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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
 
ช่วงปี พ.ศ. 2540 มีการจัดท าและประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (ใหม่ในตอนน้ัน)  
เป็นรัฐธรรมนูญฉบับท่ี 16 ของประเทศไทย โดยประกาศใช้วันท่ี 11 ตุลาคม 2540  
ในรัฐธรรมนูญฉบับน้ัน มาตรา 81 เป็นครั้งแรกของประเทศท่ีก าหนดให้มีการจัดท า  
กฎหมายเก่ียวกับการจัดการศึกษาของไทย 
 

 
มาตรา 81 รัฐต้องจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้
คู่คุณธรรม จัดให้มีกฎหมายเก่ียวกับการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริมความรู้และปลูก ฝังจิตส านึกท่ีถูกต้อง
เก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยในศิลปวิทยาการต่างๆ เร่งรัดพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
การพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 

 
 
          น่ันแหล่ะ เป็นสาเหตุท าให้คณะวิชาการหรือฝ่ังการเมืองท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา  
ต้องมีการระดมความรู้ความสามารถช่วยกันร่างและจัดท ากฎหมายหลักทางการศึกษาซ่ึงเรียกว่า  
“พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ” โดยมีการจัดท ากันอยู่ประมาณปีกว่า เพราะรัฐธรรมนูญ 
ประกาศใช้ปลายปีแล้ว (11 ตุลาคม 2540) ทีมการศึกษาก็จัดท ากันช่วงปี พ.ศ. 2541 – 2542 
 
 
ประจวบเหมาะกับช่วงน้ัน เป็นการเตรียมตัวเปล่ียนยุคพอดี 
จากศตวรรษท่ี 20 เข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 คือ พ.ศ. 2543 (เทียบเป็นปี ค.ศ. 2000)  
ต้ังแต่ปี 2000 เป็นต้นมาน่ันแหล่ะ เขาเรียกว่า ศตวรรษท่ี 21 (ก็คือช่วงปัจจุบันน้ี) 
ช่วงก่อนหน้าน้ี ปลายศตวรรษท่ี 20 ราวปี พ.ศ. 2536 – 2540 ราวๆน้ันช่วงปลาย 
องค์กรระดับโลก ซ่ึงเรียกว่า P21 ได้ก าหนดสมรรถนะของคนในศตวรรษท่ี 21 ด้วย 
จึงให้ระบบการศึกษาของแต่ละประเทศ จัดการศึกษาให้สอดคล้องผลิตคนในแต่ละ 
ประเทศให้เป็นไปตามวิถีสมรรถนะคนของท่ังโลกเป็นสากลหรือเป็นพลโลกน่ันเอง 
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ข้อสังเกต ข้อความท่ีน่าสนใจในมาตรา 81 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 เช่น 
-  รัฐต้องจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้ 
   คู่คุณธรรม 
-  ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
-  สร้างเสริมความรู้และปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้องเก่ียวกับการเมืองการปกครองใน 
   ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
-  สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยในศิลปวิทยาการต่างๆ 
-  เร่งรัดพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ 
-  พัฒนาวิชาชีพครู 
-  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
 
 
   ข้อความพวกน้ีถูกจับน ามาเป็นข้อสอบประจ าสลับสับเปล่ียนกันไป เช่น 

 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับบทบัญญัติการจัดการศึกษาอบรมท้ังภาครัฐและเอกชน 
  ก. ให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม    ข. ให้เกิดทักษะและประสบการณ์ 
  ค. ให้เกิดความรู้คู่ทักษะอาชีพ   ง. ให้เกิดความรู้และทักษะ ประสบการณ์ 
 
  การปรับปรุงการศึกษาต้องท าให้สอดคล้องกับข้อใด 
  ก. กฎหมายรัฐธรรมนูญ    ข. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
  ค. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   ง. แผนการศึกษาแห่งชาติ 
 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับข้อก าหนดการจัดการศึกษาและปรับปรุงการศึกษาไทย 
  ก. สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยในศิลปวิทยาการต่างๆ 
  ข. พัฒนาองค์ความรู้และกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  ค. เร่งรัดพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ 
  ง. สร้างเสริมความรู้และปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้องเก่ียวกับการเมืองการปกครองใน 
     ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
 เฉลย  ก  ค  ข  ตามล าดับ  (ลองเหลือบตาดูข้อความด้านบนใช้เป็นเฉลยค าตอบ) 
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        กฎหมายการศึกษา หัวใจส าคัญต้องศึกษาข้อมูลชุดนี้ ซึ่งเป็นฐานของ พ.ร.บ. 2542 

ที่ใช้กันมาตลอดกว่า 20 ปี เป็นพระราชบัญญัติที่ได้ก าหนดแนวทางในการจัดการศกึษาไทย 

โดยวิธีการตอบค าถามเข้ารับราชการเกี่ยวกับกฎหมายทางการศกึษา ต้องตอบตามที่บัญญัติ 

ไม่ควรตอบด้วยการนึกคิดหรือใช้ความน่าจะเป็นคิดเอาเอง เพราะกฎหมายในทางนิติศาสตร์ 

จะมีมาตราต่างๆผู้ออกสอบข้าราชการจะดึงสาระที่ใช้สอบมาตรงตัวตามกฎหมายมาตรานัน้ๆ  

 
 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีการปรับปรุง 4 ฉบับ ได้แก่ 
1. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ประกาศใช้  19  สิงหาคม 2542 
2. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2)พ.ศ. 2545 ประกาศใช้ 19 ธันวาคม 2545 
3. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2553) ประกาศใช้ 22 กรกฎาคม2553  
4. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2562) ประกาศใช้ 1 พฤษภาคม 2562 
   การแก้ไขฉบับท่ี 4 เน่ืองจากมีการแยก สกอ ออกไปจากกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 

