก 1 ป รวมได 3 ป
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กรณีที่สอบไดไปเปนครูผูชวยแลว หากจะผานการประเมินเพื่อยกระดับใหตัวเองเปนครู
โดยภาษาทางการจะใชคําวา “เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม” (ระยะเวลา 2 ป)
กรรมการประเมิน จะใหผูอํานวยการสถานศึกษา (ผอ.โรงเรียน) แตงตั้งคณะกรรมการ
เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมจํานวนสามคน
โดยปกติแลวผูอํานวยการสถานศึกษา (ผอ.โรงเรียนเรานั่นแหละ) จะเปนประธานเอง
และมีกรรมการอื่นๆอีก 2 คน มักใชผูทรงคุณวุฒิและครูซึ่งเปนหัวหนาหมวดของครูผูชวยนั้น

ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้ คือ ภาษาทางการตามภาษากฎหมาย (ลองอานดูลักษณะภาษา)
ãËŒ¼ÙŒ·Õèä´ŒÃÑº¡ÒÃºÃÃ¨ØáÅÐáµ‹§µÑé§à¢ŒÒÃÑºÃÒª¡ÒÃà»š¹¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¤ÃÙáÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã
·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ã¹µíÒáË¹‹§ “¤ÃÙ¼ÙŒª‹ÇÂ” àµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁáÅÐ¾Ñ²¹ÒÍÂ‹Ò§à¢ŒÁ
ÃÐËÇ‹Ò§»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃã¹µíÒáË¹‹§¤ÃÙ¼ÙŒª‹ÇÂà»š¹àÇÅÒÊÍ§»‚¹Ñºáµ‹ÇÑ¹·Õèà¢ŒÒ»¯ÔºÑµÔ
Ë¹ŒÒ·ÕèÃÒª¡ÒÃ¡‹Í¹áµ‹§µÑé§ãËŒ´íÒÃ§µíÒáË¹‹§¤ÃÙ

ãËŒ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¡ÒÃàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁáÅÐ¾Ñ²¹ÒÍÂ‹Ò§à¢ŒÁ¤ÃÙ¼ÙŒª‹ÇÂ à»š¹ÃÐÂÐæ
·Ø¡ 3 à´×Í¹ (ÃÇÁ 8 ¤ÃÑé§) ã¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹áµ‹ÅÐ¤ÃÑé§ãËŒ»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃá¨Œ§¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹
ãËŒ¤ÃÙ¼ÙŒª‹ÇÂ ¡ÒÃ¹ÑºÃÐÂÐàÇÅÒàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁáÅÐ¾Ñ²¹ÒÍÂ‹Ò§à¢ŒÁÊÍ§»‚ ãËŒ¹ÑºÇÑ¹à¢ŒÒ»¯ÔºÑµÔ
ÃÒª¡ÒÃÇÑ¹áÃ¡à»š¹ÇÑ¹àÃÔèÁµŒ¹áÅÐ¹ÑºÃÐÂÐàÇÅÒÊÔé¹ÊØ´µÒÁ»‚»¯Ô·Ô¹

¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤ÃÑé§·Õè 1 – 4 µŒÍ§¼‹Ò¹à¡³±ÃŒÍÂÅÐ 50
¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤ÃÑé§·Õè 5 – 8 µŒÍ§¼‹Ò¹à¡³±ÃŒÍÂÅÐ 60

กรณีที่คะแนนไมผานเกณฑ ใหคณะกรรมการทบทวนคะแนน
หากพิจารณาทบทวนแลว เห็นวาไมผาน ก็ ใหออกจากราชการ ภายใน 5 วันทําการ
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หลักเกณฑการยาย
การยาย หมายถึง การแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูใหดํารง
ตําแหนงเดิมในสถานศึกษาอื่น ซึ่งอาจเปนการยายไปดํารงตําแหนงวาง การยายสับเปลี่ยนกับ
ตําแหนงที่มีคนครอง หรือการยายโดยการตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน
การยาย ตําแหนงครู มี 3 กรณี ดังนี้
1. การยายกรณีปกติ ไดแก การยายตามคํารองขอยาย
2. การยายกรณีพิเศษ ไดแก การยายตามคํารองขอยาย เนื่องจาก
ติดตามคูสมรส เจ็บปวยรายแรง ถูกคุกคามตอชีวิต
ยายเพื่อดูแลบิดา มารดา คูสมรสหรือบุตรซึ่งเจ็บปวย
รายแรงหรือทุพพลภาพ
3. การยายกรณีเพื่อความเหมาะสมและประโยชนของทางราชการ ไดแก
การยายเพื่อปญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
หรือเพื่อเกลี่ยอัตรากําลังของสถานศึกษา
คุณสมบัติผูมีสิทธิขอยายตองปฏิบัติหนาที่ครูในสถานศึกษามาไมต่ํากวา 24 เดือน
โดยตองไมอยูระหวางลาศึกษาตอเต็มเวลาอีกดวย (ซึ่งนั่นก็หมายความวาเราจะตองเปน
ครูผูชวยมากอน 2 ป จึงเปนครูอีก 2 ป จะมีสิทธิทําเรื่องขอยายได)
ยื่นคํารองขอยาย ไดปละ 1 ครั้งในเดือนมกราคมของทุกป
เมื่อยื่นคํารองขอนั้นแลวจะสามารถใชพิจารณายายไดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ปนั้น
โดยพิจารณายายไดปละ 2 รอบ รอบที่ 1 ในระหวางวันที่ 15 กุมภาพันธ – 15 มีนาคม
รอบที่ 2 ในระหวางวันที่ 15 กันยายน – 15 ตุลาคม
คํารองที่ไมไดรับการพิจารณาใหยายภายในวันที่ 31 ธันวาคม ใหถือวาคํารอง
ขอยายนั้นเปนอันตกไป ทั้งนี้ ผูยื่นคํารองขอยาย ไมจําเปนวาจะตองไดยายเสมอไป
กลาวคือ อาจไดยาย หรือไมไดยายก็ได แลวแตกรรมการเขาจะพิจารณานั่นเอง
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เงื่อนไขของเกณฑเพื่อขอทําวิทยฐานะ
เกณฑเกาที่ใชเมื่อกอนชวงราวๆปกอนๆ กอนจะมาถึงป 2560
เปนครูผูชวย 2 ป เปนครูอีก 6 ป รวมรับราชการ 8 ป จะทําวิทยฐานะชํานาญการได

เกณฑใหม ว22/2560 ลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2560 เปนดังนี้
ครูผูชวย 2 ป ครู 5 ป ครูชํานาญการ 5 ป ครูชํานาญการพิเศษ 5 ป
ครูเชี่ยวชาญ 5 ป จากนั้นจึงขอวิทยฐานะเพื่อเปนครูเชี่ยวชาญพิเศษ

¡Å‹ÒÇ¤×Í ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ¨ÐÁÕª‹Ç§ÃÐÂÐàÇÅÒª‹Ç§ÅÐ 5 »‚ (¶ŒÒäÁ‹¹Ñº¤ÃÙ¼ÙŒª‹ÇÂ 2 »‚áÃ¡)
ÊÁÁµÔÇ‹ÒàÃÒà»š¹¤¹à¡‹§ÁÒ¡æ àÃÔèÁºÃÃ¨Øà»š¹¤ÃÙ¼ÙŒª‹ÇÂµÍ¹ÍÒÂØ 24 »‚ ¡çºÇ¡ä»ÍÕ¡
2 »‚ + 5 »‚ + 5 »‚ + 5 »‚ + 5 »‚ ¡ç¨ÐÍÒÂØ 46 »‚ ¨Ö§ÁÕÊÔ·¸Ô¢ÍÇÔ·Â°Ò¹ÐÊÙ§ÊØ´
¤×Íä´ŒãÊ‹ÊÒÂÊÐ¾ÒÂ¢Í§¤ÃÙàªÕèÂÇªÒÞ¾ÔàÈÉ ä»ÃÒÇæ 14 »‚ ¡çà¡ÉÕÂ³ÍÒÂØÃÒª¡ÒÃ

นอกจากเรื่องของระยะเวลาการปฏิบัติหนาทีด่ ังกลาวแลวนั้น จะตองพิจารณา
ชั่วโมงการปฏิบัติงานวิทยฐานะเดิม (ที่ทําอยูกอนขอระดับใหม) 5 ปยอนหลัง
ครูชํานาญการและชํานาญการพิเศษ
มีชั่วโมงปฏิบัติงาน แตละปไมนอยกวา 800 ชั่วโมง และ PLC ไมนอยกวา 50 ชั่วโมง
ครูเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ
มีชั่วโมงปฏิบัติงาน แตละปไมนอยกวา 900 ชั่วโมง และ PLC ไมนอยกวา 50 ชั่วโมง
และ 5 ปยอนหลังตองมีชั่วโมงสอนวิชา สาขา กลุมสาระที่เสนอผลงาน
ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยในชวง 5 ป
มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่สายงานการสอน 5 ปการศึกษายอนหลัง ติดตอกัน
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ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี 4 วิทยฐานะ
โดยจะไดรับเงินวิทยฐานะดวยเพิ่มจากเงินเดือนประจําที่ไดรับอยูแลว ดังนี้
ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ
เชี่ยวชาญพิเศษ

ไดเงินวิทยฐานะเดือนละ 3,500 บาท
ไดรับเงินวิทยฐานะเดือนละ 5,600 บาท
ไดรับเงินวิทยฐานะ เดือนละ 9,900 บาท
ไดรับเงินวิทยฐานะ 13,000 บาท / 15,600 บาท

การออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. ตาย
2. พนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ (เกษียณ)
3. ลาออกจากราชการและไดรับอนุญาตใหลาออกหรือการลาออกมีผลจริง
* อยาลืมวาการลาออก ไมไดแปลวา จะไดออกเสมอไป เพราะลาออก ไมใหออก
ก็ถือวายังไมไดออก ดังนั้น การลาออกตองมีผลจึงจะถือวาออกจากราชการได
* ผูบังคับบัญชาสามารถยับยั้งการอนุญาตลาออกไดไมเกิน 90 วัน
4. ถูกสั่งใหออก
5. ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออก
6. ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

การลาบอยครั้ง และ การมาทํางานสายเนืองๆ
ถาเปนขาราชการในสถานศึกษา
ถาเปนขาราชการในสํานักงาน
ถาเปนขาราชการในสถานศึกษา
ถาเปนขาราชการในสํานักงาน

ลาเกิน 6 ครั้ง
ลาเกิน 8 ครั้ง
มาสายเกิน 8 ครั้ง
มาสายเกิน 9 ครั้ง

เรียกวาลาบอยครั้ง
เรียกวาลาบอยครั้ง
เรียกวามาสายเนืองๆ
เรียกวามาสายเนืองๆ

¼ÙŒÁÕÊÔ·¸ÔÊÍººÃÃ¨Øà¢ŒÒÃÑºÃÒª¡ÒÃà»š¹¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¤ÃÙáÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
µŒÍ§ÁÕÍÒÂØ äÁ‹µèíÒ¡Ç‹Ò 18 »‚ ºÃÔºÙÃ³ ã¹¢³Ð·Õè¼ÙŒÁÕÊÔ·¸Ô¢ÍãºÍ¹ØÞÒµ»ÃÐ¡Íº
ÇÔªÒªÕ¾·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµŒÍ§ÁÕÍÒÂØäÁ‹µèíÒ¡Ç‹Ò 20 »‚ ºÃÔºÙÃ³
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à¡Ãç´á¹Ç¢ŒÍÊÍº½ƒ¡½¹àÃÔèÁµŒ¹ÍØ‹¹à¤Ã×èÍ§¡‹Í¹¢Öé¹à¹×Íé ËÒ¨ÃÔ§¨Ñ§µ‹Í¨Ò¡¹Õé
1. หากสอบบรรจุไดทานจะเปนขาราชการประเภทใด
ก. ขาราชการครู
ข. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ค. ขาราชการพลเรือนสามัญ
ง. ขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ
2. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับตําแหนงครูผูชวย
ก. ฝกงานสองปเรียกวาครูผูชวย
ข. สองปแรกของการบรรจุไมไดเปนขาราชการ
ค. สามารถเปนครูไดทันทีหากสอบได ง. เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 2 ป
3. ครู มีวิทยฐานะสูงสุด คือขอใด
ก. ชํานาญการ
ค. เชี่ยวชาญ

ข. ชํานาญการพิเศษ
ง. เชีย่ วชาญพิเศษ

4. ขอใดคือคณะกรรมการบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก. คุรุสภา
ข. ก.ค.ศ.
ค. สพฐ
ง. กกศ
5. ขอใดไมเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ข. ระเบียบวินัยขาราชการครู
ค. สิทธิประโยชนและเงินวิทยฐานะ ง. การแตงตั้ง โยกยาย ขาราชการครูและบุคฯ
6. เงื่อนไขการยายของครูตองรับราชการมาแลวอยางนอยกี่ป
ก. 1 ป
ข. 2 ป
ค. 3 ป

