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นักวิชาการศึกษา  

 

 
หลายท่านสงสัยใคร่รู้ว่าต าแหน่งน้ีคืออะไร ตัวเองสมัครสอบได้ไหม ใครให้ต าตอบได้ชัดๆบ้าง 
การสอบข้าราชการท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาจะมีสอบในต าแหน่ง “นักวิชาการศึกษา”  
อย่างเช่นของสภาการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ) รวมถึงข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร 
การสอบเพื่อท างานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ปรากฏใน
การสอบด้วย ไม่ว่าสอบได้แล้วจะได้เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือพนักงาน ก็ตามแต่ 
วันท่ี 16 มิถุนายน 2559  ก.กลาง ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเรื่องของการก าหนดต าแหน่ง 
ในพนักงานราชการส่วนท้องถ่ินเก่ียวกับต าแหน่งต่างๆ ทุกต าแหน่ง ผ่านกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 

ท้องถ่ินได้มีการก าหนดต าแหน่ง  ของนักวิชาการศึกษา ไว้ดังน้ี  
ช่ือ สายงาน : วิชาการศึกษา  ช่ือต าแหน่ง  :  นักวิชาการศึกษา 

 
แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ  ระดับปฏิบัติการ   

ระดับช านาญการ   
ระดับช านาญการพิเศษ   
ระดับเช่ียวชาญ 

 
 
 

ซ่ึงระบบระดับของต าแหน่งน้ี เรียกว่าระบบแท่ง เปล่ียนแปลงมาจาก ระบบซี (เปล่ียนมาเมื่อ 
พ.ศ. 2558)  เด๋ียวน้ี เขาจึงไม่มีแล้ว ซี 2  ซี 3  หรือ นักวิชาการศึกษา 1  นักวิชาการศึกษา 2 
นักวิชาการศึกษา 3  อะไรแบบน้ี เขาไม่มีแล้ว มีแต่นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ / ช านาญการ 

 
 
 

         หน้าท่ีของนักวิชาการศึกษา คือ อะไร ใครสอบต าแหน่งน้ีได้บ้าง  
มาดูการก าหนดหน้าท่ีตามท่ี ก.กลางได้ก าหนดไว้ เป็นประกาศ 
ของกระทรวงมหาดไทยซ่ึงใช้กันอยู่อย่างเป็นทางการในปัจจุบัน  
 
 

ดูรายละเอียด หน้าท่ีของต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา หน้าถัดไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
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มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง (สังกัด อปท) 

 
 

ต าแหน่งประเภท   วิชาการ      
สายงาน   วิชาการศึกษา 

  
ลักษณะงานโดยท่ัวไป    
 

  ปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในด้านต่างๆ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย ดังน้ี ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานวิชาการศึกษา โดยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
วางแผน การแนะแนว การศึกษาและอาชีพเพื่อการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์วิจัยหลักสูตร การสร้างและพัฒนาหลักสูตรของวิชาการ
ต่างๆในความรับผิดชอบของทางราชการ การวิเคราะห์ วิจัยและการพัฒนาหนังสือและ
แบบเรียน การวางแผนการศึกษา การจัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา จัดท ามาตรฐานสถานศึกษา 
ตลอดจนการให้หรือจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ท า
ความเห็นสรุปรายงาน และเสนอแนะเก่ียวกับการศึกษาและส่งเสริมการวิจัยการศึกษา การ
วางโครงการส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษา ติดตาม 
ประเมินผล ด าเนินการและแก้ไขปัญหาขัดข้องต่างๆในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการวิเคราะห์
วิจัยและเสนอแนะการปรับปรุง เปล่ียนแปลงหลักการ ระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางพิจา-
รณาเรื่องต่างๆ ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ีระดับรองลง 
มา ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆเก่ียวกับงานในหน้าท่ี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ
ตามท่ีได้รับแต่งต้ัง เข้าร่วมประชุมในการก าหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการท่ีสังกัด 

 
    นอกจากน้ันยังท าหน้าท่ีจัดท าแผนและระบบสารสนเทศ งานการเจ้าหน้าท่ี          

งานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพื้นฐาน  งานบริหารโรงเรียน งานบริหารวิชาการ      
งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
 
 

ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 
 

ต าแน่งในสายงานน้ีมีช่ือและระดับของต าแหน่งดังน้ี  
 นักวิชาการศึกษา   ระดับปฏิบัติการ 
 นักวิชาการศึกษา   ระดับช านาญการ 
 นักวิชาการศึกษา   ระดับช านาญการพิเศษ 
 นักวิชาการศึกษา   ระดับเช่ียวชาญ 
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 จากต าแหน่งท่ีเห็นน้ัน ถ้าอ่านแล้ว คงรู้สึก สงสัยและงง ตกลงให้ฉันท าอะไร (ถ้าฉันสอบได้)  
 ก็น่ันแหล่ะ งง น้ันถูกแล้ว ถ้าไม่งง คือแปลก เพราะงานน้ีกว้างๆ ไม่ได้เจาะรายละเอียดชัดๆ  
 จึงขออธิบายให้เข้าใจเห็นภาพเพื่อน าไปปฏิบัติได้และรู้ว่าจริงๆแล้วต าแหน่งน้ีคืออะไรกันแน่ 

 
 

 
 ใน อบต อบจ เทศบาล ต่างๆ หรือในส่วนราชการต่างๆ เน่ืองจากเป็นงานบริการประชาชน 
เป็นส่วนราชการท่ีรับใช้ประชาชน จึงจ าเป็นต้องไปข้องเก่ียวอะไรกับการศึกษาอยู่มากทีเดียว 
ปัจจุบันการศึกษาก็มีบทบาทต่อสังคมมาก ดังน้ัน นักวิชาการศึกษาเหล่าน้ีเองท่ีจะมาท างาน 
เก่ียวข้องกับส านักงาน หรือ อปท ท่ีตนเองท า และเก่ียวกับเรื่องการศึกษาใดๆก็แล้วแต่ท่ีควร 
ว่าท่ีเราไปอยู่น้ันจะต้องท าอะไร (ให้นึกภาพตามแบบน้ีว่า เหมือนเราไปเป็นนักศึกษาฝึกงาน) 
“พี่จะให้หนูท าอะไร” ไม่รู้ มาก่อน เด๋ียวงานจะมาเอง ค่อยๆปรับตัว ค่อยท าไป เด๋ียวก็ได้เอง 
โดยใน อปท แต่ละแห่งจะไม่เหมือนกัน อย่าเอาท่ีหน่ึงมาบอกว่า ไม่ใช่นะ เป็นอันน้ัน อันน้ีนะ 
ไม่ใช่ คนละส่วน คนละทาง กล่าวง่ายๆคือให้คุณไปเป็นนักวิชาการท างานอะไรก็ได้ตามท่ีควร 

 
 

ตัวอย่างจริง ของคนท่ีท างานในต าแหน่งนักวิชาการศึกษาอยู่ในตอนน้ี 
 

คุณแจ๊ค : ไต่เต้ามาจากการสอบเข้ามาปกติแบบคนท่ัวไป จนปัจจุบันก็เติบโตในสายงานแล้ว 
ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับเช่ียวชาญ เขาท าอะไรเหรอ เขาไม่ได้ท างานเก่ียวกับเอกสาร 
หรือ เชิงวิชาการอะไรเลย (ในส่วน อปท ท่ีเขาอยู่)  วันๆ ไปออกภาคสนามจัดกีฬาสีของต าบล 
ไปรณรงค์ส่งเสริมป้องกันไข้ยุงลาย วันดีคืนดีก็ตามหัวหน้าไปประชุมกล่าวคือ ท างานเก่ียวข้อง 
กับการศึกษากับชุมชนน่ันแหล่ะ (แล้วแต่เจ้านายจะมอบหมายท่ีควรท า)  ไม่ค่อยได้ยุ่งเก่ียวกับ 
เอกสาร วิชาการอะไรมากมายนัก  วันดีคืนดี ก็ไปเป็นช่างกล้องถ่ายวิดีโอ อะไรแบบน้ี เป็นต้น 
มีแบบออกบูทไปช่วยเป็นวิทยากรให้ความรู้เก่ียวกับเรื่องโรคโควิด-19 ในชุมชนบ้าง อะไรบ้าง 

 
ดังน้ัน ถ้าเราไปถามคุณแจ๊ค หรือไปถามคนท่ีรู้จักคุณแจ๊ค เขาก็จะตอบว่าท าแบบน้ี ไม่ได้ยุ่ง 
เก่ียวกับเอกสารอะไรเลย ไม่ใช่ว่าจะมาท างานวิชาการเป็นจริงเป็นจังอะไรมากมาย เป็นต้น 
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คุณณรงค์ : ท างานเป็นนักวิชาการศึกษามากว่าแปดเก้าปีแล้ว งานส่วนใหญ่ เป็นการท างาน
ด้านวิจัยและพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาของชุมชน รวมถึงท า ส่ือการสอนต่างๆ
ให้กับโรงเรียนเทศบาลและอ่ืนๆตลอดจนไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ต่างๆบ้างประปราย 

 
ดังน้ัน ถ้าเราไปถามคุณณรงค์ หรือเพื่อนสนิทของเขา ก็จะได้ค าตอบว่า นักวิชาการศึกษาคือ 
แบบน้ี ท างานวิจัยนะ วิจัยโรงเรียน รายงานวิจัยพัฒนาการและท าส่ือการสอนสนับสนุนช่วย 

 
 

คุณสโรชา : ลูกศิษย์ท่ีติวกับผู้เขียน ท าเป็นนักวิชาการศึกษา ได้หกปีแล้ว ช่วยติวสอบได้รุ่นปี 
57 ถามว่าเธอท าอะไร “หนูก็เป็นนักวิชาการศึกษาใน อบจ ค่ะ” ท าเอกสารท้ังวัน อยู่ห้องแอร์ 
สบายหน่อย ส่วนใหญ่ก็เป็นเอกสารวิชาการ งานระเบียนต่างๆของส านักงานน่ะ ไม่ได้ยุ่งเก่ียว 
กับโรงเรียนเท่าไร ท ารายงาน ท าเอกสารอะไรส่งบ้าง มีท่ีประสานงานบ้าง อะไรประมาณน้ัน 

 
ดังน้ัน ถ้าเราไปถาม คุณสโรชา เธอก็จะตอบแบบน้ีตามงานท่ีท าจริง เราก็จะมโนกันไปเองว่า 
นักวิชาการศึกษาเป็นแบบน้ัน แบบน้ี  เพราะข้อมูลมีด้านเดียว จริงๆไม่ใช่ คือ ให้แล้วแต่เลย 

 
 

คุณอาร์ต : เพื่อนของผู้เขียนเองท่ีเรียนจบคณะศึกษาศาสตร์ด้วยกันมา ในระดับปริญญาตรี  
เขาได้ไปสอบเป็นนักวิชาการศึกษา ท างานในเทศบาลแห่งหน่ึง ส่ิงท่ีเขาท าคือ โครงการต่างๆ 
ในโรงเรียนสงกัดเทศบาลน้ันๆ ท าให้ถูกใจนาย (นายกเทศมนตรี จะก าหนดนโยบายแนวทาง  
ว่าอยากท าโครงการน้ัน โครงการน้ี ในโรงเรียนของตน แล้วให้เขาด าเนินการท าออกมา) เมื่อ 
มีโครงการต่างๆ ผู้บริหารก็ของบประมาณจากกรมฯ จากอะไรมาท าโครงการพัฒนาโรงเรียน 
โดยมีนักวิชาการศึกษาน่ีแหล่ะ เป็นตัวต้ังตัวตี รับผิดชอบโครงการต่างๆ และท าออกมาให้ถูก 
ตามแบบแผนและตามแบบท่ีนายกเทศมนตรีอยากให้ท า เขาท าอยู่ได้ 4 ปี แทบไม่ยุ่งเก่ียวกับ 
การวิจัย วิชาการ หรือหลักสูตรอะไรเลย ท าเป็นกิจกรรมโครงการและเอกสารโครงการต่างๆ 
ซะเป็นส่วนใหญ จากน้ันก็ได้สอบเปล่ียนสายงาน มาสอบเป็นครูผู้ช่วย บรรจุสังกัด อปท เดิม 

 
หากคุณไปถามคุณอาร์ต ว่านักวิชาการศึกษาท าอะไร เขาก็จะตอบและบอกในมุมของเขาท่ีท า 
ซ่ึงอาร์ตจะไม่เหมือนกับนักวิชาการศึกษา ใน อปท อ่ืนๆ หรือสังกัดอ่ืนๆก็ได้ แล้วแต่ส่วนน้ันๆ 
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      ส่วนท่านน้ีคือลูกศิษย์เราท่ีติวกันสอบปี 2562  (ได้บรรจุในรุ่นปีน้ัน)  
      แจ้งเรามาเก่ียวกับข้อมูลงานของเขาท าต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา  
 
 
       ภาพถ่ายจากห้องติว (ติวท่ีราชเทวี กทม)  
        
 
 
 
 
 
 
 

 ท่านน้ีอยู่ในรุ่นน้ี (ผู้ชายท่ีใส่เส้ือแขนสีเหลืองตรงกลาง) คนท่ีน่ังติวกันในห้องน้ีบรรจุรับราชการ   
 ไปแล้วเกินกว่าครึ่งห้อง และสองคนกลางผู้ชายบรรจุรับราชการต าแหน่งนักวิชาการศึกษาท้ังคู่ 
 
 

          “ส่วนมากไม่ค่อยวิชาการ ครับอาจารย์ กรณีของผมท่ีมาบรรจุ จะไม่มีกองการศึกษา 
   ผมรุ่นบุกเบิก ส่วนมากจะท างานหน้าเดียว งานส่วนมากจะเป็นงานท่ีท าตามหนังสือส่ังการ 
   ท่ีเกษียณมาครับและตามท่ีนายมอบหมาย เช่นเป็นคณะกรรมการต่างๆท่ีเก่ียวกับงานศึกษา     
   ศาสนาและวัฒนธรรม เราก็ไปปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมาย และก็ไปอบรมพัฒนาตัวเองตาม 
   โครงการท่ี สถ.มีหนังสือมาครับ เช่น อบรมข้าราชการใหม่ 7 วัน ท่ีสถาบันพัฒนาบุคลากร    
   ท้องถ่ิน เราก็ท าค าส่ังให้ไปราชการ ท าฎีกาเบิกเงิน ค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง และท าเรื่อง 
   เบิกลงทะเบียน สมัครอบรม ค่าไปราชการให้กับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตรวจสอบเอกสาร  
   การประเมินการเล่ือนข้ันเงินเดือนให้ ครู ศพด. เสนอหัวหน้าครับ และก็ลงในกพ 7 ของครู 
   แต่ละคน ลงตรวจศูนย์ (ยังไม่มีโอกาสลงไปครับหาจังหวะไปอยู่) ตรวจเอกสาร การของบ 
   อาหารเสริมนม ท่ีครูเสนอท าเรื่องมา รายงานจ านวนนักเรียน ตามหนังสือส่ังการครับ”   
 

