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Intro

	 บทนำ� 3

บทนำ�

นักวิช�ก�รศึกษ�ปฏิบัติก�ร สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลักษณะง�นโดยทั่วไป

ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ ตามที่ได้รับ 

มอบหมาย ดังนี้ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการศึกษา โดยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผน การแนะแนว

การศกึษาและอาชพี เพือ่การจดัการศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รวมถงึการศกึษาวเิคราะห์ วจิยั

หลกัสูตร การสร้างและพัฒนาหลักสูตรของวิชาการต่างๆ ในความรบัผดิชอบของทางราชการ การวิเคราะห์ 

วิจัย การพัฒนาหนังสือและแบบเรียน การวางแผนการศึกษา การจัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา จัดทำา

มาตรฐานสถานศึกษา ตลอดจนการให้หรือจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี ศึกษา วิเคราะห์ 

วิจัย ทำาความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาและส่งเสริมการวิจัยการศึกษา การวางแผน 

โครงการสำารวจเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษา ติดตาม ประเมินผล  

ดำาเนินการและแก้ไขปัญหาขัดข้องต่างๆ ในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการวิเคราะห์ วิจัยและเสนอแนะ 

การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลักการระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางพิจารณาเรื่องต่างๆ ฝึกอบรมและ

ให้คำาปรึกษาแนะนำาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ  

เกีย่วกบังานในหน้าที ่เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการต่างๆ ตามทีไ่ด้รบัแต่งตัง้ เข้าร่วมประชุมในการกำาหนด

นโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด นอกจากน้ันยังทำาหน้าที่จัดทำาแผนและระบบสารสนเทศ 

งานการเจ้าหน้าที ่งานการศกึษาปฐมวยัและการศึกษาขัน้พืน้ฐาน งานบรหิารโรงเรยีน งานบรหิารวชิาการ 

งานการศกึษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมศาสนา ศลิปะและวฒันธรรม 

และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ชื่อตำ�แหน่งในส�ยง�นและระดับตำ�แหน่ง
yXนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ

yXนักวิชาการศึกษา ระดับชำานาญการ 

yXนักวิชาการศึกษา ระดับชำานาญการพิเศษ 

yXนักวิชาการศึกษา ระดับเชี่ยวชาญ
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DLA

หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำางาน ปฏิบัติงาน

เกีย่วกบังานด้านการศกึษา ภายใต้การกำากบั แนะนำา ตรวจสอบ และปฏบิตังิานอืน่ตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 1. ด้�นก�รปฏิบัติก�ร

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนางานด้าน 

การศกึษาทัง้ในระบบ นอกระบบ การศกึษาพเิศษ การศกึษาตามอธัยาศยัและท่ีเก่ียวข้อง 

1.2 ศึกษา วเิคราะห์ วจิยัเบือ้งต้น เพ่ือประกอบการจดัทำาข้อเสนอนโยบาย แผน มาตรฐาน

การศกึษา หลักสูตร แบบเรยีน ตำารา สือ่การเรยีนการสอน สือ่การศกึษา การผลติและ

พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

1.3 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง การยุบรวมสถานศึกษาเพื่อประกอบการ

พิจารณาจัดตั้ง หรือยุบสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.4 จัดทำาแผนงาน/โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะ

และวัฒนธรรม 

1.5 ร่วมวางแผนอัตรากำาลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ 

กำาหนด เพ่ือให้ได้บคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถตรงตามความต้องการของสถานศกึษา 

และเพียงพอต่อการจัดการศึกษา 

1.6 ดำาเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียน เอกสารด้านการศึกษา และทะเบียนประวัติครูและ

บคุลากรทางการศกึษา รวมทัง้ปรบัปรงุให้ทนัสมยั เพือ่เป็นหลักฐานอ้างอิงและให้การ

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

1.7 ส่งเสรมิสนบัสนนุการจดัการศกึษา ทัง้ในระบบ นอกระบบ การศกึษาพเิศษ การศกึษา

ตามอัธยาศัย เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน 

1.8 ติดตาม ประเมินผลการดำาเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 

เพื่อพัฒนางานด้านการศึกษา 

1.9 ตรวจสอบความถกูต้อง เรยีบร้อยของผลงานทางวิชาการของครหูรอืบคุลากรทางการ

ศึกษา เพื่อเสนอขอประเมินวิทยฐานะของครูและบุคลากร 

1.10 ประสานและร่วมดำาเนินการเรื่องการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน หรือ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างๆ เพื่อสร้างขวัญกำาลังใจและความก้าวหน้าให้กับครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 

1.11 ประสาน ส่งเสริมสนบัสนนุด้านการศกึษา และการจดัสรรพสัดอุุปกรณ์หรอืงบประมาณ

สนับสนุนโรงเรียน เช่น งานอาหารกลางวัน อาหารเสริม นม คอมพิวเตอร์ กิจกรรม

สันทนาการ ฯลฯ เพื่อให้เด็กๆ ในพื้นที่ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมและเกิดการพัฒนา

ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
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คุณสมบัติเฉพ�ะสำ�หรับตำ�แหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 1. ได้รับปรญิญาตรหีรอืคณุวฒุอิย่างอืน่ทีเ่ทยีบได้ในระดบัเดยีวกนั ในสาขาวชิาหรอืทางการศกึษา 

ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและ

แต่งตั้งเป็นพนักงานครูหรือข้าราชการครูได้

 2. ได้รับปรญิญาโทหรอืคุณวฒุอิย่างอืน่ทีเ่ทยีบได้ในระดบัเดยีวกนั ในสาขาวชิาหรอืทางการศกึษา 

ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและ

แต่งตั้งเป็นพนักงานครูหรือข้าราชการครูได้ 

 3. ได้รบัปรญิญาเอกหรอืคณุวฒุอิย่างอ่ืนทีเ่ทยีบได้ในระดบัเดยีวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการศกึษา 

ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและ

แต่งตั้งเป็นพนักงานครูหรือข้าราชการครูได้ 

คว�มรู้คว�มส�ม�รถที่ต้องก�ร
 1. คว�มรู้ที่จำ�เป็นประจำ�ส�ยง�น ประกอบด้วย

1.1 ความรู้ที่จำาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)  

1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)   

1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำาริของในหลวงรัชกาลที่ 9

1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้   

1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร   

1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ   

1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน   

1.8 ความรู้เรื่องการจัดทำาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์   

1.9 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ   

 2. ทักษะที่จำ�เป็นประจำ�ส�ยง�น ประกอบด้วย 

2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล   

2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์   

2.3 ทักษะการประสานงาน   

2.4 ทักษะการบริหารโครงการ   

2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนำาเสนอ และถ่ายทอดความรู้   

2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน   

2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ   
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Chapter

1
กฎหม�ยก�รศึกษ�

กฎหมายเป็นสิง่สำาคญัทีน่กัวิชาการศกึษาต้องรูเ้พือ่ให้สามารถปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบต่างๆ ได้อย่าง

ถูกต้อง โดยปกตินั้นกฎหมายจะเรียงลำาดับตามความสำาคัญ ดังนี้

 1. รัฐธรรมนูญ-พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 10 ฉบับ

 2. พระราชบัญญัติ

 3. พระราชกำาหนด

 4. พระราชกฤษฎีกา

 5. กฎกระทรวง/กฎ ก.พ./กฎ ก.ค.ศ.

 6. ประกาศกระทรวง

 7. ระเบียบ

ประเด็นสำาคัญของกฎหมายแต่ละฉบับที่นักวิชาการศึกษาต้องรู้ สรุปได้ดังนี้

 1. ผูร้กัษ�ก�รในกฎหม�ยแต่ละฉบบั กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการศกึษาโดยตรงจะมรีฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาการ เช่น

yXพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

yXพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551

yXพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

yXพระราชบญัญตักิารจดัการศกึษาสำาหรบัคนพกิาร พ.ศ. 2551 (มรีฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพิ่มอีก 1 กระทรวง)

 2. คณะกรรมก�รที่สำ�คัญในกฎหม�ยแต่ละฉบับ ต้องรู้องค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ของ 

คณะกรรมการนั้นๆ ส่งผลไปถึงเนื้อหาภายในกฎหมายแต่ละฉบับด้วย ดังนี้

2.1 พระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ พ.ศ. 2542 เป็นเรื่องทั่วๆ ไปเกี่ยวกับการศึกษา 

เช่น คำาศัพท์ทางการศกึษา ความมุง่หมาย หลกัการ รปูแบบการศกึษา การกระจายอำานาจ 

มีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นต้น

2.2 พระร�ชบญัญตัส่ิงเสรมิก�รศกึษ�นอกระบบและก�รศกึษ�ต�มอธัย�ศัย พ.ศ. 2551 

มคีณะกรรมการส่งเสรมิ สนบัสนนุ และประสานความร่วมมอืการศกึษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัย
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การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 

ความรู ้และคณุธรรม มจีรยิธรรมและวฒันธรรมในการดำารงชวีติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ได้อย่างมคีวามสขุ

คว�มมุ่งหม�ย
ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (เก่ง ดี มีสุข)

หลักก�รจัดก�รศึกษ�
มี 3 ประการ

 1. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำาหรับประชาชน

 2. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 3. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

สิทธิและหน�้ที่
บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดให้

อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาสำาหรับคนพิการ ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือ

พบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

การศึกษามี 3 รูปแบบ คือ  

 1. ก�รศึกษ�ในระบบ (Formal Education) เป็นการศึกษาในสถานศึกษาทั่วไป

 2. ก�รศึกษ�นอกระบบ (Non-Formal Education) เป็นการศึกษานอกสถานศึกษา

 3. ก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย (Informal Education) 

*สถานศึกษาอาจจัดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้ง 3 รูปแบบก็ได้

ก�รศึกษ�ตลอดชีวิต

1. การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. การศึกษาระดับอุดมศึกษา

ประถมศึกษา ตำ่ากว่าปริญญามัธยมศึกษา ปริญญาก่อนประถม
ศึกษา

ก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัยก�รศึกษ�นอกระบบ ก�รศึกษ�ในระบบ 

(มี 2 ระดับ)
การศึกษานอกสถานศึกษา 

หรือ กศน.
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ข้อควรคำ�นึงในก�รลงโทษท�งวินัย
 1. ความผิดทางวินัยไม่มีอายุความ 
 2. การลงโทษทางวินัยต้องดำาเนินการตามกระบวนการของกฎหมาย เช่น ต้องมีการสอบสวน 

ทางวนิยั กรณีทีเ่ป็นความผดิวินยัอย่างร้ายแรงต้องมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนแจ้ง 
ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบและให้โอกาสนำาพยาน 
เข้าสืบแก้ข้อกล่าวหา

 3. ผู้สั่งลงโทษต้องเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีอำานาจลงโทษได้
 4. สถานภาพการเป็นข้าราชการกรณีที่เป็นความผิดวินัยจะต้องเป็นการกระทำาในขณะที่เป็น

ข้าราชการแล้ว และขณะลงโทษจะต้องเป็นข้าราชการอยู่ กรณีถึงแก่กรรมไปแล้วจะลงโทษ
ทางวินัยไม่ได้ (ถูกแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระร�ชบัญญัติระเบียบข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กร

ท�งก�รศึกษ� (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562)

*ข้อสังเกต : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดซึ่งออกจากราชการอันมิใช่เพราะเหตุตาย มีกรณีถูก
กล่าวหาเป็นหนงัสอืก่อนออกจากราชการว่า ขณะรับราชการได้กระทำาหรอืละเว้นกระทำาการใดอันเป็นความผดิ
วินัยอย่างร้ายแรง หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญาก่อนออกจากราชการ ผู้มีอำานาจดำาเนินการ
ทางวินัยมีอำานาจดำาเนินการสืบสวนหรือพิจารณา ดำาเนินการทางวินัย และสั่งลงโทษต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยัง
มิได้ออกจากราชการแต่ต้องสั่งลงโทษภายในสามปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ

 5. การดำาเนินการระหว่างสอบสวนพิจารณาทางวินัย ได้แก่ การพักราชการ และการสั่งให้ออก
จากราชการไว้ก่อน

ก�รลงโทษท�งวินัย
 1. ทำาเป็นคำาสั่ง
 2. วิธีการออกคำาสั่งเป็นไปตามระเบียบ ก.ค.ศ. 
 3. ต้องสั่งลงโทษให้เหมาะสมกับความผิด 
 4. ต้องไม่เป็นการลงโทษโดยพยาบาท โดยอคติ โดยโทสะจริต หรือลงโทษผู้ที่ไม่มีความผิด 
 5. คำาสั่งลงโทษให้ระบุกรณีกระทำาผิดและมาตราที่ปรับบทความผิด 
 6. เหตุผลในการกำาหนดสถานโทษ 

อำ�น�จก�รลงโทษท�งวินัย
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำานาจการลงโทษภาคทณัฑ์ ตดัเงนิเดือน หรือลดเงนิเดอืน พ.ศ. 2561 ได้กำาหนดว่า 

ให้ผู้อำานวยการสถานศึกษาหรือตำาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้กระทำาผิดวินัยไม่ร้ายแรง มีอำานาจสั่งลงโทษได้ ดังต่อไปนี้
 1. ภาคทัณฑ์
 2. ตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละ 2 หรือร้อยละ 4 ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับในวันที่มี

คำาสั่งลงโทษเป็นเวลา 1 เดือน 2 เดือน หรือ 3 เดือน

C
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1
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ก�รฟ้องร้อง
ข้าราชการผู้ใดดำาเนินการอุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. แล้วไม่เป็นผล และเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม 

สามารถใช้สิทธิยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้ ถ้ามติศาลปกครองเป็นเช่นใด ให้ยึดตามคำาตัดสินของศาล 

ก�รร้องทุกข์

ใช้กรณีไม่เกีย่วกบัการถูกลงโทษ 
ทางวินัย เช่น
 ถูกกลั่นแกล้ง กล่าวหา ตั้ง 
กรรมการสอบสวน ร้องทกุข์ 
ต่อ กศจ.

 ถูกให้ออกจากราชการ  
ร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ.

ก�รอุทธรณ์

ใช้กรณีถูกลงโทษทางวินัย
 วนิยัไม่ร้ายแรงอทุธรณ์ต่อ 
กศจ.

 วินัยร้ายแรงอุทธรณ์ต่อ  
ก.ค.ศ. 

ภายใน 30 วัน นบัแต่ได้รับ 
คำาสั่งลงโทษ

ก�รฟ้องร้อง

ใช้กรณอีทุธรณ์แล้วไม่เป็นผล 
ข ้าราชการมี สิทธิฟ ้องต ่อ
ศาลปกครอง พิจารณาเป็น
อย่างไรให้ยึดตามคำาสั่งศาล
ปกครอง

ศาลปกครองประกอบด้วย
 ศาลปกครองชั้นต้น
 ศาลปกครองสูงสุด

*ข้อสังเกต : ข้อสอบถามว่าการยื่นอุทธรณ์ภายในเวลากี่วัน คำาตอบคือ 30 วัน

พระร�ชบัญญัติระเบียบข�้ร�ชก�รครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ� 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

โดยทีเ่ป็นการสมควรแก้ไขเพิม่เตมิกฎหมายว่าด้วยระเบยีบข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา 

26 ประกอบกับมาตรา 27 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำาได้โดยอาศัยอำานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

เหตุผลและความจำาเป็นในการจำากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้
เพ่ือเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศกึษา ซึง่การตราพระราชบญัญตัน้ีิสอดคล้องกบัเงือ่นไขทีบั่ญญัตไิว้ในมาตรา 26 ของรัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว

ม�ตร� 102 ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาผู้ใดซึง่ออกจากราชการอันมใิช่เพราะเหตุตาย  
มกีรณถีกูกล่าวหาเป็นหนงัสอืก่อนออกจากราชการว่า ขณะรบัราชการได้กระทำาหรอืละเว้นกระทำาการใด 
อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าเป็นการกล่าวหาต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือต่อผู้มีหน้าที่
สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเป็นการกล่าวหาของ 
ผูบ้งัคบับญัชาของผู้นัน้ หรือมกีรณีถกูฟ้องคดอีาญาหรอืต้องหาคดอีาญาก่อนออกจากราชการว่า ในขณะ
รบัราชการได้กระทำาความผดิอาญาอนัมใิช่เป็นความผดิทีไ่ด้กระทำาโดยประมาททีไ่ม่เกีย่วกบัราชการหรอื
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Chapter

5
หลักสูตรก�รสอน 
จิตวิทย�และก�รพัฒน�ผู้เรียน

ก�รพัฒน�หลักสูตร

คว�มหม�ยของหลักสูตร
หลักสูตร (Curriculum) คือ มวลประสบการณ์ แผนงานหรือโครงการที่จัดให้แก่ผู้เรียน เพื่อเป็น

แนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ต้องการ    

องค์ประกอบของหลักสูตร
เคอ (Kerr. 1976) ได้นำาเสนอองค์ประกอบของหลักสูตรไว้ 4 ส่วน ได้แก่  

 1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 2. เนื้อหาสาระ  

 3. ประสบการณ์การเรียน 

 4. การประเมินผล   

ท�บ� (Taba. 1962) ได้เสนอองค์ประกอบของหลักสูตรไว้ 4 ส่วน ประกอบด้วย 

 1. จุดมุ่งหมาย

 2. เนื้อหาสาระ 

 3. กิจกรรมและรูปแบบการเรียนการสอน

 4. การประเมินผล 

หลักสูตร

1. จุดมุ่งหมายหรือ

   วัตถุประสงค์

3. กิจกรรมกระบวนการ   

  จัดการเรียนรู้

2. เนื้อหาสาระ

4. การประเมินผล
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เตรียมสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ภาค ข สำาหรับสอบท้องถิ่นฯ108

