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นักวิชาการศึกษา  

 

        การสอบนักวิชาการศึกษา สังกัด อปท (ได้ท างานใน อบจ เทศบาล อบต ต่างๆ) 
มีการสอบมาแล้วหลายครั้งแบบมหกรรม (คือที่เรียกบรรจุกันเยอะๆ) ในช่วงปี 2557 
ยังเป็นการสอบแบบยุคก่อน คือ นักวิชาการศึกษา 3 และในปี 2560 เป็นครั้งแรกที่ได้
สอบในต าแหน่งแบบใหม ่คือ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ แล้วก็มีปี 2562 และในปีน้ี 
การสอบในปี 2564 มีเรียกบรรจุจ านวนหลายร้อยอัตราในบัญชีที่สอบได้ 

 
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง (สังกัด อปท) 

 

 

ต าแหน่งประเภท   วิชาการ สายงาน   วิชาการศึกษา 
  

 
ท้องถ่ินได้มีการก าหนดต าแหน่ง  ของนักวิชาการศึกษา ไว้ดังน้ี  
ช่ือ สายงาน : วิชาการศึกษา  ช่ือต 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.  ระดับเช่ียวชาญ 
         ง.   นักวิชาการศึกษา    ง.  ระดับเช่ียวชาญพิเศษ 
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หลักสูตรท่ีใช้สอบ ภาค ข ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา (อปท) ปี 2560 / 2562 / 2564 
1.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
2.  พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
3.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
    และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
4.  พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
5.  แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
6.  ความรู้เก่ียวกับงานด้านการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษ การศึกษาตาม  
    อัธยาศัย 
7.  ความรู้ในการจัดท าแผนงาน/โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา  
    ศิลปะและวัฒนธรรม 
8. ความรู้ในการวางแผนการศึกษา การจัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา และจัดท ามาตรฐานสถานศึกษา  
9. ความรู้ท่ีเก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ” ของต าแหน่งท่ีสมัครสอบ 
 

 
   หลายคนสงสัยว่า ข้อ 9  ต้องสอบอะไร  ดูตามน้ี  ลักษณะงานโดยท่ัวไป    
 

         ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานวิชาการศึกษา โดยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผน การแนะแนว 
การศึกษาและอาชีพเพื่อการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึงการศึกษา
วิเคราะห์วิจัยหลักสูตร การสร้างและพัฒนาหลักสูตรของวิชาการต่างๆในความรับผิดชอบของ
ทางราชการ การวิเคราะห์ วิจัยและการพัฒนาหนังสือและแบบเรียน การวางแผนการศึกษา 
การจัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา จัดท ามาตรฐานสถานศึกษา ตลอดจนการให้หรือจัดบริการ
ส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ท าความเห็นสรุปรายงาน และ
เสนอแนะเก่ียวกับการศึกษาและส่งเสริมการวิจัยการศึกษา การวางโครงการส ารวจ เก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษา ติดตาม ประเมินผล ด าเนินการและ
แก้ไขปัญหาขัดข้องต่างๆในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการวิเคราะห์วิจัยและเสนอแนะการปรับปรุง 
เปล่ียนแปลงหลักการ ระเบียบปฏิบัติ …….  (ในปี 2562 ข้อสอบจึงออกเรื่องวิจัยทางการศึกษา
เยอะมากๆ หลายข้อเลยทีเดียว / ส่วนในปี 2560 ออกเรื่องหลักสูตรเยอะพอสมควร)   

 
    นอกจากน้ันยังท าหน้าท่ีจัดท าแผนและระบบสารสนเทศ ง านการเจ้าหน้าท่ี          

งานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพื้นฐาน  งานบริหารโรงเรียน งานบริหารวิชาการ      
งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
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กรณีจริงของคนที่เราช่วยให้สอบได้ท่ี 1 ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณผู้ชายท่านนี้ติวออนไลน์กับเราในปี 

2562 มาติวจริงด้วย ซื้อหนังสือด้วย 

ปัจจุบันบรรจุนักวิชาการศึกษา อปท 

ภาพน้ีขออนุญาตเจ้าของภาพมาใช้แล้ว 
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สถาบันส่งเสริมศักยภาพอุดมศึกษาและข้าราชการไทย 

 

 

     อ่านหนังสือเตรียมสอบอย่างไรให้มีประโยชน์ 
 
 เข้าสู่ฤดูการสอบอีกแล้ว โดยเฉพาะปีน้ี พ.ศ. 2564 มีการสอบข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
ซ่ึงหลายท่านสนใจจะเข้าสอบในต าแหน่งต่างๆ หลายคนเฝ้ารอการสอบมาเน่ินนานและก็ได้ 
เตรียมตัวสอบอย่างดี หลายท่านก็ยังไม่รู้ทิศทางว่าจะเริ่มต้นอย่างไรในการสอบ 
 
 สถาบันส่งเสริมศักยภาพอุดมศึกษาและข้าราชการไทย เป็นทีมวิชาการท่ีวิจัยและ
ท างานด้านการจัดสอบต่างๆของประเทศไทยมากว่าสิบปี ช่วยแนะน า และให้คนสอบได้มา 
อย่างต่อเน่ืองปีต่อปี จึงจะใคร่ขอแนะน าแนวทางและเกร็ดในการเตรียมตัวสอบข้าราชการ  
 
 
 เครื่องมือส าคัญท่ีสุดในการเตรียมสอบของคนส่วนใหญ่น้ันก็คงเป็นหนังสือ 
 ส าหรับอ่านเตรียมสอบในสังกัดต่างๆหรือเพื่อสอบต าแหน่งวิชาเอกของตน 
 
 
หลายคนยังไม่เคยสอบ จึงไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นเตรียมตัวอย่างไร หาหนังสืออ่านแบบไหน 
เลือกอ่านเล่มไหน อย่างไร วิธีการอ่านหนังสือท่ีดีคืออะไร เราจึงขอแนะน าแนวทางให้คือ 
หัวใจส าคัญของความเป็นจริง ได้แก่ อย่าเชื่อในสิ่งท่ีคนอ่ืนบอกว่าให้อ่านแบบน้ันแบบน้ี 
 

 
 
  เพราะข้อเท็จจริงก็คือ  :   ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

  เป็นทฤษฏีทางการศึกษา หรือทฤษฏีเรื่องศักยภาพของมนุษย์ที่แตกต่างกัน 

 

  คุณชอบดาราคนหนึ่ง แต่คนอีกมากมายเขาก็ไม่ได้ชอบดาราคนนัน้เช่นเดียวกับคุณ 

  นอกจากไม่ชอบแล้ว เขาหลายคนอาจจะเกลียดดาราคนที่คุณชอบนัน้มากๆด้วยซ้ า 

 

 

เรื่องหนังสือและวิธีการอ่านเตรียมสอบก็เช่นเดียวกัน คนแต่ละคนมีรูปแบบท่ีแตกต่างกัน 
ไม่ได้เหมือนกัน  โดยมีวิธีเหมาะสมของตนเองในแบบฉบับศักยภาพของตนเอง หาให้เจอ 
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       การสอบข้าราชการส่วนท้องถ่ิน เน้ือหาสอบส่วนใหญ่จะเน้นไปท่ีสาระทางกฎหมายต่างๆ  
ซ่ึงการอ่านหนังสือกฎหมายต้องอ่านให้เข้าใจเพื่อได้ข้อมูลมากท่ีสุด แล้วจดจ าข้อมูลต่างๆให้ได้ 
คุณจึงจะสามารถท าข้อสอบได้หมด รู้มาก รู้จริงแบบแม่นย า ก็ตอบได้มาก รู้น้อยก็ตอบได้น้อย  
 
 
       แต่ข้อเท็จจริงก็คือ มนุษย์เราไม่สามารถท าแบบน้ันได้  โดยเฉพาะการสอบกฏหมาย 
       เพราะถ้าทุกคนอ่านกฎหมายเข้าใจหมด หรืออ่านกฎหมายได้รู้เรื่อง ป่านน้ีคงไปสอบ 
       เป็นนักกฎหมายกันหมด หรือ คงสอบผ่านกันหมดทุกผู้ทุกเหล่า ไม่มีใครสอบตกเลย 
 