   “วันไหนไม่มีงานก็น่ังตากแอร์ ฟังเพลง ดูยูทูป ทักหาเพื่อนบ้าง ว่างแล้วก็หาความรู้  
    เรื่องระเบียบต่างๆตามหนังสือราชการของ สถ ครับ ก็จะมีการไปประชุม ตามหนังสือ หรือ 
    ไม่ก็เข้าร่วมประชุมผ่านไลฟ์สด เฟสบุ๊ค ของกรมครับ ผมว่าสบายมากครับ ผมสบายกว่าครู”  
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จากตัวอย่างจริงท้ังห้าท่านและจากมาตรฐานการก าหนดต าแหน่งท่ีได้เห็นน้ัน จะทราบได้เลย 
สรุปว่า นักวิชาการศึกษา ก็คือสอบให้ได้ก่อน พอบรรจุ แล้วเด๋ียวไปรายงานตัวท่ีท างานต่างๆ 
เขาจะมอบหมายงานให้เองว่าอะไร อย่างไร แล้วแต่เลย แล้วแต่ท่ีคุณไป ว่าเขาต้องการให้ท า 
อะไรอย่างเหมาะสม ซ่ึงงานมันก็จะเก่ียวกับการพัฒนาวิชาการ พัฒนาทางด้านการศึกษาใดๆ 
กิจกรรมสนับสนุนทางการศึกษา การพัฒนาส่ือ การท างานกับเทคโนโลยีด้านการจัดการเรียน 
อะไรประมาณน้ัน (แล้วแต่ความเหมาะสม ยืดหยุ่นได้หมด) เริ่มเห็นภาพหรือยังกับต าแหน่งน้ี 
เปรียบเหมือนว่าเราก าลังจะไปฝึกงานตอนก่อนจะจบปริญญาตรีน่ันแหล่ะ พอท างานไปสักพัก 
เราก็จะรู้เอง จึงจะสามารถค่อยๆปรับตัว เรียนรู้ลักษณะงาน และเงื่อนไขในการท างานได้เอง 

 
 

น่ันเป็นเหตุผลว่า ท าไม เขาจึงไม่คาดหวังว่าคนท่ีเป็นครู หรือสอบครูไปเป็นนักวิชาการศึกษา 
เพราะคนท่ีมุ่งเป็นครู ก็คือ ครูก็คือผู้สอน ชัดเจนในหน้าท่ีว่าไปสอน ใครๆก็รู้กันว่าครูท าอะไร 
แต่นักวิชาการศึกษาน้ัน ขอบข่ายงานไม่ชัดเจน ดังท่ีกล่าว เขาเลยไม่ได้ไปจับจดว่าต้องเป็นครู 
หรือจบด้านครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์อะไร ไม่ต้อง มีใบประกอบการสอนไหม ไม่ต้อง ยังไงก็ไป 
เริ่มกันใหม่อยู่ดี เพราะเน้ือหางานในแต่ละส่วน แต่ละ อปท แต่ละความต้องการไม่เหมือนกัน 

 

 
สมัยก่อน (แรกๆ) เน่ืองจากต าแหน่งชื่อนักวิชาการศึกษา เลยเจาะจงว่าต้องจบด้านครุศาสตร์ 
ศึกษาศาสตร์ เพราะว่าเน้ือหาท่ีสอบต้องสอบเก่ียวกับวิชาการด้านการศึกษา เก่ียวกับหลักสูตร 
การสอน และกฎหมายต่างๆทางการศึกษา ซ่ึงความรู้เหล่าน้ี จะได้เรียนกันเฉพาะในคนท่ีศึกษา 
มาทางสายศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ แต่ด้วยเหตุท่ีว่าผู้จบสายครูเกือบท้ังหมดน้ัน ถูกหล่อหลอม 
กันมาต้ังแต่ตอนเรียนปริญญาว่าเราน้ันเรียนเป็นครู ตอนฝึกงานก็ไปฝึกสอน ตามโรงเรียนต่างๆ 
ผู้ท่ีจบครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ในภาพรวมจึงออกมาในลักษณะว่าจบไปต้องสอบเป็นครู ไปเป็น
ข้าราชการด้านการสอน (เป็นครู) ซ่ึงทุกคนต่างทราบดีว่าคืออะไร ยังไง สอบบรรจุได้ก็ไปสอน 
ด้วยเหตุน้ี ผู้ท่ีจบสายครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ (ภาพรวมๆ) จึงมีความรู้สึกว่า นักวิชาการศึกษา 
ไม่ใช่สายงานตน ไม่รู้จะท าอะไร ยังไงกันแน่ กลุ่มน้ีจึงมุ่งสอบเป็นครูซะเป็นส่วนใหญ ไม่ค่อยมี 
ใครมาลงเพื่อปรับเปล่ียนตัวเองให้มาท างานในสายวิชาการ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษามากนัก 
ในบางปีหรือบางพื้นท่ีจัดสอบเมื่อก่อนน้ัน (ตอนท่ียังจ ากัดเฉพาะสายศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์) 
การเปิดสอบต าแหน่งนักวิชาการศึกษาหลายๆเขต หลายๆ อปท ไม่มีคนสมัครสอบเลยก็มีนะ 
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หลักเกณฑ์การสอบต าแหน่งนักวิชาการศึกษาในยุคหลังมาน้ี จึงมีการปรับเปล่ียนให้เหมาะสม  
ท่ีได้เขียนไปว่างานท่ีท าน้ัน ไม่ใช่จะว่าไปเป็นครูอะไรๆ ก็เลยให้คนอ่ืนๆท่ีมีศักยภาพท างานได้ 
คือบุคคลธรรมดา คนท่ัวไป จบปริญญา หรือคนท่ีท างานได้ เป็นข้าราชการได้ ไม่เป็นบุคคลท่ี
ห้ามรับราชการ เท่าน้ี ก็ท างานได้ จึงอนุญาตให้คนท่ีจบสายอ่ืนๆ สอบได้ แต่มีเงื่อนไขว่าต้อง 
เป็นปริญญาท่ี ก.ท.  ก.จ.  ก.อบต และ ก.ค.ศ. รับรอง ซ่ึงปกติโดยภาพรวมๆก็คือสอบได้หมด 
ดังท่ีได้ช้ีแจงเรื่องลักษณะงานไปแล้วว่า ไม่ได้เจาะจง คือจะต้องมาเริ่มกันใหม่ พัฒนาใหม่และ 
ปรับตัวอยู่ดีขอแค่คุณมีศักยภาพเพียงพอจะท าได้มีพื้นฐานความรู้ด้านงานท่ีเก่ียวข้องหรือเรื่อง 
ด้านการศึกษาต่างๆในการจัดการงานได้ดี ไม่มีลักษณะต้องห้ามของการจะเป็นข้าราชการหรือ 
พนักงานราชการก็สามารถเริ่มต้นฝึกฝนได้ ฝึกปฏิบัติงานก้าวหน้าในสายงานได้แม้ไม่จบสายครู   

 

 
เมื่อเห็นลักษณะงานดังกล่าวคร่าวๆแล้วน้ันจะเห็นได้เลยว่าท่ัวๆไป 
ไม่ได้มีอะไร ไม่ได้เจาะจงว่าจะไปสอน จึงไม่จ าเป็นต้องมีใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพครู สอบบรรจุให้ได้ค่อยไปพัฒนาเติบโตในสายงาน 
ตามเรื่องตามราวของแต่ละคน ค่อยๆเล่ือนระดับสายงานข้ึนกันไป 
เพียงแค่มีความรู้ท่ีจะสอบ ไปหาติว หาอ่านหรือหาอบรมอะไรก็ได้ 
ขอแค่ให้มีความรู้ทางด้านกฎหมายการศึกษา ทฤษฎีทางการศึกษา 
มีคุณสมบัติเข้ารับราชการได้ มีคุณวุฒิท่ีได้รับการรับรองให้สอบได้ 

 
 

แต่ถ้ามีใครท่ีบอกว่า … ไม่ได้นะ ต้องจบคุรุศาสตร์เท่าน้ัน มีใบอนุญาตด้วย อะไรด้วย ถ้ามีคน 
บอกแบบน้ี อันน้ีเขาไม่ผิด เพราะเขาอาจจะมีข้อมูลตามน้ี เน่ืองจาก อปท บางส่วนหรือเกณฑ์
ของบางแห่งอาจก็จ ากัดได้ (แล้วแต่เขา) หรือคนๆน้ันเองอาจเคยสอบในรุ่นท่ีมันยังจ ากัดว่าให้ 
เฉพาะคนท่ีจบคุรุศาสตร์หรือมีใบอนุญาต ประมาณน้ัน คือ แต่ละแห่งบางทีอาจจะประกาศรับ 
สมัครจ ากัดก็ได้ (คัดเอาเฉพาะคนจบใดๆก็แล้วแต่เขาเลย) แต่ในภาพรวม ณ เบ้ืองต้น การสอบ 
ท่ีผ่านมาๆก็ไม่ได้เจาะจงมาก ขอแค่มีวุฒิท่ีรับรอง ก็ไปสมัครได้เลยน่ันเอง ลองตรวจสอบวุฒิท่ี
เขารับรองว่าสอบได้ในเว็บของท้องถ่ินและ ก.ค.ศ เพียงแต่ว่าเรื่องหลักเกณฑ์น้ีจะเอาแบบชัดๆ 
รู้ชัดเจนว่า จ ากัดหรือไม่จ ากัด ก็ต่อเมื่อ คุณได้เห็นประกาศสอบออกมา อย่างเป็นทางการใน
การสอบ ณ วันน้ัน จึงจะมีบอกชัดเจนว่าวุฒิอะไรบ้างสอบได้ อะไร ยังไง เขาจะบอกไวชั้ดเจน 
แต่ในปี 2557 / 2560 / 2562 เขาก็ให้คนท่ัวๆไป (ไม่จ าเป็นต้องสายครู) มาสอบกันได้ปกติๆ 
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 นักวิชาการศึกษา  เป็นต าแหน่งท่ีเป็น “ข้าราชการ” มีความมั่นคงตามแบบราชการ 
 บางส่วนราชการ ก าหนดให้เป็นต าแหน่งแบบ “ข้าราชการพลเรือนสามัญ” (ท่ัวๆไป) 
 ถ้าเป็นของท้องถ่ินจะก าหนดให้เป็น “ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน” หรือในส านักงานเขต 
 พื้นท่ีการศึกษาบางแห่งก็ก าหนดให้เป็น “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” 
 ประเภทบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  แล้วแต่ว่าส่วนราชการน้ันๆจะได้ก าหนดให้เป็น 
 ข้าราชการในแบบไหน อย่างท่ีของสภาการศึกษา ก็ให้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 
 อย่างนักวิชาการศึกษา สังกัด กทม ก็เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เป็นต้น 
 
    มีความเป็นข้าราชการ มีระดับอะไรให้ไต่เต้าไปตามแบบราชการ 
 

 
  ต าแหน่งน้ี เกิดข้ึนมาในประเทศไทยช่วงปี 2540 กว่าๆ เมื่อยี่สิบกว่าปีก่อน 
  นึกภาพตามสมัยผู้เขียนเรียนมหาวิทยาลัย ก็ไม่ได้เคยรู้ว่ามีต าแหน่งแบบน้ี 
  คนยุคน้ัน ไม่เคยได้ยินหรอก เรารู้แต่ “ครู” “พยาบาล” “หมอ” “ทหาร” 
  “สถาปนิก” “วิศวกร” “นิติกร” เป็นต้น  แต่พอพูดถึง นักวิชาการศึกษา 
  ก็คือ “งงๆ” อะไร “นักวิชาการเหรอ” ก็ไม่ใช่ แต่เป็น “นักวิชาการศึกษา” 
  ลองไปถามพ่อ แม่ หนุ่มสาวยุคน้ันสิ ถ้าลูกบอกว่า หนู / ผม จะไปท างาน 
  เป็นนักวิชาการศึกษา นะ งงกันเลยนะ นึกออกไหม ต้องถามว่าไปท าอะไร 
  คนท่ีจะไปเป็นเองก็ยังตอบไม่ได้เลย เอ่อ ฉันไปท าอะไรเนาะ ใช่ป่ะละ 555  
 
 

ท่ีจริงยุคน้ัน เขาอยากให้คนมาช่วยแบ่งเบาภาระงานของอาจารย์มหาวิทยาลัย ท่ีว่าท่านเอง 
มีงานวิจัย งานสอน งานนอก งานประเมิน ประกัน เยอะแยะ จนแบบไม่มีเวลาสอนหนังสือให้ 
กับนิสิต นักศึกษา (ถ้าใครเป็นวัยรุ่นยุค 90 จะรู้ว่า เวลาไปเรียนมหาวิทยาลัย อาจารย์แทบจะ  
ไม่สอนเลย มาถึงส่ังงาน แล้วออกไปน่ังจ่อมอยู่หน้าคอมในห้องพักอาจารย์) เพราะว่าท างานท่ี 
เป็นงานนอกเยอะมากๆ เขาเลยอยากหาคนมาช่วยแบ่งเบา คล้ายๆผู้ช่วยน่ันแหล่ะ แต่จะให้มา  
เป็นผู้ช่วยวิจัย มันก็ท าแค่วิจัย ก็เลยเอาแบบ “กว้างๆ” มาเลย ให้มาช่วยงานอาจารย์ทางด้าน 
เอกสาร ด้านการศึกษา ด้านอะไรๆ โน่น น่ี น่ัน ท าไปนะ แบ่งๆงานอาจารย์ไปไง อาจารย์จะได้ 
มีเวลามาสอนหนังสือมากข้ึน ประมาณว่าอาจารย์บอกให้ท าอะไรก็ท าตามน้ัน ช่วยท าให้หน่อย 
นักวิชาการศึกษา จึงถือก าเนิดข้ึนในอุดมศึกษาก่อน ช่วงน้ันมาเพื่อการน้ีแหล่ะ ดังน้ัน เป็นเหตุ 
ท าให้เราได้เห็นว่าท าไมต าแหน่งน้ี มีขอบข่ายงานกว้างมาก “สากกะเบือยันเรือรบ” สนุกๆกัน 
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 ช่วงแรกๆ คนท าต าแหน่งน้ี จึงมีเฉพาะในสถาบันอุดมศึกษาเท่าน้ัน 
 เวลาคนฟังช่ือต าแหน่ง ดูก็หรูใช่ย่อยนะ ใช่ป่ะ “นักวิชาการศึกษา” 
 ก็เหมาะท่ีจะอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาแหล่ะ ถ้าดูตามช่ือต าแหน่งนะ 