    สรุปสาระส าคัญ 
 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษา  
         มี 9 หมวด 1 บทเฉพาะกาล  78 มาตรา สรุปประเด็นส าคัญ ดังน้ี  
 

 หมวดท่ี 1 บทท่ัวไป 
 หมวดท่ี 2 สิทธิและหน้าท่ีทางการศึกษา 
 หมวดท่ี 3 ระบบการศึกษา 
 หมวดท่ี 4 แนวการจัดการศึกษา 
 หมวดท่ี 5 การบริหารและการจัดการศึกษา 
 หมวดท่ี 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 หมวดท่ี 7 ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 หมวดท่ี 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
 หมวดท่ี 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 บทเฉพาะกาล 
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    ความหมายของค าศัพท์ท่ีส าคัญ 
 

การศึกษา หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม 
 

 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง การศึกษาระดับก่อนอุดมศึกษา 
 

 การศึกษาตลอดชีวิต หมายความว่า  การศึกษาท่ีเกิดจากการผสมผสานระหว่าง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้สามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
 

สถานศึกษา หมายความว่า  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย 
สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือของเอกชน ท่ีมีอ านาจ
หน้าท่ีหรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา  

 
 
ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
ก. มี 9 หมวด 1 บทเฉพาะกาล ข. มี 10 หมวด 81 มาตรา 
ค. มี 9 หมวด 81 มาตรา ง. มี 10 หมวด 1 บทเฉพาะกาล 
 

เฉลย ก 9 หมวด 1 บทเฉพาะกาล 
 

 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเกิดจากรัฐธรรมนูญ มาตราใด 
ก. มาตรา 50          ข. มาตรา 61         ค. มาตรา 80       ง. มาตรา 81 
 

เฉลย ง มาตรา 81 ของรัฐธรรมนูญ 2540 ก าหนดให้ต้องมีกฎหมายการศึกษา 
 

 
ข้อใดหมายถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ก. การศึกษาภาคบังคับ      ข. การศึกษาระดับก่อนอุดมศึกษา 
ค. การศึกษาระดับอนุบาลและประถม    ง. ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
 

เฉลย ข การศึกษาระดับก่อนอุดมศึกษา (ตอบตามข้อความในพระราชบัญญัติ)  
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การศึกษาหมายความว่าอย่างไร 
ก.  การสอนให้คนเป็นคนดีและมีความรู้ความสามารถ 
ข.  กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม 
ค.  การจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน นักศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
ง.  ถูกทุกข้อ 
 

เฉลย ข.  เรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงาม 
 

           ข้อน้ีระวังกับดักให้ดี หลายคนไปตอบ ง ถูกทุกข้อ เขาจงใจวางกับดักน้ีไว้ 
           ตอบตามบัญญัติกฎหมาย ห้ามคิดหรืออนุมานค าตอบจากสามัญส านึกเอง 
 
 
การศึกษาท่ีผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ 
การศึกษาตามอัธยาศัย หมายถึงข้อใด 
   ก. การศึกษาเพื่ออนาคต    ข. การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   ค. การศึกษาตลอดชีวิต    ง. การศึกษานอกโรงเรียน 
   

   เฉลย ค. การศึกษาตลอดชีวิต 
 
 
 ข้อใดไม่ใช่สถานศึกษา 
   ก. โรงเรียน   ข. สถาบัน   ค. วิทยาลัย          ง. ห้องเรียน 
 

  เฉลย ง  ห้องเรียน ไม่ใช่นะ  (สถานศึกษาต้องเป็นหน่วยงานหรือส่วนราชการ) 
 
 
มาตรฐานการศึกษา หมายความว่า ข้อก าหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ คุณภาพท่ี   
พึงประสงค์และมาตรฐานท่ีต้องการให้เกิดข้ึนในสถานศึกษาทุกแห่ง  

 
 การประกันคุณภาพภายใน หมายความว่า  การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน  โดยบุคลากรของสถานศึกษา
น้ันเอง หรือ โดยหน่วยงานต้นสังกัดท่ีมีหน้าท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาน้ัน (สพฐ) 
  

การประกันคุณภาพภายนอก หมายความว่า  การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดย สมศ.หรือบุคคลท่ี สมศ.รับรอง   
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    ผู้สอน หมายความว่า ครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่างๆ 
    ครู หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพซ่ึงท าหน้าท่ีหลักทางด้านการเรียนการสอนและ 

       การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน 
    คณาจารย์ หมายความว่า บุคลากรซ่ึงท าหน้าท่ีหลักทางด้านการสอนและการวิจัย 

       ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชน 
 
 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา หมายความว่า  บุคลากรวิชาชีพ ท่ีรับผิดชอบการบริหารสถาน 
ศึกษาแต่ละแห่ง ท้ังของรัฐและเอกชน 
  

ผู้บริหารการศึกษา หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพ*ท่ีรับผิดชอบการบริหารการศึกษา
นอกสถานศึกษาต้ังแต่ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาข้ึนไป 

 

บุคลากรทางการศึกษา หมายความว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา รวมท้ัง
ผู้สนับสนุนการศึกษาซ่ึงเป็นผู้ท าหน้าท่ีให้บริการ หรือปฏิบัติงานเก่ียวเนื่องกับการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่างๆ 

 

กระทรวง หมายความว่า กระทรวงศึกษาธิการ 
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 