 
       หลายคนเริ่มต้นสอบไม่รู้ว่าตัวเองต้องอ่านหนังสือและเน้นอะไรบ้าง จึงพยายามเสาะหา
หรือสอบถามคนท่ีพอจะช่วยเหลือแนะน าได้ เราจึงขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับหนังสือใช้อ่าน
เตรียมสอบท้องถ่ิน ในปี 2564 น้ี เพื่อจะได้มีทิศทาง เลือกต าราท่ีเหมาะกับตนเองไว้อ่านกัน 
 
  

 
     วิธีเลือกซ้ือหนังสืออ่านต้องเลือกให้เหมาะกับตัวเอง 
 
 

            คนบางกลุ่มจึงแนะน าในลักษณะว่าให้อ่านกฎหมายฉบับเต็มก่อนจะดีกว่า คนกลุ่มน้ี 
คิดเป็นอัตราส่วนยังไม่มากนัก คนไทยโดยรวมไม่สามารถอ่านกฏหมายหรือหนังสือเตรียมสอบ 
ฉบับเต็ม แล้วเข้าใจดี รู้สึกอ่านได้ รู้สึกว่าโอเคนะ ได้ความรู้ และอ่านสะสมความรู้ได้อีกเรื่อยๆ  
คนจ านวนหน่ึงบางทีอ่านหนังสือประเภทน้ีก็จะ “อ่านไม่รู้เรื่อง อ่านไม่เข้าใจ”  แล้วก็เลิกอ่าน 
 
 ผู้ท่ีสามารถอ่านหนังสือกฎหมายฉบับเต็มได้ แล้วเกิดประโยชน์ต้องมีลักษณะ คือ 
 

- หัวดี / คนเรียนดี เรียนเก่ง  (เพราะภาษากฎหมายในพระราชบัญญัติใดๆหากเชาว์
ปัญญาไม่ใช่กลุ่มเรียนดี แกะอ่านเองอย่างไรก็ไม่เข้าใจ หรือ ท าความเข้าใจได้ยาก)   
 

- ชอบอ่านหนังสือ / หนอนหนังสือ (ไม่ได้รู้สึกว่าการอ่านหนังสือเป็นภาระใดๆมาก) 
เพราะการอ่านกฎหมายฉบับเต็ม ต้องใช้เวลานาน (เน้ือหาเยอะ)  และต้องแลกกับ 
การดึงสติตัวเองให้อยู่กับเน้ือหา ซ่ึงมีความน่าเบ่ือ (กฎหมายใครกันว่าสนุก) ดึงสติ 
ให้อยู่ให้ได้จากหน้าหน่ึง เป็นสองหน้า สาม ส่ี ห้าหน้าไปเรื่อยๆ จนหลายร้อยหน้า  
 
ค าถามคือ ตัวคุณอ่านรู้เรื่องไหมล่ะ พระราชบัญญัติฉบับเต็มๆ ถ้าอ่านรู้เรื่องก็อ่าน 
แต่ถ้าอ่านไม่รู้เรื่อง แล้วจะฝืนอ่านเหมือนคนอ่ืนๆ จะมีประโยชน์อะไรหรือ ไม่มีนะ 
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ยังมีคนอีกจ านวนหน่ึงท่ีเราส ารวจพบ คือ ไม่เหมาะกับหนังสือประเภทใดท้ังส้ิน เพราะเป็น 
คนท่ีไม่อ่านหนังสือ และไม่ชอบอ่านหนังสือ จับปุ๊บ วางป๊ับ หรือพยายามจะอ่าน ยังไง ก็ไม่
เข้าใจ เพราะทางคุณ ไม่ใช่ทางน้ี ไม่ว่าจะเป็นหนังสือกฎหมาย ฉบับเต็ม หรือฉบับแบบสรุป 
อ่านไม่เข้าใจ ท าได้ดีท่ีสุด แค่เปิดข้อสอบอ่าน (ขนาดเปิดข้อสอบอ่าน บางคนยังเบ่ือ ยังท้อ)  
ต่อให้หนังสือเล่มน้ันเขียนดี ท าดีแค่ไหน เขาหยิบมาอ่าน ก็จะรีวิลล์ว่า “ไม่ดี” อยู่วันยังค่ า 
แล้วถ้าเกิดคนประเภทน้ีสัก 2 – 3 คน ไปรวิีลล์หนังสือสอบในกลุ่มต่างๆตามโซเชียลแล้วก็ 
คุณได้ไปอ่านรีวิลล์พวกเขา เรียบรอ้ยเลยนะ ข้อมูลคลาดเคล่ือน จติหลุดกันไปเลยทีเดียวสิ 
  
 

เมื่อผู้อ่านได้เห็นถึงประเภทของคนไทยท่ีเราส ารวจพบจากการวิจัยตลอดสิบปี 
 ในประเทศไทย เก่ียวกับการสอบข้าราชการส่วนกฎหมาย ดังน้ัน ส่ิงส าคัญท่ีสุด 
 หากคุณก าลังจะเลือกอ่านหนังสือใดๆเตรียมสอบ อย่าเชื่อคนอ่ืน จงถามตัวเอง 
 ส ารวจตัวเองก่อนว่าเหมาะสมกับรูปแบบใด สไตล์ไหน จึงค่อยเลือกซ้ือหนังสือ 

 
 

การเลือกหนังสือควรอ่านตัวอย่างก่อนว่า หนังสือเล่มน้ันๆ เข้าลักษณะของคุณไหม 
ไม่ใช่เห็นแค่หน้าปกแล้วก็ซ้ือ ซ่ึงบางทีซ้ือไปแล้วอาจไม่ใช่ในแบบท่ีเราเห็นว่าเหมาะ 
บางคนเขาเป็นประเภทชอบอ่านฉบับเต็มๆ (แต่คุณไม่ใช่) เขาจึงแนะน าว่าเล่มน้ีดีนะ  
เน้ือหาเต็มดี แล้วคุณเช่ือเขา ไปซ้ืออ่านตามเขา พอมาอ่านจริง อ้าว ชักไม่โอเคแล้ว 

 

 
       วิธีส ารวจตวัเองวา่เหมาะกบัหนงัสอืลกัษณะใด 

 
ให้ลองอ่านกันเองราวๆ 30 - 40 กว่าหน้า เป็นอย่างน้อยของแต่ละค่ายท่ีจะซ้ือ 
ไม่ใช่การไปฟังรีวิลล์จากคนอ่ืนๆ เพราะบางทีเขาอาจเป็นคนท่ีประเภทแตกต่าง 
จากคุณน่ันเอง เขาว่าดี แต่คุณว่าไม่ดี เขาว่าไม่ดี แต่ท าไมคุณได้อ่านเล่มน้ันแล้ว 
รู้สึกว่าดีมากๆเลยล่ะ เป็นไปได้ท้ังส้ิน ต้องพิจารณาด้วยตัวเองของแต่ละบุคคล 

 
 

การลองอ่านดูจะท าให้คุณรู้ตัวว่าควรเลือกอ่านประเภทใด 
 
 
 

อย่างไรเราขอเป็นก าลังใจให้ทุกท่านที่เตรียมสอบกันนี้ ลองส ารวจตัวเองได้เลย 

ท้ายบทส ารวจนี้ มีแถมแนวข้อสอบต่างๆให้ไปฝึกฝนพัฒนากันด้วยตามสมควร 
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     ส่ิงท่ีเราพยายามตลอดแนะน า คือ  ให้ใช้นวัตกรรมออนไลน์ของเรา” เพราะในน้ันมีข้อมูล 
     อะไรต่างๆชัดเจน ครอบคลุมมากพอสมควร เป็นฐานงานท่ีเราสร้างไว้เพื่อยกระดับความรู้ 
 
             การคุยแชทน้ีเกิดข้ึนในราวๆ 
             ช่วงต้นเดือน พ.ค. 2564 แต่ 
             ท่านน้ีเพิ่งเข้าติวออนไลน์กับ 
             ของเรา แต่ก่อนน้ีต้ังแต่ต้นปี 
             ท่านน้ีเขาเข้าติวออนไลน์กับ 
             ค่ายอ่ืนๆมาเยอะแล้วก็หมด 
             เงินไปเยอะ ตามท่ีเห็นน้ีเนาะ  
 