 
 
 
  แต่ต่อมาราชการเขาเห็น “เวิร์คดี” แบบน้ีเวิร์คๆ ต าแหน่งน้ีโอเค มาช่วยงาน 
 แบ่งเบางานอาจารย์ได้ และสามารถท าได้หลายอย่าง มีประโยชน์ต่อแวดวงการศึกษา  
 ต่อระบบราชการ ทีน้ี เขาก็เลยมีแนวคิดว่างั้นลองน ามาปรับใช้กับราชการหรืองานใน 
 ส่วนของการศึกษาข้ันพื้นฐานบ้าง น่าจะดี ท าไปท ามา เออดีจริงๆนะ แบบน้ีใช้ได้เลย 
 ก็เลยเริ่มมีต าแหน่งนักวิชาการศึกษาในสังกัดต่างๆ ท่ีเก่ียวกับงานด้านการศึกษาน่ันไง 
 โดยเฉพาะในท้องถ่ินนิยมมากๆ เพราะว่ามีคนไปท างานโน่น น่ี น่ันให้ และเป็นคนท่ีมี 
 ความรู้ด้วยเพราะต้องไปอบรมก่อนท างาน (ไม่ใช่ครูท่ีไปสอน) ช่วยแบ่งเบางานครูได้ดี 
 ในปี 2551 ทาง ก.พ. ก็เลยก าหนดต าแหน่งให้มี ต าแหน่ง “นักวิชาการศึกษา” ข้ึนมา 
 อย่างเป็นทางการ เป็นข้าราชการจริงๆ จากน้ันก็มีการก าหนดต าแหน่งน้ีในสังกัดอ่ืนๆ  
         เพิ่มเติม เช่น อปท กทม สพฐ อะไรก็ว่ากันไปน่ีคือก าเนิดต าแหน่ง “นักวิชาการศึกษา”  
  

     และท้ังหมดน้ี ท าให้ผู้อ่านคงเข้าใจ และนึกภาพได้ว่า อ๋อ มิน่าล่ะ 
     ต าแหน่งน้ีจึงก าหนดไว้ขอบข่ายงานท่ีกว้างมากๆ ท าหมดได้เลยนะ 
   คือเขาต้ังใจเอาไปช่วยงานด้านการศึกษา เป็นผู้สนับสนุน ผู้ช่วยท่ี 
   ว่าสามารถท าได้หลายอย่าง ท้ังเอกสาร ท้ังวิชาการ ท้ังจัดกิจกรรม 
    ท้ังออกบูท ท้ังอะไรต่อมิอะไรน่ันหล่ะ พอไปถึงเขาจะบอกให้ท าเอง 
   ว่า อปท แต่ละแห่งต้องการให้เราท าอะไรช่วยเขาบ้าง เข้าใจยังล่ะ 

 
 

  สรุป คือ ไม่ต้องกังวลว่าจะไปท าอะไร สอบให้ได้ก่อน พอสอบได้แล้ว เด๋ียวเขาก็จะส่งไปอบรม 
 ไปอะไรเอง ทุกคนท่ีเขาเข้าไปแล้ว เขาก็ท าได้ ไม่ได้ยากอะไร ก็เหมือนตอนท่ีเราเรียน ม .ปลาย 
 แล้วจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย เราก็ไม่ได้รู้อะไรมาก สอบเข้าให้ได้ไปก่อน แล้วพอเข้าเรียนได้ละ 
เด๋ียวอะไรๆจะตามมาเอง เป็นเรื่องเป็นราว ประมาณน้ัน โอเคเนาะ ความรู้ เก่ียวกับต าแหน่งน้ี 
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แล้วต้องสอบวิชาอะไรบ้าง ส าหรับต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 

 

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 
 
สังเกต : ไม่มีหัวข้อ “พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546” ซ่ึงเป็น 
อีกหน่ึงกฎหมายส าคัญในแวดวงการสอบงานด้านการศึกษา เป็นกฎหมายหลักซ่ึงเก่ียวกับเรื่อง 
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา / จรรยาบรรณวิชาชีพ และ /ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯลฯ 
น่ันเป็นเพราะนักวิชาการศึกษา ไม่ต้องใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูน่ันเอง แต่อย่างไรก็ตาม 
ก็พบว่ามีการใช้เน้ือหาข้อสอบจาก พ.ร.บ. สภาครูฯ มาสอบนักวิชาการศึกษาด้วย เพราะถือว่า
อยู่ในหัวข้อท่ี 9 น่ันเอง นักวิชาการศึกษาบางแห่งต้องไปข้องเก่ียวกับเรื่องใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ เพราะต้องมีการประสานงานเรื่องใบฯ ท าให้ครูในสังกัดของตน ตัวอาจารย์ผู้เขียนเอง 
มีโอกาสติวสอบนักวิชาการศึกษามาหลายปีหลายสังกัด ท้ัง ของ อปท นักวิชาการศึกษา กทม  
นักวิชาการศึกษา สพฐ  นักวิชาการศึกษาของสภาการศึกษา เป็นต้น ได้เห็นพัฒนาการทิศทาง
ของนักวิชาการศึกษา ต่างๆไปตามยุคตามสมัยและกระแสนโยบายของการพัฒนาการศึกษาใน
ประเทศไทย จึงพอจะรู้แนวทางการด าเนินการด้านข้อสอบ รวมถึงลักษณะข้อสอบของแต่ละปี 
 

 
 

 ในปี 2564 ก็ชัดเจนแล้วว่าทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้ตกลงว่าจ้าง 
         มหาวิทยาลัยบูรพาให้ด าเนินการจัดสอบ งบรวมกว่า 90 ล้าน 8 แสนกว่าบาท  
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จะรู้ได้อย่างไรว่า เรามีความพร้อมแล้วในการจะสอบต าแหน่ง “นักวิชาการศึกษา” 
ก็สามารถทดสอบโดยท าแบบทดสอบแนวข้อสอบดังต่อไปนี้ หากท าได้ดี ผิดไม่เกิน 
3 ข้อ เป็นการตอบด้วยความม่ันใจ จากความรู้ที่มี ก็แปลว่า ผู้อ่านถือว่า “พร้อม” 
ในระดับหนึ่งแล้ว แค่ฝึกฝนพัฒนาและเกบ็ข้อมูลเพิ่มเติมในรายละเอียดต่างๆกจ็ะดี  

 

 

แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา  

 

1. กฎหมายฉบับใดเป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษาของประเทศไทย 
ก. พระราชบัญญัต  การศึกษาแห่งชาต    
ข. พระราชบัญญัต  สภาคร  และบุคลากรทางการศึกษา 
ค. พระราชบัญญัต  ระเบ  ยบบร หารราชการกระทรวงศึกษาธ การ 
ง. พระราชบัญญัต  ระเบ  ยบข้าราชการคร และบุคลากรทางการศึกษา 
 
 

2. การแก ้ไขพระราชบัญญัต  การศึกษาแห่งชาต  ครั้งท ่ 4 ม สาเหตุจากข้อใด 
ก. การแยกงานด้านศ ลปะ วัฒนธรรมไปจัดต ั้งกระทรวงว ัฒนธรรม 
ข. การย ุบรวมเขตพื้นท  ่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
ค. การแยกเขตพื้นท  ่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา   
ง. การแยกส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาออกจากกระทรวงศึกษาธ การ 
 

3. การศึกษาหมายถึงอะไร 
ก. กระบวนการเร ยนร ้เพื่อความเจร ญงอกงาม   
ข. การเร ยนร ้เพื่อให ้ร ้เท ่าท ันการเปล ่ยนแปลงของโลก 
ค. การเร ยนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของมน ุษย์ 
ง. การจ ัดการเร ยนการสอนตามหล ักส ตรท  ่ก าหนด 
 
 

4. ข้อใดไม่ใช่ร ปแบบของการจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาต  พ.ศ. 2542 
ก. การศึกษาในระบบ ข. การศึกษานอกระบบ  
ค. การศึกษาตามอ ัธยาศัย ง. การศึกษาตลอดช ว ต   
 
 

5. การศึกษาท  ่ม ความย ืดหยุ่นท ั้งโครงสรา้ง เวลาเร ยน คือ อะไร 
ก. การศึกษาในระบบ ข. การศึกษานอกระบบ   
ค. การศึกษาตามอ ัธยาศัย   ง. การศึกษาตลอดช ว ต 
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6. ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษา คืออะไร 

ก. พัฒนาสาระและกระบวนการเร  ยนร  ้อย ่างต่อเน่ือง 
ข. พัฒนาคนไทยให ้เป็นมนุษย์ท  ่สมบ รณ์ เก่ง ด  ม สุข   
ค. ให้ส ังคมม ส ่วนร ่วมในการจัดการศึกษา 
ง. เป็นการศึกษาตลอดช ว  ตส าหร ับประชาชน 

 

7. Home School จัดเป  นการศึกษาร  ปแบบใด 
ก. ในระบบ              ข. นอกระบบ ค. ตามอัธยาศัย     ง. การศึกษาตลอดช ว ต 

 
8. การศึกษาภาคบังคับก าหนดไว้ก ่ปี 

ก. 6 ปี                   ข. 9 ปี    ค. 12 ปี        ง. 15 ปี 
 

9. การศึกษาข้ันพื้นฐาน หมายถึงอะไร 
ก. การศึกษาก่อนระด ับอุดมศึกษา   ข. การศึกษาระดับประถมและมัธยม 
ค. การศึกษาอนุบาล ประถม มัธยม ง.  ถ กทุกข้อ 
 

10. การต ดตามตรวจสอบผลการจัดการศึกษาโดยบ ุคลากรในสถานศึกษาและหน่วยงาน 
ต้นสังกัด หมายถึงอะไร 

ก. การประกันคุณภาพภายใน   ข. การประกันคุณภาพภายนอก  

ค. การประเม นคุณภาพภายใน ง. การประเม นคุณภาพภายนอก 
 

11. การประเม นภายนอกโดย สมศ. ในปี 2564 – 2568 จัดเป  นการประเม  นรอบท ่เท ่าไร 
ก. รอบ 2                 ข. รอบ 3 ค. รอบ 4      ง. รอบ 5 
 

12. ข้อใดหมายถึงเด กตามกฎหมายการศึกษาภาคบังคับ 
ก. ย่างเข้าป  ท  ่เจ ดถ ึงย่างเข ้าป  ท  ่ส บสอง ข. ย ่างเข้าปีท ่เจ ดถ ึงย่างเข้าปีท  ่ส บห้า 
ค. ย่างเข้าป  ท  ่เจ ดถ ึงย่างเข ้าป  ท  ่ส บหก   ง. ยางเข ้าป  ท  ่หกถึงย ่างเข ้าป  ท  ่ส บแปด 

 

13. หน ่วยงานใดม หน้าท ่พ จารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาต  
ก. สำนักงานร ัฐมนตร  ข. สำนักงานปลัดกระทรวง 
ค. ส านักงานเลขาธ การสภาการศึกษา   ง. สำนักงาน ก.ค.ศ. 

 
  เฉลย    1.  ก     2.  ง      3.  ก      4.  ง       5.  ข      6.  ข    7.  ค 
            8.  ข     9.  ก    10.  ก     11.  ง    12.  ค   13.  ค 
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๑๔.  ข้อใดสอดคล้องกับทักษะของประชากรในศตวรรษท่ี 21 ตามความต้องการก าลังคน       
       ยุค 4.0 ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ 20 ปี  

ก. 3Rs + 8CS               ข.  SDGS           ค.  MOU          ง.  SAR  
 

15.  ในแผนการศึกษาแห่งชาต  กล่าวถึงสภาวการณ์เปล ่ยนแปลงของโลกท ่ม ผลต่อการปรับปรุง 
       และเปล ่ยนแปลงแนวทางการจัดการศึกษใน ศตวรรษท ่ 21 ยกเว้นข้อใด 
        ก.  ธรรมชาต และส ่งแวดล้อม ข.  การสาธารณสุข 
        ค.  เทคโลโลย และสารสนเทศ ง.  ความขัดแย้งและความรุนแรงในสังคม 
 
16.  ผลการพัฒนาการศึกษาไทยท ่ผ่านมา พบว่าประส ทธ ภาพการจัดการเร ยนการสอนของไทย 
       ม ปัญหาเน่ืองจากสาเหตุต่างๆตามรางานของแผนการศึกษาแห่งชาต ยกเว้นข้อใด 
       ก. สัดส่วนจ านวนนักเร ยนต่อห้อง ข.  จ านวนนักเร ยนต่อคร ต่ ากว่าเกณฑ์ 
       ค.  คร เก นและขาดแคลนบางสาขาว ชา ง.   ความสามารถในการถ่ายทอดของคร  
 
17.  ปัจจัยและเงื่อนไขความส าเร จตามแผนการศึกษาแห่งชาต  ม ก ่ประการ 
       ก.  4  ประการ         ข.  5  ประการ            ค.  6  ประการ      ง.   7  ประการ 
 
18.   องค์ประกอบพื้นฐานของการเข ยนแผนงาน ข้อใดไม่จ าเป็นต้องม  
       ก.  ช่ือแผนงานหรือช่ือโครงการ  ข.  หลักการและเหตุผล 
       ค.  ว ธ การน าแผนงานไปประยุกต์ใช้  ง.  วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย 
 
19.  การจัดท าแผนงานท ่ม การช ้แจงรายละเอ ยดของปัญหาและความจ าเป็นท ่เก ดข้ึนท ่จะต้อง 
       แก้ไข ตลอดจนช ้แจงถึงผลประโยชน์ท ่จะได้รับตามการด าเน นโครงการ หมายถึงอะไร  
      ก.  ว สัยทัศน์           ข.  หลักการและเหตุผล          ค.  ภารก จ ง.  เป้าหมาย  
 
20.   มาตรฐานการศึกษาข้อใดท ่ม การยกเล ก เพื่อลดภาระการประกันคุณภาพการศึกษา 
     ก.  คุณภาพผ ้เร ยน  ข.  การบร หารจัดการ 
     ค.  การประกันคุณภาพภายใน  ง.  การเร ยนการสอนท ่เน้นผ ้เร ยน 
  