ง. 4 ป

7. เงื่อนไขการยายของครูขอใดตอไปนี้กลาวถูกตอง
ก. ตองรับราชการมาไมนอยกวา 2 ปจึงมีสิทธิขอยายได
ข. ตองผานการเปนครูผูชวยกอน 2 ป ก็จะมีสิทธิสามารถขอยายได
ค. ตองปฏิบัติหนาที่ราชการตําแหนงครูไมนอยกวา 2 ปจึงมีสิทธิขอยายได
ง. ตองปฏิบัติหนาที่ราชการตําแหนงครูไมนอยกวา 4 ป จึงมีสิทธิขอยายได

10

8. การประเมินเพื่อผานครูผูชวยเขาสูตําแหนง ครู มีการประเมินอยางไร
ก. ประเมินปละ 2 ครั้ง
ข. ประเมินระยะทุก 3 เดือน
ค. ภายใน 2 ป ประเมินตามความเหมาะสม ง. ประเมิน 8 ครั้งภายใน 1 ป
9. กรณีที่ประเมินครูผูชวยไมผาน กรรมการพิจารณาทบทวนคะแนนแลวก็ไมผาน ตอไป
จะดําเนินการอยางไรกับครูผูชวยทานนั้น
ก. ปลดออกจากราชการ
ข. ไลออกจากราชการ
ค. ใหออกจากราชการภายใน 5 วันทําการ
ง. ใหออกจากราชการทันที
10. ขอใดไมใชกรณีการขอยายของครูตามเกณฑการยายของ ก.ค.ศ.
ก. ยายกรณีปกติ
ข. ยายกรณีจําเปน
ค. ยายกรณีพิเศษ
ง. ยายเพื่อความเหมาะสมและประโยชนของทางราชการ
11. ขอใดหมายถึงการยายกรณีพิเศษ
ก. ยายเพื่อติดตามคูสมรส
ค. ยายเพื่อดูแลบิดามารดา

ข. ยายเพราะเจ็บปวยรายแรง
ง. เปนการยายกรณีพิเศษทุกขอ

12. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับการขอยายของขาราชการครู
ก. เขียนยายปละครั้ง พิจารณาปละครั้ง
ข. เขียนยายปละครั้ง พิจารณาปละสองครั้ง
ค. เขียนยายปละสองครั้ง พิจารณาปละสองครั้ง
ง. เขียนยายปละสองครั้ง พิจารณาไดตามความเหมาะสม

เฉลยคําตอบ

1. ข
7. ค

2. ง
8. ข

3. ง 4. ข
9. ค 10. ข

5. ก 6. ง
11. ง 12. ข

11

รูจักกับกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเปนสวนราชการหลักที่ควบคุมงานดานการศึกษา
¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ ¡ ÉÒ¸Ô ¡ ÒÃ áµ‹ à ´Ô Á ÁÕ ª×è Í Ç‹ Ò ¡ÃÐ·ÃÇ§¸ÃÃÁ¡ÒÃ µÑé § ¢Öé ¹ àÁ×è Í ÇÑ ¹ ·Õè 1
àÁÉÒÂ¹ ÃÑµ¹â¡ÊÔ¹·ÃÈ¡ 111 »‚ ÁÐâÃ§ µÃ§¡Ñº¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª 2435 ã¹ÃÑª¡ÒÅ·Õè õ
¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐ¨ØÅ¨ÍÁà¡ÅŒÒà¨ŒÒÍÂÙ‹ËÑÇ ¡ÃÐ·ÃÇ§¸ÃÃÁ¡ÒÃã¹ÃÐÂÐáÃ¡ÁÕË¹ŒÒ·Õè¨Ñ´¡ÒÃ
¾ÃÐÈÒÊ¹Ò ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¡ÒÃ¾ÂÒºÒÅáÅÐ¾Ô¾Ô¸ÀÑ³± ÁÕ¡ÃÁã¹ÊÑ§¡Ñ´ 5 ¡ÃÁ¤×Í ¡ÃÁ¸ÃÃÁ
¡ÒÃ¡ÅÒ§ ¡ÃÁÈÖ ¡ ÉÒ¸Ô ¡ ÒÃ ¡ÃÁ¾ÂÒºÒÅ ¡ÃÁ¾Ô ¾Ô ¸ ÀÑ ³ ± áÅÐ¡ÃÁÊÑ § ¦¡ÒÃÕ ÃÇÁÍÒÂØ
¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃã¹»‚ 2561 à·‹Ò¡Ñº 126 »‚ ª×èÍ¢Í§¡ÃÐ·ÃÇ§¹Õé ä´ŒÁÕ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹ª×èÍ
¡ÅÑºä»¡ÅÑºÁÒËÅÒÂ¤ÃÑé§ ´Ñ§¹Õé
ª‹Ç§»‚¾·Ø ¸ÈÑ¡ÃÒª
2435 – 2461
2462 – 2468
2469 – 2483
2484 – »˜¨¨ØºÑ¹

ª×èÍ¡ÃÐ·ÃÇ§
¡ÃÐ·ÃÇ§¸ÃÃÁ¡ÒÃ
¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃ
¡ÃÐ·ÃÇ§¸ÃÃÁ¡ÒÃ
¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃ
µÃÒàÊÁÒ¸ÃÃÁ¨Ñ¡Ã
à¤Âà»š¹¢ŒÍÊÍº¶ÒÁÇ‹ÒµÃÒ¡ÃÐ·ÃÇ§Ï ¤×ÍµÃÒã´

¢ŒÍÊÍº¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¤ÃÙ à¤Â¶ÒÁÇ‹Ò àÊÁÒ 1 ËÁÒÂ¶Ö§ÍÐäÃ
µÍº ÃÑ°Á¹µÃÕÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃ
àÊÁÒ 1 à»š¹ÀÒÉÒÁÑ¡ãªŒã¹Ç§¡ÒÃ¢Í§¢‹ÒÇàÃÕÂ¡á·¹·‹Ò¹

Ê‹Ç¹àÊÁÒ 2 ¡çËÁÒÂ¶Ö§ ÃÑ°Á¹µÃÕª‹ÇÂÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃ
áÁŒÃÑ°Á¹µÃÕª‹ÇÂÏ ¨ÐÁÕ 2 ¤¹ ¡çäÁ‹ä´ŒàÃÕÂ¡ àÊÁÒ 2 àÊÁÒ 3 ¹Ð àÃÕÂ¡Ç‹Ò àÊÁÒ 2 ·Ñé§¤Ù‹
(¤íÒÇ‹Ò àÊÁÒ à»š¹¤íÒÂ‹Íæ«Öè§ÁÒ¨Ò¡µÃÒàÊÁÒ¸ÃÃÁ¨Ñ¡Ã¢Í§¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃ¹Ñè¹àÍ§)
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รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานรัฐมนตรี
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
สํานักปลัด

สกศ

สพฐ.

สอศ

สกอ

สํานักงานศึกษาธิการภาค 18 แหง
คณะกรรมการ
การศึกษาจังหวัด
¨Ø´à¹Œ¹áÅÐá¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹¹âÂºÒÂ´ŒÒ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ 2 Ê‹Ç¹
(กศจ / อกศจ)
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ) จํานวน 77 จังหวัด

ÃÑ°Á¹µÃÕÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃ ¤×Í ¹ÒÂá¾·Â¸ÕÃÐà¡ÕÂÃµÔ à¨ÃÔÞàÈÃÉ°ÈÔÅ»Š
ÃÑ°Á¹µÃÕª‹ÇÂÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃ ¤×Í ¾ÅàÍ¡ÊØÃàªÉ° ªÑÂÇ§È
ÃÑ°Á¹µÃÕª‹ÇÂÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃ ¤×Í ËÁ‹ÍÁËÅÇ§»¹Ñ´´Ò ´ÔÈ¡ØÅ
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ÊíÒ¤ÑÞ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃµíÒáË¹‹§áÅÐ¡ÒÃºÑ§¤ÑººÑÞªÒ
•
•
•
•
•
•

ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÃÑ°Á¹µÃÕ
ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃ
ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃÊÀÒ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹
ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃÍÒªÕÇÈÖ¡ÉÒ
ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ

ÊÃ
Ê».È¸
Ê¡È
Ê¾°
ÊÍÈ
Ê¡Í

บางครัง้ ก็เรี ยก 5 ส่วน
นี ้ว่าการบริหาร 5 แท่ง
คือสํานักงานสําคัญซึง่
ได้ ขบั เคลื่อนงานหลัก

13

¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃ áº‹§Ê‹Ç¹ÃÒª¡ÒÃËÅÑ¡à»š¹ 6 Ê‹Ç¹ (ÃÇÁÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÃÑ°Á¹µÃÕ´ŒÇÂ)
â¿¡ÑÊà¢ŒÒÁÒ´Ùà©¾ÒÐ¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃ áº‹§¡ÒÃºÃÔËÒÃà»š¹ 5 á·‹§ ÁÕ¼ÙŒºÑ§¤ÑººÑÞªÒ
สํานักงานรัฐมนตรี
ปลัดกระทรวง

เลขาฯ กกศ

สป.ศธ

สกศ

เลขาฯ กพฐ

สพฐ

เลขาฯ กอศ

เลขาฯ กกอ

สอศ

สกอ

ก็คือ ถาเราทํางานเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงฯ
ตองสังกัดแทงใดแทงหนึ่งจากหาสวนนี้ (เพื่อรับเงินเดือนจากสวนนั้นๆ) เชน เปนครูอาชีวะ
ก็กินเงินเดือนหรือทํางานในสวนแทงของ สอศ โดยมีผูบังคับบัญชาใหญที่สุดชื่อตําแหนงวา
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ยอวา เลขาฯ กอศ) ถาเปนครูทั่วๆไป (ครู สพฐ)
ก็รับเงินเดือนจากแทง สพฐ ผูบังคับบัญชาใหญมีชื่อตําแหนงวาเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และแทงอื่นๆก็จะมีหนาที่หลักของตน เชน สกศ ก็จะทํางานเกี่ยวกับ
กฎหมายการศึกษา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา)

การบริหาร 5 แทง ยุคปจจุบัน สํานักงานและผูบังคับบัญชา
สํานักงานปลัดฯ
สป.ศธ.

ผู้บงั คับบัญชา คือ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
¹ÒÂ¡ÒÃØ³ Ê¡ØÅ»ÃÐ´ÔÉ°

สกศ

ผู้บงั คับบัญชา คือ

เลขาธิการสภาการศึกษา
´Ã.ªÑÂ¾Ä¡É àÊÃÕÃÑ¡É

สพฐ
สอศ
สกอ

ผู้บงั คับบัญชา คือ

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน
´Ã.ºØÞÃÑ¡É ÂÍ´à¾ªÃ
ผู้บงั คับบัญชา คือ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
´Ã.ÊØà·¾ ªÔµÂÇ§É
ผู้บงั คับบัญชา คือ

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
´Ã.ÊØÀÑ·Ã ¨íÒ»Ò·Í§
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ระวังคํายอ (ซึ่งปรากฏในหนังสือพิมพหรืออะไรบอยๆ ปรากฏตามหัวขอขาวตางๆก็มี)
สพฐ = สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กพฐ = คณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน

(ส เนนกลาวถึง สํานักงาน)
(ก เนนกลาวถึง คณะกรรมการ)

อาชีวะ หรือ อุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย) ก็เหมือนกัน ส ขึ้นตน คือ สํานักงาน เปลี่ยนเปน
ก คือ หมายถึงคณะกรรมการ สังเกตคําตอไปนี้  สอศ / กอศ : สกอ / กกอ
ดร.บุญรักษ ยอดเพชร ทานไดเปนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามชื่อทางการหากจะยอ ตองยอวา ดร.บุญรักษ ยอดเพชร เปน เลขาฯ กพฐ
ไมใช เลขาฯ สพฐ (แบบนี้ คือ ผิดตามหลักทางการ) แตสวนใหญ ภาษาขาวหรือ
พูดๆกันเขามักใช เลขาฯ สพฐ หรือ เลขาธิการ สพฐ เพราะคนทั่วไปเขาใจงายกวา
เลขาธิการ กพฐ - ถูกตองตามหลักทางการ / เลขาธิการ สพฐ – มักนิยมใชพูดหรือเขียนขาว
เพราะเขาใจงายกวา ทําใหคนจํานวนมากเขาถึงเนื้อหาขาว หรือตัวคนไดดีกวา ไมงงมากนัก
´Ã.ÊØÀÑ·Ã ¨íÒ»Ò·Í§ ä´Œà»š¹ àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ Ê¡Í áÅŒÇ (¤ØÁÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ) ¤íÒÂ‹Í äÁ‹à»š¹·Ò§¡ÒÃ
´Ã.ÊØÀÑ·Ã ¨íÒ»Ò·Í§ ·‹Ò¹à»š¹ àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ ¡¡Í ¹Ð (¹Õ¤è ×Í¡ÒÃÂ‹ÍµíÒáË¹‹§ áººà»š¹·Ò§¡ÒÃ)
สังเกตจาก กูเกิ้ล เซิรท ถาเปนขาวจาก obec.go.th เว็บของ สพฐ โดยตรงเขาจะยอทางการ