เขามาลองของเราทีหลัง ท่านน้ี รู้สึกแบบน้ี แต่คุณอาจไม่ได้รู้สึกเหมือนเขาก็ได้ ไม่ได้แปลกใดๆ  
ส่ิงท่ีดีท่ีสุด ควรลองอ่านต าราของเราเอง และลองศึกษาคลิปบรรยายของเราเอง จึงจะเห็นชัดๆ  
ว่าคุณรู้สึกเหมือนกับเขา ใกล้เคียงกัน มีแนวโน้มแบบเดียวกัน หรืออาจจะไม่ชอบแล้วแต่บุคคล
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         หมดเงินกับค่ายติวต่างๆไปเยอะมากๆ 
         แต่ก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้ รู้งี้ลงติวของ อ.ต้ังแต่ 
         แรกแล้ว น่ีหลังจากท่ีได้เข้าออนไลน์เรา 
 

 หัวใจส าคัญท่ีสุดคือ คนอ่ืนๆให้เป็นเรื่องของคนอ่ืนๆ แต่ตัวคุณควรต้องลองดูเอง พิจารณาเอง 
 ไม่ใช่ไปคล้อยตามคนอ่ืนๆ เฮโลกันไป เขาว่าดีก็ว่าดี เขาว่าไม่ดี ก็ว่าไม่ดี จิตใจหวั่นไหวไปตาม 
 กระแสโซเชียล เพราะอาจท าให้คุณพลาดในส่ิงดีๆ หรืออาจท าให้คุณเจอส่ิงไม่ดีกับตนเองก็ได้  
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การสอบเข้ารับราชการ ไม่ใช่การสอบแข่งขันกับตัวเอง แต่เป็นการแข่งขันกับคนอ่ืนท่ีเขาเองได้ 
มาสอบต าแหน่งเดียวกับเรา แย่งชิงอันดับกัน คนท่ีเก่งกว่าย่อมได้ก่อน ได้อันดับดีบรรจุไปก่อน 
หลายท่านอยากบรรจุ แต่ไม่ไขว่คว้า อ่านแค่พอนิดๆแล้วไปสอบก็อาจมีโอกาสบรรจุช้าหรือว่า  
อาจจะต้องไปรอบสอบปีหน้า หรือน่าจะราวๆนุ่นหล่ะ 2 – 3 ปี จะเปิดสอบกันอีกสักครั้งหน่ึง 
 
 

มาดูผลความแตกต่างระหว่างคนที่ได้อ่านหนังสือและเข้าใช้นวัตกรรมออนไลน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักจากได้อ่านหนงัสือ        หลังจากออกห้องสอบมา       และเมื่อผลสอบออกมา 

 

        บางคน แม้จะได้หนังสือเราไปแล้ว แต่ข้อมูลก็ไม่เท่ากับในออนไลน ์สอบมาแล้ว 

สอบได้นะ แต่อันดับก็ไกลกว่าคนในออนไลน์ แล้วมาเสียดายทีหลังว่า รู้งี้เข้าออนไลน์ก็ดี 

สังเกตว่า หน้าเพจเราจะพยายามบอกจน แทบจะขาดใจ อารมณ์ประมาณว่าเข้าเถอะนะ 

เข้าใช้ออนไลน์เถอะ หลายคนคงคิดว่าเราโฆษณาเพ่ือขายของ จริงๆไม่ใช่เลยนะ จริงๆคือ 

เรารู้ว่าคุณต้องการสอบติด และท่าไม้ตายของเราที่จะช่วยได้ คือคลิปติว และข้อมูลที่อยู่ 

ในออนไลน์ นึกออกไหม อยากให้ดูคลิป ให้อ่านอะไรในนั้น เพราะอยากให้บรรจุได้จริงๆ 

 
 
 ส่วนท่านใดจะไม่ได้สนใจ ก็สุดแล้ว การพิจารณาของแต่ละท่าน ส่วนบุคคล 
 ไม่มีใครบังคับความคิด ความเชื่อของใครได้ มีแต่แนะน าบอกกล่าวให้กันไป 
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

 
 
 

สรุปสาระส าคัญ 
 เป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษา มี 9 หมวด  1 บทเฉพาะกาล  78 มาตรา 
 
 
 

    ความหมายของค าศัพท์ที่ส าคัญ 
 

การศึกษา หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของ 
บุคคลและสังคม 
 

 การศึกษาข้ันพื้นฐาน หมายถึง การศึกษาระดับก่อนอุดมศึกษา 
 

 การศึกษาตลอดชีวิต หมายความว่า การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสาน
ระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือให้
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
 

สถานศึกษา หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน 
วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือของ
เอกชน ที่มีอ านาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงคใ์นการจัดการศึกษา 

 
มาตรฐานการศึกษา หมายความว่า ข้อก าหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่

พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดข้ึนในสถานศึกษาทุกแห่ง  
 
 การประกันคุณภาพภายใน หมายความว่า การประเมินผลและการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากร
ของสถานศึกษาน้ันเองหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าทีก่ ากับดูแลสถานศึกษาน้ัน 
  

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

   การสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษา 
   ทั้งของรัฐและเอกชน 

    คณาจารย์ หมายความว่า บุคลากรซ่ึงท าหน้าที่หลักทางด้านการสอน 
    และการวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชน 

 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการ 
บริหารสถานศึกษาแต่ละแห่ง ทั้งของรัฐและเอกชน 

  

ผู้บริหารการศึกษา หมายความวา่ บุคลากรวิชาชีพ*ที่รบัผิดชอบการ 
บริหารการศกึษานอกสถานศึกษาตั้งแตร่ะดับเขตพ้ืนที่การศกึษาข้ึนไป 
 

บุคลากรทางการศึกษา หมายความว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร 
การศึกษา รวมทั้งผู้สนับสนุนการศึกษาซ่ึงเป็นผู้ท าหน้าที่ให้บริการหรอื 
ปฏิบัติงานเก่ียวเน่ืองกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ  
และการบริหารการศกึษาในหน่วยงานการศกึษาตา่งๆ 

 
 

ความมุ่งหมาย  
ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เปน็มนุษย์ที่สมบูรณ์ (เก่ง ดี มีสุข) 

 
หลักการจัดการศึกษา มี 3 ประการ 

1. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรบัประชาชน 

2. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

3. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างตอ่เนื่อง 
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  บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศกึษาข้ันพ้ืนฐานไมน้่อยกว่า 12 ปี  
  ที่รัฐต้องจัดใหอ้ย่างทัว่ถึงและมีคณุภาพโดยไม่เกบ็ค่าใช้จา่ย / การจัดการศึกษา   
  ส าหรับคนพิการใหจ้ัดตัง้แตแ่รกเกิดหรอืพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จา่ย  
 
 
     บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง  มีหน้าที่จัดให้บตุรหรือบุคคลซ่ึงอยู่ในความดแูล  

        ได้รับการศึกษาภาคบงัคบัตามกฎหมาย  
 
 

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

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

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

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

 

  * สถานศึกษาอาจจัดรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงหรือทัง้สามรูปแบบก็ได้ 
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ถาม ข้อใดหมายถึงการศึกษาข้ันพื้นฐาน  => ตอบ การศึกษาระดับก่อนอุดมศึกษา 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
             กกอ แยกออกไปแล้ว 
            ต้ังแต่เดือน พ.ค.2562 
 

การศึกษาในระบบมี 2 ระดับ  
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และ อุดมศึกษา 

(1) การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2) อุดมศึกษา 

กอ่นประถม 

3 – 6 ปี 
ประถม มัธยม ต ่ากวา่

ปริญญา 
ปริญญา 

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 การบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่
การศึกษา โดยค านึงถึงระดับของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวนสถานศึกษา จ านวน
ประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมด้านอ่ืนด้วย เว้นแต่การจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา 

 
 ข้อสอบราชการที่มีการสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
มักน าประเด็นในมาตรา 37 น้ี มาออกสอบบ่อยพอสมควร เช่น ถามว่า 
 
 การบริหารและจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ยึดตามข้อใด 
 ก.  เขตจังหวัด    ข.  เขตพ้ืนที่การศึกษา 
        ค.  เขตภูมิภาค    ง.  เขตการปกครอง 
 
 

 การบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ค านึงถึงข้อใด 
 ก.  ระดับของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ข.  จ านวนสถานศึกษา 
        ค.  จ านวนประชากร   ง.   ถูกทุกข้อ 
 
 

 การบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ค านึงถึงเรื่องต่างๆยกเว้นข้อใด 
ก.  จ านวนสถานศึกษา   ข.  วัฒนธรรม 
ค.  จ านวนนักเรียน    ง.  ความเหมาะสมด้านอ่ืนๆ 
 
 

                เฉลย   ข    ง    ค   ตามล าดับ  (ลองเหลือบตาดูบทบัญญัติข้างต้น) 
 

  
 

    รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของสภาการศึกษา มีอ านาจประกาศในราชกิจจา 
  นุเบกษาก าหนดเขตพ้ืนที่การศกึษาเพ่ือการบรหิารและการจัดการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน   
  แบ่งเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาและเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา 

 

  -- ปัจจุบันประกาศใหม่ ป 64 เพ่ิมเขตมัธยม อีก 20 เขต รวมเป็น 62 เขตฯ มัธยม 
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ให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา  
ไปยังคณะกรรมการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 4 ด้าน   
 

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

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  
        สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศกึษา
ของแต่ละสถานศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ ก ากับและ ส่งเสริม  สนับสนุนกิจการของ
สถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือ
ผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่และผู้ทรงคุณวุฒิ  

 
         คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
   (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 ** 
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       ปลายปี 2563 มีแนวทางใหม่เกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ข่าวที่เห็นน้ีเรื่องจ านวนคณะกรรมการสถานศกึษา จาก 15 เหลือ 7 คน 
        เป็นมติคณะรัฐมนตร ีวันที่ 10 พ.ย. 2563 และเริ่มออกข่าวในเว็บต่างๆ 
        รวมถึงเว็บไซต์ของทางกระทรวงศึกษาธิการในช่วงวันที่ 11 พ.ย. 2563  
 
แก่นส าคัญในการประกาศใช้หลักเกณฑ์ใหม่น้ี อาทิเช่น 
 
โรงเรียนบางแห่ง โดยเฉพาะของสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ยังไม่มีศิษย์เก่า    
ก็เลยหาผู้แทนศิษย์เก่าในกรรมการไมไ่ด ้จึงต้องก าหนดคณุสมบตัิใหเ้หมาะสมและ 
สอดคล้องกับปัญหาน่ันเอง ปรับแก้เกณฑ์เก่ียวกับผู้แทนศิษย์เก่าในคณะกรรมการ 
 
โรงเรียนบางแห่งมีข้าราชการครูคนเดียว และเขาก็ท าหน้าทีก่รรมการมาแล้ว 2 วาระ 
ซ่ึงตามเกณฑ์เดิมเป็นติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ อ้าว แล้วทีน้ี จะให้ใครมาเป็นผู้แทน 
ข้าราชการครูล่ะ เมื่อทั้งโรงเรียนมีเขาอยู่คนเดียว จึงต้องปรับแก้ใหม่ให้สามารถท าได้ 
 
หน้าที่ส่วนใหญ่เดิมเคยเป็นของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่ตัวใหม่ 
ต้องปรับใหม่ เพราะว่าตอ้งไดร้ับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
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     การจัดการศึกษาส าหรบับคุคลซ่ึงมีความบกพร่องทางรา่งกาย จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์ สังคม การส่ือสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือ
บุคคลซ่ึงไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือผู้ด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคล
ดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศกึษาข้ันพ้ืนฐานเป็นพิเศษ  

 
   การศึกษาส าหรับคนพิการให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ 
   โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและให้บุคคลดังกล่าวนั้นมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวย 

   ความสะดวก สื่อ บริการ และ ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  

 
ในการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ 

ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยค านึงถึงความสามารถของบุคคลน้ัน 
 
 
   บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ ดังต่อไปน้ี  

(๑)  การสนับสนุนจากรัฐ ให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเล้ียงดู  
             และการให้การศึกษา แก่บุตรหรือบุคคลซ่ึงอยู่ในความดูแล  

(๒)  เงินอุดหนุนจากรัฐส าหรับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของบุตรหรือ 
             บุคคลซ่ึงอยู่ในความดูแลที่ครอบครัวจัดให้  

                 (๓) การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีส าหรับค่าใช้จ่ายการศึกษา  
  
 
 

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

    
            โดยมีส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นส านักงานในสังกดัของ สพฐ  
 
          การศึกษาพิเศษ หมายถึง การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลทีม่ีความตอ้งการ
พิเศษ ได้แก่ สองกลุ่มใหญ่ๆ คือหน่ึงกลุ่มเด็กที่มีลักษณะทางความสามารถสูง มีความ
เป็นเลิศทางสติปัญญา เรียกโดยทั่ว ๆ  ไปว่า “เด็กปัญญาเลิศ”  กับอีกกลุ่ม คือ เด็กที่ 
มีความบกพร่องต่างๆ 
 
        เด็กปัญญาเลิศ  (Gifted Child)  คือ เด็กมีความสามารถทางสติปญัญา  มี
ความถนัด  เฉพาะทางสูงกว่าเด็กในวัยเดียวกัน  พัฒนาการทางร่างกายและจิตใจสูง
กว่าเด็กในวัยเดียวกัน เรียนรู้ส่ิงต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย อยากรู้อยากเห็น
อย่างจริงจัง ชอบซักถาม มีเหตุผล ในการแก้ปัญหา การใช้สามัญส านึก  จดจ าได้
รวดเร็วและแม่นย า มีความรู้ ใช้ค าศัพท์เกินวัย มีความคิดสร้างสรรค ์ ตื่นตัว  
กระตือรือร้น  ช่างสังเกต  เฉียบแหลม ว่องไว  เป็นต้น  

 
กลุ่มเด็กที่มีลักษณะทางความบกพร่อง   
เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปญัญา   
เด็กที่มีความบกพร่องทางการไดยิ้น   
เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตา   
เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ   
เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้   
เด็กที่มีปัญหาทางด้านอารมณ์และสังคม   
เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม   
เด็กที่เป็นบุคคลออทิศติก 
เด็กพิการซ้ าซ้อน   

 

แผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP : 
Individualized 
Education Program) 

แผนการสอนรายบุคคล 
(IIP : Individual 
Implementation 
Program)   
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2562 

 
 

 พระราชบัญญัติฉบบัน้ีออกมาใหมเ่พ่ือที่จะรองรับการเปล่ียนแปลงเรื่องของ
กระทรวงที่จัดตัง้ข้ึนมาใหม่ โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ที่อยู่สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการน้ันได้แยกออกไปเพ่ือเป็นส่วนราชการในกระทรวงอุดมศกึษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
          

 
             ดังน้ัน 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             
    

  ไมมี่คณะกรรมการ       กกศ             กพฐ                  กอศ     
 

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

 
ข้อสอบจริงถามว่า   
คณะบุคคลในการบริหารกระทรวงศกึษาธิการมีกีค่ณะ?  ตอบ 3 คะแนนกรรมการ 
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  ระวังค าย่อ  (ซ่ึงปรากฏในหนังสือพิมพ์หรืออะไรบ่อยๆ ปรากฏตามหัวข้อข่าวต่างๆก็มี)  

  สพฐ  =  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน     (ส  เน้นกล่าวถึง ส านักงาน) 
  กพฐ  =  คณะกรรมการการศึกษาข้ึนพื้นฐาน             (ก  เน้นกล่าวถึง คณะกรรมการ)  
 

  อาชีวะ หรือ อุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย)  ก็เหมือนกัน  ส ข้ึนต้น คือ ส านักงาน เปล่ียนเป็น  
  ก  คือ หมายถึงคณะกรรมการ   สังเกตค าต่อไปน้ี     สอศ  /  กอศ   :    สกอ /  กกอ  
 
 
         ดร.อัมพร พินะสา ท่านจะได้เป็นเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
         ตามช่ือทางการถ้าจะย่อ ต้องย่อว่า  ดร.อัมพร พินะสา  เป็น เลขาธิการ กพฐ 
         ไม่ใช่เลขาฯ สพฐ  (แบบน้ี คือ ผิดตามหลักทางการ) แต่ส่วนใหญ่ภาษาข่าวหรือ 
         พูดกันเขามักใช้ เลขาฯ สพฐ หรือเลขาธิการ สพฐ เพราะคนท่ัวไปเข้าใจง่ายกว่า 
 