 
      สังเกตท่ีกฎหมายรัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 81 ท่ีก าหนดว่า การศึกษาต้องพัฒนาวิชาชีพ 
      หรือก าหนดให้มีวิชาชีพทางการศึกษาในปี 2542 เป็นต้นมา จึงต้องมีการยกระดับวิชาชีพ  
      และแบ่งกลุ่มวิชาชีพท่ีเป็นผู้มีหน้าท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษาออกเป็นสองกลุ่มหลักๆ คือ 
      ข้าราชการครู และกลุ่มบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดท าร่างฯ และก าหนดรูปแบบต่างๆ 
      จนได้ประกาศใช้ “พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546” 

 
 

หมายเหตุ  * ครูและครูผู้ช่วย * เป็นข้าราชการครู ไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษา  
 
 

เพราะถ้าจัดให้ครูเป็นบุคลากรทางการศึกษาด้วยคงใช้ช่ือว่า พ.ร.บ. บุคลากรทางการศึกษา    
แบบรวบกันทีเดียว คงไม่แยกเป็น พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ความมุ่งหมาย ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ (เก่ง ดี มีสุข) 
 
หลักการจัดการศกึษา มี 3 ประการ 

1. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน 

2. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศกึษา 

3. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

 

 

         ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้องเก่ียวกับ 
 
- การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
- รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค  

และศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์  
- มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ 

รวมท้ังส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย 
และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

- มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง  
- มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง 

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

 
สิทธิและหน้าท่ี   บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 
12 ปี ท่ีรัฐต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย / การจัดการศึกษาส าหรับ
คนพิการให้จัดต้ังแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
 
 

ท่ีขีดเส้นใต้และท าตัวทึบไว้น่ัน ข้อความน้ัน น ามาเป็นข้อสอบประจ าเลย 
 
 
บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง  มีหน้าท่ีจัดให้บุตรหรือบุคคลซ่ึงอยู่ในความดูแล ได้รับการศึกษา 
                                   ภาคบังคับตามกฎหมาย  (เป็นหน้าท่ีหลักของผู้ปกครองเลยล่ะ) 
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การศึกษามี 3 รูปแบบ คือ   
1. การศึกษาในระบบ  (Formal Education)  การศึกษาในสถานศึกษาท่ัวไป 
2. การศึกษานอกระบบ (non-formal Education)  การศึกษานอกโรงเรียน 
3. การศึกษาตามอัธยาศัย  (Informal Education) หรือ Home School  

 

    * สถานศึกษาอาจจัดรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงหรือทั้งสามรูปแบบก็ได้ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาภาคบังคับ จ านวน 9 ปี ( ป.1 – ม.3) 
         เด็กอายุย่างเข้าปีท่ี 7 ถึงย่างเข้าปีท่ี 16 ยกเว้นสอบได้ช้ันปีท่ี 9 ของการศึกษาภาคบังคับ  

ถ้าผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียน มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท ผู้ใดขัดขวางไม่ให้เด็กเข้าเรียนหรือ
บุคคลท่ีไม่ใช่ผู้ปกครองท่ีมีเด็กในความดูแลแต่ไม่แจ้งเจ้าหน้าท่ีมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท 
  

 

 ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจเข้าไปในสถานท่ีใดๆในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ข้ึนและ 
         พระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท าการของสถานท่ีน้ัน เพื่อตรวจสอบการเข้าเรียนของเด็ก 

 

หากพบว่ามีเด็กไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษา ให้ด าเนินการให้เด็กน้ันได้เข้าเรียนใน
สถานศึกษาน้ัน แล้วรายงานให้คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินแล้วแต่กรณีทราบ ในกรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการให้เด็กได้เข้าเรียนตามวรรคหน่ึงได้ ให้
พนักงานเจ้าหน้าท่ีรายงานให้คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ท้องท่ีท่ีพบเด็กแล้วแต่กรณี  เพื่อด าเนินการให้เด็กได้เข้าเรียนในสถานศึกษา 
 
 

การศึกษาในระบบมี 2 ระดับ  
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ อุดมศึกษา 

(1) การศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน (2) อุดมศึกษา 

กอ่นประถม 
3 – 6 ปี 

ประถม มธัยม ต ่ากวา่
ปริญญา 

ปริญญา 
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แนวการจัดการศึกษา 
มาตรา 22 ให้ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า

ผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

 
นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้บุคคล ครอบครัว องค์กร

ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนมี
สิทธิใน การจัดการศึกษา ข้ันพื้นฐาน ท้ังน้ีให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
             กกอ แยกออกไปแล้ว 
            ต้ังแต่เดือน พ.ค.2562 
 

 

กพฐ ย่อมาจาก คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    ประธาน กพฐ คือ ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง 
 

 
 
สพฐ ย่อมาจาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
             เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ย่อว่า เลขาธิการ กพฐ) 
     เลขาธิการ กพฐ จะท าหน้าท่ีเป็นผู้บังคับบัญชาคนท่ีท างานสังกัด สพฐ 
 

องค์กรหลักในรูปคณะบุคคล  

สภาการศึกษา 
59 คน 

(ปรับเหลือ 41) 
 

กรรมการ (กพฐ.) 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  

ไม่เกิน 27 คน 

กรรมการ (กอศ.) 
การอาชีวศึกษา 
ไม่เกิน 32 คน 

กรรมการ (กกอ.) 
การอุดมศึกษา  
ไม่เกิน 28 คน 
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มาตรา 37 การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ยึดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดย 
       ค านึงถึงระดับของการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวนสถานศึกษา จ านวนประชากร วัฒนธรรม 
       และความเหมาะสมด้านอ่ืนด้วย เว้นแต่การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วย 
       การอาชีวศึกษา 
  