DLA

หลักสูตรก�รศึกษ�ในประเทศไทย
ประเทศไทยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษาหลายครั้ง ดังนี้

พ.ศ. 2503  
 1. หลักสูตรประถมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2503 (ใช้เวลาเรียน 4 ปี)

 2. หลักสูตรประถมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2503 (ใช้เวลาเรียน 3 ปี)

 3. หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2503 (ม.ศ.1-2-3 ใช้เวลาเรียน 3 ปี)

 4. หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2503 (ม.ศ.4-5-6 ใช้เวลาเรียน 3 ปี)

พ.ศ. 2521
 1. หลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521

 2. หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521 

 3. หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 

พ.ศ. 2533
 1. หลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521 (ปรับปรุง พ.ศ. 2533)

 2. หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521 (ปรับปรุง พ.ศ. 2533)

 3. หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 (ปรับปรุง พ.ศ. 2533)

พ.ศ. 2544
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544

พ.ศ. 2551
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

กำ�หนดก�รใช้หลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น พ.ศ. 2551
ปีก�รศึกษ� 2552 ใช้ในโรงเรียนต้นแบบ ป.1-6, ม.1 และ ม.4

ปีก�รศึกษ� 2553 ใช้ในโรงเรียนต้นแบบ ป.1-6, ม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5 

 โรงเรียนทั่วไป ป.1-6, ม.1 และ ม.4

ปีก�รศึกษ� 2554 ใช้ในโรงเรียนต้นแบบทุกระดับชั้น

  โรงเรียนทั่วไป ป.1-6, ม.1, ม.2, ม.4, ม.5

ปีก�รศึกษ� 2555 ใช้ในโรงเรียนทุกระดับชั้น
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ก�รกำ�หนดตัวชี้วัด
ว 1.1 ป.1/2

 ป.1/2 หมายถึง ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ข้อที่ 2

 1.1 หมายถึง สาระที่ 1 มาตรฐานข้อที่ 1     

 ว หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

พ 1.1 ม.1/2

 ม.1/2 หมายถึง ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ข้อที่ 2

 1.1 หมายถึง สาระที่ 1 มาตรฐานข้อที่ 1     

 พ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ก�รกำ�หนดรหัสวิช�
มี 6 หลัก เช่น

yXค 11101 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาพื้นฐานลำาดับ 1

yXว 23101 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาพื้นฐานลำาดับ 1

yXพ 31102 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาพื้นฐานลำาดับ 2

หลักที่ 1 เป็นรหัสตัวอักษรแสดงกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ คือ

yXท หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

yXค หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

yXว หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

yXส หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

yXพ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

yXศ หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

yXง หมายถึง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

yXกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให้ใช้รหัสของแต่ละภาษาตามรายการ ดังนี้

ก หมายถึง ภาษาเกาหล ี ข หมายถึง ภาษาเขมร

จ หมายถึง ภาษาจีน ซ หมายถึง ภาษารัสเซีย

ญ หมายถึง ภาษาญี่ปุ่น ต หมายถึง ภาษาเวียดนาม

น หมายถึง ภาษาลาติน บ หมายถึง ภาษาบาลี

ป หมายถึง ภาษาสเปน ฝ หมายถึง ภาษาฝรั่งเศส

ม หมายถึง ภาษามลาย ู ย หมายถึง ภาษาเยอรมัน

ร หมายถึง ภาษาอาหรับ ล หมายถึง ภาษาลาว

อ หมายถึง ภาษาอังกฤษ ฮ หมายถึง ภาษาฮินดู

C
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เอกส�รหลักฐ�นท�งก�รศึกษ�
yXปพ.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ลาออกโรงเรียนทุกกรณี)           

กระทรวงศึกษาธิการ
ออกให้yXปพ.2 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาหรือประกาศนียบัตร (ม.3, ม.6)        

yXปพ.3 แบบรายงานผู้สำาเร็จการศึกษา (ป.6, ม.3, ม.6)      

yXปพ.4 แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์

yXปพ.5 แบบแสดงบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    สถานศึกษาออกเอง

yXปพ.6 แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล 

yXปพ.7 ใบรับรองผลการศึกษา 

yXปพ.8 ระเบียนสะสม     สถานศึกษาออกเอง

yXปพ.9 สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ 

เอกสารหลักฐานทางการศึกษา ได้แก่

 1. ระเบยีนแสดงผลก�รเรียน : ปพ.1 (Transcript) เป็นเอกสารบันทกึผลการเรยีนของผูเ้รยีน

ตามสาระการเรยีนรู้กลุม่วชิาและกจิกรรมต่างๆ ทีไ่ด้เรยีนในแต่ละระดบัช้ันของหลกัสตูรแกน

กลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน และหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาภาคบงัคบั เพือ่ใช้เป็นหลกัฐาน 

แสดงสถานภาพและความสำาเรจ็ในการศึกษาของผูเ้รยีนแต่ละคน นอกจากนีย้งัใช้เป็นหลกัฐาน 

ในการสมคัรเข้าศกึษาต่อ สมคัรทำางาน หรอืดำาเนนิการในเรือ่งอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องอกีด้วย กรณี

นักเรียนลาออก ย้ายสถานศึกษา หรือออกจากโรงเรียนทุกกรณีต้องใช้ ปพ.1

 2. หลกัฐ�นแสดงวฒุกิ�รศกึษ� : ปพ.2 (ใบประก�ศนยีบตัร) เป็นเอกสารทีส่ถานศกึษาออกให้ 

กับผู้สำาเร็จการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) และการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) เพื่อใช้เป็นหลักฐาน 

ในการแสดงระดับวุฒิการศึกษาของตนเองที่ได้เรียนจบมา นำาไปใช้ในการศึกษาหรือ 

การสมัครงาน 

 3. แบบร�ยง�นผู้สำ�เร็จก�รศึกษ� : ปพ.3 เป็นแบบรายงานรายชื่อและข้อมูลของผู้สำาเร็จการ 

ศกึษาภาคบงัคบัหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่ใช้เป็นหลกัฐานสำาหรับตรวจสอบ  

ยนืยนั และรบัรองว่าได้เรยีนจบในหลกัสตูรจรงิต่อเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและกระทรวงศกึษาธกิาร 

เป็นเอกสารระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานต้นสังกัด

 4. แบบแสดงผลก�รพฒัน�คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ : ปพ.4 เป็นเอกสารรายงานพฒันาการ 

ด้านคณุลักษณะของผู้เรียนเกีย่วกบัคณุธรรมจรยิธรรม ค่านยิม และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

ทีส่ถานศกึษากำาหนดขึน้เพือ่พฒันาผูเ้รยีนเป็นพเิศษ เพือ่การแก้ปัญหา หรอืสร้างเอกลกัษณ์

ให้ผู้เรียนตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา สถานศึกษาต้องจัดทำาเอกสารนี้ให้ผู้เรียนทุกๆ คน 

ควบคู่กับระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้เรียน เพื่อนำาไปใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณลักษณะ

ของผู้เรียนเพื่อประกอบในการสมัครศึกษาต่อหรือสมัครเข้าทำางาน
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Chapter

8
ง�นในตำ�แหน่งหน้�ที่
นักวิช�ก�รศึกษ�

กฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง

พระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ม�ตร� 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย 

จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ 

ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

ม�ตร� 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

ได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำาคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา

ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

ม�ตร� 26 วรรคหนึง่ ให้สถานศกึษาจดัการประเมนิผูเ้รยีนโดยพจิารณาจากพัฒนาการของผูเ้รยีน  

ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่ไปในกระบวน 

การเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา

พระร�ชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
รัฐมีหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือเด็กและครอบครัวให้อยู่ในสภาพที่มีมาตรฐานในการดำารงชีวิตที่ดี  

ได้รบัการดแูลให้มพัีฒนาการตามวยั และเดก็ทุกคนต้องมีหลกัประกนัความปลอดภยั ได้รบัความคุม้ครอง 

จากผูเ้กีย่วข้อง ทัง้เดก็ทีป่ระสบปัญหาและเดก็ทีไ่ม่ประสบปัญหา ซึง่ระบไุว้ในมาตรา 22 ความว่า การปฏบิตั ิ

ต่อเดก็ไม่ว่ากรณีใดให้คำานงึถึงประโยชน์สงูสดุของเดก็เป็นสำาคญั และไม่ให้มกีารเลอืกปฏิบตัโิดยไม่เป็นธรรม

พระร�ชบญัญติัระเบยีบข้�ร�ชก�รครแูละบุคล�กรท�งก�รศกึษ� พ.ศ. 2547 

และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม
ม�ตร� 42 กำาหนดให้ ก.ค.ศ. กำาหนดมาตรฐานตำาแหน่งครู สายงานการสอน การปฏิบัติหน้าที่

หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของ

สถานศึกษา พัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ โดยกำาหนดให้ลักษณะงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนเป็นภาระงานหนึ่งในมาตรฐานตำาแหน่งครู 
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ก�รค้นห�และพัฒน�พหุปัญญ� 
(Multiple Intelligences Development)

สตปัิญญาของมนษุย์ไม่ได้มขีอบเขตจำากัดอยูเ่พยีงแต่เชาวน์ปัญญา (IQ) แต่มมีากกว่า 8 ด้าน บคุคล
แต่ละคนมีปัญญาครบทั้ง 8 ด้าน แต่จะมีมากน้อยไม่เท่ากันและคนส่วนใหญ่จะมีปัญญาในระดับสูงเพียง 
1 หรือ 2 ด้าน ส่วนด้านอื่นอาจไม่สูงนัก เราจะทราบชั้นสูงสุดของปัญญาแต่ละด้านจากผลงานของบุคคล
นั้น และความงอกงามของปัญญาแต่ละด้านมีช่วงพัฒนาที่แตกต่างกัน ปัญญาด้านต่างๆ ทำางานสัมพันธ์
ร่วมกันและมีลักษณะที่ซับซ้อน บุคคลทุกคนสามารถพัฒนาความฉลาดแต่ละด้านให้สูงขึ้นได้

คว�มโน้มเอียงของปัญญ�
 1. ปัญญ�ด้�นภ�ษ� การพูด การเขียน การฟัง การอ่าน 

yXพูดเก่ง (ครู นักการเมือง ผู้สอนศาสนา) 

yXเขียนเก่ง (กวี นักหนังสือพิมพ์ นักประพันธ์ บรรณาธิการ)
 2. ปัญญ�ด้�นตรรกะและคณติศ�สตร์ การหารปูแบบ การคดิคำานวณตัง้และพสูิจน์สมมตฐิาน

ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คิดเชิงอนุมานและอุปมาน 

yXทำางานเกี่ยวกับตัวเลขได้คล่อง (นักบัญชี นักสถิติ) 

yXมีเหตุผล (วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์)
 3. ปัญญ�ด้�นมิติสัมพันธ์ แสดงความคิดด้วยภาพวาดสร้างจินตนาภาพ มองเห็นรายละเอียด

ของภาพวาด

yXสเก็ตซ์ภาพ สร้างภาพเก่ง (นักวาด ช่างภาพ วิศวกร มัณฑนากร) 

yXสังเกตได้อย่างละเอียดชัดเจน (ลูกเสือ-เนตรนารี มัคคุเทศก์ ผู้ดูแลป่า)
 4. ปัญญ�ด้�นก�รเคล่ือนไหวของร่�งก�ย กจิกรรมทีใ่ช้กำาลงัความเรว็ ความยดืหยุน่ ความสมัพนัธ์ 