สังเกตถาเปนขาวเว็บอื่นๆทั่วไป จะใช เลขาฯ สพฐ

ä¿Å·Õèä´ŒÍ‹Ò¹¹Õé à»š¹µÑÇÍÂ‹Ò§Ë¹Ñ§Ê×Í¨íÒË¹‹ÒÂ¢Í§àÃÒäÁ‹ä´ŒàÃÕÂ§ÅíÒ´ÑºË¹ŒÒµ‹Ò§æ
ÁÒ¤Ãº ÁÕ¡ÒÃµÑ´·‹Í¹à»š¹·‹Í¹æà¾×èÍãËŒàËç¹ÇÔ¸Õ¡ÒÃà¢ÕÂ¹Ë¹Ñ§Ê×Í ÇÔ¸Õ¡ÒÃ¨Ñ´ÇÒ§
¼Ñ§Ë¹ŒÒ ÇÕ¸ÕãªŒµÑÇÍÑ¡ÉÃá¹Ç·Ò§¡ÒÃÍ¸ÔºÒÂáÅÐ¡ÒÃà»´»ÃÐà´ç¹µ‹Ò§æÇ‹Ò¼ÙŒÍ‹Ò¹
ÃÙŒÊÖ¡¤ØŒÁ¤‹Ò·Õè¨Ð«×éÍäËÁ à¾ÃÒÐ¡ÒÃ¢ÒÂË¹Ñ§Ê×Í¢Í§¡ÅØ‹Á·íÒË¹Ñ§Ê×Í¨íÒ¹Ç¹äÁ‹¹ŒÍÂ
¨ÐãªŒÇÔ¸Õ¡ÒÃâ¾Êµá¤‹Ë¹ŒÒ¢Í§Ë¹Ñ§Ê×Í (àËç¹á¤‹Ë¹ŒÒ»¡) ËÃ×ÍãËŒ´Ùà¾ÕÂ§ÊÒÃºÑÞ
â´Â¼ÙŒ«×éÍá·ºäÁ‹ÁÕâÍ¡ÒÊä´ŒàËç¹à¹×éÍËÒáÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃà¢ÕÂ¹ã¹µíÒÃÒ¢ÒÂ¹Ñé¹æÁÒ¡¹Ñ¡

การใชตัวอักษร การเวนชองไฟ ก็มีผลตอการอานทั้งสิ้น
ผูอานควรไดเห็นอยางนอย 30 หนา เพื่อดูแนวทางของ
ตําราวาจะเขากับตัวเองไดไหม เพราะหลายคนบนมาวา
โอนเงินซื้อหนังสือเปนพันๆ ซื้อไปก็ไมไดอาน เพราะเปน
การคัดลอกเอากฎหมายมาใหอาน (อานไมรูเรื่อง) หรือก็
แคการกอบปเอารูปภาพจากเว็บตางๆมาแปะทําหนังสือ
เรื่องเหลานี้มีผลตอขีดความสามารถในการอานทั้งนั้นนะ
เราจึงใหคุณมีโอกาสเห็น และพิจารณาตัดสินใจซื้อดวย
การไดอานตัวอยางไมต่ํากวา 35 หนา ของหนังสือที่ขาย

Ë¹Ñ§Ê×ÍáÅÐµíÒÃÒÇÔªÒ¡ÒÃ¢Í§àÃÒ·Õè¢ÒÂ¹ÕéµÑé§ã¨·íÒÁÒ¡æ
·íÒ´ŒÇÂËÑÇã¨ ·íÒ´ŒÇÂ¤ÇÒÁÃÙŒ ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ÃÐ´ÑºÊÙ§ã¹
áÇ´Ç§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒä·Â¨ÃÔ§æ ·íÒ´ŒÇÂ¤ÇÒÁÈÃÑ·¸ÒËÇÑ§ã¨
Ç‹Ò¨Ðª‹ÇÂãËŒ¤¹Í‹Ò¹à¡Ô´¤ÇÒÁÃÙŒ¨ÃÔ§æ áÅÐÊÍºä´Œ¨ÃÔ§æ
äÁ‹ãª‹¡ÒÃ·íÒË¹Ñ§Ê×ÍÁÒà¾ÕÂ§ÊÑ¡æá¤‹¨ÐÁÕ¢ÒÂáÅŒÇâ¾Êµ
¢ÒÂË¹Ñ§Ê×Í äÁ‹ãª‹àª‹¹¹Ñé¹ Ë¹Ñ§Ê×ÍàÃÒ¨Ö§¡‹ÍãËŒà¡Ô´ÊÔè§·Õè
àÃÕÂ¡Ç‹Òà»š¹¤ÇÒÁÁËÑÈ¨ÃÃÂ »ÃÐ·Ñºã¨ ä´Œ¤ÇÒÁÃÙŒÁÒ¡

สถาบันสงเสริมอุดมศึกษาและขาราชการไทย

ทานนี้ไดอานมาแลวแทบทุกเลม เพิ่งมาเจอของเราภายหลัง มาอานของเราก็ทึ่ง
แลวยอมรับเลมนี้มากที่สุด จากนั้นก็หาทางมาติวกับเราใหได ปจจุบันบรรจุแลว
และบรรจุดวยการสอบไดที่ 1 ดวย ลองมาดูวา เขากลาวไวอยางไรในผลงานเรา

หลังจากผลสอบออกก็คือ

หนังสือเราเปนสวนชวยให
สอบไดที่ 1 (รูสึกยินดีดวย)
เหลานี้คือตัวอยางบางสวนเทานั้น นี่ไมใชการโฆษณา เปนเพียงการบอกขอมูล
เพราะหากไมบอกอะไรเลย ก็คงเกินไปเนาะ อยูดีๆมาขายของ ไมบอกไมกลาว
บอกวาดีๆ ซื้อเลยๆ ของเราดี โดยไมมีอะไรบงชี้นัยผลงานเลย นั่นคงไมถูกตอง
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กระทรวงศึกษาธิการ

ส.ปลัดฯ

สํานักงานรัฐมนตรี

âÃ§àÃÕÂ¹
à·ÈºÒÅ

สพฐ

âÃ§àÃÕÂ¹
¡·Á

สกศ

สอศ

สกอ

สช ก.ค.ศ. กศน - การศึกษาพิเศษ อาชีวะ มหาลัย
- โรงเรี ยนทัว่ ไป เทคนิค

âÃ§àÃÕÂ¹
µª´

¨Ò¡¡ÒÃÍ¸ÔºÒÂ¡‹Í¹Ë¹ŒÒ¹Õé à¾×èÍãËŒÁÍ§ÀÒ¾ÃÇÁáÅÐº·ºÒ·¢Í§Ê‹Ç¹µ‹Ò§æä´Œà¢ŒÒã¨µÒÁ¼Ñ§¹Õé
ã¤ÃºÑ§¤ÑººÑÞªÒã¤Ã ÍÐäÃÍÂÙ‹µÃ§äË¹ ¤Çº¤ØÁ´ÙáÅÊ‹Ç¹ã´ ¡‹Í¹¨Ð·íÒ¡ÒÃàµÃÕÂÁÊÍºÍ×è¹æ
ชี้แจงเพิ่มเติม : เรื่องของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ก็คลายๆโรงเรียนเทศบาล
คือไมไดอยูในการดูแลหรือควบคุมโดยตรงของกระทรวงศึกษาธิการ เขาบริหารจัดการในแบบ
ทองถิ่นมีผูบังคับบัญชาหลัก คือ ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร โรงเรียน กทม หลายแหงจึงยัง
ไมไดขึ้นตรงในกระทรวงศึกษาธิการ หรือ รัฐมนตรี หรือทานหาแทง ไมสามารถมาสั่งไดนั่นเอง
ดังนั้น ในกรุงเทพมหานครจึงมีโรงเรียนกลุมใหญสามสี่กลุม ไดแก โรงเรียนสังกัด สพฐ
โรงเรียนสังกัด กทม โรงเรียนอาชีวะ เทคนิค เทคโนตางๆ โรงเรียนเอกชนตางๆ ซึ่งก็อาจมี
ประเภทอื่นๆอีก แตเราพูดถึงเฉพาะกลุมนี้ที่พบเห็นไดทั่วไปจํานวนมากมายในเขตกรุงเทพฯ
¤ÃÙ Ê¾° ¡ç¨ÐÃÑºà§Ô¹à´×Í¹áÅÐÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ¨Ò¡ Ê¾° ·íÒ§Ò¹â´ÂµÃ§¡Ñº È¸.
¤ÃÙ ¡·Á ¡ç¨ÐÃÑºà§Ô¹à´×Í¹áÅÐÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ¨Ò¡ ¡·Á ·íÒ§Ò¹â´ÂµÃ§¡Ñº ¡·Á
¤ÃÙ ÍÒªÕÇÐ ¡çÃÑºà§Ô¹à´×Í¹áÅÐÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ¨Ò¡ ÊÍÈ ·íÒ§Ò¹â´ÂµÃ§¡Ñº È¸.
ÍÑ¹¹ÕéËÁÒÂ¶Ö§ ÍÒªÕÇÐ·ÕèÊÑ§¡Ñ´ È¸. ¹Ð Ê‹Ç¹ÍÒªÕÇÐáººàÍ¡ª¹ ¡ç¤ÅŒÒÂæ¤ÃÙàÍ¡ª¹
¤ÃÙàÍ¡ª¹ ¡çÃÑºà§Ô¹à´×Í¹áÅÐÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ¨Ò¡àÍ¡ª¹ ½Ò¡ãËŒ Ê».È¸. ª‹ÇÂàËÅ×Í ´ÙáÅ
ศธ. = กระทรวงศึกษาธิการ

สป.ศธ. = สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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บทบาทของสํ านักงานปลัดกระทรวง
มาตรา 23 สํานักงานปลัดกระทรวง มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของ
กระทรวง และราชการที่คณะรัฐมนตรีมิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัด
กระทรวงโดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในกระทรวงให
เปนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง
Í¸ÔºÒÂÀÒÉÒ§‹ÒÂæãËŒà¢ŒÒã¨ ¤×Í ÍÐäÃ·Õè¹Ö¡äÁ‹ÍÍ¡ ºÍ¡äÁ‹¶Ù¡ äÁ‹ÃÙŒÇ‹Ò¤ÇÃ¨ÐàÍÒä»äÇŒ
ÊÑ§¡Ñ´äË¹ ¡ÃÁäË¹ ¡çâÂ¹ÁÒá»ÐäÇŒ·ÕèÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´ ãËŒ»ÅÑ´·íÒ ÍÐäÃ»ÃÐÁÒ³¹Ñé¹
áµ‹ÅÐÊ‹Ç¹ÍÕ¡ 4 á·‹§ ÊÑ§à¡µÇ‹Ò¨ÐÁÕË¹ŒÒ·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍºªÑ´ÍÂÙ‹ áµ‹ Ê».È¸. µŒÍ§ä´ŒËÁ´
¹Õèä§¶Ö§ºÍ¡Ç‹Ò »ÅÑ´Ï ¨ÐµŒÍ§à¡‹§ÁÒ¡æ ·íÒä´Œ·Ø¡ÍÂ‹Ò§ ÃÙŒ·Ø¡àÃ×èÍ§¢Í§¡ÃÐ·ÃÇ§Ï¹Ñè¹àÍ§
´Ñ§¹Ñé¹ àÇÅÒ·ÕèÁÕ¢‹ÒÇÇ‹Ò ·‹Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§Ï ÍÍ¡ÁÒá¶Å§ ËÃ×ÍÍÍ¡ÁÒ¾Ù´àÃ×èÍ§ã´ãËŒÃÙŒ
äÇŒàÅÂÇ‹Ò¹Ñè¹àÃ×èÍ§ÊíÒ¤ÑÞÍÂ‹Ò§¨ÃÔ§¨Ñ§áÅŒÇ à¾ÃÒÐà»š¹¼ÙŒãËÞ‹ÃÐ´Ñº¹ÕéÍÍ¡ÁÒãËŒ¢‹ÒÇ¢ŒÍÁÙÅ