 

ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของสภาการศึกษา มีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ก าหนดเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน แบ่งเป็นเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
 

 
มาตรา 39 ให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา  

ไปยังคณะกรรมการและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 4 ด้าน   
 

   1.  ด้านวิชาการ        2.  งบประมาณ      
   3.  การบริหารงานบุคคล      4.  การบริหารท่ัวไป  
 
 
เกร็ดแนวข้อสอบ 
 
สถานศึกษาจัดเป็นการบริหารและจัดการศึกษาลักษณะใด 
ก. แบ่งอ านาจ    ข. แยกอ านาจ     การกระจายอ านาจ 
ค. กระจายอ านาจ   ง. ยึดอ านาจ     ถามตรงตาม พ.ร.บ. 
 
ข้อใดไม่ใช่แนวทางการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษา 
ก. ด้านวิชาการ   ข. ด้านงบประมาณ 
ค. ด้านการบริหารทั่วไป  ง. ด้านการวิจัยและพัฒนา   เฉลย ข้อ ง 
 
การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาให้ค านึงถึงข้อใด 
ก. จ านวนนักเรียน   ข. จ านวนสถานศึกษา 
ค. งบประมาณ   ง. จ านวนบุคลากร    เฉลย ข้อ ข 
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 มาตรา 40 ให้มี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระดับต่ ากว่าปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแต่ละสถานศึกษาเพื่อท าหน้าท่ีก ากับและ
ส่งเสริม สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทน
องค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา ผู้แทนพระภิกษุ
สงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพื้นท่ีและผู้ทรงคุณวุฒิ  
 
 
 
 

   กล่าวคือทุกโรงเรียนต้องมีคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน (ประจ าโรงเรียนอยู่) 

 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (โรงเรียนขนาดเล็ก 9 คน  ขนาดใหญ่ 15 คน) 
1. ประธานกรรมการ (เลือกมาจากผู้ทรงคุณวุฒิ)** 
2. ผู้แทนผู้ปกครอง 
3. ผู้แทนครู 
4. ผู้แทนชุมชน 
5. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
6. ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา 
7. ผู้แทนพระภิกษุหรือองค์กรทางศาสนา  (ขนาดเล็ก 1 คน, ขนาดใหญ่ 2 คน) 
8. ผู้ทรงคุณวุฒิ (ขนาดเล็ก 1 คน, ขนาดใหญ่ 6 คน) 
9. ผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ ** 

 
 
 
     ข้อควรระวังเก่ียวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     เวลาอ่านช่ือกรรมการแล้ว คนจ านวนมากจะไปนึกถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในระดับกระทรวงหรือ 
    คนท่ีระดับโตๆใส่สูทน่ังโก้หรูบริหารงาน ประชุมงานกันท่ีกรุงเทพฯ ประมาณน้ัน ไม่ใช่นะ  
    ถ้าเจอช่ือค าว่า “คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน” ค าน้ี  เราต้องนึกไปถึงกลุ่มคนท่ี 
    อยู่แถวๆบ้านเรา หรือแถวๆโรงเรียนเรา (เมื่อก่อนช่ือว่าคณะกรรมการโรงเรียนน่ันแหล่ะ)  
    คือตัวแทนพระสงฆ์องค์เจ้าวัดแถวโรงเรียน ตัวแทนชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน หรือคุณครู 
    ท่ีสอนในโรงเรียนน้ันๆ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ ก็อย่างคนมีเกียรติแถวๆบ้าน แถวโรงเรียนน้ัน 
    ท่ีเชิญไปร่วมเป็นคณะกรรมการชุดน้ี เพื่อประชุม วางแผนเก่ียวกับโรงเรียนของเรา น่ันเอง 
 
 
    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท างานกับแต่ละโรงเรียน กรรมการระดับโรงเรียน 
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   บอกใบ้ให้เป็นนัยๆเลยว่า คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน มีปรากฏในข้อสอบ 

   แน่นอน ทุกปี ทุกครั้งของการสอบ บางทีจะมีถึง 1 – 2 ข้อ ในแต่ละการสอบ เช่น 

 
ค าถาม    บุคคลใดเป็นประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

        ก.  ผู้ทรงคุณวุฒิ        ข.  ผู้อ านวยการสถานศกึษา 

        เฉลย  ก.  ค.  ผู้แทนผู้บริหารสถานศกึษา     ง.  ผู้แทนผู้บริหารท้องถ่ิน 

     

 

ค าถาม    ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

                                        ก.  ผู้แทนผู้ปกครอง      ข.  ผู้แทนครู 

        เฉลย ค.   ค.  ผู้แทนนักเรียน      ง.  ผู้แทนองค์กรศาสนา  

            

 

ค าถาม    ข้อใด ไม่ใช่ องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

                                        ก.  ผู้แทนผู้ชุมชน       ข.  ผู้แทนศิษย์เก่า 

        เฉลย  ง.  ค.  ผู้แทนองค์กรศาสนา      ง.  ผู้แทนผู้บริหารสถานศกึษา  

          

 