ระหว่างมือและตา และการทรงตัว 

yXใช้มอืได้ด ี(ช่างเคร่ืองยนต์ ศัลยแพทย์ ช่างไม้ ช่างป้ัน ช่างปนู) 

yXใช้ร่างกายแสดงออกได้ด ี(นักกีฬา นักแสดง นักเต้น)
 5. ปัญญ�ด้�นดนตรี การฟัง การร้องเพลง การเล่นเครื่องดนตรี 

yXสร้างดนตรี (นักแต่งเพลง นักดนตรี วาทยกร) 

yXวิเคราะห์ดนตรี (นักวิจารณ์ดนตรี)
 6. ปัญญ�ด้�นมนุษยสัมพันธ์ สังเกตเห็นและปฏิบัติสนองตอบอารมณ์ ความรู้สึก บุคลิกภาพ

ของผู้อื่น 

yXทำางานกับผู้อื่นได้ดี (นักบริหาร ผู้จัดการ ครู ที่ปรึกษากิจการ) 

yXช่วยให้ผู้อื่นแก้ปัญหาได้ (นักจิตวิทยา นักบำาบัด)
 7. ปัญญ�ด้�นก�รเข้�ใจตนเอง ตั้งเป้าหมาย ประเมินความสามารถและสิ่งที่ตนรับผิดชอบ

ติดตามดูแลความคิดของตนเอง ตั้งสมาธิไตร่ตรอง ควบคุมตนเอง มีสติและใช้ประโยชน์จาก

ตนเองได้ดี
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การรวมตวั รว่มใจ ร่วมพลงั ร่วมทำา และร่วมเรยีนรูร่้วมกนัของคร ูผูบ้ริหาร และนกัการศกึษา บนพืน้ฐาน 

วฒันธรรมความสัมพันธ์แบบกลัยาณมิตร มวีสิยัทศัน์ คณุค่า เป้าหมาย และภารกจิร่วมกนั โดยทำางานร่วมกนั 

แบบทีม เรียนรู้ที่ครูเป็นผู้นำาร่วมกัน และผู้บริหารแบบผู้ดูแลสนับสนุน สู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ

เปลีย่นแปลงคณุภาพตนเอง สูค่ณุภาพการจัดการเรยีนรู้ทีเ่น้นความสำาเรจ็หรอืประสทิธผิลของผูเ้รยีนเป็น

สำาคัญและความสุขของการทำางานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ สถ�บันคุรุพัฒน� ได้จัดตั้งขึ้น

เพื่อพิจารณา รับรองหลักสูตรการพัฒนาครูแบบครบวงจร PLC เพื่อให้ครูทั่วประเทศได้เลือกอบรมตาม

ความต้องการของตนเอง โดยมีงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการคนละ 10,000 บาท เป็น

คูปองในการสมัครเข้ารับการอบรม ปัจจุบันเนื่องจากไม่มีงบประมาณประกอบกับสถานการณ์โควิด-19 

จึงเน้นการอบรมผ่านระบบออนไลน์มากกว่า  

หลักเกณฑ์ก�รประเมินวิทยฐ�นะครู
ตามหนังสือสำานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สรุปใจความ

สำาคัญได้ดังนี้

yXระยะเวล�ก�รดำ�รงตำ�แหน่ง : เดิมแต่ละวิทยฐานะไม่น้อยกว่า 5 ปี 

yXหลักเกณฑ์ใหม่ พ.ศ. 2564 : ปรับลดเหลือ 4 ปี หรือ 3 ปี ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำาหนด

yXครูผู้ช่วย : 2 ปี

yXครู คศ.1 : 4 ปี

yXครู คศ.2 ชำ�น�ญก�ร : 4 ปี

yXครู คศ.3 ชำ�น�ญก�รพิเศษ : 4 ปี

yXครู คศ.4 เชี่ยวช�ญ : 4 ปี

yXครู คศ.5 เชี่ยวช�ญพิเศษ : 4 ปี

2 ปี

ครูผู้ช่วย

4 ปี

ครู คศ.1 

ครู คศ.2 ชำานาญการ

ครู คศ.3 ชำานาญการพิเศษ

ครู คศ.4 เชี่ยวชาญ

ครู คศ.4 เชี่ยวชาญพิเศษ
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คุณธรรมสำ�หรับข้�ร�ชก�ร
คุณธรรม จริยธรรม เป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับข้าราชการซึ่งการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนานั้น

เป็นองค์ประกอบสำาคญัในการส่งเสรมิคณุธรรม จริยธรรมสำาหรับข้าราชการ ในประเทศไทยนัน้ประชาชน

คนไทยมีสิทธิและเสรีภาพในการนับถือศาสนา อย่างไรก็ตามจำาเป็นต้องเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธ

ศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือ และปรากฏในการสอบคัดเลือกข้าราชการอยู่เป็นประจำา 

คว�มหม�ยของคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม
คณุธรรม หมายถงึ สภาพของคณุงามความดีและความถูกต้องในการแสดงออกทัง้กาย วาจา และใจ 

ของแต่ละบุคคลซึ่งยึดมั่นไว้เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติ 
จริยธรรม หมายถึง แนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน หรือการกระทำาในสิ่งดีงามเหมาะสม และ

เป็นที่ยอมรับจากสังคมเพื่อความสันติสุขแห่งตนเองและผู้อื่น
ศีลธรรม หมายถึง หลักคำาสอน กฎเกณฑ์ ข้อห้าม ข้อประพฤติ หรือที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ หาก

กระทำาไม่ถูกต้องตามหลักเหล่านี้แล้วถือว่าประพฤติผิด
ค่�นิยม หมายถึง  สิ่งที่บุคคลพอใจหรือเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า แล้วยอมรับไว้เป็นความเชื่อ หรือ

ความรู้สกึนกึคดิของตนเอง ความเชือ่ว่าอะไรด ีไม่ด ีอะไรควร ไม่ควร เป็นเสมือนพ้ืนฐานแห่งการประพฤติ 
ปฏิบัติของบุคคลโดยตรง

คุณธรรม 4 ประก�ร ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำารัส เนื่องในงาน
เฉลิมฉลองสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พ.ศ. 2525
 1. การรกัษาความสัจ ความจรงิใจต่อตวัเอง ทีจ่ะประพฤตปิฏิบตัแิต่สิง่ทีเ่ป็นประโยชน์และเป็นธรรม
 2. การรู้จักข่มใจตนเอง ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ ความดี
 3. การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต 