 
 

เลขาธิการ กพฐ - ถูกต้องตามหลักทางการ  / เลขาธิการ สพฐ – มักนิยมใช้พูดหรือเขียนข่าว 

เพราะเข้าใจง่ายกว่า  ท าให้คนจ านวนมากเข้าถึงเนื้อหาข่าว หรือตัวคนได้ดีกว่า ไม่งงมากนัก 
 

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

     สังเกตถ้าเป็นข่าวเว็บอ่ืนๆท่ัวไป จะใช้ เลขาฯ สพฐ 
   

 
 
 

 เลขาฯ กพฐ  กับ เลขาฯ สพฐ  คือคนๆเดียวกัน เลขาฯ สพฐ เป็นการย่อท่ีไม่ถูกต้องตามหลัก 
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการ ถ้าเป็นภาษาข่าวอาจเรียกว่า “เสมา 1” 
ซ่ึงการย่ออย่างถูกต้องเป็นทางการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงตอ้งย่อว่า รมว. 
(ไม่ใช่ รมต.)  เช่น  รมว.ศธ  /  รมว.มท.  /  รมว.สธ  เป็นต้น น่ีคือ ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           เสมา 1  หมายถึง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 

    ข้อสอบจริง เคยถาม “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการ” เขียนค าย่อตามข้อใด 
                               ก. รมต.ศธ.   ข.  รมว.ศธ. 
                               ค. รมช.ศธ.   ง.  ร.ม.ต. ศธ. 
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                           กระทรวงศึกษาธิการ 
                                  

                         ส านักงานรัฐมนตรี 

    
 

               ส.ปลัดฯ       สกศ            สพฐ            สอศ             
 

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

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

 
            แกน่หลกัของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการช่วงปีงบประมาณ 2564 

 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการ  นางสาวตรีนุช  เทียนทอง (22 มี.ค. 64) 

นายณัฎฐพล  ทีปสุวรรณ (อดีต) 
 

   ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นายณัฏฐพล พ้นจากต าแหน่ง 
 

 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศกึษาธิการ      คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  
 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศกึษาธิการ      นางกนกวัลย์  วิลาวัลย์  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ        ดร.สุภัทร  จ าปาทอง 
เลขาธิการสภาการศึกษา       ดร.อ านาจ วิชยานุวัติ 
เลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน ดร.อัมพร พินะสา 
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา     ดร.สุเทพ   แก่งสันเทียะ 

             

 

โรงเรียน 

เทศบาล 

โรงเรียน 

กทม 

โรงเรียน 

ตชด 
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คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา (ซูเปอร์บอร์ดทางการศึกษา) 
 

 ข้อสอบถามประจ า ใครเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา 
 ตอบ นายกรัฐมนตรี  

 

 

 

         อีกข้อท่ีเคยเป็นข้อสอบก็คือ ซุปเปอร์บอร์ดการศึกษา คือข้อใด  

1. คณะกรรมการนโยบายเพ่ือขับเคลื่อนการศึกษา 

2. คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา   (ตอบ ข้อ 2) 

3. คณะกรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

4. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาแห่งชาต ิ

 

 
 
              ตั้งมาต้นปี 2558 
 

        
    
 

            ส.ปลัดฯ             สกศ               สพฐ              สอศ              สกอ 
 

                           

        ก.ค.ศ.     เอาซุเปอร์บอร์ดวางไว้ตรงนี้กแ็ลว้กัน ให้เห็นภาพการบริหาร 
 
 
 ตอนที่แต่งตั้ง  (ก าเนิด) ซุปเปอร์บอร์ดทางการศึกษามาน้ันช่วงปี 2558  
 งานการอุดมศึกษายังอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการ ภาพสรุปจึงเป็นแบบน้ี 
 
***    คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา (ซุปเปอร์บอร์ด)  ให้ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อ านวยความสะดวก  
            
 

    

ส านักงานรัฐมนตรี ซุปเปอร์บอร์ด 
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                องคก์ารมหาชน ในกระทรวงศึกษาธิการ 
 

                                    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ 
    
 

            ส.ปลัดฯ      สกศ            สพฐ           สอศ               
 

                             
        ก.ค.ศ.    ส านักงานศึกษาธิการภาค 18 แห่ง       

   
 
 
 

  
  
        องค์การมหาชนจะไมข้ึ่นตรงกับข้าราชการฝ่ายการเมือง 
 

สมศ         สทศ         สสวท           สกสค          คุรุสภา      

 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  (โรงเรียนดังมากๆ อยู่ในเรทอันดับ 1 – 2 ของประเทศ)  
จัดตั้งตาม พ.ร.บ. องค์การมหาชน  ดังน้ัน โรงเรียนน้ีถือว่าเป็น องค์การมหาชน  

 
 

คุรุสภา     เป็นสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

สกสค คือ  ส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ 

            บุคลากรทางการศึกษา 
 

สมศ  คือ    ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  

            (องค์การมหาชน) 
 

สทศ  คือ  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหง่ชาติ  (องค์การมหาชน) 
 

สสวท คือ  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

             

ครุุสภา 

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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                สรุปหน้าที่ของส่วนราชการหลักๆในกระทรวงศึกษาธิการ 

 

                                      ส านักงานรัฐมนตรี  
    
 

              ส.ปลัดฯ         สกศ            สพฐ             สอศ               
 

                             
         ก.ค.ศ.   
          

 
 
 
 

 
ส านักงานรัฐมนตรี     
  ธุรการทางการเมือง  การประชาสัมพันธ์  รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน  
 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  ภารกิจส่วนใดไม่แน่ชัดว่าอยู่ในงานบริหารใด ให้เป็นหน้าท่ีของส านักงานปลัดฯ 
  เช่น  กศน  สช (เอกชน)  ส านักงาน ก.ค.ศ. ด้วย  ส านักงานศึกษาธิการภาคอีก 
 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา *** (ข้อสอบถามประจ าเลย)  
  เก่ียวกับพวกแผนการศึกษาแห่งชาติ  พระราชบัญญัติการศึกษาต่างๆ 
 
ส านักงาน ก.ค.ศ. 
  เก่ียวกับงานของ ก.ค.ศ. บริหารบุคคล  วินัย  วิทยฐานะ  การแต่งต้ัง โยกย้าย 
 
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
  ท างานของคุรุสภา มาตรฐานวิชาชีพ  ส่งเสริมวิชาชีพ ใบประกอบวิชาชีพ  
 
สพฐ   สอศ   สกสค   สสวท   สทศ    สมศ    
  ช่ือก็บอกอยู่แล้ว  ข้ันพื้นฐาน   อาชีวะ    และอ่ืนๆ ดูหน้าท่ีตามช่ือ 
 
 
 

ครุุสภา 

สกสค 

สทศ 
สมศ สสวท มหิดล

ฯ 
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การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการคุรุสภา  
 
คุรุสภา ท าหน้าที่เก่ียวกับ วิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพ  
 
ในส านักงานเลขาธิการคุรุสภา จะมีคณะกรรมการที่เก่ียวข้องน่าสนใจอยู่ 
1. คณะกรรมการครุุสภา    (ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา) 
2. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ  (ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา) 

 
โดย พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการระบุ 3 คณะกรรมการ 
1. คณะกรรมการครุุสภา    
2. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
3. คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

(ตัวที่ 3 ย่อว่า สกสค  แต่ตัวน้ี มีส านักงานเป็นของตัวเอง)  
 
ตาม พ.ร.บ. สภาครูฯ จริงๆแล้ว คณะกรรมการพวกน้ี ต้องไม่เก่ียวกับการเมือง 
คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ซ่ึงเป็นข้าราชการการเมือง) จะต้องไม่ 
มายุ่งเก่ียวกับกรรมการพวกน้ี ที่เป็นในแบบองค์การมหาชน น่ีคือตามหลักจริงๆ  
 
ดังน้ัน ใน พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2546 ก าหนดเอาไว้ ดังน้ี 
 ประธานคณะกรรมการคุรสุภา =  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ = ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ประธานคณะกรรมการ สกสค = ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
แต่ในปี 2558 ได้มีการใช้ ม.44 ส่ังแก้ไขเปล่ียนแปลง โดยสรุปใหม่ตัง้แต่ป ี2558  
เป็นต้นมา จนถึง ณ ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการจึงเปน็ตามด้านล่างน้ี ได้แก่ 
 
ประธานคณะกรรมการคุรสุภา    =  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ  =  ผู้ทรงคุณวุฒิ  (ที่รัฐมนตรีฯแต่งตั้ง)  
ประธานคณะกรรมการ สกสค   =  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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        ประธานก็คือ ประธาน / ผู้บังคับบัญชา ก็คือ ผู้บังคับบัญชา  (อย่าสับสน)  
 
 ส่วนราชการจ านวนมาก มักจะมี “คณะกรรมการ”  
 ยกเว้นบางส่วนที่ไม่มี เช่น ส านักงานปลัดกระทรวง อันน้ีไม่มีคณะกรรมการ 
 ข้อสอบก็เลยมักถามว่า “ส่วนราชการใดไม่มีคณะบุคคล” ตอบ  สป.ศธ. 
 