 ค าถาม   ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

ก. มีผู้อ านวยการสถานศกึษาเป็นประธาน 

ข. มีผู้แทนองค์การศาสนาอย่างนอ้ย 3 คน 

ค. มีจ านวนไม่เกิน 15 คนส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 

        เฉลย  ง.   ง.  มีผู้แทนศิษย์เก่ามาเป็นกรรมการด้วย 
 
 
        คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  อันน้ีย่อว่า กพฐ  เป็นกลุ่มผู้หลักผู้ใหญ่ระดับ    
        กระทรวงฯ หรือท างาน ประชุมงานกันใน สพฐ ใส่สูทหรูๆอยู่กันในกรุงเทพฯนุ่นนะ  
        ท้ังประเทศน้ีมีแค่ทีมเดียว ตามกฎหมายจะมีไม่เกิน 27 คน 
 
 
        คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  อันน้ีคือไม่หรู เป็นกรรมการประจ าของแต่ละ    
        โรงเรียน ได้แก่ กลุ่มคนแถวโรงเรียน ตัวแทนครูในโรงเรียน มี ผอ. และมีพระสงฆ์ด้วย  
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        การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 
สังคม การส่ือสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซ่ึงไม่สามารถ
พึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือผู้ด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นพิเศษ  

 
    การศึกษาส าหรับคนพิการให้จัดต้ังแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ 
   โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวนั้นมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวย 

   ความสะดวก สื่อ บริการ และ ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  

 
 

ในการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ 
ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น 

  
 นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้บุคคล ครอบครัว  
         องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ  
         และสถาบันสังคมอ่ืน มีสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ตามกฎกระทรวง 
 
 
   บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ ดังต่อไปน้ี  

(๑)  การสนับสนุนจากรัฐ ให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเล้ียงดู  
             และการให้การศึกษา แก่บุตรหรือบุคคลซ่ึงอยู่ในความดูแล  

(๒)  เงินอุดหนุนจากรัฐส าหรับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของบุตรหรือ 
             บุคคลซ่ึงอยู่ในความดูแลท่ีครอบครัวจัดให้  

                 (๓) การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีส าหรับค่าใช้จ่ายการศึกษา  
  
 
 บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ซ่ึงสนับสนุนหรือจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีสิทธิได้รับ
สิทธปิระโยชน์ตามควรแก่กรณี ดังต่อไปน้ี  

(๑) การสนับสนุนจากรัฐให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเล้ียงดูบุคคล 
ซ่ึงอยู่ในความ ดูแลรับผิดชอบ  

       (๒) เงินอุดหนุนจากรัฐส าหรับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
       (๓) การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีส าหรับค่าใช้จ่ายการศึกษา 
 



14 

 

 

 

 
 
 

 
ตัวอย่างแนวข้อสอบ  
 

 
บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ ตามข้อใด 
ก.  การสนับสนุนจากรัฐให้มีความรู้ความสามารถในการเล้ียงดูและส่ังสอนบุตรหลาน 
ข.  เงินสนับสนุนจากรัฐส าหรับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของบุตรหลาน 
ค.  การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีส าหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามท่ีกฎหมายก าหนด 
ง.  การยกเว้นภาษีท่ีเก่ียวกับการใช้จ่ายในการสนับสนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
สังเกตให้ดีนะ ข้อน้ีเป็นข้อสอบจริงข้าราชการท่ีสอบเก่ียวกับพระราชบัญญัติการศึกษา  
แห่งชาติ ซ่ึงต้องจ ารายละเอียดท้ัง 3 ประเด็นน้ันให้ได้ ตอบ ข้อ ค ตรงตามกฏหมาย   
 
 

ข้ออ่ืนๆผิดตรงท่ีมีความพยายามดัดแปลงค าให้นอกเหนือจากกฎหมาย 
ก. การสนับสนุนจากรัฐให้มีความรู้ความสามารถในการเล้ียงดูและส่ังสอนบุตรหลาน 
ข. เงินสนับสนุน (ผิด เพราะท่ีถูกต้องเป็นเงินอุดหนุน) จากรัฐส าหรับการจัดการศึกษา 
   ข้ันพื้นฐานของบุตรหลาน 
ค. การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีส าหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามท่ีกฎหมายก าหนด (ถูก) 
ง. การยกเว้นภาษีท่ีเก่ียวกับการใช้จ่ายในการสนับสนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 
บางครั้งข้อสอบก็ถามว่า “ข้อใดไม่ใช่” เช่น 
 
ข้อใดไม่ใช่สิทธิประโยชน์ของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ท่ีเก่ียวกับการศึกษา 
ก.  การสนับสนุนจากรัฐให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเล้ียงดูบุตร 
ข.  เงินอุดหนุนจากรัฐส าหรับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของบุตร 
ค.  การลดหย่อนภาษีส าหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามท่ีกฎหมายก าหนด 
ง.  การงดเว้นภาษีส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการจดัการศึกษาให้แก่บุตร 
 
ตอบ  ข้อ ง. ผิด  (กฎหมายจริงๆต้องเป็น การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษี) 
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 รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดต้ังแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ 
ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยาน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อ่ืน
อย่างพอเพียง และมีประสิทธิภาพ 
 
 

 
 ประเด็นนี้คือเป็นข้อสอบถามว่าข้อใดไม่ใช่แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีตัวเลือก 
 ท าให้คนเข้าใจผิดกัน ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์  สวนสาธารณะ อุทยาน โรงเรียน 
 มีการเฉลยหรือตีความต่างๆนาๆ บ้างก็ว่าอุทยานไม่ใช่ บ้างก็ว่าสวนสาธารณะไม่ใช่ 
 อันที่จริงตอบ โรงเรียน เพราะโรงเรียนเป็นการศึกษาในระบบจัดเป็นสถานศึกษา 
 ไม่ได้ถูกจัดแบ่งไว้ในหมวดของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามข้อมาตรา 25 ข้างต้น 
 