  4. การละวางความเชื่อ รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

หัวใจนักปร�ชญ์ สุ-จิ-ปุ-ลิ
 1. สุต = การฟัง
 2. จินตนะ = การคิด
 3. ปุจฉา = การถาม

 4. ลิขิต = การเขียน 

โลกบ�ลธรรม
หมายถึง ธรรมที่คุ้มครองโลก เป็นธรรมที่ใช้ปกครอง ควบคุมจิตใจมนุษย์ไว้ให้อยู่ในความดี มิให้

ละเมดิศลีธรรม ให้อยูร่่วมกนัด้วยความสงบสุข ไม่เดอืดร้อน สับสน วุ่นวาย ซึง่ประกอบด้วย 2 ประการ คอื
 1. หิริ ได้แก่ ความละอายแก่ใจตนเองในการทำาความชั่ว
 2. โอตตัปปะ ได้แก่ ความเกรงกลัวบาป เกรงกลัวต่อการทำาความชั่วและผลของกรรมชั่วที่ได้

กระทำาขึ้น
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Part

2 แนวข้อสอบกฎหมายการศึกษา

XX Exam 1 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

XX Exam 2 แนวข้อสอบพระราชบญัญตัสิง่เสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษา 

 ตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551

XX Exam 3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

 การศึกษา พ.ศ. 2547

XX Exam 4 แนวข้อสอบวินัยและการดำาเนินการทางวินัย

XX Exam 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำาหรับคนพิการ พ.ศ. 2551

XX Exam 6 แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ

XX Exam 7 คำาถามสำาคัญนักวิชาการศึกษา
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Exam

1
แนวข้อสอบพระร�ชบัญญัติ 
ก�รศึกษ�แห่งช�ติ พ.ศ. 2542

 1. ข้อใดคอืคว�มมุง่หม�ยของก�รจัดก�รศึกษ�ต�มพระร�ชบัญญัตกิ�รศึกษ�แห่งช�ต ิพ.ศ. 2542

 ก. ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

 ข. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำาหรับประชาชน

 ค. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 ง. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

 2. ข้อใดไม่ใช่หลักก�รของก�รจัดก�รศึกษ�ต�มพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ พ.ศ. 2542

 ก. เพื่อความเป็นเอกภาพของชาติไทย

 ข. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำาหรับประชาชน

 ค. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 ง. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

 3. ก�รศึกษ�ที่มีหลักสูตรและกำ�หนดระยะเวล�แน่นอนคือข้อใด

 ก. Formal Education  ข. Informal Education 

 ค. Non-Formal Education ง. Long-Life Education 

 4. ก�รศกึษ�ทีม่คีว�มยดืหยุน่ในก�รกำ�หนดจดุมุ่งหม�ย รปูแบบ วธิกี�รจดัก�รศกึษ�และระยะเวล�

ในก�รจัดก�รศึกษ� คือข้อใด

 ก. Formal Education  ข. Informal Education 

 ค. Non-Formal Education ง. Long-Life Education 

 5. ก�รจัดก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย ผู้ปกครองต้องมีคุณวุฒิขั้นตำ่�คือข้อใด

 ก. การศึกษาภาคบังคับ ข. ม.ปลายหรือเทียบเท่า

 ค. ปริญญาตรี ง. ปริญญาทางการศึกษา

 6. เด็กช�ยแดงเกิดวันที่ 31 ธันว�คม พ.ศ. 2560 จะเข้�รับก�รศึกษ�ภ�คบังคับปีใด

 ก. พ.ศ. 2566 ข. พ.ศ. 2567

 ค. พ.ศ. 2568 ง. พ.ศ. 2569

 7. ข้อใดไม่ใช่ก�รศึกษ�ภ�คบังคับ

 ก. ประศึกษาตอนต้น ข. ประถมศึกษาตอนปลาย

 ค. มัธยมศึกษาตอนต้น ง. มัธยมศึกษาตอนปลาย
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 17. ก�รประเมินภ�ยนอกโดยยึด SAR จะได้ผลก�รประเมินระดับใด

 ก. ดี, พอใช้, ปรับปรุง ข. ดีมาก, ดี, พอใช้, ปรับปรุง

 ค. ดีเยี่ยม, ดีมาก, ดี, พอใช้, ปรับปรุง ง. ผ่าน, ไม่ผ่าน

 18. ก�รประเมินภ�ยนอกแบบ Site Visit จะได้ผลก�รประเมินแบบใด

 ก. ดี, พอใช้, ปรับปรุง ข. ดีมาก, ดี, พอใช้, ปรับปรุง

 ค. ดีเยี่ยม, ดีมาก, ดี, พอใช้, ปรับปรุง ง. ผ่าน, ไม่ผ่าน

 19. ใครมีอำ�น�จในก�รประก�ศจัดตั้งเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

 ก. รัฐมนตรีโดยคำาแนะนำาของสภาการศึกษา

 ข. รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของสภาการศึกษา

 ค. รัฐมนตรีโดยความยินยอมของสภาการศึกษา

 ง. เลขาธิการ กพฐ. โดยคำาแนะนำาของ ก.ค.ศ.