      14.  ก    15.  ค    16.  ง    17.  ง    18.  ค     19.  ข    20.  ค 
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ในต าราเล่มน้ี มุ่งสรุปเน้ือหาส าคัญจากกฎหมายฉบับต่างๆให้อ่านเข้าใจได้ง่ายกว่าเดิม 
และอธิบายเน้ือหาส่วนอ่ืนๆท่ีจ าเป็นต้องใช้เป็นพื้นฐานความรู้ในการเตรียมสอบบรรจุ 
เพื่อเข้ารับราชการต าแหน่ง “นักวิชาการศึกษา” สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
โดยได้เรียบเรียง และรวบรวมเน้ือหาต่างๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี  
 
 
  เน้ือหา         หน้า 
 
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม        15 
- พื้นฐานความรู้เก่ียวกับระบบการศึกษาไทย เพื่อน าเข้าสู่การศึกษาความรู้      36 
  เก่ียวกับการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย         
- พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย       72 
  พ.ศ. 2551 
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                   80 
  พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
- พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551       108 
  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
- ความรู้เก่ียวกับงานด้านการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ การศึกษาพิเศษ       117 
  การศึกษาตามอัธยาศัย 
- แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 – 2579        129 
- ความรู้ในการจัดท าแผนงาน/โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน     156 
  การจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
- ความรู้เก่ียวกับการจัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา        173  
- ความรู้เก่ียวกับมาตรฐานการศึกษาและการจัดท ามาตรฐานสถานศึกษา     182 
- ความรู้ท่ีเก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ” ของต าแหน่งท่ีสมัครสอบ    213 
 
 
                  หนังสือเล่มน้ีมีเน้ือหาอ่านพร้อมด้วยแนวข้อสอบรวมท้ังหมด 260 หน้า 
                  ฉบับปรับปรุงเตรียมสอบ พ.ศ. 2564 มีจัดจ าหน่ายรวมค่าบริการจัดส่ง 
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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 สร้างเสริมความรู้และปลูกฝังจิตส 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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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) 
 
 

21 
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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 

22 
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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 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารชุดนี้แจกฟรี เพ่ือใช้เป็นตัวอย่างต าราส าหรับผู้สนใจพิจารณาเนื้อหา 

และวิธีการเขียนต าราของเรา ไม่ได้เรียงหน้ามาครบตามหน้าจริงๆ (สังเกต 

เลขหน้าว่ามีการตัดไป ไม่ต่อเนื่อง) หากได้อ่านเรียงหน้ามาครบดีๆจะเข้าใจ 

เกิดเป็นความรู้ชัดเจน แต่อย่างน้อยท่ีแจกฟรีนี้ ก็มีประโยชน์ได้ตามสมควร 
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มาตรา 40 ให้มี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ า
กว่าปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแต่ละสถานศึกษาเพื่อท าหน้าท่ีก ากับและส่งเสริม 
สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือ
ผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพื้นท่ีและผู้ทรงคุณวุฒิ  
 
 
 
 

   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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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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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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เอกสารแจกฟรีน้ีคัดส่วนมาจากต าราเล่มสีเหลือง ไม่ได้เรียงเน้ือหามาครบตามเล่มจริง 
น ามาใช้เป็นตัวอย่างเพ่ือการพิจารณาส าหรับผู้สนใจซื้อต าราของเรา อย่างไรก็ตามแม้ 
ไม่ได้ครบตามเน้ือหาจริง ก็มีข้อสอบให้ ฟรีๆ และมีเฉลยให้ทุกข้อ เป็นประโยชน์ได้ดี  
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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 
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ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

การกระทรวงศึกษาธิการเป็นส่วนราชการหลักท่ีควบคุมงานด้านการศึกษา 

 

 

ประวัติกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 กระทรวงศึกษาธิการ แต่เดิมมีชื่อว่า กระทรวงธรรมการ ต้ังขึ้นเมือ่วันที ่1 เมษายน 

รัตนโกสินทร์ศก 111 ปี มะโรง ตรงกับพุทธศักราช 2435 ในรัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงธรรมการในระยะแรกมีหน้าที่จัดการพระศาสนา 

การศึกษา การพยาบาลและพิพิธภัณฑ์ รวมอายกุระทรวงศกึษาธกิารป ี2564 คือ 129 ปี  
 

 

  เสมา 1 จึงเป็นค าย่อ ที่ในแวดวงการข่าวจะใช้เรียก 
  ผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 

                           ตราเสมาธรรมจักร  

                                                         เป็นตรากระทรวงศึกษาธิการ 

 

                                                      เสมา 1 = รัฐมนตรีว่าการ 

        กระทรวงศึกษาธิการ         

 

 
   

รายละเอียดส าคัญการบริหารกระทรวงศึกษาธิการต าแหน่งและการบังคับบัญชา 

 ส านักงานรัฐมนตรี      สร 

 ส านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ    สป.ศธ บางครัง้ก็เรียก 4 ส่วน 

 ส านักงานเลขาธิการสภาการศกึษา    สกศ  นีว่้าการบริหาร 4 แท่ง 
 ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน   สพฐ  คือส านกังานส าคญัซ่ึง  

 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา   สอศ  ไดข้บัเคลื่อนงานหลกั 
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สป.ศธ ผู้บังคับบัญชา  คือ    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
  สกศ  ผู้บังคับบัญชา  คือ เลขาธิการสภาการศึกษา 
  สพฐ  ผู้บังคับบัญชา  คือ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
  สอศ  ผู้บังคับบัญชา  คือ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  
 

กระทรวงศึกษาธิการ แบ่งส่วนราชการหลกัเป็น 5 ส่วน  (รวมส านักงานรฐัมนตรีด้วย) 

โฟกัสเข้ามาดูเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ แบ่งการบริหารเป็น 4 แท่ง มีผู้บังคับบัญชา 

แต่ละส่วนราชการ (ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากรมทั้ง 4 ส่วน) ดังผังภาพที่ปรากฏด้านล่างนี้ 
 

 
                                               ส  านกังานรฐัมนตรี 

 
               สป.ศธ          สกศ                   สพฐ                    สอศ                    
 
        ก็คือ ถ้าเราท างานเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงฯ 
 ต้องสังกัดแท่งใดแท่งหน่ึงจากส่ีส่วนน้ี (เพื่อรับเงินเดือนจากส่วนน้ันๆ) เช่น เป็นครูอาชีวะ 
 ก็กินเงินเดือนหรือท างานส่วนแท่งของ สอศ มีผู้บังคับบัญชาใหญ่ท่ีสุดคือเลขาธิการ กอศ 
 ถ้าเป็นครูท่ัวๆไป (ครู สพฐ) ก็รับเงินเดือนจากแท่ง สพฐ โดยนายใหญ่คือเลขาธิการ กพฐ 
 และแท่งอ่ืนๆก็จะมีหน้าท่ีหลักของตน เช่น สกศ  ก็จะท างานเก่ียวกับกฎหมายการศึกษา 
 
 
ส านกังานปลดัฯ ผู้บังคบับัญชา  คือ    ปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

   สป.ศธ.     ดร.สุภัทร  จ าปาทอง   

สกศ   ผู้บังคบับัญชา  คือ เลขาธิการสภาการศึกษา 
              ดร.อ านาจ  วิชยานุวัติ 

สพฐ   ผู้บังคบับัญชา  คือ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
ดร.อัมพร  พินะสา 

สอศ   ผู้บังคบับัญชา  คือ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ดร.สุเทพ  แก่งสันเทียะ 
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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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จากการท่ีเราได้แนะน าให้ดูในส่วนของค าย่อ ค าเรียกต่างๆ ภาษาทางการ และไม่ทางการ  
ผู้อ่านดูข่าวจากเว็บไซต์ต่างๆ เป็นภาษาข่าว ภาษาวงการศึกษา คงพอจะเข้าใจได้บ้างแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 

      ข่าวนี้ก็หมายถึง  ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการ และ รัฐมนตรีช่วยว่าการ 
   กระทรวงศึกษาธิการได้น าทีมผูบ้ริหารและข้าราชการของกระทรวง 

 ออกก าลังกายตามนโยบายของนายกฯ   (โดยเสมา 1 ในตอนที่เป็น 

 ข่าวนี้ ตอนนั้นคือพลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ และมีรัฐมนตรีช่วย 

 คือพลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงษ์นั่นเอง เรียกว่า เสมา 2) 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     สองข่าวน้ีก็คือ   เขาก าลังพูดถึงท่านท่ีเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
        ภาษาข่าวอาจย่อเลขาธิการ กพฐ หรือ เลขาฯ สพฐ แล้วแต่ความสะดวก 
        แต่ถ้าย่ออย่างเป็นทางการ ควรย่อว่า เลขาฯ กพฐ หรือเลขาธิการ กพฐ 
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                           กระทรวงศึกษาธิการ 
                                  

                             ส  านกังานรฐัมนตรี 

    
 

                    ส.ปลดัฯ            สกศ              สพฐ               สอศ             
 

                               
           สช     ก.ค.ศ.    กศน        - การศึกษาพิเศษ       อาชีวะ      
                   - โรงเรียนทั่วไป          เทคนิค  
 
 
 
  จากการอธิบายก่อนหน้านี้ เพื่อให้มองภาพรวมและบทบาทของส่วนต่างๆได้เข้าใจตามผังนี้ 
  ใครบังคับบัญชาใคร อะไรอยู่ตรงไหน ควบคุมดูแลส่วนใด ก่อนจะท าการเตรียมสอบอื่นๆ 
  
 ชี้แจงเพ่ิมเติม  :  เรื่องของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  ก็คล้ายๆโรงเรียนเทศบาล 
คือไม่ได้อยู่ในการดูแลหรือควบคุมโดยตรงของกระทรวงศึกษาธิการ  เขาบริหารจัดการในแบบ 
ท้องถ่ินมีผู้บังคับบัญชาหลัก คือ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  โรงเรียน กทม หลายแห่งจึงยัง 
ไม่ได้ข้ึนตรงในกระทรวงศึกษาธิการ หรือ รัฐมนตรี หรือท่านส่ีแท่ง ไม่สามารถมาส่ังได้น่ันเอง 
 
 ดังน้ัน ในกรุงเทพมหานครจึงมีโรงเรียนกลุ่มใหญ่สามส่ีกลุ่ม ได้แก่ โรงเรียนสังกัด สพฐ 
โรงเรียนสังกัด กทม   โรงเรียนอาชีวะ เทคนิค เทคโนต่างๆ   โรงเรียนเอกชนต่างๆ ซ่ึงก็อาจมี 
ประเภทอ่ืนๆอีก แต่เราพูดถึงเฉพาะกลุ่มน้ีท่ีพบเห็นได้ท่ัวไปจ านวนมากมายในเขตกรุงเทพฯ 
 
 

    ครู สพฐ ก็จะรับเงินเดือนและสวัสดิการจาก สพฐ  ท างานโดยตรงกับ ศธ. 

    ครู กทม ก็จะรับเงินเดือนและสวัสดิการจาก กทม  ท างานโดยตรงกับ กทม 

    ครู อาชีวะ ก็รับเงินเดือนและสวัสดิการจาก สอศ  ท างานโดยตรงกับ ศธ. 

    อันนี้หมายถึง อาชีวะที่สังกัด ศธ. นะ ส่วนอาชีวะแบบเอกชน ก็คล้ายๆครูเอกชน 

    ครูเอกชน ก็รับเงินเดือนและสวัสดิการจากเอกชน  ฝากให้ สป .ศธ. ช่วยเหลือ ดูแล 
      

     ศธ. = กระทรวงศึกษาธิการ    สป.ศธ. = ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

โรงเรียน 

เทศบาล 

โรงเรียน 

กทม 

โรงเรียน 

ตชด 
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                         บทบาทของส านักงานปลัดกระทรวง 

 
มาตรา 23   ส านักงานปลัดกระทรวง มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกับราชการประจ าท่ัวไปของ 

กระทรวง  และราชการท่ีคณะรัฐมนตรีมิได้ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของกรมใดกรมหน่ึงในสังกัด
กระทรวงโดยเฉพาะ รวมท้ังก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงให้
เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง  

 
 

 
อธิบายภาษาง่ายๆให้เข้าใจ คือ อะไรที่นึกไม่ออก บอกไม่ถูก ไม่รู้ว่าควรจะเอาไปไว้
สังกัดไหน กรมไหน ก็โยนมาแปะไว้ที่ส านักงานปลัด ให้ปลัดท า อะไรประมาณนั้น 
แต่ละส่วน อีก 3 แท่ง สังเกตว่าจะมีหน้าที่รับผิดชอบชัดอยู่ แต่ สป .ศธ. ต้องได้หมด  
นี่ไงถึงบอกว่า ปลัดฯ จะต้องเก่งมากๆ ท าได้ทุกอย่าง รู้ทุกเร่ืองของกระทรวงฯนั่นเอง 

 
 

 
 

ถ้าสมมติเราถามกันเล่นๆว่า กระทรวงศึกษาธิการ ใครเก่งท่ีสุด ใครรู้เรื่อง เข้าใจงานมากท่ีสุด 
ตามหลักการแล้วก็ต้องตอบว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ เก่งท่ีสุด เพราะถือเป็นนายใหญ่ท่ีสุด  
แต่จริงๆแล้ว คนท่ีเก่งท่ีสุด คือ ปลัดกระทรวง  เพราะว่าท่านรัฐมนตรี กับ รัฐมนตรีช่วย 2 คน 
เป็นข้าราชการการเมือง (เป็นใครก็ได้ ซ่ึงได้รับแต่งต้ังมาจากคณะรัฐมนตรี หรือฝ่ายบริหารให้ 
มาเป็นรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีช่วยฯ) เพียงแค่ คุณสมบัติไม่ขัดกับท่ีกฎหมายระบุไว้เท่าน้ันเอง 
ต่อให้ไม่เก่ง ไม่รู้เรื่อง ไม่เข้าใจอะไรเลย อยู่ดีๆ โผล่มาจากไหน ถ้าเขาแต่งต้ังให้เป็นรัฐมนตรีก็ 
คือ มาเป็นได้เลย มาคุมกระทรวงฯ ก าหนดนโยบาย วางแผนอะไรใหญ่ท่ีสุดได้เลย ตามน้ันนะ  
 

 
   แต่คนที่จะเป็นปลัดกระทรวงได้ ต้องไต่เต้ามาจากข้าราชการประจ าระดับล่างๆ แล้วสะสม 
   ประสบการณ์ องค์ความรู้ สอบไล่ระดับเป็นหัวหน้ากอง หัวหน้าส่วนจนเป็นเลขาธิการฯ 
   แท่งใดแท่งหนึ่ง แล้วรับเกียรติสูงสุดในชีวิตข้าราชการกระทรวงฯ คือเป็นปลัดกระทรวงฯ 
   ในทางปฏิบัติ ปลัดกระทรวงฯ เก่งที่สุด ทางกฎหมาย ปลัดกระทรวงฯ รองจากรัฐมนตรี 
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อธิบายเพ่ิมเติม เคลียร์ความสงสัย  (อ่านมาถึงตรงน้ีมีใครบางคนแอบสงสัยอะไรอยู่ใช่ไหม) 
 
สงสัยว่า ถ้าปลัดฯ เป็นรองแค่คนเดียว  แล้วรัฐมนตรีช่วย หรือ รองผู้ว่าฯ  รองนายกเทศมนตรี   
รองนายก อบจ  รองนายก อบต ละ ท่านพวกน้ัน เขาไม่ได้ใหญ่กว่าปลัด เหรอ  เอ๊ะ ยังไงกัน?    
 