 
 
  สภาการศึกษา      มีหน้าท่ี 
 

1. พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติท่ีบูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและ  
กีฬากับการศึกษาทุกระดับ 

2. พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาให้ด าเนินการเป็นไปตามแผน 
3. พิจารณาเสนอนโยบาย แผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
4. ด าเนินการประเมินผลการจัดการศึกษา 
5. ให้ความเห็นหรือค าแนะน าในเรื่องกฎหมายและกฎกระทรวงท่ีเก่ียวกับการศึกษา  
 
 

ส่วนราชการส่วนน้ี ท่ีเก่ียวกับ สภาการศึกษา (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา)  
                                        

      การบริหาร 5 แทง่ (ปัจจุบัน 4 แทง่) ในกระทรวงศึกษาธิการ 
 

                   ส.ปลัดฯ          สกศ                สพฐ                 สอศ              สกอ         
 

                                                             ต้ังแต่ ปี 62  สกอ แยกออกไปแล้ว 
 

ศึกษารายละเอียดการแยก สกอ  ออกไป ในอีกไม่ก่ีหน้า เป็น พ.ร.บ. แก้ไข ฉบับท่ี 4 
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          กระทรวง มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกับการส่งเสริม และก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและ
ทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา รวมท้ังการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาและราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายก าหนดให้
เป็นอ านาจหน้าท่ีของกระทรวงหรือส่วนราชการท่ีสังกัดกระทรวง 
 
  
             ตัวนี้ คือ ตัวเดิมใช้มาตลอดหลายปี แต่แก้ไข ในวันที่ 1 พ.ค. 2562 

  ได้สั่งให้ยกเลิกตัวดังกล่าวนี้ เพราะการอุดมศึกษาแยกออกไปแล้ว จึงต้อง 

  ก าหนดหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการใหม่ ไม่ให้คุมการศึกษาเหล่านั้น อีก 

  เพราะตัวที่แยกออกไปจะต้องไปสังกัดกระทรวงใหม่ที่จัดต้ังขึ้นในปี 2562 

 
 
           มาตรา ๓๑  กระทรวงมีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกับการส่งเสริมและก ากับดูแลการศึกษาทุก
ระดับ ทุกประเภท และการอาชีวศึกษา แต่ไม่รวมถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีอยู่ในอ านาจ
หน้าท่ีของกระทรวงอ่ืนท่ีมีกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ ก าหนดนโยบาย แผน และ
มาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬา ท้ังน้ีในส่วนท่ีเก่ียวกับการศึกษา รวมท้ังการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการจัดการศึกษา และราชการอ่ืนตามท่ีมี กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ี
ของกระทรวงหรือส่วนราชการท่ีสังกัดกระทรวง 
 
 
           สังเกตว่า กฎหมายใหม่ได้ระบุหน้าท่ีของกระทรวงศึกษาธิการไว้ชัดเจน 

โดยเป็นการกันงานของการอุดมศึกษาออกไป (เพราะเมื่อก่อนเป็นของกระทรวง 
 ศึกษาธิการ)   ตัวใหม่จึงบอกว่า ไม่ใช่แล้วนะ งานการอุดมฯ ไม่ใช่ศึกษาธิการละ  
 
 
         มาตรา ๓๒ การจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงให้มีองค์กรหลักท่ีเป็นคณะบุคคล 
ในรูปสภาหรือในรูปคณะกรรมการ จ านวนสามองค์กร ได้แก่ สภาการศึกษา คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นหรือให้
ค าแนะน าแก่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี และมีอ านาจหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด  
 



17 

 

 

 

 
 

 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2562 

 

 

 พระราชบัญญัติฉบับน้ี ออกมาใหม่เพื่อท่ีจะรองรับการเปล่ียนแปลงเรื่องของกระทรวง 
ท่ีต้ังข้ึนมาใหม่ โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ีอยู่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการน้ัน 
ได้แยกออกไปเพื่อเป็นส่วนราชการในกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
 

         กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีอ า นาจหน้าท่ีเก่ียวกับการ
ส่งเสริม สนับสนุน และก า กับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์  
นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปล่ียนแปลงของโลกและราชการอ่ืนตามท่ีมี
กฎหมาย ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม หรือส่วนราชการ ท่ีสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม     
 
 
 ดังน้ัน จากพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ ฉบับท่ี 4  น้ี   
  กระทรวงศึกษาธิการ จึงมีการบริหารงาน 4 แท่ง (จากเมื่อก่อน 5 แท่ง) 
 โดยนับเป็นส่วนงานท่ีมีองค์คณะบุคคล เพียง 3 คณะ เมื่อก่อนมี 4 คณะ  ได้แก่ 
 
 
 
        สร.ศธ       ส านักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ 

 
    
           สป.ศธ.        สกศ                       สพฐ                    สอศ             
    

    ไมมี่คณะกรรมการ         กกศ              กพฐ                    กอศ     
 
    สรุปได้ว่า  ต้ังแต่ 1 พ.ค.  2562   เป็นต้นมา 

- ส่วนราชการในกระทรวงฯ เหลือ 5 ส่วน (จาก 6 ส่วน) : นับรวมส านักงานรัฐมนตรี 
- ส่วนราชการบริหารเหลือ 4 แท่ง (จาก 5 แท่ง)  บริหารจะไม่นับส านักงานรัฐมนตรี  
- ส่วนราชการท่ีมีคณะกรรมการ เหลือ 3 ส่วน  (3 คณะ)  คือ  กกศ   กพฐ  กอศ 