 20. ข้อใดหม�ยถึง “ผู้สอน” ต�มพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ พ.ศ. 2542 

 ก. ครูและอาจารย์      ข. ครูและคณาจารย์

 ค. ข้าราชการครู     ง. ข้าราชการครูและอาจารย์

 21. ข้อใดไม่ใช่บุคล�กรท�งก�รศึกษ�

 ก. ครู ข. ผู้อำานวยการสถานศึกษา 

 ค. ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ง. ศึกษานิเทศก์

 22. “ก�รจัดก�รศึกษ�ต้องยึดหลักว่�ผู้เรียนทุกคนมีคว�มส�ม�รถเรียนรู้และพัฒน�ตนเองได้ และ

ถือว่�ผู้เรียนมีคว�มสำ�คัญที่สุด” ปร�กฏในม�ตร�ใดของพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ 

พ.ศ. 2542

 ก. มาตรา 10 ข. มาตรา 20

 ค. มาตรา 22 ง. มาตรา 30

 23. “ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภ�พที่พึงประสงค์และม�ตรฐ�นท่ีต้องก�รให้เกิดขึ้นใน 

สถ�นศึกษ�ทุกแห่ง และเพื่อใช้เป็นหลักในก�รเทียบเคียงสำ�หรับก�รส่งเสริมและกำ�กับดูแล  

ก�รตรวจสอบ ก�รประเมินผล และก�รประกันคุณภ�พท�งก�รศึกษ�” หม�ยถึงอะไร

 ก. มาตรฐานการศึกษา ข. ตัวชี้วัดความสำาเร็จ

 ค. ผลลัพธ์ทางการศึกษา ง. คุณภาพการศึกษา

 24. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดก�รศึกษ�ได้ทุกระดับ ยกเว้นข้อใด

 ก. ความพร้อมของท้องถิ่น ข. ความเหมาะสมของท้องถิ่น

 ค. ความต้องการภายในท้องถิ่น ง. นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
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Exam

3
แนวข้อสอบพระร�ชบัญญัติระเบียบ 
ข�้ร�ชก�รครแูละบคุล�กรท�งก�ร
ศึกษ� พ.ศ. 2547

 1. คณะกรรมก�รทีท่ำ�หน้�ท่ีบรหิ�รง�นบุคคลของข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�คือข้อใด

 ก. ก.ค.ศ. ข. ก.ค.

 ค. ก.พ. ง. คุรุสภา

 2. อ.ก.ค.ศ. มีหน้�ที่เกี่ยวกับง�นด�้นใด

 ก. บริหารงานบุคคล ข. ส่งเสริมวิชาชีพครู

 ค. บริหารวิชาการ ง. กำากับติดตามการจัดการศึกษา

 3. สำ�นักง�นคณะกรรมก�รข�้ร�ชก�รครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ� สังกัดส่วนร�ชก�รใด

 ก. สำานักงานรัฐมนตรี ข. สำานักงานปลัดกระทรวง

 ค. สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ง. สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน

 4. ประธ�น ก.ค.ศ. คือใคร

 ก. ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ง. เลขาธิการ ก.ค.ศ.

 5. คณะกรรมก�รที่ทำ�หน�้ที่บริห�รง�นบุคคลในเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ปัจจุบันคือข้อใด

 ก. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ข. ก.ค.ศ.

 ค. กศจ. ง. กพท. 

 6. ข้อใดไม่ใช่ตำ�แหน่งของข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�

 ก. ผู้สอน ข. ผู้บริหารสถานศึกษา

 ค. บุคลากรทางการศึกษา ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 7. ตำ�แหน่งใดไม่ใช่ตำ�แหน่งท�งวิช�ก�ร

 ก. ครูชำานาญการ ข. อาจารย์

 ค. รองศาสตราจารย ์ ง. ศาสตราจารย์

 8. ตำ�แหน่งในข้อใดต่�งจ�กข้ออื่นๆ

 ก. ครูผู้ช่วย ข. อาจารย์

 ค. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ง. ศึกษานิเทศก์
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 17. ครูชำ�น�ญก�รได้รับเงินค�่ตอบแทนพิเศษร�ยเดือนกี่บ�ท

 ก. ไม่ได้รับ ข. 3,500 บาท

 ค. 5,600 บาท ง. 9,900 บาท 

 18. ข้�ร�ชก�รครู ไม่มีสิทธิได้รับเงินใด

 ก. เงินวิทยฐานะ ข. ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน

 ค. เงินวิทยพัฒน์ ง. เงินประจำาตำาแหน่ง

 19. เงินวิทยพัฒน์ หม�ยถึงอะไร

 ก. เงินที่ให้สำาหรับครูผู้อุทิศตน เสียสละ

 ข. เงินที่เป็นขวัญกำาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานยอดเยี่ยม

 ค. เงินสำาหรับครูผู้ผ่านการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

 ง. เงินสำาหรับผู้เกษียณอายุราชการ

 20. วิทยฐ�นะใดไม่มีในกฎหม�ย

 ก. ครูเชี่ยวชาญพิเศษ ข. รองผู้อำานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ

 ค. ผู้อำานวยการชำานาญการ ง. ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

 21. หลักเกณฑ์ก�รเลื่อนวิทยฐ�นะแนวใหม่จ�กระยะเวล�ก�รดำ�รงตำ�แหน่ง 4 ปี ลดเหลือ 3 ปี 

ยกเว้นกรณีใด

 ก. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษไม่ตำ่ากว่ากว่าระดับ B1

 ข. เรียนต่อระดับปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษา

 ค. ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย อันตราย พื้นที่พิเศษ ทุรกันดาร

 ง. ผ่านการประเมินสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 8

 22. ต�มหลักเกณฑ์ก�รเลื่อนวิทยฐ�นะในปัจจุบันนับตั้งแต่วันบรรจุต้องใช้เวล�อย่�งน้อยท่ีสุดกี่ปี 

ถึงจะส�ม�รถขอมีวิทยฐ�นะแรกสุดได้

 ก. ไม่น้อยกว่า 4 ปี ข. ไม่น้อยกว่า 5 ปี

 ค. ไม่น้อยกว่า 6 ปี ง. ไม่น้อยกว่า 7 ปี

 23. ก�รเลื่อนเงินเดือนของข้�ร�ชก�รครูครั้งหนึ่งได้สูงสุดไม่เกินร้อยละเท่�ไรของฐ�นก�รคำ�นวณ

 ก. ร้อยละ 2 ข. ร้อยละ 4

 ค. ร้อยละ 5 ง. ร้อยละ 6  

 24. ครูผู้ช่วยต้องเตรียมคว�มพร้อมและพัฒน�อย่�งเข้ม เป็นเวล�เท�่ไร

 ก. 2 ปี ข. ไม่น้อยกว่า 2 ปี

 ค. 24 เดือน ง. ไม่น้อยกว่า 24 เดือน
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