ตัวอย่างเช่น 
 

 
               รฐัมนตรี           ผู้ว่าราชการจังหวัด 

รัฐมนตรีช่วย         รัฐมนตรีช่วย            รองผู้ว่าฯ     รองผู้ว่าฯ 

    ปลัดกระทรวง              ปลัดจังหวัด 

 
 

    นายกเทศมนตรี       นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

รองนายกฯ                รองนายกฯ                    รองนายก อบจ            รองนายก อบจ 

             ปลัดเทศบาล           ปลัด อบจ 

 
 
ตอบให้เลยว่า  ไม่ครับ  ท่านเหล่าน้ัน ตามกฎหมายหรือตามหลักการแล้ว ไม่ได้ใหญ่กว่าปลัดฯ 
หรือส่ังปลัดได้  เพราะท่านพวกน้ัน กฎหมายระบุไว้ให้ เป็นเพียง ผู้ช่วยส่ังปฏิบัติราชการตามท่ี 
(คนใหญ่ท่ีสุด) ส่ังงานหรือมอบหมายงาน  เช่น ให้มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ช่วยส่ังปฏิบัติ 
ราชการตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย เป็นต้น  [ น่ีคือข้อความตามกฎหมายก าหนดไว้ ]   
ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เขาระบุให้ ปลัดฯ น้ันๆ เป็นรองแค่คนๆเดียวซ่ึงใหญ่ท่ีสุด 

 
ในกระทรวงฯ ศึกษาธิการ การบริหารส่ีแท่ง คือผู้บริหารท้ังส่ีท่านน้ีเขาถือว่าให้มีศักด์ิศรี 
หรือระดับเท่ากันนะ แต่เบ้ืองต้นให้รู้คร่าวๆเก่ียวกับอ านาจหน้าท่ีความส าคัญของปลัดฯ  

 

    
 

                ส.ปลดัฯ                  สกศ                    สพฐ                  สอศ                    
 
 
 
 
 

   ปลัดกระทรวง               เลขาฯ กกศ                  เลขาฯ กพฐ                เลขาฯ  กอศ         ท้ัง 4 ท่านน้ี  
                                                                                       เทียบระดับเท่ากัน 
                                                                                       ข้าราชการระดับ 11 
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   ข้อสอบข้าราชการมักหลอกถาม  ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในกระทรวงฯ รองจาก  
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ  เฉลย อย่างชัดเจน ในกฎหมายระบุไว้ ตอบ  ปลัดกระทรวงฯ   
   ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในจังหวัด รองจากผู้ว่าราชการจังหวัด ตอบ ปลัดจังหวัด 
   ใครเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานในเทศบาลรองจาก นายกเทศมนตรี  ตอบ ปลัดเทศบาล 
 
  เขาถามเช่นน้ีเพ่ือจะวางกับดักข้อสอบ  ให้คนไปตอบ  รองนายกเทศมนตรี  รองผู้ว่าฯ  
  หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง  อะไรท านองน้ัน  กฎหมายระบุไว้  ตอบ ปลัดต่างๆ 
 
 
 สังเกตการบริหารระบบนี้ โดยภาพรวมผู้บริหารสูงสุดของกระทรวงฯจะแต่งตั้งรองฯมา 
ช่วยปฏิบัติราชการ คือท่านแต่งตั้งใครก็ได้มาเป็นรองฯ ของท่าน (โดยไม่ขัดต่อกฎหมายนั้นๆ) 
จริงๆ ไม่เก่ง ไม่รู้เร่ืองงานก็มาเป็นได้ หรือของเทศบาลเอง คนที่เป็นรองนายกเทศมนตรี เป็น 
คนที่นายกเทศมนตรีแต่งตั้งมาเป็นรองฯ (คือ อาจตั้งภรรยาตนเอง ญาติมิตร ที่ไม่ได้เป็นงาน 
จริงๆมาเป็นก็ได้ ตราบที่ไม่ขัดต่อคุณสมบัติและกฎหมายบัญญัติไว้) เช่นเดียวกัน ผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร ก็มีแบบแนวทางเดียวกัน คือ รองผู้ว่าฯ ให้ผู้ว่าแต่งตั้งมาช่วยปฏิบัติราชการ  
เป็นเหมือนรองนายกเทศมนตรี คือ อาจไม่ได้เก่ง ไม่รู้เร่ืองงานจริงๆ และไม่ได้เป็นข้าราชการ 
 
 
 

    พวกท่านรองฯ ดังกล่าวไม่ได้เป็นข้าราชการ ซ่ึงไต่เต้าสร้างผลงานมาแบบเก่งๆ   
   หมายถึง ท่านรองบริหารฯ เหล่าน้ี ซ่ึงมีท่ีมาจากการแต่งต้ังมาจากผู้บริหารสูงสุดน่ันเอง 
   ไม่นับรวมต าแหน่ง รองฯ บางต าแหน่ง ท่ีพวกเขาสอบไต่เต้าข้ึนมาปกติ เช่น รองอธิบดี 
   หรือรองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองผู้อ านวยการเขต เป็นต้น (แยกแยะประเด็นด้วยนะ)  
   ต าแหน่งรอง มีสองแบบหลักๆ รองท่ีมาจากผู้ใหญ่ท่ีสุดแต่งต้ังมาช่วยงานดังท่ีอธิบายไป 
   กับรองฯท่ีเขาได้สอบหรือเล่ือนข้ันมาตามโมเดลปกติ ไต่เต้ามาจนได้มารับต าแหน่งรองฯ  
 
 
 
 

 

      เราก าลังกล่าวถึงรองนายกเทศมนตรี รองผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ที่ได้รับแต่งตั้งมา 
พวกท่านไม่ได้เป็นข้าราชการ ดังนั้น ข้าราชการโดยทั่วไปจะยินดีเต็มใจหรือพร้อมรับค าสั่งจาก 
รองฯไหม และการที่อาจไม่ได้เก่งจริงๆ จะสั่งงานข้าราชการต่างๆ ได้ดีจริงไหม นี่ไง เขาเลยให้ 
ท่านรองฯต่างๆที่ได้ช้ีแจงไป เป็นเพียงผู้ช่วยปฏิบัติราชการ ไม่ได้ให้คุมข้าราชการได้ เหนือกว่า 
ปลัดกระทรวงฯ หรือปลัดเทศบาล หรือปลัด อบจ หรือ ปลัดจังหวัด ต่างๆนั่นเอง  
 
 

47 



37 

 

 

 

 
 
 
 

รู้จักกับเรื่องราวเก่ียวกับเลขาธิการสภาการศึกษา 

 
 

ต่อไปเรามาดู  ต าแหน่ง เลขาธิการสภาการศกึษา ที่เป็นผู้บังคับบัญชาหรือท างาน

ในส านักงานเลขาธิการสภาการศกึษา ท่านนี้มีบทบาทอย่างไร ท างานอะไรบ้าง ส่วน สกศ  

 
 
 

สกศ  =  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
 

 

         สภาการศึกษา จะท างานหลักๆเก่ียวกับเรื่อง กฎหมายทางการศึกษา แผนการศึกษา 
แผนพัฒนาการศึกษาอะไรต่างๆเหล่าน้ัน  ออกกฎหมายทางการศึกษา  ออกแผนพัฒนาใดๆ  
เมื่ออธิบายคร่าวๆแบบน้ี ผู้อ่านคงพอจะทราบแล้วว่า ถ้าสมมติอยากถามเรื่องแผนการศึกษา 
แห่งชาติ หรือ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ให้ไปถามท่ีใคร ก็ไปถามดูท่ี สกศ น่ันเอง 

 
 
 

 

   อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสภาการศึกษา 
 
         สภาการศึกษาเป็นองค์กรหลักหน่ึงในห้าของกระทรวงศึกษาธิการท่ีเป็นคณะบุคคล 
ในรูปคณะกรรมการสภาการศึกษา โดยมีอ านาจหน้าท่ี ดังน้ี 
           (๑) พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติท่ีบูรณาการ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
และกีฬากับการศึกษาทุกระดับ 
           (๒) พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา เพื่อด าเนินการให้เป็นไป
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 
           (๓) พิจารณาเสนอนโยบาย และแผนในการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา 
           (๔) ด าเนินการประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 
           (๕) ให้ความเห็นหรือค าแนะน าในเรื่องกฎหมายและกฎกระทรวงท่ีเก่ียวกับการศึกษา  
การเสนอนโยบาย แผนการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการศึกษาให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี  
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รู้จักกับส่วนราชการซ่ึงส าคัญไปแล้วว่ามีบทบาทอย่างไร ต่อไปมาท าความรู้จักกับคนบ้าง 
รายช่ือ 7 ท่านข้างต้นคงไม่ได้มีอะไรติดใจมากนัก บทบาทชัดเจนว่าท าอะไร คุมส่วนไหน 
แต่ช้ีแจงเพิ่มเติมอีก เลขานุการรัฐมนตรี คนน้ีคือใคร กับ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ซ่ึงควรรู้จักไว ้

 
 
 

    ถ้าคุมกระทรวง ใหญ่ที่สุดในกระทรวง  คือ ต าแหน่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ  
โดยมีรัฐมนตรีช่วยสองท่าน (คงคล้ายๆเป็น ผู้ช่วยของรัฐมนตรีนั่นแหล่ะ ประมาณนั้น) 
สามท่านดังกล่าวมา ก็คือ ศักดิ์ศรีระดับใหญ่ ระดับสูง เป็นใหญ่เป็นโต ระดับกระทรวง 
แต่ถ้าเราซูมเข้าไปเฉพาะ ส านักงานรัฐมนตรี (เฉพาะส่วนนั้นส่วนเดียว) ซึ่งก็มีข้าราชการ 
พนักงานหรือลูกจ้างท างานอยู่ในส านักงานนั้นเป็นฝ่ายต่างๆ โดยจะมีเลขานุการรัฐมนตรี 
เป็นผู้บังคับบัญชาหรือเจ้านาย เป็นใหญ่ บังคับบัญชาคุมในส่วนนั้น เฉพาะส่วนดังกล่าว 

 
 
 

ระเบียบบริหารได้ระบุไว้ว่า ผู้บังคับบัญชาในส านักงานรัฐมนตรีคือเลขานุการรัฐมนตรี 

กระทรวงอ่ืนๆก็เป็นเหมือนกันตามนี้ คือ ส านักงานรัฐมนตรี ผู้บังคับบัญชาคือ เลขาฯ 

เลขานุการรัฐมนตรี : อันนี้คือชื่อต าแหน่งนะ ดูดีๆ ระวังดีๆ อย่าสับสนกับเลขาธิการฯ 
 

 

  รัฐมนตรีว่าการ 
                รัฐมนตรีช่วย 1          รัฐมนตรีช่วย 2 
 

                                    เลขานุการรัฐมนตรี 

         ส  านกังานรฐัมนตรี 
    
 

                ส.ปลดัฯ                  สกศ                    สพฐ                  สอศ                    
                             

 

        ข้อควรระวัง : ข้อสอบเคยมีถามผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักงานรัฐมนตรีคือใคร 
          เพื่อหวังให้คนไปตอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง น่ันไง คือ ผิดเลยทันที 
          เพราะให้ตอบว่า เลขานุการรัฐมนตรี  (บังคับบัญชาส่วนน้ันอยู่น่ันเอง)   
 

 

  
 

  ปลัดกระทรวง                เลขาฯ กกศ                  เลขาฯ  กพฐ                เลขาฯ  กอศ  

เลขานุการรัฐมนตรี 
จะเป็นผู้บังคับบัญชา 
ในส านักงานรัฐมนตรี 
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รู้จักกับข้าราชการการเมืองกับข้าราชการสามัญ (ท่ัวไป)  
 

  รัฐมนตรี 
         รัฐมนตรีช่วย 1                         รัฐมนตรีช่วย 2            ข้าราชการ 

    การเมือง 
                                     เลขานุการรัฐมนตรี  

         ส  านกังานรฐัมนตรี 
    
 

                        ส.ปลดัฯ                   สกศ                       สพฐ                     สอศ                    
                             

                   ก.ค.ศ.  เลขาธิการ ก.ค.ศ.                 ข้าราชการพลเรือนสามัญ 

 
 

      ข้าราชการการเมือง แตกต่างจากข้าราชการท่ัวไป ท่ีเห็นน้ีก็มีข้าราชการการเมืองด้วย 
      คือส่ีท่านท่ีมีรายช่ือข้างบนสุด  รัฐมนตรี   รัฐมนตรีช่วย  และ เลขานุการรัฐมนตรีน่ันเอง 
      เหล่าน้ีเป็นข้าราชการการเมือง คือ มาตามการเมือง ได้รับแต่งต้ังมา ใครเป็นผู้น ารัฐบาล 
      ก็จะแต่งต้ังคนท่ีเหมาะสมมาด ารงต าแหน่งน้ันๆ กินเงินเดือนตามระเบียบของข้าราชการ  
      การเมือง ไม่มีบ าเหน็จบ านาญ อะไร ถ้าหมดวาระแล้วก็หมดไป จากไป ไม่มีอายุเกษียณ 
 
 

                   แต่ข้าราชการสามัญคือต้ังแต่ส่ีแท่งลงมา ต้องไต่เต้ากันแบบปกติ คือ สอบเข้า 
      ไต่เต้าข้ึนมา ตามอายุงานและความสามารถสอบไต่ระดับกันข้ึนมาจนใหญ่ถึงส่ีแท่งบนน้ัน 
      ดังน้ันส่ีแท่งบนเป็นข้าราชการท่ัวไป มีบ าเหน็จ บ านาญ มีอายุเกษียณ 60 ปี จึงต้องออก 
      แม้จะท างานได้ดี ก็ไปกินบ านาญ หรือ บ าเหน็จท่ีบ้าน ท างานเป็นข้าราชการไม่ได้แล้วนะ 
      แม้หลายท่านยังท างานได้ ความรู้ความสามารถยังช่วยท าประโยชน์ทางราชการได้อีกเยอะ  
 
 
 ขณะท่ีด้านบนข้าราชการการเมือง ไม่จ ากัดอายุ อย่างท่านรัฐมนตรี บางคนก็คือ 
         อายุปาเข้าไปกว่า  63 – 65  ปีแล้ว แต่ยังท างานได้ เป็นรัฐมนตรีได้  หรืออย่าง 
         พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา (เป็นนายกรัฐมนตรีซ่ึงถือเป็นข้าราชการการเมือง)  
         อายุช่วงเป็นนายกฯ ปี 63 – 64 ก็ปาเข้าไป 66 – 67 ปี แล้ว ยังเป็นข้าราชการ 
      

 

ปลัดกระทรวงฯ                 เลขาธิการ กกศ              เลขาธิการ กพฐ              เลขาธิการ กอศ  
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      รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของกระทรวงศึกษาการ ต้ังแต่เริ่มรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ 
      ณ ช่วงปี 2557 เมื่อพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา ได้เป็นนายกฯใหม่ รูปแบบเป็นดังน้ี  

  ตอนน้ัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยังเป็น พลเรือเอกณรงค์  พิพัฒนาศัย 
 

                                           
         ส  านกังานรฐัมนตรี 

    
 

                ส.ปลดัฯ                  สกศ                    สพฐ                  สอศ                   สกอ 
 

                             

           ก.ค.ศ.      
 