 
 

   ปลัดกระทรวง                เลขาฯ กกศ                  เลขาฯ กพฐ                เลขาฯ กอศ 
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 เกร็ดข้อมูลเพิ่มเติมจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
 ท่ีเคยเป็นประเด็นข้อสอบ ควรเรียนรู้ จดจ าไว้ตามสมควร 
 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ 
นายชวน หลีกภัย    เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พ.ร.บ. ฉบับท่ี 1 
พันต ารวจโททักษิณ ชินวัตร   เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พ.ร.บ. ฉบับท่ี 2 
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ   เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พ.ร.บ. ฉบับท่ี 3 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา   เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พ.ร.บ. ฉบับท่ี 4 
 

 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหน่ึงหรือ 
ทุกระดับตามความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถ่ิน 
 
 

         กรณีท่ีผลกระประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนดให้ 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดท าข้อเสนอแนะการปรับปรุง 
แก้ไขต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
หากมิได้ด าเนินการดังกล่าวให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
รายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือคณะ 
กรรมการการอุดมศึกษา เพื่อด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข 
 

 
  ให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
  ท้ังของรัฐและ เอกชนต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 
 

ยกเว้น บุคลากรทางการศึกษาท่ีจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาระดับเหนือเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และวิทยากรพิเศษทางการศึกษา เหล่าน้ีไม่บังคับว่าต้องมีใบอนุญาตฯ 
โดยเรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพน้ี ก็ไม่ใช้บังคับแก่คณาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา  

และผู้บริหารการศึกษาใน ระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา ด้วยเช่นกัน 
 
 



19 

 

 

 

 

 

 

 
     
 
 

1. การศึกษา หมายถึง ข้อใด 
    ก.  กระบวนการจัดการเรียนการสอน                  
    ข.  กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงาม 
    ค.  กระบวนการพัฒนาความรู้ให้กับประชาชน                
    ง.  กระบวนการเรียนการสอนและส่งเสริมพัฒนา 
 
2. ข้อใดไม่จัดเป็นบุคลากรวิชาชีพ 
    ก. ครู                        ข. ผู้บริหารสถานศึกษา 
    ค. ผู้บริหารการศึกษา     ง. อาจารย์มหาวิทยาลัย 
 
3. ข้อใดไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษา 
   ก.  ครู            
   ข.  ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
   ค.  ผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   ง.   ศึกษานิเทศ 
 
4.  สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษารูปแบบใดได้ 
   ก.  จัดได้เฉพาะการศึกษาในระบบ 
   ข.  จัดได้รูปแบบใดรูปแบบหน่ึงเท่าน้ัน 
   ค.  จัดให้ครบทุกรูปแบบของระบบการศึกษา 
   ง.  จัดได้หลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสม 
 
5.  ส่วนราชการใดไม่มีองค์คณะบุคคลหรือ 
    คณะกรรมการในกระทรวงศึกษาธิการ 

ก. ส านักงานปลัดกระทรวง 
ข. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
ค. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ง. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

6.  การศึกษาแบ่งออกเป็นก่ีรูปแบบ 
   ก.  2  รูปแบบ                 
   ข.  3  รูปแบบ 
   ค.  4  รูปแบบ                  
   ง.   5  รูปแบบ 
 
7. การศึกษาภาคบังคับก่ีปี 
    ก. 6 ปี             ข. 9 ปี 
    ค. 12 ปี           ง. 15 ปี  
 
8. การข้ันศึกษาข้ันพื้นฐานก่ีปี 
    ก. ไม่น้อยกว่า 6 ปี 
    ข. ไม่น้อยกว่า 9 ปี 
    ค. ไม่น้อยกว่า 12 ปี                      
    ง.  ไม่น้อยกว่า 15 ปี 
 
9. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการศึกษา 
   ก.  การศึกษาในระบบ                          
   ข.  การศึกษานอกระบบ 
   ค.  การศึกษาตามอัธยาศัย 
   ง.  การศึกษาตลอดชีวิต 
 
10. เด็กไทยต้องเข้ารับการศึกษา 
     ภาคบังคับเมื่อไร 
  ก.  เมื่ออายุย่างเข้าปีท่ี 7 
  ข.  เมื่อเด็กมีความพร้อม 
  ค.  เมื่อเริ่มเข้าช้ันอนุบาล 
  ง.  เมื่ออายุถึงวัยเรียนรู้ได้ 

 

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

 
 

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
แห่งชาติ 
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11. กฎหมายฉบับใดเป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษาของประเทศไทย 
 ก. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
 ข. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ค. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 ง. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
12. การแก้ไขพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 4 มีสาเหตุจากข้อใด 
 ก. การแยกงานด้านศิลปะ วัฒนธรรมไปจัดต้ังกระทรวงวัฒนธรรม 
 ข. การยุบรวมเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 ค. การแยกเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 ง. การปรับปรุงส่วนราชการให้เหมาะสม เน่ืองจากมีการแยก สกอ ออกจาก ศธ. 
 
13. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบของการจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
    ก. การศึกษาในระบบ   ข. การศึกษานอกระบบ 
    ค. การศึกษาตามอัธยาศัย  ง. การศึกษาตลอดชีวิต 
 
14. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับระบบการศึกษาในประเทศไทย 
 ก. การศึกษาภาคบังคับจ านวน 9 ปี 
 ข. การศึกษาข้ันพื้นฐานจ านวน 12 ปี 
 ค. จบการศึกษาภาคบังคับคือช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
 ง. จบการศึกษาข้ันพื้นฐานคือช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 
15. เด็กชายแดงเกิด วันท่ี 1 มกราคม 2550 จะเข้ารับการศึกษาภาคบังคับปีใด 
 ก. พ.ศ. 2556  ข. พ.ศ. 2557   ค. พ.ศ. 2558  ง. พ.ศ. 2559 
 
16.  เด็กหญิงดาว เกิดวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2550  เขาจะส าเร็จการศึกษาภาคบังคับปีใด 
 ก. พ.ศ. 2557  ข. พ.ศ. 2562  ค. พ.ศ. 2563  ง. พ.ศ. 2566 

 
17. การศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา      
     และระยะเวลาในการจัดการศึกษา คือข้อใด 
    ก. Formal Education   ข. Informal Education  
    ค. non-Formal Education  ง. Long-life  Education  
 
เฉลย   11. ก      12. ง      13. ง     14. ข      15. ข     16. ง     17. ค  
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18. ข้อใดหมายถึง ผู้สอน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
    ก. ครู และ อาจารย์        ข. ครู และคณาจารย์ 
    ค. ข้าราชการครู        ง. ครูผู้ช่วย และ ครู 
 
19. ข้อใดไม่จัดเป็นการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    ก. ก่อนประถม     ข. ประถมศึกษา 
    ค. มัธยมศึกษา     ง. ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
 
20. การบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ยึดตามข้อใด 
     ก. เขตพื้นท่ีการศึกษา      ข. จ านวนสถานศึกษา 
     ค. ศักยภาพผู้เรียน          ง. ความสนใจของผู้เรียน 
 
21. การบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานแบ่งตามข้อใด 
     ก. ก่อนประถมศึกษา ประถม และมัธยม ข. ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
     ค. เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมและมัธยม ง. อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

 
22. การกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาไปยังสถานศึกษาข้อใดถูกต้อง 
    ก. วิชาการ งบประมาณ งานบุคคล บริหารท่ัวไป 
    ข. วิชาการ อ านวยการ งานบุคคล บริหารท่ัวไป 
    ค. วิชาการ กิจการนักเรียน งานบุคคล งบประมาณ 
    ง. วิชาการ งบประมาณ งานบุคคล กิจการนักเรียน 
 
23.  ข้อใดไม่ได้จัดเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    ก.  ผู้แทนครู         ข.  ผู้แทนผู้ปกครอง        

ค.  ผู้แทนนักเรียน        ง.  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

24.   ผู้อ านวยการสถานศึกษาได้เป็นกรรมการใดในคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
         ก.  ประธานกรรมการ    ข.   เลขานุการ 
  ค.  กรรมการ     ง.   กรรมการและเลขานุการ 
 
25.   ข้อใดไม่จัดเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
         ก.  ห้องสมุดประชาชน        ข.  โรงเรียน      ค.  สวนสาธารณะ     ง.  อุทยาน 
 
เฉลย   18. ข    19. ง   20. ก    21.  ค    22. ก    23. ค    24. ง    25. ข 

 
 



 

26.  การพัฒนาสาระและกระบวนการเรยีนรู้ตามหลักของการจัดการศึกษาท่ีก าหนดใน พ.ร.บ. 
      การศึกษาแห่งชาติต้องเป็นไปลักษณะใด 
      ก. เป็นไปอย่างต่อเน่ือง    ข. เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      ข. ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม   ง. ตอบสนองทุกความต้องการ 
 
27. บิดา มารดา หรือผู้ปกครองสามารถจัดให้ผู้อยู่ในความดูแลได้รับการศึกษานอกเหนือจาก 
     การศึกษาภาคบังคับได้ตามข้อใด 
     ก. ตามความต้องการ    ข. ตามความพร้อมของครอบครัว 
     ค. ตามศักยภาพของผู้เรียน   ง. ตามความเหมาะสม 
 
28. ข้อใดไม่ใช่สิทธิประโยชน์ของบิดา มารดา หรือ ผู้ปกครองท่ีพึงได้รับด้านการศึกษา  
     ก. การสนับสนุนจากรัฐให้มีความรู้ ความสามารถในการเล้ียงดูบุตร 
     ข. เงินอุดหนุนจากรัฐส าหรับจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามกฎหมายก าหนด 
     ค. เงินส าหรับการเรียนฟรีความนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ของรัฐบาล 
     ง. การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีส าหรับค่าใช้จ่ายทางการศึกษา 
 
29. การประกาศใช้ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติฉบับท่ี 4 ท าให้องค์คณะบุคคลหลักใน 
     กระทรวงศึกษาธิการมีก่ีองค์กร 
     ก. 2 คณะ        ข. 3 คณะ    
     ค. 4 คณะ      ง. 5 คณะ 
 
30. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2562 คือข้อใด 
     ก. นายกรัฐมนตรี     ข. รองนายกรัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมาย 
     ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
  

     เฉลย 26. ก 27. ข 28. ค 29. ข 30. ง 
 

 ข้อสังเกตค าตอบ => อย่างเช่นข้อ 26 – 28 เป็นข้อค าถามท่ีต้องใช้ค าตอบจากกฎหมาย 
 บัญญัติ มาตรา 8, 11, 13 ตามล าดับ  ซ่ึงต้องตอบตามกฎหมายก าหนดไว้ตรงตัวเลยนะ 
 ถ้าใครใช้ดุลยพินิจคิดวิเคราะห์เอาเองมีโอกาสได้ค าตอบท่ีคลาดเคล่ือนจากเฉลยน่ันเอง 