ถาสมมติเราถามกันเลนๆวา กระทรวงศึกษาธิการ ใครเกงที่สุด ใครรูเรื่อง เขาใจงานมากที่สุด
ตามหลักการแลวก็ตองตอบวารัฐมนตรีวาการกระทรวงฯ เกงที่สุด เพราะถือเปนนายใหญที่สุด
แตจริงๆแลว คนที่เกงที่สุด คือ ปลัดกระทรวง เพราะวาทานรัฐมนตรี กับ รัฐมนตรีชวย 2 คน
เปนขาราชการการเมือง (เปนใครก็ได ซึ่งไดรับแตงตัง้ มาจากคณะรัฐมนตรี หรือฝายบริหารให
มาเปนรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีชวยฯ) เพียงแค คุณสมบัติไมขัดกับที่กฎหมายระบุไวเทานั้นเอง
ตอใหไมเกง ไมรูเรื่อง ไมเขาใจอะไรเลย อยูดีๆ โผลมาจากไหน ถาเขาแตงตั้งใหเปนรัฐมนตรีก็
คือ มาเปนไดเลย มาคุมกระทรวงฯ กําหนดนโยบาย วางแผนอะไรใหญที่สุดไดเลย ตามนั้นนะ
áµ‹¤¹·Õè¨Ðà»š¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ä´Œ µŒÍ§äµ‹àµŒÒÁÒ¨Ò¡¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ»ÃÐ¨íÒÃÐ´ÑºÅ‹Ò§æ áÅŒÇÊÐÊÁ
»ÃÐÊº¡ÒÃ³ Í§¤¤ÇÒÁÃÙŒ ÊÍºäÅ‹ÃÐ´Ñºà»š¹ËÑÇË¹ŒÒ¡Í§ ËÑÇË¹ŒÒÊ‹Ç¹¨¹à»š¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃÏ
á·‹§ã´á·‹§Ë¹Öè§ áÅŒÇÃÑºà¡ÕÂÃµÔÊÙ§ÊØ´ã¹ªÕÇÔµ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§Ï ¤×Íà»š¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§Ï
ã¹·Ò§»¯ÔºÑµÔ »ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§Ï à¡‹§·ÕèÊØ´ ·Ò§¡®ËÁÒÂ »ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§Ï ÃÍ§¨Ò¡ÃÑ°Á¹µÃÕ
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อธิบายเพิ่มเติม เคลียรความสงสัย (อานมาถึงตรงนี้มีใครบางคนแอบสงสัยอะไรอยูใชไหม)
สงสัยวา ถาปลัดฯ เปนรองแคคนเดียว แลวรัฐมนตรีชวย หรือ รองผูวาฯ รองนายกเทศมนตรี
รองนายก อบจ รองนายก อบต ละ ทานพวกนั้น เขาไมไดใหญกวาปลัด เหรอ เอะ ยังไงกัน?
ตัวอยางเชน
รัฐมนตรี
รัฐมนตรีชวย

ผูวาราชการจังหวัด

รัฐมนตรีชวย

รองผูวาฯ

ปลัดกระทรวง

ปลัดจังหวัด

นายกเทศมนตรี
รองนายกฯ

รองผูวาฯ

นายกองคการบริหารสวนจังหวัด

รองนายกฯ

รองนายก อบจ

ปลัดเทศบาล

รองนายก อบจ

ปลัด อบจ

ตอบใหเลยวา ไมครับ ทานเหลานั้น ตามกฎหมายหรือตามหลักการแลว ไมไดใหญกวาปลัดฯ
หรือสั่งปลัดได เพราะทานพวกนั้น กฎหมายระบุไวให เปนเพียง ผูชวยสั่งปฏิบัติราชการตามที่
(คนใหญที่สุด) สั่งงานหรือมอบหมายงาน เชน ใหมีรองผูวาราชการจังหวัดเปนผูชวยสั่งปฏิบัติ
ราชการตามที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย เปนตน [ นี่คือขอความตามกฎหมายกําหนดไว ]
ตามระเบียบบริหารราชการแผนดิน เขาระบุให ปลัดฯ นั้นๆ เปนรองแคคนๆเดียวซึ่งใหญที่สุด
ในกระทรวงฯ ศึกษาธิการ การบริหารหาแทง คือ ผูบริหารทั้งหาทานนี้ เขาถือวาใหมีศักดิ์ศรี
หรือระดับเทากันนะครับ แตเบื้องตนใหรูคราวๆเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ความสําคัญของปลัดฯ
การุณ สกุลประดิษฐ์ ชัยพฤกษ์ เสรี รักษ์

ส.ปลัดฯ

สกศ

บุญรักษ์ ยอดเพชร

สุเทพ ชิตยวงษ์

สุภทั ร จําปาทอง

สพฐ

สอศ

สกอ
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ขอสอบขาราชการมักหลอกถาม ใครเปนผูบังคับบัญชาขาราชการในกระทรวงฯ รองจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงฯ เฉลย อยางชัดเจน ในกฎหมายระบุไว ตอบ ปลัดกระทรวงฯ
ใครเปนผูบังคับบัญชาขาราชการในจังหวัด รองจากผูวาราชการจังหวัด ตอบ ปลัดจังหวัด
ใครเปนผูบังคับบัญชาพนักงานในเทศบาลรองจาก นายกเทศมนตรี ตอบ ปลัดเทศบาล
เขาถามเชนนี้เพื่อจะวางกับดักขอสอบ ใหคนไปตอบ รองนายกเทศมนตรี รองผูวาฯ
หรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง อะไรทํานองนั้น กฎหมายระบุไว ตอบ ปลัดตางๆ
ÊÑ§à¡µ¡ÒÃºÃÔËÒÃÃÐºº¹Õé â´ÂÀÒ¾ÃÇÁ¼ÙŒºÃÔËÒÃÊÙ§ÊØ´¢Í§¡ÃÐ·ÃÇ§Ï¨Ðáµ‹§µÑé§ÃÍ§ÏÁÒ
ª‹ÇÂ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃ ¤×Í·‹Ò¹áµ‹§µÑé§ã¤Ã¡çä´ŒÁÒà»š¹ÃÍ§Ï ¢Í§·‹Ò¹ (â´ÂäÁ‹¢Ñ´µ‹Í¡®ËÁÒÂ¹Ñé¹æ)
¨ÃÔ§æ äÁ‹à¡‹§ äÁ‹ÃÙŒàÃ×èÍ§§Ò¹¡çÁÒà»š¹ä´Œ ËÃ×Í¢Í§à·ÈºÒÅàÍ§ ¤¹·Õèà»š¹ÃÍ§¹ÒÂ¡à·ÈÁ¹µÃÕ à»š¹
¤¹·Õè¹ÒÂ¡à·ÈÁ¹µÃÕáµ‹§µÑé§ÁÒà»š¹ÃÍ§Ï (¤×Í ÍÒ¨µÑé§ÀÃÃÂÒµ¹àÍ§ ÞÒµÔÁÔµÃ ·ÕèäÁ‹ä´Œà»š¹§Ò¹
¨ÃÔ§æÁÒà»š¹¡çä´Œ µÃÒº·ÕèäÁ‹¢Ñ´µ‹Í¤Ø³ÊÁºÑµÔáÅÐ¡®ËÁÒÂºÑÞÞÑµÔäÇŒ) àª‹¹à´ÕÂÇ¡Ñ¹ ¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡ÒÃ
¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã ¡çÁÕáººá¹Ç·Ò§à´ÕÂÇ¡Ñ¹ ¤×Í ÃÍ§¼ÙŒÇ‹ÒÏ ãËŒ¼ÙŒÇ‹Òáµ‹§µÑé§ÁÒª‹ÇÂ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃ
à»š¹àËÁ×Í¹ÃÍ§¹ÒÂ¡à·ÈÁ¹µÃÕ ¤×Í ÍÒ¨äÁ‹ä´Œà¡‹§ äÁ‹ÃÙŒàÃ×èÍ§§Ò¹¨ÃÔ§æ áÅÐäÁ‹ä´Œà»š¹¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ
พวกทานรองฯ ดังกลาวไมไดเปนขาราชการ ซึ่งไตเตาสรางผลงานมาแบบเกงๆ
หมายถึง ทานรองบริหารฯ เหลานี้ ซึ่งมีที่มาจากการแตงตั้งมาจากผูบริหารสูงสุดนั่นเอง
ไมนับรวมตําแหนง รองฯ บางตําแหนง ที่พวกเขาสอบไตเตาขึ้นมาปกติ เชน รองอธิบดี
หรือรองผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการเขต เปนตน (แยกแยะประเด็นดวยนะ)
ตําแหนงรอง มีสองแบบหลักๆ รองที่มาจากผูใหญที่สุดแตงตั้งมาชวยงานดังที่อธิบายไป
กับรองฯที่เขาไดสอบหรือเลื่อนขั้นมาตามโมเดลปกติ ไตเตามาจนไดมารับตําแหนงรองฯ
àÃÒ¡íÒÅÑ§¡Å‹ÒÇ¶Ö§ÃÍ§¹ÒÂ¡à·ÈÁ¹µÃÕ ÃÍ§¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡ÒÃ¡ÃØ§à·¾Ï ·Õèä´ŒÃÑºáµ‹§µÑé§ÁÒ
¾Ç¡·‹Ò¹äÁ‹ä´Œà»š¹¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ ´Ñ§¹Ñé¹ ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃâ´Â·ÑèÇä»¨ÐÂÔ¹´ÕàµçÁã¨ËÃ×Í¾ÃŒÍÁÃÑº¤íÒÊÑè§¨Ò¡
ÃÍ§ÏäËÁ áÅÐ¡ÒÃ·ÕèÍÒ¨äÁ‹ä´Œà¡‹§¨ÃÔ§æ ¨ÐÊÑè§§Ò¹¢ŒÒÃÒª¡ÒÃµ‹Ò§æ ä´Œ´Õ¨ÃÔ§äËÁ ¹Õèä§ à¢ÒàÅÂãËŒ
·‹Ò¹ÃÍ§Ïµ‹Ò§æ·Õèä´ŒªÕéá¨§ä» à»š¹à¾ÕÂ§¼ÙŒª‹ÇÂ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃ äÁ‹ä´ŒãËŒ¤ØÁ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃä´Œ àË¹×Í¡Ç‹Ò
»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§Ï ËÃ×Í»ÅÑ´à·ÈºÒÅ ËÃ×Í»ÅÑ´ Íº¨ ËÃ×Í »ÅÑ´¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã¹Ñè¹àÍ§
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ยิ่งถาโฟกัสมาที่เรื่องของกระทรวงศึกษาธิการ ยิ่งชัดเจนวาปลัดกระทรวงฯ นี่แหละคือ
ขาราชการที่เกงที่สุดแลวในงานทางดานการศึกษา (ใหศึกษาเรื่องขาราชการพลเรือนสามัญกับ
ขาราชการการเมืองวาแตกตางกันอยางไร จะเขาใจไดดี ในอีกไมกี่หนาถัดจากนี้ไป)
โดยในสายงาน ปลัดกระทรวง ถือเปนขาราชการระดับสูงที่ตองเกงที่สุด คุมไดทุกอยาง
ในกระทรวงศึกษาธิการ มีการบริหารหาแทง ทั้ง 5 ทานนั้น เขาใหระดับเปน ซี 11 ระดับสูงสุด
ในขั้นซีของขาราชการ (ตอนนี้ ณ ปจจุบันนี้ เขาเลิกระบบซีไปแลวนะครับ ชี้แจงใหเขาใจกอน)
แตวาการพูดขั้นซี จะอธิบายการบริหารไดเขาใจงายกวา แมกระทั่งขาวจากรัฐมนตรีหรือผูใหญ
ในกระทรวงฯ เวลาแถลงชี้แจงอะไร เขาก็พูดขั้นซี เปรียบเทียบเชนกัน (แมระบบซีนี้จะเลิกใช)
เชน ที่เขาไดแถลงเรื่อง ศึกษาธิการภาค วา แตงตั้ง ซี 10 ซี 9 เพิ่มมากี่คนๆ เปนตน ก็วากันไป
เพราะการเทียบซีในการอธิบายโครงสรางบริหารจะทําใหเขาใจงายกวา วาใครเหนือกวาใครใน
สายงานราชการ ใครสําคัญระดับใดนั่นเอง ซี 11 ตองเหนือกวา ซี 10 และ 9 8 7 ตามลําดับ

¡ÒÃºÃÔËÒÃ 5 á·‹§ à·ÕÂºÈÑ¡´ÔìÈÃÕ ´Õ¡ÃÕà·‹Ò¡Ñ¹ à¾ÃÒÐ¶×ÍÇ‹Ò ·Ñé§ËŒÒ·‹Ò¹
ÃÐ´Ñº«Õ 11 (¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ·ÑèÇä» ¤¹¸ÃÃÁ´ÒáººàÃÒæ ÊÍºä´ŒãËÁ‹¶ŒÒà·ÕÂº
«ÕÊÁÑÂ¡‹Í¹¨Ðà»š¹ÃÐ´Ñº«Õ 3) 3 – 4 – 5 – 6 – 7 äÅ‹ä»àµÔºâµã¹§Ò¹
¢ŒÒÃÒª¡ÒÃä» ¨¹ÊØ´·ŒÒÂ ÊØ´ÂÍ´¨º¡Ñ¹·ÕèÃÐ´Ñº «Õ 11 ¨Ð ¤×ÍÃÐ´ÑºÊÙ§ÊØ´

ปจจุบันตําแหนง ปลัดกระทรวงฯ เรียกวา ตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง

¢ŒÍÊÍº·Õèà¤Â¶ÒÁ
¢ŒÍã´à»š¹¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¾ÅàÃ×Í¹ÊÒÁÑÞµíÒáË¹‹§ÊÙ§·ÕèÊØ´ã¹¡ÃÐ·ÃÇ§
¡. ÃÑ°Á¹µÃÕÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§
¢. »ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§
¤. ÃÑ°Á¹µÃÕª‹ÇÂÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§
§. Í¸Ôº´Õ
à©ÅÂ »ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ Ê‹Ç¹·‹Ò¹ÃÑ°Á¹µÃÕ ¡ÑºÃÑ°Á¹µÃÕª‹ÇÂÇ‹Ò¡ÒÃÏ
à»š¹¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¡ÒÃàÁ×Í§ äÁ‹ãª‹¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¾ÅàÃ×Í¹ÊÒÁÑÞ·ÑèÇä»
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รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของกระทรวงศึกษาการ ตั้งแตเริ่มรัฐบาลพลเอกประยุทธ
ณ ชวงป 2557 เมื่อพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดเปนนายกฯใหม รูปแบบเปนดังนี้
ตอนนั้น รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ยังเปน พลเรือเอกณรงค พิพัฒนาศัย
สํานักงานรัฐมนตรี
ส.ปลัดฯ

สกศ

สพฐ

สอศ

สกอ

ก.ค.ศ.
ชวงตนป 2558 มีการตั้งทีมชวยสนับสนุนการศึกษามาหนึ่งทีม คือ ซุปเปอรบอรดการศึกษา

ชื่ อเต็ม “คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา”
โดยประธานของคณะกรรมการชุดนี้คือนายกรัฐมนตรีเองเลย
¢ŒÍÊÍº¨ÃÔ§·Õèà¤ÂÍÍ¡ ¡ç¶ÒÁÍÂ‹Ò§§‹ÒÂàÅÂ ã¤Ãà»š¹»ÃÐ¸Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃªØ´¹Õé ÂÑ§µÍº¡Ñ¹äÁ‹ä´Œ
¤¹ÁÒ¡ÁÒÂ¡ç¾ÅÒ´ä»µÍºÃÑ°Á¹µÃÕÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§Ï ¡Ñ¹«Ð ¹‹ÒàÊÕÂ´ÒÂá·¹ ¢ŒÍÁÙÅäÁ‹ä´ŒÂÒ¡
อํานาจหนาที่ เสนอแนะนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา
การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตามนโยบายรัฐบาล และแนวทางการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมทั้งใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับมาตร การและแนวทางการตัดสินใจในเชิงรุก เพื่อใหการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล และแผน
พัฒนาฯ บังเกิดผลอยางเปนรูปธรรม
กํากับดูแล ติดตาม และบูรณาการประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินนโยบายและการดําเนินงานพัฒนาการศึกษา เพื่อใหการขับเคลื่อนการพัฒนา
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู มีความสอดคลองกันอยางเปนระบบ เปนเอกภาพ
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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องค์ การมหาชนในกระทรวงศึกษาธิการ
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงฯ
ส.ปลัดฯ

สกศ

สพฐ

สอศ

คุรุสภา

สกอ

สกสค

ก.ค.ศ.

สสวท

สมศ

สทศ

รูจักกับองคการมหาชน ในกระทรวงศึกษาธิการ ทุกกระทรวงก็มีองคการมหาชนที่เกี่ยวของ
ในลักษณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการ มีองคการมหาชนที่สําคัญๆซึ่งเกี่ยวของกับครู อาทิเชน
ÊÁÈ

Ê·È

ÊÊÇ·

Ê¡Ê¤

¤ØÃØÊÀÒ

à¡Ãç´¤ÇÒÁÃÙŒ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (โรงเรียนดังมากๆ อยูในเรทอันดับ 1 – 2
ของประเทศ) จัดตั้งตาม พ.ร.บ. องคการมหาชน ดังนั้น โรงเรียนนี้ถือวาเปนองคการมหาชน
องคการมหาชน คือ สวนราชการที่ตั้งขึ้นมาเฉพาะตามกฎหมายพิเศษที่ตองการสภาพ
คลองของตนเอง บริหารไดเอง ไมไดขึ้นตรงตอสวนราชการใด สามารถมีคณะกรรมการบริหาร
อธิบายใหเขาใจ คือจริงๆแลวบรรดาเจาหนาที่ หรือพนักงาน หรือคนทํางานในองคการมหาชน
ไมไดเปนลูกนองของรัฐมนตรีฯ หรือ ทั้งหาทาน (บริหารหาแทงนั่นเอง) คือ อยูเฉยๆปกติทาน
จะไปสั่งการ ไปจะดําเนินการอะไรกับการทํางานขององคการมหาชน ไมได อะไรประมาณนั้น
จึงมีทีมบริหารของเขาเองในแตละสวน คอยทํางานสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการตาม
บาทบาทหนาที่ของแตละแหงนั่นเอง อยูปกติรัฐมนตรีและผูบริหารระดับสูง ไมไดไปรูเรื่องการ
ประชุมอะไรของพวกองคการมหาชน (ถาอยากทําหรืออยากรู ก็จะใช ม.44 สั่งเพื่อเขาไปดูแล)
ดูรายละเอียด การใช ม.44 กับองคการมหาชนไดในหนาถัดๆไป
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เกร็ดความรู้ สําหรับคนสอบงานด้ านการศึกษา
¤ØÃØÊÀÒ à»š¹ÊÀÒ¤ÃÙáÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
Ê¡Ê¤ ¤×Í ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐÊÇÑÊ´ÔÀÒ¾¤ÃÙáÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã
·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
ÊÁÈ ¤×Í ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÃÑºÃÍ§ÁÒµÃ°Ò¹áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ (Í§¤¡ÒÃÁËÒª¹)
Ê·È ¤×Í Ê¶ÒºÑ¹·´ÊÍº·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáË‹§ªÒµÔ (Í§¤¡ÒÃÁËÒª¹)
ÊÊÇ· ¤×Í Ê¶ÒºÑ¹Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÊÍ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ
คุรุสภา กับ สกสค มีเรื่องของการทุจริตกันภายในมากมาย เขาเลยใช ม.44 สั่งให
คณะกรรมการสองชุดนี้ พนตําแหนงและใหทีมบริหารระดับสูงของกระทรวงฯ เขาไปนั่งแทน
ดังนั้น ภาษาพูดกันก็คือ สกสค และ คุรุสภา อยูในการจัดการ (ควบคุม) ของกระทรวงแลวจะ
ตั้งแตเดือนเมษายน 2558 ดังนั้น ประธาน 2 หนวยนี้ ปจจุบัน คือรัฐมนตรีวาการกระทรวงฯ
สมศ โดนที่อดีตทาน ผอ. สมศ ถูก ม.44 สั่งใหระงับการปฏิบัติหนาที่ตั้งแตวันที่ 16
พฤษภาคม 2559 จากนั้นในวันที่ 13 ธันวาคม 2559 สั่งใหทานพนจากตําแหนงผูอํานวยการ
สมศ ไปโดยไมมีความผิด แลวใหสรรหาผูอื่นมาเปนผูอํานวยการ สมศ แทนตามสมควรตอไป

ขอสอบเกี่ยวกับองคการมหาชน ก็มีออกอยูพอสมควร เชน
¢ŒÍã´µ‹Íä»¹Õé áµ¡µ‹Ò§¨Ò¡¾Ç¡ 1. Ê·È 2. ÊÁÈ 3. Ê¾° 4. ¤ØÃØÊÀÒ
¨§ã¨ËÅÍ¡ãËŒµÍº ¤ØÃØÊÀÒ «Öè§ä´Œ¼Å µÍº¼Ô´¡Ñ¹ËÅÒÂ¤¹ µŒÍ§µÍº Ê¾° à¾ÃÒÐÇ‹Òà»š¹
Ê‹Ç¹ÃÒª¡ÒÃÃÐ´Ñº¡ÃÁ ã¹¡ÃÐ·ÃÇ§Ï áµ‹·ÕèàËÅ×ÍÍÕ¡ÊÒÁµÑÇàÅ×Í¡¹Ñ¹é à»š¹Í§¤¡ÒÃÁËÒª¹
ºÒ§·Õ¡ç¶ÒÁ¢ŒÍã´µ‹Íä»¹Õéà»š¹Í§¤¡ÒÃÁËÒª¹ / ¶ÒÁ ¤ØÃØÊÀÒ ÁÕÊ¶Ò¹Ðà»š¹ÍÐäÃ à»š¹µŒ¹
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แนวข้ อสอบครูผู้ช่วยส่ วนการบริหารกระทรวงศึกษาธิการ
1. ข้ อใดไม่ใช่ส่วนบริหาร 5 แท่ง ในกระทรวงศึกษาธิการ
ก. สํานักงานรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงฯ
ข. สํานักงานปลัดกระทรวงฯ
ค. สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ง. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2. รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนปั จจุบนั คือ
ก. นพ.ธีระเกียรติ เจริ ญเศรษฐศิลป์
ข. พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
ค. รศ.นพ. กําจร ตติยกวี
ง. นายการุณ สกุลประดิษฐ์
3. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คนปั จจุบนั คือ
ก. พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา
ค. รศ.นพ. กําจร ตติยกวี

ข. ดร.ชัยพฤกษ์ เสรี รักษ์
ง. นายการุณ สกุลประดิษฐ์

4. ท่านใด ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน
ก. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
ข. ดร. บุญรักษ์ ยอดเพชร
ค. นายการุณ สกุลประดิษฐ์
ง. ดร. ชัยพฤกษ์ เสรี รักษ์
5. ท่านใด ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการสภาการศึกษา
ก. ดร. ชัยพฤกษ์ เสรี รักษ์
ข. ดร. กมล รอดคล้ าย
ค. นายการุณ สกุลประดิษฐ์
ง. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร
6. องค์คณะบุคคลใด ทําหน้ าที่บริ หารงานบุคคลในกระทรวงศึกษาธิการ
ก. ก.ค.ศ.
ข. กศจ.
ค. อกศจ
ง. กพฐ
7. คณะกรรมการข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีจํานวนกี่คน
ก. 14 คน
ข. 20 คน
ค. 29 คน
ง. 31 คน
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36. ข้ อใดต่อไปนี ้กล่าวถูกต้ องเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายขับเคลื่อนงานด้ านการศึกษา
ก. ขึ ้นอยู่กบั ความพึงพอใจของประชาชนและความเหมาะสมกับสภาพสังคม
ข. ขึ ้นอยู่กบั ยุทธศาสตร์ ชาติและบุคคลผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงฯ
ค. ขึ ้นอยู่กบั หลักสูตรการสอน รวมถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกําหนดไว้
ง. ขึ ้นอยู่กบั แนวทางการบริหารงานของนายกรัฐมนตรี และรัฐบาลชุดนั ้นๆกําหนด
37. “เสมา 1” หมายถึงบุคคลใด
ก. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
ค. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล

ข. พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
ง. นายการุณ สกุลประดิษฐ์

38. ผู้บงั คับบัญชาข้ าราชการและบุลลากรในสํานักงานรัฐมนตรี ฯ คือข้ อใด
ก. รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงฯ
ข. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ค. เลขานุการรัฐมนตรี
ง. เลขาธิการ ก.ค.ศ.
39. บุคคลใดต่อไปนี ้ ไม่ได้ เป็ นข้ าราชการการเมือง
ก. หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล
ข. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
ค. พลเอกสุระเชษฐ์ ชัยวงศ์
ง. นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์
40. ข้ อใดกล่าวไม่ถกู ต้ องเกี่ยวกับการบริหารงานในกระทรวงศึกษาธิการ
ก. มีรัฐมนตรี ช่วยฯ 2 คน
ข. มี ก.ค.ศ. บริหารงานบุคคล
ค. สมศ เป็ นส่วนราชการในกระทรวงฯ
ง. กศน สังกัดสํานักงานปลัดฯ

เฉลยแนวข้ อสอบ
1
11
21
31

ก 2 ก 3
ข 12 ข 13
ก 22 ง 23
ก 32 ข 33

ง 4 ข 5
ง 14 ก 15
ก 24 ข 25
ข 34 ก 35

ก 6 ก 7
ข 16 ค 17
ค 26 ก 27
ง 36 ข 37

ก 8 ค 9
ง 18 ข 19
ข 28 ก 29
ก 38 ค 39

ก
ก
ข
ง

10
20
30
40

ค
ค
ง
ค
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มีการปรับปรุง 3 ฉบับ ไดแก
1. พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ประกาศใช 19 สิงหาคม 2542
2. พรบ.การศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2545 ประกาศใช 19 ธันวาคม 2545
3. พรบ.การศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2553) ประกาศใช 22 กรกฎาคม2553
สรุปสาระสําคัญ
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ เป น กฎหมายแม บ ททางการศึ ก ษา มี 9 หมวด
1 บทเฉพาะกาล 78 มาตรา สรุปประเด็นสําคัญ ดังนี้
หมวดที่ 1 บททั่วไป
หมวดที่ 2 สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา
หมวดที่ 3 ระบบการศึกษา
หมวดที่ 4 แนวการจัดการศึกษา
หมวดที่ 5 การบริหารและการจัดการศึกษา
หมวดที่ 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
หมวดที่ 7 ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
หมวดที่ 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
หมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
บทเฉพาะกาล
ความหมายของคําศัพทที่สําคัญ
การศึกษา หมายความวา กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การศึกษาระดับกอนอุดมศึกษา
การศึกษาตลอดชีวิต หมายความวา การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหวาง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อใหสามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
สถานศึกษา หมายความวา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนยการเรียน วิทยาลัย
สถาบัน มหาวิทยาลัย หนวยงานการศึกษาหรือหนวยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชน ที่มีอํานาจ
หนาที่หรือมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา
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มาตรฐานการศึกษา หมายความวา ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึง
ประสงคและมาตรฐานที่ตองการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแหง
การประกันคุณภาพภายใน หมายความวา การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษา
นั้นเอง หรือ โดยหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษานั้น (สพฐ)
การประกันคุณภาพภายนอก หมายความวา การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดย สมศ.หรือบุคคลที่ สมศ.รับรอง
ผูสอน หมายความวา ครูและคณาจารยในสถานศึกษาระดับตางๆ
ครู หมายความวา บุคลากรวิชาชีพซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอนและ
การสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
คณาจารย หมายความวา บุคลากรซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการสอนและการวิจัย
ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชน
ผูบริหารสถานศึกษา หมายความวา
สถานศึกษาแตละแหง ทั้งของรัฐและเอกชน

บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหาร

ผูบริหารการศึกษา หมายความวา บุคลากรวิชาชีพ*ที่รับผิดชอบการบริหารการศึกษา
นอกสถานศึกษาตั้งแตระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป
บุคลากรทางการศึกษา หมายความวา ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา รวมทั้ง
ผูสนับสนุนการศึกษาซึ่งเปนผูทําหนาที่ใหบริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษาตางๆ
กระทรวง หมายความวา กระทรวงศึกษาธิการ
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
*** หมายเหตุ*** * ครู * ไมใชบุคลากรทางการศึกษา
เพราะถาจัดใหครูเปนบุคลากรทางการศึกษาดวยคงใชชื่อวา พ.ร.บ. บุคลากรทางการศึกษา
แบบรวบกันทีเดียว คงไมแยกเปน พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ความมุงหมาย ตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ (เกง ดี มีสุข)
ËÅÑ¡¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÁÕ 3 »ÃÐ¡ÒÃ
1. à»š¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµÅÍ´ªÕÇÔµÊíÒËÃÑº»ÃÐªÒª¹
2. ãËŒÊÑ§¤ÁÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
3. ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÊÒÃÐáÅÐ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒãËŒà»š¹ä»ÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§

ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับ
- การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
- รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
- มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ
รวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย
และความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง
- มีความริเริ่มสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
-----------------------------------------------------------------------------------สิทธิและหนาที่ บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา
12 ป ที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย / การจัดการศึกษาสําหรับ
คนพิการใหจัดตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการโดยไมเสียคาใชจาย
บิดา มารดา หรือผูปกครอง มีหนาที่จัดใหบุตรหรือบุคคลซึ่งอยูในความดูแล ไดรับการศึกษา
ภาคบังคับตามกฎหมาย
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แนวขอสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
1. การศึกษา หมายถึง ขอใด
ก. กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ข. กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงาม
ค. กระบวนการพัฒนาความรูใหกับประชาชน
ง. กระบวนการเรียนการสอนและสงเสริมพัฒนา

6. การศึกษาแบงออกเปนกี่รูปแบบ
ก. 2 รูปแบบ
ข. 3 รูปแบบ
ค. 4 รูปแบบ
ง. 5 รูปแบบ

2. ขอใดไมจัดเปนบุคลากรวิชาชีพ
ก. ครู
ข. ผูบริหารสถานศึกษา
ค. ผูบริหารการศึกษา ง. อาจารยมหาวิทยาลัย

7. การศึกษาภาคบังคับกี่ป
ก. 6 ป
ข. 9 ป
ค. 12 ป
ง. 15 ป

3. ขอใดไมใชบุคลากรทางการศึกษา
ก. ครู
ข. ผูอํานวยการสถานศึกษา
ค. ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ศึกษานิเทศ

8. การขั้นศึกษาขั้นพื้นฐานกี่ป
ก. ไมนอยกวา 6 ป
ข. ไมนอยกวา 9 ป
ค. ไมนอยกวา 12 ป
ง. ไมนอยกวา 15 ป

4. สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษารูปแบบใดได
ก. จัดไดเฉพาะการศึกษาในระบบ
ข. จัดไดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเทานั้น
ค. จัดใหครบทุกรูปแบบของระบบการศึกษา
ง. จัดไดหลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสม

9. ขอใดไมใชรูปแบบการศึกษา
ก. การศึกษาในระบบ
ข. การศึกษานอกระบบ
ค. การศึกษาตามอัธยาศัย
ง. การศึกษาตลอดชีวิต

5. สวนราชการใดไมมีองคคณะบุคคลหรือ
คณะกรรมการในกระทรวงศึกษาธิการ
ก. สํานักงานปลัดกระทรวง
ข. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ค. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

10. เด็กไทยตองเขารับการศึกษา
ภาคบังคับเมื่อไร
ก. เมื่ออายุยางเขาปที่ 7
ข. เมื่อเด็กมีความพรอม
ค. เมื่อเริ่มเขาชั้นอนุบาล
ง. เมื่ออายุถึงวัยเรียนรูได

à©ÅÂ 1. ¢ 2. § 3. ¡

4. §

5. ¡ 6. ¢ 7. ¢ 8. ¤ 9. § 10. ¡
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11. กฎหมายฉบับใดเปนกฎหมายแมบททางการศึกษาของประเทศไทย
ก. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
ข. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ค. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ง. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
12. การแกไขพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 3 มีสาเหตุจากขอใด
ก. การแยกงานดานศิลปะ วัฒนธรรมไปจัดตั้งกระทรวงวัฒนธรรม
ข. การยุบรวมเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ค. การแยกเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ง. การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษารองรับประชาคมอาเซียน
13. ขอใดไมใชรูปแบบของการจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
ก. การศึกษาในระบบ
ข. การศึกษานอกระบบ
ค. การศึกษาตามอัธยาศัย
ง. การศึกษาตลอดชีวิต
14. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับระบบการศึกษาในประเทศไทย
ก. การศึกษาภาคบังคับจํานวน 9 ป
ข. การศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวน 12 ป
ค. จบการศึกษาภาคบังคับคือชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ง. จบการศึกษาขั้นพื้นฐานคือชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
15. เด็กชายแดงเกิด วันที่ 1 มกราคม 2550 จะเขารับการศึกษาภาคบังคับปใด
ก. พ.ศ. 2556
ข. พ.ศ. 2557
ค. พ.ศ. 2558
ง. พ.ศ. 2559
16. เด็กหญิงดาว เกิดวันที่ 14 กุมภาพันธ 2550 เขาจะสําเร็จการศึกษาภาคบังคับปใด
ก. พ.ศ. 2557
ข. พ.ศ. 2562
ค. พ.ศ. 2563
ง. พ.ศ. 2566
17. การศึกษาที่มีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา
และระยะเวลาในการจัดการศึกษา คือขอใด
ก. Formal Education
ข. Informal Education
ค. non-Formal Education
ง. Long-life Education
à©ÅÂ 11. ¡

12. ¤

13. §

14. ¢

15. ¢

16. §

17. ¤

ผลงานที่ทํามาแตละอยางไดรับการตอบรับเชิงบวกแบบทวมทนเชนนี้ ขอบพระคุณทุกทาน

ไมวานวัตกรรมออนไลน
การติวเอาความรูแบบสด
การขายหนังสือมาใหอาน
การทําไฟลงานมาใหศึกษา
ทุกอยางไดรับการตอบรับ
ลักษณะดังกลาวนี้ทว มทน

สิ่งที่เราพยายามนําเสนอ
คือบอกวาหนังสือที่ทํามา
เพื่อขายใหนั้นเปนหนังสือ
ทรงคุณคาและทําดีมากๆ
ละเอียดในประเด็นตางๆ
อยากใหทุกคนไดอานดีๆ
เพื่อเตรียมสอบครูผูชวย

อยูดีๆคือโพสตขึ้นบนเฟสตัวเอง พรั่งพรูแบบนี้
ไมใชหนามาดวยนะครับ แบบวาออกมาจากใจ
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วินัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ความหมายของวินัย
วินัย ( Discipline ) หมายถึง เครื่องควบคุมพฤติกรรมของคน
วินัย หมายถึง ระเบียบ แบบแผนและขอบังคับ ขอปฏิบัติ
วินัย หมายถึง กฎเกณฑ ขอบังคับ หรือแบบแผนความประพฤติที่ควบคุมพฤติกรรม
ของคนในองคกรใหเปนไปในแนวทางที่พึงประสงค
วินัยขาราชการครู ขอบัญญัติที่กําหนดเปนขอหามและขอปฏิบัติตามหมวด 6
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
การรักษาวินัย
การรักษาวินัย หมายถึง การที่ขาราชการปฏิบัติตามขอกําหนดทางวินัย ตามที่
กฎหมายบัญญัติอยางเครงครัด ระมัดระวัง ดูแล ปองกัน ไมฝาฝนหรือหลีกเลี่ยง หากพบวามี
การกระทําผิดผูบังคับบัญชาตองดําเนินการทางวินัยทันที เพื่อมิใหเปนเยี่ยงอยางแกผูอื่น การ
รักษาวินัยที่ดีนั้นนอกจากเกิดจากตัวขาราชการเองที่จะตองเรียนรู สํานึกและตระหนักใน
หนาที่แลว ผูบังคับบัญชาก็จะตองทําตัวเปนแบบอยางที่ดี ดูแล สงเสริมและพัฒนาให
ขาราชการมีวินัยดวย
ความสําคัญของวินัยที่มีตอการศึกษา
เปาหมายที่แทจริงในการสงเสริมใหครูมีวินัยนั้นมิใชอยูที่ครู แตอยูที่ตัวนักเรียน
กลาวคือ ถาครูมีวินัยความมีวินัยของครูจะสงผลไปถึงนักเรียนดวย เชน ครูจะตั้งใจอบรมสั่ง
สอนนักเรียนอยางเต็มกําลังความสามารถ จะประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียน จะชัก
นําใหเรียนรู สิ่งตาง ๆ ไดอยางเต็มที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งในทางจิตวิทยาถือวาวัยเด็กเปนวัยที่
สามารถจดจําและเลียนแบบพฤติกรรมของผูที่ใกลชิด และผูที่ตนเคารพนับถือ หากเด็กที่ไดครู
มีระเบียบวินัย เด็กก็จะลอกเลียนพฤติกรรมที่ดีของครู ซึ่งอาจจะทําใหเปนเด็กที่มีระเบียบวินัย
เชนเดียวกับครูดวย ซึ่งนั่นยอมหมายถึงความสําเร็จในการจัดการศึกษาของชาติ แตหากไม
สามารถสงเสริมใหครูเปนผูมีวินัยไดแลว การจัดการศึกษาจะบรรลุเปาหมายที่วางไวยอมเปน
สิ่งที่เปนไปไดยาก
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การรองทุกข
หมายถึง ผูถูกกระทบสิทธิหรือไมไดรับความเปนธรรมจากคําสั่งของฝายปกครอง หรือ
คับของใจจากการกระทําของผูบังคับบัญชา ใชสิทธิรองทุกขขอความเปนธรรม ขอใหเพิกถอน
คําสั่งหรือทบทวนการกระทําของฝายปกครองหรือของผูบังคับบัญชา
ผูถูกสั่งใหออกจากราชการมีสิทธิรองทุกขตอ ก.ค.ศ. และผูซึ่งตนเห็นวาตนไมไดรับ
ความเปนธรรม หรือมีความคับของใจเนื่องจากการกระทําของผูบังคับบัญชา หรือ กรณีถูกตั้ง
กรรมการสอบสวน มีสิทธิรองทุกขตอ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แลวแต
กรณี ภายใน 30 วัน
ผูมีสิทธิรองทุกข ไดแก ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เหตุที่จะรองทุกข
(1) ถูกสั่งใหออกจากราชการ
(2) ถูกสั่งพักราชการ
(3) ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน
(4) ไมไดรับความเปนธรรม หรือคับของใจจากการกระทําของผูบังคับบัญชา
(5) ถูกตั้งกรรมการสอบสวน
การฟองรอง
ขาราชการผูใดดําเนินการอุทธรณตอ ก.ค.ศ. แลวไมเปนผล และเห็นวาไมไดรับความ
เปนธรรม สามารถใชสิทธิ์ยื่นฟองรองตอศาลปกครองได ถามติศาลปกครองเปนเชนใด ใหยึด
ตามคําตัดสินของศาล
มาดูทบทวนกรณีนาสนใจใดบางที่พระราชบัญญัติไดกําหนดใหเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
- จงใจไมปฏิบัติตามระเบียบ นโยบาย แนวทางการปฏิบัติของราชการ หรือประมาท เลินเลอ
เพิกเฉยไมปฏิบัติหนาที่ตางๆแลวสงผลกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการอยางรายแรง
ถือวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
- จงใจไมปฏิบัติตามระเบียบ นโยบาย แนวทางการปฏิบัติของราชการ หรือประมาท เลินเลอ
เพิกเฉยไมปฏิบัติหนาที่ตางๆหรือไมระมัดระวังรักษาผลประโยชนของทางราชการแลวสงผล
กอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการอยางรายแรง ถือวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
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เกร็ดความรูเ กี่ยวกับวินัยขาราชการ
“ขาราชการดื่มสุรา มึนเมา ครองสติไมไดเสมอๆ หลังเวลาราชการถือเปนความผิดวินัยไหม”
นี่ก็เปนอีกหนึ่งคําถามที่ปรากฏการอธิบายผิด บนเพจติววิทยากรครูที่เราเคยยกตัวอยางไป
บอกวานอกเวลาราชการ ไมผิดวินัย ซึ่งเปนการอธิบายแบบขาดความรู เพราะจริงๆ มันผิด