ช่วงต้นปี 2558 มีการต้ังทีมช่วยสนับสนุนการศึกษามาหน่ึงทีม  คือ  ซุปเปอร์บอร์ดการศึกษา 

 

 
ชื่อเต็ม “คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา” 

โดยประธานของคณะกรรมการชุดน้ีคือนายกรัฐมนตรีเองเลย 
 
 

 

ข้อสอบจริงที่เคยออก ก็ถามอย่างง่ายเลย ใครเป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้ ยังตอบกันไม่ได้ 
คนมากมายก็พลาดไปตอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ กันซะ น่าเสียดายแทน ข้อมูลไม่ได้ยาก 

 
 

               อ านาจหน้าท่ี  เสนอแนะนโยบาย แนวทางการขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษา  
การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตามนโยบายรัฐบาล และแนวทางการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมท้ังให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับมาตร -
การและแนวทางการตัดสินใจในเชิงรุก เพื่อให้การขับเคล่ือนงานตามนโยบายรัฐบาล และแผน 
พัฒนาฯ บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

 
     ก ากับดูแล ติดตาม และบูรณาการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับ

การด าเนินนโยบายและการด าเนินงานพัฒนาการศึกษา เพื่อให้การขับเคล่ือนการพัฒนา
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ มีความสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ เป็นเอกภาพ
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
 

  ต าราเล่มนี้ได้รับการยอมรับโดยทั่วกัน 

  อย่างไรก็ดี ผู้อ่านควรพิสูจน์ด้วยตัวเอง 

  ลองอ่าน และพิจารณาด้วยตัวท่านเอง 

  จึงพิจารณาได้ว่า เหมาะที่จะซื้อไปหรือ 

  น าไปอ่านเตรียมสอบดีหรอืไม่ หนังสือ 

  แต่ละเล่มอาจไม่ได้เหมาะสมกับทุกคน 

  คนนี้บอกว่าดี แต่อีกคนก็อาจบอกไม่ดี 

  เป็นเรื่องปกติ ทุกท่านควรมีโอกาสได้ 

  ลองอ่าน และพิจารณาด้วยตนเองครับ 

  แนะน าจากใจ อ.วรวุธ กิติวงค์ ผู้เขียน    ท่านนี้คือผู้ซื้อไปอ่านเตรียมสอบช่วงปี 64 
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                องคก์ารมหาชนในกระทรวงศกึษาธกิาร 
 

                                       รฐัมนตรีว่าการกระทรวงฯ 
    
 

                ส.ปลดัฯ          สกศ              สพฐ               สอศ               
 

                             
           ก.ค.ศ.  ส านกังานศึกษาธิการภาค 18 แห่ง        

  
 
 
 
 

   รู้จักกับองค์การมหาชน ในกระทรวงศึกษาธิการ ทุกกระทรวงก็มีองค์การมหาชนท่ีเก่ียวข้อง 
   ในลักษณะน้ี  กระทรวงศึกษาธิการ มีองค์การมหาชนท่ีส าคัญๆซ่ึงเก่ียวข้องกับครู อาทิเช่น 
  

สมศ           สทศ         สสวท           สกสค          คุรุสภา      

 
เกร ็ดความร ู ้ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  (โรงเรียนดังมากๆ อยู่ในเรทอันดับ 1 – 2 

ของประเทศ)  จัดต้ังตาม พ.ร.บ. องค์การมหาชน  ดังน้ัน โรงเรียนน้ีถือว่าเป็นองค์การมหาชน  
 
องค์การมหาชน คือ ส่วนราชการท่ีต้ังข้ึนมาเฉพาะตามกฎหมายพิเศษท่ีต้องการสภาพ

คล่องของตนเอง บริหารได้เอง ไม่ได้ข้ึนตรงต่อส่วนราชการใด สามารถมีคณะกรรมการบริหาร 
อธิบายให้เข้าใจ คือจริงๆแล้วบรรดาเจ้าหน้าท่ี หรือพนักงาน หรือคนท างานในองค์การมหาชน 
ไม่ได้เป็นลูกน้องของรัฐมนตรีฯ หรือท้ังส่ีท่าน (บริหารส่ีแท่งน่ันเอง) คือ อยู่เฉยๆปกติพวกท่าน 
จะไปส่ังการ ไปจะด าเนินการอะไรกับการท างานขององค์การมหาชน ไม่ได้ อะไรประมาณน้ัน 
 
 จึงมีทีมบริหารของเขาเองในแต่ละส่วน คอยท างานสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการตาม
บาทบาทหน้าท่ีของแต่ละแห่งน่ันเอง อยู่ปกติรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูง ไม่ได้ไปรู้เรื่องการ  
ประชุมอะไรของพวกองค์การมหาชน (ถ้าอยากท าหรืออยากรู้ ก็จะใช้ ม .44 ส่ังเพื่อเข้าไปดูแล) 
ดูรายละเอียด การใช้ ม.44 กับองค์การมหาชนได้ในเรื่องเนื้อหาของภาคการเมือง และสังคม 
 
 

ครุุ
สภา 

สกสค 

สทศ 
สมศ สสวท 
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ข้อมูลควรรู้เกี่ยวกับ  สมศ   
 

 

ข้อสังเกต  สมศ  ก็เป็นองค์การมหาชน เช่นเดียวกับ คุรุสภา  ก็คือ มีการท างาน 

เป็นอิสระจากการบังคับบญัชาหรอืการบริหารของผูห้ลกัผูใ้หญ่ในกระทรวงศกึษาฯ 

สมศ ท างานเองภายใต้มาตรฐานและกรอบการท างานของตน มีทีมบริหารตนเอง 

โดยงานหลักๆ ของ สมศ ก็คือ งานด้านการประเมินคุณภาพทางการศกึษาต่างๆ 

 

                                       รฐัมนตรีว่าการกระทรวงฯ 
    
 

                ส.ปลดัฯ          สกศ              สพฐ               สอศ              
 

                             
           ก.ค.ศ.  ส านกังานศึกษาธิการภาค 18 แห่ง        

  
 
 
 
 
 

สมศ : ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  / มีฐานะเป็นองค์การมหาชน    

 
   การก าเนิด สมศ  
 
         พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ได้ก าหนดให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา เรียกโดยย่อว่า "สมศ." มีฐานะเป็นองค์การมหาชน โดยให้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
เกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มี
การตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวทางการ
จัดการศึกษาในแต่ละระดับตามท่ีก าหนดไว้ในกฏหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ โดยให้มีการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหน่ึงครั้งในทุกห้าปี นับต้ังแต่การ
ประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและสาธารณชน 
 
 

ครุุ
สภา 

สกสค 

สทศ 
สมศ สสวท 
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เกร็ดความรู้ส าหรับคนสอบงานด้านการศึกษา 
 
 

คุรุสภา เป็นสภาครูและบุคลากรทางการศกึษา 
 

สกสค คือ  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบคุลากร  

            ทางการศึกษา 
 

สมศ  คือ   ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) 
 

สทศ  คือ   สถาบันทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติ  (องค์การมหาชน) 
 

สสวท คือ   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

              
          
         คุรุสภา  กับ  สกสค  มีเรื่องของการทุจริตกันภายในมากมาย เขาเลยใช้ ม .44  ส่ังให้ 
คณะกรรมการสองชุดน้ี พ้นต าแหน่งและให้ทีมบริหารระดับสูงของกระทรวงฯ เข้าไปน่ังแทน 
ดังน้ัน ภาษาพูดกันก็คือ สกสค และ คุรุสภา อยู่ในการจัดการ (ควบคุม) ของกระทรวงแล้วจ๊ะ  
ต้ังแต่เดือนเมษายน 2558  ดังน้ัน ประธาน 2 หน่วยน้ี ปัจจุบัน คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ 
 
 
         สมศ  โดนท่ีอดีตท่าน ผอ. สมศ  ถูก ม.44 ส่ังให้ระงับการปฏิบัติหน้าท่ีต้ังแต่วันท่ี 16 
พฤษภาคม 2559  จากน้ันในวันท่ี 13 ธันวาคม 2559 ส่ังให้ท่านพ้นจากต าแหน่งผู้อ านวยการ  
สมศ ไปโดยไม่มีความผิด แล้วให้สรรหาผู้อ่ืนมาเป็นผู้อ านวยการ สมศ แทนตามสมควรต่อไป 
 

 
        ข้อสอบเก่ียวกับองค์การมหาชน ก็มีออกอยู่พอสมควร เช่น 
  
ข้อใดต่อไปนี้ แตกต่างจากพวก     1. สทศ    2.  สมศ    3.  สพฐ     4.  คุรุสภา 

จงใจหลอกให้ตอบ คุรุสภา ซึ่งได้ผล ตอบผิดกันหลายคน ต้องตอบ สพฐ เพราะว่าเป็น 

ส่วนราชการระดับกรม ในกระทรวงฯ แต่ที่เหลืออีกสามตัวเลือกนั้นเป็นองค์การมหาชน 

บางทีก็ถามข้อใดต่อไปนี้เป็นองค์การมหาชน / ถาม คุรุสภา มีสถานะเป็นอะไร เป็นต้น 
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สรุปหน้าที่ของส่วนราชการหลักๆในกระทรวงศึกษาธิการ 
 

                                           ส  านกังานรฐัมนตรี  
    
 

                ส.ปลดัฯ          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 
  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 
 
 
 

ครุุ
สภา 

สกสค 

สทศ 
สมศ สสวท 
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         ดังน้ัน ในปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการจึงเหลือการบริหาร 4 แท่ง  
         เพราะได้มีการแยกงานส่วนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
        ออกไปจากกระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นงานของกระทรวงการอุดมฯ  
 

 
      ส  านกังานรฐัมนตรี 

 
    
                      สป.ศธ                   สกศ                    สพฐ                    สอศ                    
 

 
 

               แท่งงานส่วน        แท่งงานส่วน        แท่งงานส่วน       แท่งงานส่วน        
                ของปลัดฯ     ของสภาการศึกษา     ของการศึกษา     ของการอาชีวะ     
                                                              ข้ันพื้นฐาน 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
แต่ถ้าถามเรื่ององค์คณะบุคคล (หรือคณะบุคคล)  อันน้ีแหล่ะ มีโอกาสออกสอบจริงๆ  
เป็นภาษาทางการปรากฏชัดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (เมื่อก่อนมี 4 คณะ 
เพราะสมัยก่อนต้องนับ “คณะกรรมการการอุดมศึกษา” ด้วย แต่ตอนน้ีเหลือ 3 เอง) 
 
 
 

                   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 มาตรา 32  ระบุว่า  
   การจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงให้มีองค์กรหลักท่ีเป็นคณะบุคคลในรูปสภา หรือ 
   ในรูปคณะกรรมการ จ านวนสามองค์กร ได้แก่  สภาการศึกษา  คณะกรรมการการศึกษา 
   ขั้นพ้ืนฐานและคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นหรือให้ค าแนะน า 
   แก่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีและมีอ านาจหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 
 
คณะบุคคลในกระทรวงศึกษาธิการ มีก่ีคณะ (พระราชบัญญัติตัวก่อนหน้าน้ีตอบ 4) 
แต่ถ้าเป็นปัจจุบัน ตอบ 3 คณะ เพราะเมื่อก่อนมีคณะกรรมการการอุดมศึกษาด้วย 
แต่ปี 2562 เป็นต้นมา แยกงานอุดมศึกษาออกไปแล้ว จึงไม่นับ ก็เลยเหลือ 3 คณะ  
 
 
 

 ปลัดกระทรวงฯ             เลขาธิการสภาฯ            เลขาธิการ กพฐ          เลขาธิการ กอศ         
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แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 

  
 

1.  การเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการใด 
      ก.  คณะกรรมการคุรุสภา   ข.  คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา 
      ค.  คณะกรรมการสภาการศึกษา  ง.  คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
2.  ประธานคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา คือข้อใด 
      ก.  นายกรัฐมนตรี   ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
      ค.  ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงได้รับการแต่งต้ัง ง.  รองนายกรัฐมนตรีท่ีได้รับการแต่งต้ัง 
 
3.  ข้อใดมีหน้าท่ีในการประกันคุณภาพการศึกษา 
      ก.   คุรุสภา    ข.  สทศ   
      ค.   สมศ         ง.  สกสค 
 
4.  ข้อใดไม่ใช่องค์การมหาชนเก่ียวกับงานด้านการศึกษา 
      ก.  คุรุสภา    ข.  สสวท   
      ค.  สทศ         ง.  สพฐ  
 