 ช่ือคณะกรรมการ มักจะคล้ายๆ ช่ือส านักงาน เช่น 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา กับคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 
 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา   กับคณะกรรมการครุุสภา 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  กับคณะกรรมการศกึษาธิการจังหวดั 
  
           เป็นต้น  
 
 
   ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ) 
        สพฐ  
 
 
                     คณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน (กพฐ) 
 
 
  ผู้บังคับบัญชา คือ คนท างานกินเงินเดือนซ่ึงใหญ่ที่สุดในส านักงานน้ันๆ  
  ประธานกรรมการ (ไม่ใช่ผู้บังคบับญัชา) แต่เป็นคนอ่ืนที่มาเป็นประธาน 
 
 เช่น   สพฐ  ผู้บังคับบัญชา คือ  เลขาธิการ กพฐ  (ดร.อัมพร พินะสา) 
        กพฐ  ประธาน คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ  (รศ.ดร.เอกชัย ก่ีสุขพันธ์)   
               โดยผู้บังคับบัญชาจะได้ท าหน้าทีเ่ป็น “เลขานุการ” ของคณะกรรมการ  
 

กพฐ 
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นึกภาพตามว่าน่ีคือ โรงเรียน (ซ่ึงภาษาทางการเรียกว่าสถานศึกษา) 
ก็ต้องมีคณะกรรมการของโรงเรียน (ภาษาทางการเรียกว่าคณะกรรมการสถานศึกษา) 
 
 
    สถานศึกษา       ผอ. เป็นผู้บังคับบัญชาของโรงเรยีน 
         ผอ.         ผอ. จะไม่ได้เป็นประธานกรรมการโรงเรยีน 
 
 
                           คณะกรรมการสถานศึกษา 
 
   ผอ. ต้องมาเป็น กรรมการและเลขานุการ ของคณะกรรมการน้ี 
 
       พูดกันแบบภาษาบ้านๆ ถามว่า ใครใหญ่ทีสุ่ดในโรงเรียน  ตอบ ผอ. โรงเรียนไง  
แล้วใครเป็นประธานคณะกรรมการโรงเรียน (สมมติถามแบบบา้นๆ) ห้ามตอบว่า ผอ. 
เพราะ ผอ. จะไม่ได้เป็นประธานแน่นอน แต่ ผอ. จะเป็น กรรมการและเลขานกุาร 
โดยประธานคณะกรรมการโรงเรียน คือ “ผู้ทรงคุณวุฒิ” 
 
 

 เมื่อก้ีอธิบายแบบภาษาบ้านๆ ต่อไป สมมติว่าเป็นภาษาทางการ  
 ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและบุคลากรในสถานศึกษา คือข้อใด 
 ตอบ  ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

 ใครเป็นประธานคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน  
 ตอบ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 ผอ.สถานศึกษา เป็นอะไรในคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ตอบ  เป็นกรรมการและเลขานุการ  (ห้ามตอบวา่เป็นประธานเด็ดขาด)  
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ดูผังต่อไปนี้ และดูข้อสอบจริงที่เคยออกในแวดวงการศึกษา 

 
 ที่เห็นน้ีคือ “ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา”  มีคณะกรรมการอยู่สองชุด  
        คือ คณะกรรมการครุุสภา  กับ  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว) 
 
                
                                เลขาธิการคุรุสภา    ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา      
          
                    รัฐมนตรีฯ           ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
                                                             
 
   
     ข้อสอบจริงถามอย่างง่าย แต่หลายคนตอบไม่ได้ น่าเจ็บใจ  
 

 ใครเป็นประธานคณะกรรมการครุุสภา   
        ตอบ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 ใครเป็นผู้บังคับบญัชาข้าราชการในส านักงานเลขาธิการคุรสุภา 
 ตอบ  เลขาธิการคุรุสภา 
 

 ใครเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการคุรสุภา 
 ตอบ  เลขาธิการคุรุสภา 
 

 ใครเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
 ตอบ  เลขาธิการคุรุสภา  
 

 ใครเป็นประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
 ตอบ  ผู้ทรงคุณวุฒิ (ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง)  

คุรุสภา 

 

 

กมว 
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แบบฝึกหัดทบทวนความรู้จริง ก่อนท าข้อสอบ 
 
 

 อ่านข้อความต่อไปน้ี แล้วระบุว่า ถูก หรือ ผิด 
 

 ....... นักวิชาการศึกษา รับราชการแล้ว จะเป็นข้าราชการ ระดับปฏิบัตงิาน 
 ....... นักวิชาการศึกษา อปท เป็นข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
 …….  นักวิชาการศึกษา ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จึงบรรจุได ้
 .......  นักวิชาการศกึษา สามารถมรีะดบัไดสู้งสุดถึงระดบัเช่ียวชาญพิเศษ 
 
 
 ข้อใดไม่ใช่ต าแหน่งงานในลักษณะหน้าทีข่องนักวิชาการศกึษา 
         ก.  จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
         ข.  สร้างและพัฒนาหลักสูตรของวิชาการต่างๆ 
         ค.  วางแผนการศึกษา การจัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา 
         ง.  วิเคราะห์ วิจัย วางแผน การแนะแนว การศึกษาและอาชีพ  
 
 
เติมค าในช่องว่างต่อไปนี้ให้ถกูต้องตามกฎหมาย  
 

- ผู้ก าหนดนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ คือ __________________ 
- ในกระทรวงศึกษาธิการภารกิจที่ไม่แน่ชัดวา่เป็นของกรมใด ให้เป็นภารกิจหรืองาน 
  ในความรับผิดชอบของ ส านัก__________________ 
- ประธานคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศกึษา คือ ___________________ 
- ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือ ____________________ 
- แผนการศึกษาแห่งชาต ิน าเสนอโดยคณะกรรมการ _____________________ 
- การศึกษา ______________ คิดเป็นระยะเวลา 9 ปี 
- การศึกษาระดบัก่อนอุดมศกึษา หมายถึง _________________________ 
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เฉลยค าตอบจากแบบฝึกหัดเพิ่มเติม  
 

อ่านข้อความต่อไปน้ี แล้วระบุว่า ถูก หรือ ผิด 
 

 ....... นักวิชาการศึกษา รับราชการแล้ว จะเป็นข้าราชการ ระดับปฏิบัตงิาน 
         ผิด เพราะว่า  “ปฏิบัติงาน” เป็นของราชการสายงานทั่วไป 

แต่นักวิชาการศึกษาเป็นสายงานวิชาการ “จะเป็น “ปฏิบัติการ” (ไม่ใช่ งาน)  
 

 ....... นักวิชาการศึกษา อปท เป็นข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
        ผิด เพราะนักวิชาการศึกษา อปท เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
        ไม่ได้บรรจุในแบบ “ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา”  
 
 …….  นักวิชาการศึกษา ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จึงบรรจุได้ 
        ผิด  สอดคล้องกับข้อก่อนน้ี เพราะ นักวิชาการศึกษา ไม่ใช่ข้าราชการครแูละ 
        บุคลากรทางการศกึษา ที่ต้องท างานภายใตส้ภาวิชาชีพ (ครุสภา) ไม่ใช่ ไม่ต้อง 
        มีบทบัญญัติของสภาครแูละบุคลากรทางการศกึษา มาควบคุม เน่ืองจากไม่ใช่ 
        การประกอบวิชาชีพควบคุม จึงไม่จ าเป็นต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
 