¤ÇÒÁà»š¹¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ ¶×Íà»š¹ÈÑ¡´ÔìáÅÐÈÃÕ â´ÂÁÕÊ¶Ò¹ÀÒ¾µÅÍ´ 24 ªÑèÇâÁ§
การที่ประเทศชาติ ใชเงินภาษีของรัฐมาจางเปนคาเงินเดือน คาสวัสดิการขาราชการ
เขาถือวาจางตลอด 24 ชั่วโมง ไมใชวา เลิกเวลาราชการแลว เราไมไดเปนขาราชการ จะมา
เปนอีกที ตอน 8.30 น. ของวันถัดไป แบบนั้น ไมใชเชนนั้น
ขอสังเกต
กรณีที่เราเจ็บปวย เชน ไสติ่งจะแตก เจ็บปวดมาก ตอนเที่ยงคืนกวา รีบพารถ พาอะไร
สงถึงโรงพยาบาลฉุกเฉิน ราวๆใกลตีหนึ่ง หมอวินิจฉัยแลววาจะตองผาตัดดวน เราผาไดเลยนะ
และเบิกคารักษาพยาบาลได โดยไมตองบอกหมอวา “หมอขา อยาเพิ่งผาหนูตอนนี้ไดไหมคะ
นี่มันตี 1 ไมใชเวลาราชการเดี๋ยวหนูเบิกไมได เอาไวไปผาตอน 8.30 น. นะคะ”
เห็นไหมวา ความเปนขาราชการคุมครองกันตลอด 24 ชั่วโมง ไมวาเราจะหัวแตก
สีขางหัก ไหปลารากระเทือน คลอดกอนกําหนด เวลาใดๆ ตีหนึ่ง ตีสาม นอกเวลา
ราชการ เราก็สามารถเบิกได อะไรไดตามระบบราชการ ไมไดจํากัดเฉพาะในเวลา
áÁŒ¡ÃÐ·Ñè§¡ÒÃàÊÕÂªÕÇÔµ´ŒÇÂ ¶Ö§ä»µÒÂµÍ¹à·ÕèÂ§¤×¹¡çÂÑ§ä´ŒÍÐäÃæ µÒÁÊÔ·¸Ô¢Í§
¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¾‹ÍáÁ‹ ¤Ù‹ÊÁÃÊ ËÃ×ÍÅÙ¡æ ¡çÂÑ§ä´ŒÃÑºÊÔ·¸ÔµÒÁà§×èÍ¹ä¢µ‹Ò§æ äÁ‹¨íÒ¡Ñ´á¤‹àÇÅÒ
ÃÒª¡ÒÃ àª‹¹à´ÕÂÇ¡Ñ¹ ¡Ã³Õà¡ÕèÂÇ¡ÑºàÃ×èÍ§ÇÔ¹ÑÂáÅÐ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒÇÔ¹ÑÂ ËÒ¡äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶àÍÒ¼Ô´
·Ò§ÇÔ¹ÑÂä´ŒàËµØà¾ÃÒÐà»š¹¡ÒÃ·íÒ¼Ô´¹Í¡àÇÅÒÃÒª¡ÒÃ ¶×ÍÇ‹ÒäÁ‹¼Ô´ÇÔ¹ÑÂ¹Ñé¹ ¡ç¤§¨Ð·íÒãËŒ
¢ŒÒÃÒª¡ÒÃä·ÂËÁ´ÈÑ¡´ÔìÈÃÕáÅÐäÁ‹ÁÕÍÐäÃÁÒ¤Çº¤ØÁä´ŒàÅÂ
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¾Ö§µÃÐË¹Ñ¡µÒÁà§×èÍ¹ä¢áÅÐ¡Ã³ÕµÑÇÍÂ‹Ò§µ‹Íä»¹Õé
â´Â»¡µÔáÅŒÇ Ê‹Ç¹ãËÞ‹ à¢Ò¡çäÁ‹ä´Œ·íÒ¼Ô´ã¹àÇÅÒÃÒª¡ÒÃ¡Ñ¹¹Ð àª‹¹

“หัวหนาคะ หนู เปนชู มีความสัมพันธทางเพศ กับบุคคลอื่นที่ไมใชสามีหนูก็จริงนะ
แตหนูทํากันตอนหาทุมนะคะ ไมไดไปมีอะไรกันในเวลาราชการ หัวหนาจะมาเอาผิด
ทางวินัยขาราชการกับหนูไมได เพราะไมใชเวลาราชการนะ ยังไมเคยมีอะไรกับชูใน
เวลาคะ” ผางงงง --- หัวหนาบอก เออ จริงดวย ไมไดทําผิดในเวลาราชการนี่นา
“ผอ. ครับ ผมคัดลอกผลงานวิชาการของเพื่อน เพื่อทําวิทยฐานะของตัวเองก็จริงอยู
แตผมไมเคยลอกในเวลาราชการนะครับ ทุกครั้งที่ผมลอก ก็จะใชเวลาชวงสี่ทุมจนถึง
ไมเกินตีสองของทุกคืน ก็ไมเคยลอกในเวลาราชการเลย เอาผิดวินัยผมไมไดนะครับ”
เห็นตัวอยางแลวนึกภาพออกหรือยัง ความผิดสวนใหญ นอกเวลาราชการทั้งนั้น
เอาผิดทางวินัยไดตลอด ปลดออก ไลออก ตัดเงินเดือน อะไรก็วาไปตามเงือ่ นไข

เมาสุรา ครองสติไมได ก็เชนกัน แมเปนเรื่องที่ทํานอกเวลาราชการแลว
สามารถเอาผิดทางวินัยขาราชการไดตามแตเหตุอันสมควรแกการลงโทษ
โดยในกรม หรือสวนราชการตางๆ ก็มีการลงโทษผูผิดวินัยกรณีดังกลาวนี้
นับพัน นับหมื่นกรณีแลวชวงตลอดที่ผานมา (รวมกันทั้งประเทศ) กรณีที่
เขาลงโทษ มักจะเปนการลงโทษ ตัดเงินเดือนเสียเปนสวนใหญ โดยจริงๆ
สามารถลงโทษอยางอื่นก็ได แตเทาที่เห็นภาพรวม เขาใชวิธีตัดเงินเดือน
โดยปกติแลว หากเปนการเมาสุรา ครองสติไมได นอกเวลาราชการ
สวนใหญจะใหเปนความผิดไมรายแรง มีการลงโทษจะโดนวินัยไมรายแรง
อันไดแก ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน / ลดขั้นเงินเดือน นั่นเอง
ลงโทษจริงในบางกรม ของบางกระทรวง ตัดเงินเดือน 10 % เปนเวลา 4 เดือน ก็มีบอยครั้ง
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แตถาเปนการเมาสุราในขณะปฏิบัติงานหรือในเวลาราชการ เขาจะใหเปนความผิดวินัย
รายแรง ลงโทษไดแก ปลดออกหรืออาจไลออกไดเลย แลวแตความผิดในขณะนั้น หรือแลวแต
กรณีวาหนักหนาสาหัสกันปานใด

ขยายความและเกร็ดความรูเรื่องเมาสุรา ครองสติไมได หมายถึงอะไร
หลายคนอาจนึกภาพคนเมามาย แบบที่คนทั่วไปคงพอจะนึกออก (คนเมา) แตจริงๆแลว
ในกรณีวินิจฉัยวินัย เขาดูจากพฤติกรรมกรณีตางๆที่เขาขายการไมมีสติ หรือไมรูจักยับยั้งชั่งใจ
แลวลงโทษตามความประพฤติที่สามารถเห็นไดชัดเจนอันแสดงออกมา
เชน กรณีจริงตอไปนี้ เปนตัวอยางของขาราชการกรมตางๆที่ทําผิดจริง
- เมาไมรูเรื่อง ไปกอดและหอมแกมภรรยาชาวบานเขา (โดนตัดเงินเดือน 10 %)
- เมามาย เริ่มเกงที่สุดในจักรวาล ทาตอย ทาตีชาวบานไปเรื่อย (โดนตัด 5 %)
- เมาเหลา ชี้หนาดาผูบังคับบัญชา พูดจาหยาบคาย ไมรูเรื่อง (โดนตัดเงินเดือน)
- เมากลิ่นเหลาหึ่ง เดินโซซัด โซเซ ไปตรงทาง ดูเสียผูเสียคน (นี่ก็ตัดเงินเดือน)
- เมาแลวรวย ไลแจกเงินเขาไปเรื่อย เอาเงินใหคนนั้น คนนี้ (คุมสติไมไดแลว)
- เมาแลวพูดจาเพอเจอ ตอบไมไดวาตนเปนใคร ชื่ออะไร พูดไปเรื่อยเปอยเลย
- เมาแลวเกงภาษา คุยกับหมารูเรื่อง ไปคุยกับหมาขางถนน (เสื่อมเสียเกียรติ)
เหลานี้เปนกรณีตัวอยางที่เกิดขึ้นจริงกับขาราชการ โดยใชพิจารณาวาเปนการครองสติ
ไมได แลวพิจารณาลงโทษกันตามที่ควร ตามแตเหตุ ปจจัยและพฤติกรรมหรือการเสื่อมเสียที่
เกิดขึ้นวามากนอยกันปานใด (แตสวนใหญเขาจะใชวิธีตัดเงินเดือน)
¡Ã³ÕµÑÇÍÂ‹Ò§¢ŒÍÊÍº
¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¤ÃÙáÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒàÁÒ¤ÃÍ§ÊµÔäÁ‹ä´Œ
ËÅÑ§àÇÅÒÃÒª¡ÒÃ¨Ð¶Ù¡Å§â·É·Ò§ÇÔ¹ÑÂÊ¶Ò¹ã´
¡. µÑ¡àµ×Í¹
¢. »Å´ÍÍ¡
¤. µÑ´à§Ô¹à´×Í¹
§. äÅ‹ÍÍ¡