5.   สทศ  ย่อมาจากอะไร 
       ก.  สถาบันทดสอบทางการศึกษา 
       ข.  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
       ค.  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
       ง   สถาบันการทดสอบด้านการศึกษาและพัฒนาการศึกษาแห่งประเทศไทย  
 
6.  สมศ  ย่อมาจากอะไร  
      ก.  ส านักงานประกันมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
      ข.  ส านักงานประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพการศึกษา 
      ค.  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
      ง.   ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)   
 
7.  ข้อใดเก่ียวข้องกับการจัดท าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
      ก.  คณะกรรมการคุรุสภา   ข.   คณะกรรมการสภาการศึกษา 
      ค.  คณะกรรมการสถานศึกษา      ง.   คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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8.  มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ประกาศโดยส่วนราชการใด 
      ก.  กระทรวงศึกษาธิการ    
      ข.  ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
      ค.  ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา  
      ง.  ส านักงานทดสอบการศึกษาแห่งชาติ 
 
9.  การสนับสนุนงานด้านการศึกษาและนโยบายการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
      ข้อใดท่ีเก่ียวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการมากท่ีสุด 
     ก.   แผนพัฒนาการศึกษาโดยอ้างอิงใช้แผนงานของสภาการศึกษา  
     ข.   โครงการทางการศึกษาต้องท าให้เหมือนกับกระทรวงศึกษาธิการ  
     ค.   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานและการพัฒนการศึกษา    
     ง.   การสนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษาจากงบพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
10.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับการก าหนดนโยบายการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
     ก.  ใช้นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
     ข.  ใช้นโยบายการศึกษาจากฝ่ายบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
     ค.  ใช้นโยบายทางการศึกษาโดยส านักการศึกษาแต่ละแห่งก าหนดข้ึนมา 
     ง.  ใช้นโยบายทางการศึกษาจากคณะกรรมการด้านการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
11.  ข้อใดหมายถึง การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 ก. งานสนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี 
             ประสิทธิภาพ 
 ข. งานส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคส่วนต่างๆสามารถจัดการศึกษาได้เหมาะสมและพัฒนา  
             ผู้เรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ 
 ค. งานท่ีไม่ใช่การสอนหลัก แต่เป็นงานสนับสนุนเก่ียวข้องให้ส่วนราชการอ่ืนๆสามารถ 
             ด าเนินงานเก่ียวเนื่องกับการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
 ง.  งานสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาสามารถด าเนินโครงการทางการ  
       ศึกษาได้ตามแผนงานและนโยบายท่ีก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
   เฉลยค าตอบ   1. ค      2. ก      3.  ค     4.  ง     5.  ค       6.  ง       
                     7. ง      8.  ก    9. ค    10. ข     
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12.   ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา  
         ก.  เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้รับบริการทางการศึกษาให้สมบูรณ์ 
  ข.  เพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  
              ให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิต 

ค.  เพื่อส่งเสริมกิจการพิเศษท่ีเป็นการสร้างความมั่นคงและประสานเครือข่ายทุกระดับ 
     ไปสู่การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ง.  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพตามหลักการ 
    ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
13.   ข้อใดไม่ใช่ ระเบียบเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาด้านงานธุรการ  
 ก. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 ข. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๑๗ 
 ค. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ง.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  
 
14.   การส ารวจข้อมูลประชากรก่อนวัยเรียน เป็นข้ันตอนของการส่งเสริมสนับสนุนการ 
       จัดการศึกษาตามงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาข้อใด 
         ก.  การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ข.   การจัดการศึกษาภาคบังคับ 
 ค. การจัดการศึกษาในระบบ   ง.   การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

 
11.  ก   12.  ง    13.  ง     14.  ข     

 
 
 
 

   เอกสารที่ทุกท่านก าลังได้อ่านฟรีๆน้ี 
   เป็นตัวอย่างของหนังสือเล่มสีเหลือง 
   น ามาให้อ่านเป็นความรู้ อีกทั้งใช้เป็น 
   แนวทางในการพิจารณาเน้ือหาตา่งๆ 
   ส าหรับผู้สนใจซ้ือต าราเล่มน้ีก็นต่อไป  
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พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มีการแก้ไข  
ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2547 ประกาศใช้ 23 ธันวาคม 2547 
ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2551 ประกาศใช้ 20 กุมภาพันธ์ 2551 
ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2553 ประกาศใช้ 22 กรกฎาคม 2553 
ฉบับท่ี 4 พ.ศ.2562 ประกาศใช้ 5 เมษายน 2562 
 

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

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

  

เป็นกรรมการชุดส าคัญของ กลุ่มสอบครู สพฐ  เมื่อก่อนน้ี ก.ค.ศ. จะมีท้ังหมด 31 คน  
  แต่ต้นปี 2560 มีค าส่ังเปล่ียนแปลงออกมา ท าให้จ านวนกรรมการ ก.ค.ศ. ลดลงกว่าครึ่งเลย 
  ประธาน  ก.ค.ศ. คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (เผ่ือมีข้อสอบถามประเด็นน้ี)  
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ผู้ท่ีจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอายุ 
ไม่ต่ ากว่า 18 ปี บริบูรณ์  อันน้ีเป็นประเด็นในเรื่องคุณสมบัติท่ีระบุไว้ใน 
กฎเกณฑ์ผู้มีสิทธิเข้ารับราชการครู (มาตรา 30) ซ่ึงเป็นเกณฑ์ท่ีออกโดย 
คณะกรรมการฝ่ังทาง  ก.ค.ศ. (งานบริหารบุคคล) 
 
ขณะท่ี ผู้ท่ีจะขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีอายุไม่ต่ ากว่า 
20 ปีบริบูรณ์ อันน้ีเป็นข้อระบุเก่ียวกับมาตรฐานวิชาชีพ หรือผู้ท่ีมีสิทธิขอ 
รับใบอนุญาตฯ เก่ียวกับวิชาชีพควบคุม เป็นกฏเกณฑ์ท่ีออกโดยฝ่ังทีมจาก  
คุรุสภา (เรื่องของการประกอบวิชาชีพควบคุม ไม่ใช่เรื่องการรับราชการ)  

 
 

 
ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มี 3 ประเภท 
1. ต าแหน่งซ่ึงมีหน้าท่ีเป็นผู้สอนในหน่วยงานทางการศึกษา 

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

 
2. ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา 

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

 
3. ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

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

 
 
 

         วิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มี 4 วิทยฐานะ 
1. ช านาญการ  3,500 บาท 
2. ช านาญการพิเศษ  5,600 บาท 
3. เช่ียวชาญ   9,900 บาท 
4. เช่ียวชาญพิเศษ  13,000 บาท และ 15,600 บาท 
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    เพ่ิมเติมเก่ียวกับโทษทางวินัย 
 

(1) ผู้ใดถูกลงโทษปลดออก ให้ผู้น้ันมีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญเสมือนว่าเป็นผู้ลาออก
จากราชการ 

(2) ในกรณีท่ีกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงต้องลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ถ้ามีเหตุอัน
ควรลดหย่อนผ่อนโทษห้ามมิให้ลดโทษต่ ากว่าปลดออก 

(3) กรณีท่ีกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาส่ังลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน
หรือลดข้ันเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะน ามา
ประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ส าหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระท าผิด
วินัยเล็กน้อย หรือมีเหตุอันควรลดหย่อนซ่ึงยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน  ในกรณี
กระท าผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยให้ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือ
ว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ 

 

 
ความผิดลหุโทษ   หมายถึง ความผิดท่ีระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท  
  หรือท้ังจ าท้ังปรับ  (ตัวเลข 1,000 บาท ปัจจุบันให้เป็นตัวเลข 10,000 บาท) 
 

  (มีค าส่ังกฎหมายใหม่ออกมาเพิ่มเติมปรับแก้ไขจาก พ.ร.บ. ท่ีเรื่องความผิด 
   ลหุโทษว่า ปรับไม่เกิน 1,000 บาท แก้ให้เป็น ปรับไม่เกิน 10,000 บาท)   
 

  
ทอดท้ิงหน้าท่ีราชการ หมายถึง อยู่ในสถานท่ีราชการแต่ไม่สนใจ ไม่ปฏิบัติราชการตามหน้าท่ี 
 
ละท้ิงราชการ หมายถึง  ไม่อยู่ปฏิบัติราชการตามหน้าท่ี  (แม้จะมาเซ็นช่ือแล้วออกนอกบริเวณ 
              ก็ถือว่าเป็นการละท้ิงราชการ 

 
ความผิดท่ีปรากฏชัดแจ้ง ไม่ต้องสอบสวน 
 

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

2. ความผิดร้ายแรง 
 - ศาลพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก หรือ หนักกว่าจ าคุก 
 - กระท าความผิดวินัยร้ายแรง แล้วท าหนังสือสารภาพต่อผู้บังคับบัญชา 
 - ขาดราชการติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันควร 
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       มาถึงพล๊อตส าคัญและประเด็นข้อสอบหลักแล้วละ  โทษทางวินัยข้าราชการ 
 
 
การลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สถานโทษ 5 สถาน เมื่อพิจารณาความผิดและส่ังลงโทษแล้วจะถูกลงโทษดังต่อไปน้ี 
 
อย่างไม่ร้ายแรง 1. ภาคทัณฑ์        

2. ตัดเงินเดือน 
   3. ลดเงินเดือน  (เปล่ียนมาจากการลดข้ันเงินเดือน / เพิ่งเปล่ียนแปลง) 
 
อย่างร้ายแรง  4. ปลดออก        ให้ออกจากราชการ ไม่เป็นการลงโทษทางวินัย 

5. ไล่ออก            แต่ให้ออกเพราะมีเหตุพึงให้ออก               
 
 
         ดังน้ัน ข้อสอบก็ไม่ได้ถามอะไรยากเลย  เช่น 
 
 ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยข้าราชการ   ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัย 

ก. ปลดออก      ก. ภาคทัณฑ์ 
ข. ไล่ออก      ข. ตัดเงินเดือน 
ค. ให้ออก      ค. ปลดออก 
ง. ภาคทัณฑ์       ง.  ท าทัณฑ์บน 

 
         เฉลย  ค  ให้ออก (ไม่ใช่โทษทางวินัย)   เฉลย ง  ท าทัณฑ์บน (ไม่ใช่) 
 
 
       เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีมูลเหตุให้กล่าวหาว่าท าผิดวินัยก็ต้องมีการ
สอบสวนกันซ่ึงเรื่องท่ีว่าน้ัน จะจริงเท็จประการใดหรือเปล่าก็ไม่รู้ มันก็ต้องมีการสอบสวนดูก่อน 
 
กรณีได้กรรมการสอบสวนแล้ว ก็พิจารณาสอบสวนต่างๆ ถ้าไม่ผิดก็คือไม่ผิด (รอดตัว)  
แต่ถ้าผิดละ จะยังไงต่อไป เขาก็ส่ังลงโทษไง ตามท่ีกรรมการพิจารณาว่าควรโดนอะไร  
 
ผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  ก็จะโดน    ภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  ลดเงินเดือน (อย่างใดอย่างหน่ึง)  
ผิดวินัยอย่างร้ายแรง     ต้องโดน    ปลดออก หรือ ไล่ออก  (อย่างใดอย่างหน่ึง)  
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ท าไมนักวิชาการศึกษาต้องสอบกฎหมายตัวน้ี “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547” 
เพราะหลายท้องถ่ิน นักวิชาการศึกษา จ าเป็นต้องไปท างานเก่ียวกับระบบเงินเดือนและวิทยฐานะ 
รวมถึงวินัยต่างๆให้ครูสังกัด อปท ท่ีตนท างานอยู่น่ันเอง จึงต้องมีฐานความรู้เก่ียวกับงานท่ีปฏิบัติ 
 
 
 

1. ใครท าหน้าท่ีเป็นประธานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
     ก. เลขาธิการ ก.ค.ศ.    ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
     ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ง. ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้รับการคัดเลือก 

 
2. บุคคลใดไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเน่ืองจากไม่ใช่บุคลากรวิชาชีพ 
     ก. ข้าราชการครู                         ข. ศึกษานิเทศก์ 
     ค. ผู้อ านวยการสถานศึกษา     ง. อาจารย์ 
 
3. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย 
     ก. เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลา 2 ปี  
 ข. มีคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
 ค. ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นประธานการประเมิน 
     ง. กรณีไม่ผ่านการประเมินให้ส่ังให้ออกจากราชการทันที 
 
4.    ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ก.  ต าแหน่งครูผู้ช่วยยังไม่ถูกจัดว่าเป็นวิชาชีพควบคุมทางการศึกษา 
 ข.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
 ค.  ครูมีวิทยฐานะสูงสุด คือ ครูช านาญการพิเศษ ได้รับอันดับเงินเดือน คศ5 
 ง.  คุรุสภาท าหน้าท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ระเบียบ วินัย ข้าราชการ 
 
5. ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

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

6.  ประเภทต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีก่ีประเภท 
      ก. 2 ประเภท              ข. 3 ประเภท         ค. 4 ประเภท          ง. 5 ประเภท 
 
 

แนวข้อสอบส าหรับทบทวนและฝึกฝน 
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7.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้จะเข้ารับราชการครูได้ต้องมีอายุก่ีปี 
     ก. ไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์   ข. ไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
     ค. ไม่ต่ ากว่า 21 ปีบริบูรณ์   ง. ไม่ต่ ากว่า 22 ปีบริบูรณ์ 
 
8. ผู้มีสิทธิ์บรรจุเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีอายุก่ีปี 
     ก. ไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์   ข. ไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
     ค. ไม่ต่ ากว่า 21 ปีบริบูรณ์   ง. ไม่ต่ ากว่า 22 ปีบริบูรณ์ 
 
9. การละท้ิงหน้าท่ีราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรติดต่อก่ีวันเป็นความผิดวินัยร้ายแรง 
   ก. 7 วัน          ข. 15 วัน    ค. 20 วัน        ง. 30 วัน 
 
10. ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ก.  ภาคทัณฑ์           ข. ตัดเงินเดือน     ค.  ให้ออก       ง. ไล่ออก 

 
 

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

 

  หนังสือเล่มน้ีจัดจ าหน่ายมาต้ังแต่การสอบปี 57 / 60 / 62 พัฒนา อัพเดตมาทุกครั้ง ช่วยคน  
                                                                        บรรจุมาแล้วนับไม่ถ้วน รุ่นต่อรุ่น        
                                                                        เล่มน้ีคือเล่มอ่านปี 59 สอบปี 60  
                                                                                        บรรจุไปแล้วและได้ 
                                                                                        แนะน าเพื่อนเพื่อมา 
                                                                                        ซ้ืออ่านสอบปี 2564  
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ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ 
การศึกษาพิเศษ  การศึกษาตามอัธยาศัย 