 .......  นักวิชาการศึกษา สามารถมีระดบัไดสู้งสุดถึงระดับเช่ียวชาญพิเศษ 
 ผิด  นักวิชาการศึกษา ไม่มี “เช่ียวชาญพิเศษ”  แต่ท าสูงสุดไดถึ้ง “เช่ียวชาญ”  
 
 
 ข้อใดไม่ใช่ต าแหน่งงานในลักษณะหน้าทีข่องนักวิชาการศกึษา 
         ก.  จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (อันน้ีเป็นงานของครู) 
         ข.  สร้างและพัฒนาหลักสูตรของวิชาการต่างๆ 
         ค.  วางแผนการศึกษา การจัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา 
         ง.  วิเคราะห์ วิจัย วางแผน การแนะแนว การศึกษาและอาชีพ  
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เติมค าในช่องว่างต่อไปนี้ให้ถกูต้องตามกฎหมาย  
 

- ผู้ก าหนดนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
- ในกระทรวงศึกษาธิการภารกิจที่ไม่แน่ชัดวา่เป็นของกรมใด ให้เป็นภารกิจหรืองาน 
  ในความรับผิดชอบของ ส านักปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 
- ประธานคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศกึษา คือ นายกรัฐมนตรี 
- ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ (แถวๆโรงเรียนน้ัน) 
- แผนการศึกษาแห่งชาต ิน าเสนอโดยคณะกรรมการสภาการศกึษา (สภาการศึกษา) 
- การศึกษาภาคบงัคับคิดเป็นระยะเวลา 9 ปี 
- การศึกษาระดบัก่อนอุดมศกึษา หมายถึง การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     ทบทวนจุดเน้นย้ าข้อสอบ แนะน าว่าปิดเฉลยด้านล่าง แล้วลองท าดูก่อน 
 
โยงเส้นจับคู่สองความที่ถูกต้อง สอดคล้องกัน (ฝึกวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูล) 
 
1. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย            แผนการศึกษาแห่งชาติ 
 

2. รัฐต้องด าเนินการ 12 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย                     เด็กพิการ 
 

3. ไม่น้อยกว่า 12 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย          มาตรา 54 รัฐธรรมนูญฯ 
 

4. ทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 15 ปี          การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
เฉลย  1.  เด็กพิการ ได้รับการสนับสนุนต้ังแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
        2.  รัฐธรรมนูญมาตรา 54 (รัฐจัดต้ังแต่ก่อนเข้าเรียน จนจบการศึกษาภาคบังคับ 12 ปี) 
        3.  การศึกษาข้ันพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 12 ปี ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (พ .ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ) 
        4.  แผนการศึกษาแห่งชาติ (เป้าหมายท่ี 2) เรื่อง Equity ความเท่าเทียมทางการศึกษา 
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สรุปตัวอย่างแนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาท่ีใช้ประกอบการบรรยายติว  
 
 

1.  นักวิชาการศึกษา 3 เทียบได้กับต าแหน่งและระดับใดในปัจจุบัน 
    ก. นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ   ข.  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงาน 
    ค. นักวิชาการศึกษา ช านาญการ   ง.  นักวิชาการศึกษา ช านาญงาน 
 
2.  ระดับของผู้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการศึกษาข้อใดไม่ถูกต้อง 
    ก. ระดับช านาญการ    ข.  ระดับช านาญการพิเศษ 
    ค. ระดับเช่ียวชาญ     ง.  ระดับเช่ียวชาญพิเศษ  
 
3.  นักวิชาการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 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.  ระดับเช่ียวชาญพิเศษ  
    ค. ระดับเช่ียวชาญ     ง.  ระดับช านาญงานพิเศษ 
 
6. กฎหมายฉบับใดเป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษาของประเทศทย  
    ก. พระราชบัญญัต ิการศึกษาแห่งชาต ิ   
    ข. พระราชบัญญัต ิสภาคร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ค. พระราชบัญญัต ิระเบ ียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
    ง. พระราชบัญญัต ิระเบ ียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 



 

33 

7.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปัจจุบันคือข้อใด 
     ก. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542  
     ข. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
     ค. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 
     ง. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
 
8.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เกิดจากกฎหมายใด 
    ก. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 80 
    ข. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 81 
    ค. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 80 
    ง. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 81 
 
9.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
    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.  ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ คือข้อใด 
     ก. นายกรัฐมนตรี    ข.  รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย 
     ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ง.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
11. การแก ้ไขพระราชบัญญัต ิการศึกษาแห่งชาติ ครั้งล่าสุด มีสาเหตุจากข้อใด 
     ก. การแยกงานด้านศิลปะ วัฒนธรรมไปจัดต ั้งกระทรวงว ัฒนธรรม  
     ข. การย ุบรวมเขตพ้ืนท ี่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
     ค. การแยกเขตพ้ืนท ี่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา   
     ง. การแยกส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาออกจากกระทรวงศึกษาธิการ 
 
12. ข้อใดไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษา 
     ก.  ข้าราชการครู               ข.  ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
     ค.  ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา     ง.   ศึกษานิเทศก์ 
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13. ข้อใดหมายถึง ผู้สอน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
     ก. ครู และ อาจารย์         ข. ครู และ คณาจารย์ 
     ค. ข้าราชการครู        ง. ครูผู้ช่วย และ ครู 
 
14. การศึกษาหมายถึงอะไร 
     ก. กระบวนการเรียนรูเ้พ่ือความเจริญงอกงาม   
     ข. การเรียนรูเ้พ่ือให ้รูเ้ท ่าท ันการเปลี่ยนแปลงของโลก  
     ค. การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพของมน ุษย์ 
     ง. การจ ัดการเรียนการสอนตามหล ักสูตรท ี่ก าหนด 
 
15.  การศึกษาแบ่งออกเป็นกี่รูปแบบ 
     ก.  2  รูปแบบ                  ข.  3  รูปแบบ 
     ค.  4  รูปแบบ                     ง.   5  รูปแบบ 
 
16. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบของการจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
    ก. การศึกษาในระบบ ข. การศึกษานอกระบบ  
    ค. การศึกษาตามอ ัธยาศัย ง. การศึกษาตลอดชีวิต   
 
17. การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา      
     และระยะเวลาในการจัดการศึกษา คือข้อใด 
    ก. Formal Education     ข. Informal Education  
    ค. non-Formal Education   ง. Long-life  Education 
 
18.  สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษารูปแบบใดได้ 
   ก.  จัดได้เฉพาะการศึกษาในระบบ 
   ข.  จัดได้รูปแบบใดรูปแบบหน่ึงเท่าน้ัน 
   ค.  จัดให้ครบทุกรูปแบบของระบบการศึกษา 
   ง.  จัดได้หลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสม 
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19. ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษา คืออะไร 
    ก. พัฒนาสาระและกระบวนการเร ียนร ู้อย ่างต่อเน่ือง 
    ข. พัฒนาคนไทยให ้เป็นมนุษย์ท ี่สมบูรณ์ เก่ง ดี มีสุข   
    ค. ให้ส ังคมมีส ่วนร ่วมในการจัดการศึกษา 
    ง. เป็นการศึกษาตลอดชีว ิตส าหร ับประชาชน 

 
20. การศึกษาภาคบังคับก าหนดไว้กี่ปี 
    ก. 6 ปี                   ข. 9 ปี    ค. 12 ปี          ง. 15 ปี 
 
21. ข้อใดหมายถึงเด็กที่ต้องเข้ารับการศึกษาตามกฎหมายการศึกษาภาคบังคับ 
     ก. อายุย่างเข้าป ีท ี่เจ็ดถ ึงย่างเข ้าป ีท ี่สิบสอง   
     ข. อายุย ่างเข้าปีที่เจ็ดถ ึงย่างเข้าปีท ี่สิบห้า 
     ค. อายุย่างเข้าป ีท ี่เจ็ดถ ึงย่างเข ้าป ีท ี่สิบหก   
     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. การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หมายถึงอะไร 
    ก. การศึกษาก่อนระด ับอุดมศึกษา   ข. การศึกษาระดับประถมและมัธยม 
    ค. การศึกษาอนุบาล ประถม มัธยม ง.  ถูกทุกข้อ 
 
24. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการศึกษาในประเทศไทย 
   ก. การศึกษาภาคบังคับจ านวน 9 ปี 
   ข. การศึกษาข้ันพ้ืนฐานจ านวน 12 ปี 
   ค. จบการศึกษาภาคบังคับคือช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  
   ง. จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานคือช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ ปวช  
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25. การข้ันศึกษาข้ันพ้ืนฐานกี่ปี 
     ก. ไม่น้อยกว่า 6 ปี     ข. ไม่น้อยกว่า 9 ปี 
     ค. ไม่น้อยกว่า 12 ปี             ง.  ไม่น้อยกว่า 15 ปี 
 
26. ข้อใดไม่จัดเป็นการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
    ก. ก่อนประถม     ข. ประถมศึกษา 
    ค. มัธยมศึกษา     ง. ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
 
27. การบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแบ่งตามข้อใด 
   ก.  ก่อนประถมศึกษา ประถม และมัธยม  ข. ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
   ค.  เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมและมัธยม  ง. อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
 
28. การบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ยึดตามข้อใด 
   ก.  เขตพ้ืนที่การศึกษา       ข. จ านวนสถานศึกษา 
   ค.  ศักยภาพผู้เรียน           ง. ความสนใจของผู้เรียน 
 
29.  การบริหารจัดการศึกษาให้ค านึงถึงข้อใด 
   ก.   ระดับของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   ข. จ านวนสถานศึกษา  
   ค.   จ านวนประชากร     ง.  ถูกทุกข้อ 
 
30.  การกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาไปยังสถานศึกษาข้อใดถูกต้อง 
   ก.  วิชาการ งบประมาณ งานบุคคล บริหารทั่วไป 
   ข.  วิชาการ อ านวยการ งานบุคคล บริหารทั่วไป 
   ค.  วิชาการ กิจการนักเรียน งานบุคคล งบประมาณ 
   ง.  วิชาการ งบประมาณ งานบุคคล กิจการนักเรียน 
 
31.   ข้อใดไม่จัดเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    ก.  ห้องสมุดประชาชน           ข.  โรงเรียนและมหาวิทยาลัย       
    ค.  สวนสาธารณะ        ง.  อุทยานและวนอุทยาน 
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32.  ข้อใดไม่ได้จัดเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
      ก.  ผู้แทนครู          ข.  ผู้แทนผู้ปกครอง        
      ค.  ผู้แทนนักเรียน        ง.  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
33.  ผู้อ านวยการสถานศึกษาได้เป็นกรรมการใดในคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
      ก.  เป็นประธานกรรมการ   ข.   เป็นเลขานุการ 
      ค.  เป็นกรรมการ    ง.   เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 
34.  หลักเกณฑ์คณะกรรมการสถานศึกษา ที่มีการปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติมในปี 2563  
      เกี่ยวข้องกับข้อใด 
     ก.  คุณสมบัติของประธานคณะกรรมการ ข.  คุณสมบัติของผู้แทนศิษย์เก่า  
     ค.  บทบาทของผู้อ านวยการสถานศึกษา  ง.  คุณสมบัติของผู้แทนผู้ปกครอง 
 
35.  การตดิตามตรวจสอบผลการจัดการศึกษาโดยบ ุคลากรในสถานศึกษาและหน่วยงาน 
      ต้นสังกัด หมายถึงอะไร 
     ก. การประกันคุณภาพภายใน   ข. การประกันคุณภาพภายนอก  
     ค. การประเมินคุณภาพภายใน ง. การประเมินคุณภาพภายนอก 
 
36. การประเมินภายนอกโดย สมศ. ในปี 2564 – 2568 จัดเป ็นการประเม ินรอบที่เท ่าไร       
     ก. รอบ 2                 ข. รอบ 3 ค. รอบ 4        ง. รอบ 5 
 
37.  ข้อใดมีหน้าที่ในการประกันคุณภาพการศึกษา 
    ก.  คุรุสภา   ข.  สทศ          ค.  สมศ     ง.  สกสค 
 
38.  ส่วนราชการใดไม่ได้อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบัน 
     ก. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
     ข. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
     ค. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
     ง. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
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39. หน ่วยงานใดมีหน้าที่พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ 
     ก. สำนักงานร ัฐมนตรี                          ข. สำนักงานปลัดกระทรวง 
     ค. สำนักงาน ก.ค.ศ.                            ง. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา            
 
40.  ส่วนราชการใดไม่มีองค์คณะบุคคลหรือคณะกรรมการในกระทรวงศึกษาธิการ 
    ก. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
    ข. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
    ค. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
    ง.   ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
41.  ประธานคณะกรรมการสภาการศึกษา คือข้อใด 
    ก.  นายกรัฐมนตรี        ข.  รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย 
    ค.  เลขาธิการสภาการศึกษา      ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ       
 
42.  ประธานคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา คือข้อใด 
    ก.  นายกรัฐมนตรี            ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
    ค.  ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการแต่งตั้ง     ง.  รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการแต่งตั้ง 
 
43.  ข้อใดเกี่ยวข้องกับการจัดท าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
      ก.  คณะกรรมการคุรุสภา      ข.   คณะกรรมการสภาการศึกษา 
      ค.  คณะกรรมการสถานศึกษา         ง.   คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
44.  ข้อใดไม่ใช่องค์การมหาชนเกี่ยวกับงานด้านการศึกษา 
     ก.   คุรุสภา  ข.  สสวท      ค.   สทศ            ง.  สพฐ  
 

45.  ประธานคณะกรรมการคุรุสภา คือข้อใด 
    ก.  ผู้ทรงคุณวุฒิ         ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
    ค.  เลขาธิการคุรุสภา        ง.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
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46.  ข้อใดมีหน้าที่ส่งเสริมความมั่นคงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      ก.  ก.ค.ศ.  ข.  คุรุสภา              ค.  สกสค              ง.  สมศ 
  
47.   สทศ  ย่อมาจากอะไร 
       ก.  สถาบันทดสอบทางการศึกษา 
       ข.  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
       ค.  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
       ง   สถาบันการทดสอบด้านการศึกษาและพัฒนาการศึกษาแห่งประเทศไทย  
 
48.  สมศ  ย่อมาจากอะไร  
      ก.  ส านักงานประกันมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
      ข.  ส านักงานประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพการศึกษา 
      ค.  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
      ง.   ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  
 
49.  ข้อใดมีหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
      ก.  ก.ค.ศ.              ข.  คุรุสภา               ค.  สพฐ        ง.  สมศ 
 
50.  ประธานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คือข้อใด 
      ก.  นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย    
      ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
      ค.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   
      ง.  เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
         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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จุดเน้นข้อสอบจริงปีที่แล้ว ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
   ข้อใดคือประธาน ก.ค.ศ. 
   ก. นายกรัฐมนตรี    ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการ 
   ค. เลขาธิการ ก.ค.ศ.       ง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
   ผู้ที่จะเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาตอ้งอายุก่ีปี  
   ก. ไม่ต่ ากว่า 18 ปี บริบูรณ์   ข.  ไม่ต่ ากว่า 20 ปี บริบูรณ์   
   ค. ไม่ต่ ากว่า 21 ปี บริบูรณ์   ง.  ไม่ต่ ากว่า 22 ปี บริบูรณ์   
 
   ใครมีอ านาจในการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย 
   ก. ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
   ข. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ค. ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ 
   ง. ศึกษาธิการจังหวัดโดยอนุมัตขิอง อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
   โทษทางวินัยมีก่ีสถาน 
   ก.  2 สถาน    ข.  3  สถาน 
   ค.  4 สถาน    ง.  5  สถาน 
 
   ข้อใดไม่ใช่อ านาจหน้าทีข่องผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ก.  พิจารณาเสนอความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา 
   ข.  รับผิดชอบในการปฏิบัตงิานราชการในเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา 
   ค.  เสนอแนะการบรรจุและแต่งตั้ง และการบรหิารงานบุคคล 
   ง.  ด าเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
 

เฉลย   ข   ก   ค   ง   ง    ตามล าดับ 