à©ÅÂ ¤.
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อุนเครื่องขอสอบจริง ทบทวน ที่เคยออกเกี่ยวกับวินัยขาราชการ
1. ¡ÒÃ·Õè¨ÐãËŒ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¤ÃÙÁÕÇÔ¹ÑÂ ¤ÇÃµŒÍ§¡ÒÃ¡ÃÐ·íÒÊÔè§ã´à»š¹»ÃÐ¡ÒÃÊíÒ¤ÑÞ
¡. à¾ÔèÁâ·Éá¡‹¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ
¢. ¾Ñ²¹ÒÃÐ´Ñº¨Ôµã¨¢Í§¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¤ÃÙ
¤. ¨Ñ´ÍºÃÁ¤ÃÙÊÁèíÒàÊÁÍáÅÐµÔ´µÒÁ
§. ¾Ñ²¹Ò¡®ËÁÒÂáÅÐÃÐàºÕÂº»¯ÔºÑµÔ¢Í§¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¤ÃÙ
2. ÊÔè§ã´à»š¹»˜¨¨ÑÂ·Õè¨Ðª‹ÇÂÊ‹§àÊÃÔÁãËŒÃÒª¡ÒÃ¤ÃÙÇÔ¹ÑÂ·Õè´Õ
¡. à§Ô¹à´×Í¹
¢. ¤ÇÒÁÊíÒ¹Ö¡ã¹Ë¹ŒÒ·ÕèáÅÐ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº
¤. ¡ÒÃÂ¡Â‹Í§
§. ¡ÒÃ»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨ã¹Ë¹ŒÒ·Õè¡ÒÃ§Ò¹áÅÐªÕÇÔµ¤ÃÍº¤ÃÑÇ
3. ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹ÁÔãËŒ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¡ÃÐ·íÒ¼Ô´·Õè¹‹Ò¨Ðä´Œ¼Å´Õ·ÕèÊØ´¤ÇÃ»¯ÔºÑµÔÍÂ‹Ò§äÃ
¡. ÃÑ°µŒÍ§¨Ñ´ÃÐºººÃÔËÒÃãËŒà»š¹¸ÃÃÁ
¢. ãËŒÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃá¡‹¢ŒÒÃÒª¡ÒÃÍÂ‹ÒãËŒà´×Í´ÃŒÍ¹
¤. ¢¨Ñ´àËµØ·Õè¡‹ÍãËŒà¡Ô´¡ÒÃ¡ÃÐ·íÒ¼Ô´ÇÔ¹ÑÂ¢Í§¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ
§. »ÃÑºÃÐ´Ñºà§Ô¹à´×Í¹¢Í§¢ŒÒÃÒª¡ÒÃãËŒàËÁÒÐÊÁ¡Ñº¤‹Ò¤ÃÍ§ªÕ¾
4. ¢ŒÍã´ÁÔãª‹¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃŒÒ§áÅÐ¾Ñ²¹Ò¢Í§¼ÙŒºÑ§¤ÑººÑÞªÒ·Õèª‹ÇÂãËŒ¼ÙŒãµŒºÑ§¤ÑººÑÞªÒÁÕÇÔ¹ÑÂ
¡. ¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ ¾Ñ²¹Ò´ŒÒ¹ÇÔ¹ÑÂ
¢. ¡ÒÃ»ÃÐ¡ÒÈà¡ÕÂÃµÔ¤Ø³ãËŒ¼ÙŒãµŒºÑ§¤ÑººÑÞªÒ
¤. ¡ÒÃÊÃŒÒ§¢ÇÑÞáÅÐ¡íÒÅÑ§ã¨
§. ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµ¹à»š¹áººÍÂ‹Ò§·Õè´Õ
5. ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¤ÃÙ»¯ÔºÑµÔËÃ×ÍÅÐàÇŒ¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔË¹ŒÒ·ÕÃè Òª¡ÒÃâ´ÂÁÔªÍºà¾×èÍãËŒµ¹àÍ§ËÃ×Í
¼ÙÍŒ ×è¹ä´Œ»ÃÐâÂª¹·ÕèÁÔ¤ÇÃ¨Ðä´Œà»š¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµµ‹ÍË¹ŒÒ·ÕèÃÒª¡ÒÃ¶×Íà»š¹¤ÇÒÁ¼Ô´Ê¶Ò¹ã´
¡. µÑ´à§Ô¹à´×Í¹
¢. Å´¢Ñé¹à§Ô¹à´×Í¹
¤. à»š¹¤ÇÒÁ¼Ô´ÇÔ¹ÑÂÍÂ‹Ò§ÃŒÒÂáÃ§
§. Ç‹Ò¡Å‹ÒÇµÑ¡àµ×Í¹ÅÐ·íÒ·Ñ³±º¹

เฉลย 1. ข

2. ข 3. ค

4. ข 5. ค
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6. ¢ŒÍã´à»š¹¤ÇÒÁ¼Ô´ÇÔ¹ÑÂäÁ‹ÃŒÒÂáÃ§¢Í§¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¤ÃÙáÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
¡. ÃÒÂ§Ò¹¢ŒÍÁÙÅà·ç¨µ‹ÍºÑ§¤ÑººÑÞªÒ
¢. à¢ŒÒÃ‹ÇÁÊÁÑ¤Ãà»š¹ÊÁÒªÔ¡¾ÃÃ¡ÒÃàÁ×Í§
¤. ´ÙËÁÔè¹àËÂÕÂ´ËÂÒÁ»ÃÐªÒª¹¼ÙŒÁÒµÔ´µ‹ÍÃÒª¡ÒÃ
§. ä´ŒÃÑºâ·É¨íÒ¤Ø¡â´ÂÈÒÅµÑ´ÊÔ¹¤´ÕÍÒÞÒáÅÐäÁ‹ãª‹â·É°Ò¹»ÃÐÁÒ·ËÃ×ÍÅËØâ·É
7. ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¢Ò´ÃÒª¡ÒÃµÔ´µ‹Í¡Ñ¹¤ÃÒÇà´ÕÂÇà¡Ô¹ 15 ÇÑ¹ â´ÂäÁ‹ÁÕàËµØ¼ÅÍÑ¹¤ÇÃ
¶×Íà»š¹¤ÇÒÁ¼Ô´ÇÔ¹ÑÂ Å§â·ÉÊ¶Ò¹ã´
¡. »Å´ÍÍ¡
¢. µÑ´à§Ô¹à´×Í¹
¤. Å´¢Ñé¹à§Ô¹à´×Í¹
§. Ç‹Ò¡Å‹ÒÇµÑ¡àµ×Í¹áÅÐ·íÒ·Ñ³±º¹
8. ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¨§ã¨äÁ‹»¯ÔºÑµÔµÒÁ¡®ËÁÒÂ ÃÐàºÕÂº¢Í§·Ò§ÃÒª¡ÒÃ ¶×Íà»š¹¤ÇÒÁ¼Ô´ÇÔ¹ÑÂ
ÅÑ¡É³Ðã´
¡. ¤ÇÒÁ¼Ô´àÅç¡¹ŒÍÂ
¢. ¤ÇÒÁ¼Ô´ÍÂ‹Ò§ÃŒÒÂáÃ§
¤. ¤ÇÒÁ¼Ô´ÍÂ‹Ò§äÁ‹ÃŒÒÂáÃ§
§. ¤ÇÒÁ¼Ô´·Õè»ÃÒ¡¯ªÑ´á¨Œ§
9. ¡ÃÐ·íÒ¼Ô´ÇÔ¹ÑÂÅÑ¡É³Ðã´äÁ‹µŒÍ§µÑé§¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÍºÊÇ¹¡çä´Œ
¡. ÅÑ¡·ÃÑ¾ÂáÅŒÇ¡ÅŒÍ§Ç§¨Ã»´¨Ñºä´Œ ¢. ·íÒÃŒÒÂ¼ÙŒºÑ§¤ÑººÑÞªÒµ‹ÍË¹ŒÒÊÒ¸ÒÃ³Ð
¤. ¤ºªÙŒ¨Ñºä´Œ¤ÒË¹Ñ§¤Òà¢Ò
§. ·íÒ¤ÇÒÁ¼Ô´áÅŒÇ·íÒË¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÊÒÃÀÒ¾
10. ¼ÙŒÁÕÍíÒ¹Ò¨µÑé§¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÍºÊÇ¹ÇÔ¹ÑÂÍÂ‹Ò§ÃŒÒÂáÃ§¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¤ÃÙáÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã·Ò§
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒã¹ÃÐ´Ñº¨Ñ§ËÇÑ´ ¤×Í¢ŒÍã´
¡. ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃ¨Ñ§ËÇÑ´
¢. ¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ¾×é¹·Õè¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
¤. ¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡ÒÃ¨Ñ§ËÇÑ´
§. ¼ÙŒºÑ§¤ÑººÑÞªÒ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¤¹¹Ñé¹

6. ค 7. ก

8. ข 9. ง 10. ก
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46. ข้าราชการครูคนใดถือว่าประพฤติชั่ว
ก. เล่นการพนันเป็นอาจิณ
ค. ล่วงละเมิดทางเพศต่อศิษย์

ข. ขายยาเสพติดให้กับนักเรียน
ง. มีความประพฤติในทํานองชู้สาว

47. ครูสมภพถูกกรรมการสอบสวนระบุความผิดในข้อหาคัดลอกผลงานทางวิชาการ
ของผู้อนื่ และถูกลงโทษทางวินัย ครูสมภพจะต้องดําเนินการอย่างไร
ก. ร้องทุกข์ต่อศาลปกครอง
ข. ร้องทุกข์ต่อ กศจ.
ค. อุทธรณ์ต่อ กศจ.
ง. อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ.
48. ข้อใดเป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
ก. ขอมีเพศสัมพันธ์กับนักเรียน
ข. คิดวางแผนทําร้ายผู้อํานวยการ
ค. เมาสุราหลังจากโรงเรียนเลิก
ง. ด่าทอผู้ปกครองต่อหน้าลูกศิษย์
49. ครูสมศักดิ์สอนวิชาเพศศึกษาเปิดวิดีโอลามกให้นักเรียนดู โดยอ้างว่าดูเป็นการศึกษา
หากมีการร้องเรียนเกิดขึ้นครูสมศักดิ์จะถูกดําเนินการตามข้อใด
ก. ไล่ออก
ข. ให้ออก
ค. ตัดเงินเดือน
ง. ตักเตือน
50. ครูกมล วิทยฐานะชํานาญการ ถูกร้องเรียนทุจริตเงินโครงการ ใครตั้งกรรมการสอบสวน
ก. หัวหน้าหมวด
ข. ผู้อํานวยการสถานศึกษา
ค. ผู้อํานวยการเขต
ง. เลขาธิการ กพฐ

ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คาตอบ
ค
ข
ข
ข
ข
ก
ค
ง
ก
ข

ข้อ
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

คาตอบ
ง
ก
ค
ง
ข
ง
ง
ข
ก
ก

ข้อ
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

คาตอบ
ค
ข
ค
ข
ก
ข
ง
ข
ค
ข

ข้อ
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

คาตอบ
ก
ก
ข
ก
ง
ง
ค
ค
ข
ก

ข้อ
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

คาตอบ
ค
ก
ง
ง
ข
ง
ง
ก
ง
ค
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แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
1. มาตรา 1 ของร่างรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ประการใด
1. ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้
3. อานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4. บุคคลมีสิทธิเท่าเทียมในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค
2. ประเทศไทยปกครองในระบอบใด
1. ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา
2. ระบอบประชาธิปไตยของปวงชนชาวไทย
3. ระบอบประชาธิปไตยอันเที่ยงธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
4. ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. พระมหากษัตริย์ทรงใช้อานาจอธิปไตยผ่านทางใด
1. รัฐสภา
2. คณะรัฐมนตรี
3. ศาล

4. ถูกทุกข้อ

4. เมื่อมีกรณีเกิดขึ้นและไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้บังคับในกรณีใดนั้น
ให้กระทาการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นตามแบบใด
1. ประเพณีการปกครองประเทศไทย
2. ธรรมเนียมการปกครองประเทศ
3. ครรลองการปกครองแบบประชาธิปไตย 4. กฎการปกครองในแบบสากล
1. คณะองคมนตรีมีไม่เกินกี่คน
1. ประธานหนึ่งคนและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกินสิบห้าคน
2. ประธานหนึ่งคนและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกินสิบหกคน
3. ประธานหนึ่งคนและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกินสิบแปดคน
4. ประธานหนึ่งคนและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกินยี่สิบคน
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55. หากวุฒิสภาไม่เห็นชอบด้วยร่างพระราชบัญญัติจากสภาผู้แทนราษฏรให้
ดาเนินการอย่างไร
ก. ยับยั้งร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อน แล้วส่งคืนกลับให้สภาผู้แทนราษฎร
ข. ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป ไม่สามารถใช้ได้
ค. ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่รัฐสภาเพื่อพิจารณาร่วมกันในขั้นตอนสุดท้าย
ง. ประธานวุฒิสภาส่งร่างพระราชบัญญัติให้กับนายกรัฐมนตรีทูลเกล้าฯ พิจารณา
56. บุคคลมีสิทธิเลือกตั้ง ต้องมีอายุกี่ปี
1. อายุ 18 ปี
3. อายุ 20 ปี

2. อายุไม่ต่ากว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง
4. อายุไม่ต่ากว่า 20 ปี ในวันเลือกตั้ง

57. บุคคลผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งได้สัญชาติไทยมาจากการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทย
มาแล้วกี่ปี
1. ไม่น้อยกว่า 2 ปี
2. ไม่น้อยกว่า 4 ปี
3. ไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. ไม่น้อยกว่า 10 ปี
58. ผู้มีสิทธิรับสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต้องมีอายุกี่ปี
1. ไม่ต่ากว่า 20 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง
2. ไม่ต่ากว่า 25 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง
3. ไม่ต่ากว่า 30 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง
4. ไม่ต่ากว่า 35 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง
59. เมื่ออายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงให้มีการเลือกตั้งทั่วไปใหม่ ภายในกี่วัน
1. 30 วัน
2. 45 วัน
3. 60 วัน
4. 90 วัน
60. ผู้ใดมีอานาจในการยุบสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯใหม่
1. พระมหากษัตริย์
2. นายกรัฐมนตรี
3. ประธานรัฐสภา
4. ประธานสภาผู้แทนราษฎร
เ

เนื้อหาในหนังสือจําหนาย ครูผูชวย สพฐ เลม 1 (เลมสีฟา)
-

การเขาสูระบบราชการ / ตําแหนง / เงินเดือน / วิทยฐานะ
หลักเกณฑการประเมินผานครูผูชวยระยะเวลาสองป
เกณฑการยายของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ
การเปลี่ยนแปลงจาก อ.ก.ค.ศ. สู กศจ
การกําเนิดคณะกรรมการชุดสําคัญทางการศึกษา
การเปลี่ยนแปลงในคุรุสภา
องคการมหาชนในกระทรวงศึกษาธิการ
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พระราชบัญญัติคุมครองเด็กแหงชาติ
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
กฎหมายที่เกีย่ วของกับการปฏิบัติราชการ
วินัยและการดําเนินการทางวินยั ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ความรอบรูทางการเมืองไทย
การกําเนิดรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
แนวขอสอบฝกฝน พรอมเฉลย