 
 

ได้มีการสรุป และอธิบายไว้ละเอียดแล้วในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมายต่างๆท่ีศึกษามา 
ข้อสอบจะถามถึงประเด็นพื้นฐานความรู้เหล่าน้ัน เช่น การจัดการศึกษาพิเศษดังเคยได้ 
ยกตัวอย่างข้อสอบจริงให้ดูในหน้าก่อนๆน้ัน หรือการท่ีถามเก่ียวกับครูการศึกษาพิเศษ 

 
 เช่น   ครูการศึกษาพิเศษ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนก่ีบาท 

ตอบ 2,500 บาท ต่อเดือน 
 
 

ดูตัวอย่างแนวข้อสอบและทบทวนส าหรับความรู้ในงานท้ังส่ีประเด็นดังกล่าวมา 
1.  ในระบบ / 2. นอกระบบ / 3. การศึกษาพิเศษ / 4. การศึกษาตามอัธยาศัย 

 
 
 
   1. การศึกษาตลอดชีวิตเป็นการศึกษาท่ีเกิดจากการผสมผสานระหว่างข้อใด  
   ก. การศึกษาในระบบและนอกระบบ 
   ข. การศึกษาในระบบ ก่ึงระบบ และนอกระบบ 
   ค. การศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
   ง. การศึกษาในระบบ ก่ึงระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
 
   2.  E.Q. ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีควรพัฒนาให้แก่เด็ก ในการจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ 
       ชีวิตได้อย่างต่อเน่ืองตลอด ข้อใดหมายถึง E.Q. 
   ก. ความสามารถในการท่ีจะวางแผน และจัดการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ส าเร็จ 
   ข. ความสามารถในการจัดการ และพัฒนาชีวิตให้บรรจุเป้าหมายท่ีวางไว้ได้ 
   ค. ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ และสติให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ 
   ง. ความสามารถในการจัดการควบคุมอารมณ์ พัฒนาอารมณ์ให้ด าเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์ 
      และมีความสุข 
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3. เด็ก หมายความว่าอะไร 
     ก. บุคคลซ่ึงมีอายุต่ ากว่า 12 ปีบริบูรณ์              ข. บุคคลซ่ึงมีอายุต่ ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ 
     ค. บุคคลซ่ึงมีอายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์             ง. บุคคลซ่ึงมีอายุต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
 
4. ผู้บกพร่องทางสติปัญญาจะแสดงอาการออกมาก่อนอายุเท่าไร 
     ก.  8 ปี      ข.  15 ปี 
     ค. 18 ปี      ง.  20 ปี 
 
5. เด็กท่ีต้องได้รับการศึกษาพิเศษ ให้มีอัตราส่วนของครูและเด็กประถมและมัธยม ตามข้อใด 
     ก.  ประถม  1 : 20  ส่วน  มัธยม 1 : 25  ข. ประถม  1 : 25  ส่วน  มัธยม 1 : 20 
     ค.  ประถม  1 : 40  ส่วน  มัธยม 1 : 30  ง. ประถม  1 : 30  ส่วน  มัธยม 1 : 40 
 
6.  IEP หมายถึงข้อใด 
     ก. แผนพัฒนาสมรรถนะตนเอง   ข. แผนการสอนเฉพาะบุคคล 
     ค. แผนการจัดการศึกษารายบุคคล  ง. รายงานการประเมินตนเอง 
 
7.  IEP ต้องปรับปรุงแก้ไขทุกๆก่ีปี 
      ก. ทุกปี      ข. ทุกสองปี 
      ค. ทุกสามปี     ง. ทุกห้าปี 
 
8. ออทิสติกเป็นความผิดปกติทางใด 
     ก.  บุคคลท่ีบกพร่องทางสติปัญญา   ข.  บุคคลท่ีระบบสมองท างานผิดปกติ  
     ค.  บุคคลท่ีมีการเรียนรู้ช้า     ง.  บุคคลท่ีมีกระบวนการคิดไม่ปกติ 
 
9. ครูการศึกษาพิเศษมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษเดือนละเท่าใด 
     ก.  1,000 บาท ต่อเดือน    ข.  2,000 บาท ต่อเดือน 
     ค.  2,500 บาท ต่อเดือน    ง.  3,000 บาท ต่อเดือน 
 
     เฉลย  1. ค  2. ง  3. ค  4. ค  5. ข  6. ค  7. ก   8. ข  9. ค   
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การศึกษาพิเศษ  
 

    เป็นงานท่ีอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการ (สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน)  
    
            โดยมีส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นส านักงานในสังกัดของ สพฐ  
 
          การศึกษาพิเศษ หมายถึง การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษ ได้แก่  
สองกลุ่มใหญ่ๆ คือหน่ึงกลุ่มเด็กท่ีมีลักษณะทางความสามารถสูง มีความเป็นเลิศทางสติปัญญา 
เรียกโดยท่ัว ๆ ไปว่า “เด็กปัญญาเลิศ”  กับอีกกลุ่ม คือ เด็กท่ีมีความบกพร่องต่างๆ 
 

        เด็กปัญญาเลิศ  (Gifted Child)  คือ เด็กมีความสามารถทางสติปัญญา  มคีวามถนัด  
เฉพาะทางสูงกว่าเด็กในวัยเดียวกัน  พัฒนาการทางร่างกายและจิตใจสูงกว่าเด็กในวัยเดียวกัน 
เรียนรู้ส่ิงต่างๆได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย อยากรู้อยากเห็นอย่างจริงจัง ชอบซักถาม มีเหตุผล 
ในการแก้ปัญหา การใช้สามัญส านึก  จดจ าได้รวดเร็วและแม่นย า มีความรู้ ใช้ค าศัพท์เกินวัย  
มีความคิดสร้างสรรค์  ต่ืนตัว  กระตือรือร้น  ช่างสังเกต  เฉียบแหลม ว่องไว  เป็นต้น  
 
 กลุ่มเด็กท่ีมีลักษณะทางความบกพร่อง  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา   

เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน   
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสายตา   
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ   
เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้   
เด็กท่ีมีปัญหาทางด้านอารมณ์และสังคม   
เด็กท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรม   
เด็กท่ีเป็นบุคคลออทิศติก 
เด็กพิการซ้ าซ้อน   

 

 
       เน่ืองจากเด็กกลุ่มพิเศษเหล่าน้ีจะไม่สามารถได้รับประโยชน์อย่างเต็มท่ีจากการศึกษา  
จัดการศึกษาแบบเดียวกันกับเด็กปกติ ดังน้ัน  การศึกษาพิเศษจึงมีความจ าเป็นต่อการจัด-
การศึกษาแก่เด็กกลุ่มพิเศษดังกล่าว  โดยการจัดการศึกษาพิเศษได้รวมถึงด้านกระบวนการ  
สอน วิธีการสอน เน้ือหาวิชา หลักสูตร เครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนท่ี
สนองตอบต่อความสามารถ และความต้องการของเด็กพิเศษเป็นรายบุคคล 
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   ข้อมูลควรรู้    ข้อสอบนักวิชาการศึกษา  มีออกรายละเอียดปลีกย่อยความพิการด้วย  

                            (เคยออกจริง) บางปีก็ไม่ออก บางปีก็ออกมาถึง 3 – 4 ข้อเลยนะ  เช่น 
 
 
         บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นในระดับท่ีไม่สามารถรับรู้เรื่องแสงได้  
         คือข้อใด 
         ก.  คนตาบอด    ข.  คนตาพร่ามัว 
         ค.  คนเห็นเลือนราง   ง.  คนตามืดมิด 
 
          เฉลย  ก.  การไม่สามารถรับรู้เรื่องแสง เป็น นิยามของคนตาบอด  
   
 
 
          คนเห็นเลือนราง คือ บุคคลท่ีสูญเสียการเห็น แต่วัดความชัดเจนของสายตา 
          เมื่อแก้ไขแล้วอยู่ในระดับใด  
          ก. 50 / 50    ข.  30 / 70 
          ค. 40 / 60    ง.  20 / 70 
 
         เฉลย  ง.  จะเป็น 20 / 70  หรือเรียกว่าเป็น  6 ส่วน 18  
    
 
     
         คนหูหนวก หมายถึงบุคคลท่ีสูญเสียการได้ยินระดับใด  
         ก.   50 เดซิเบล   ข.  75  เดซิเบล 
         ค.   80 เดซิเบล   ง.  90  เดซิเบล 
 
         เฉลย  ง. 90 เดซิเบล (หูหนวก) 
          ถ้าจะเอาถูกต้องแบบจริงๆต้องเป็นสูญเสีย 90 เดซิเบล ขึ้นไป) 
          แต่หากเป็น “หูตึง” จะระดับ 90 เดซิเบลลงมาถึง 26 เดซิเบล  
 
 
       ข้อสอบพวกน้ีเคยออกจริง  แต่ก็ไม่ได้แปลว่า รอบน้ี ครั้งน้ี จะออกอีก หรืออาจ 
       ออกรายละเอียดปลีกย่อยอ่ืนๆก็ได้ (แล้วแต่กรรมการผู้ออกสอบ)  ดังน้ัน ผู้อ่าน 
       ควรศึกษาข้อมูลต่างๆให้ดีมากท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได้  แต่บางทีป้ีน้ีอาจไม่ออกก็ได้ 
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      บุคคลพิการซ้อน หรือผู้พิการซ้ าซ้อน น่ีก็ออกบ่อยพอสมควร  
      มักถามถึงนิยามของความพิการซ้อน  ตอบ บุคคลท่ีมีความพิการมากกว่าหน่ึงอย่างข้ึนไป 
      หรือคนท่ีมีความพิการต้ังแต่ 2 อย่างข้ึนไปน่ันแหล่ะ ในตัวคนๆเดียว   
 
 

      บุคคลออทิสติก  ก็เคยมีข้อสอบออกอยู่ประปราย  
      ข้อสอบถามว่า   บุคคลออทิสติกหมายถึงบุคคลท่ีมีความบกพร่องด้านใด 
                          ก.  บกพร่องทางสติปัญญา       ข.   บกพร่องทางการเรียนรู้ 
                          ค.  บกพร่องทางสมอง              ง.   บกพร่องทางด้านพัฒนาการ 
 

      “ผู้ท่ีพบความผิดปกติของการท างานทางสมอง ส่งผลต่อความบกพร่องในด้านพัฒนาการ”  
 

 
           ข้อน้ีเขาถามเก่ียวกับการบกพร่อง ท่ีจริงต้อง ตอบ ง. “พัฒนาการ” บกพร่องในทาง 
           พัฒนาการด้านต่างๆอันเกิดจากความผิดปกติของการท างานท่ีสมองบางส่วนน่ันเอง 
  
 

 แต่ข้อน้ีเห็นมีการเฉลยบนเพจบางเพจ ได้กล่าวว่า “บกพร่องทางสมอง” ไม่ถูกต้องนะ 
เป็นการคิดและนิยามกันไปเองว่าน่าจะตอบแบบน้ี  แต่เราต้องตอบแบบทางการหรือหลักการ
โดย“ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทาง
การศึกษา พ.ศ.2552”  ได้ก าหนดนิยามหลักเกณฑ์ของบุคคลออทิสติกเอาไว้ว่า  
 
         บุคคลออทิสติก  ได้แก่ บุคคลท่ีมีความผิดปกติของระบบการท างานของสมองบางส่วน 
ซ่ึงส่งผลต่อความบกพร่องทางพัฒนาการด้านภาษา ด้านสังคมและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
และมีข้อจ ากัดด้านพฤติกรรม หรือมีความสนใจจ ากัดเฉพาะเรื่องใดเรื่องหน่ึง โดยความ
ผิดปกติน้ันค้นพบได้ก่อนอายุ ๓๐ เดือน 
 

 กล่าวคือ ไม่ได้บกพร่องทางสมอง (ถ้าตอบตามเอกสารทางราชการ อย่างเป็นทางการ)  
แต่เขาบกพร่องในด้านพัฒนาการต่างๆ เพราะว่าสมองบางส่วนของเด็กคนน้ันๆท างานผิดปกติ 
 
  ถาม ผิดปกติส่วนใด  ตอบ สมองผิดปกติ    /   บกพร่องทางใด ตอบ พัฒนาการบกพร่อง 
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จุดประสงค์หลักของการแจกฟรี ก็คือ 1. ให้ผู้สนใจซ้ือ เพราะเราเป็นหน่วยงานธุรกิจการศึกษา
จดทะเบียนพาณิชย์ ด้านการด าเนินการทางการศึกษา อย่างถูกต้องตามทะเบียน ช่ือทะเบียน
ส่งเสริมธุรกิจการศึกษา ก็คือ “ขายของ” น่ันแหล่ะ จึงให้ผู้อ่านได้มีโอกาสศึกษา ลองดูตัวอย่าง  
ศึกษา อ่าน พิจารณาด้วยตัวเอง การได้พิจารณารวมๆถึงจ านวนขนาดน้ี เพียงพอท่ีจะให้ผู้สนใจ 
ตัดสินใจได้ว่า “เหมาะกับตัวเองท่ีจะซ้ือไปอ่านเพื่อเตรียมสอบดีหรือไม่” น่ันเอง 
 

         2.  เผยแพร่ข้อมูล ความรู้ท่ีน่าสนใจ เป็นพื้นฐานให้คนมากมาย ได้มีโอกาศึกษา มีอะไร
น่ารู้มากมายใน 60 หน้า โดยประมาณน้ี แบบฟรีๆ มีแนวข้อสอบ พร้อมมีเฉลยให้เป็นตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     มีรีวิลล์มากมายในแวดวงการจ าหน่ายอะไรๆเตรียมสอบทุกท่านควรมีโอกาสได้ “พิจารณา” 
    ด้วยตัวท่านเอง มากกว่าการไปดูรีวิลล์จากคนน้ัน คนน้ี ส่ิงส าคัญท่ีสุดน่ันคือการได้มาศึกษา 
    ได้พิจารณาเองอย่างถึงพร้อมด้วยข้อมูลท่ีเพียงพอคงจะช่วยให้ผู้ด าเนินการต่างๆมีทางเลือก 
    และแนวทางได้อย่างเหมาะสม จึงได้แจกไฟล์ ฟรี ชุดน้ี และคงมีประโยชน์ตามสมควรต่อไป  

 

เอกสารอ่านประมาณ 60 หน้าน้ี แจกฟรี  มีประโยชน์ 
 


