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ประวัตคิวามเปนมา 
 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
     เปนสวนราชการที่จัดตั้งข้ึนใหมใน สังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีบทบาทภารกิจสําคัญใน
การสงเสริมสนับสนุนองคกร ปกครองสวนทองถิ่น โดยการพัฒนาและใหคําปรึกษา แนะนํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การบริหารงานบุคคล 
การเงินการคลัง และการบริหารจัดการ เพื่อให องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความเขมแข็ง 
และมีศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ ทั้งนี้ อํานาจหนาที่และโครงสรางสวนราชการ ของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เปนไปตามกฏกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นกระทรวง มหาดไทย พ.ศ. 2545 ซึ่งกําหนดไวดังนี้ 
 
อํานาจหนาที่ 

1. ดําเนินการพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสรางขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

2. สงเสริมและสนับสนุนในการจัดทํา ประสานและบรูณาการแผนพัฒนาทองถิ่น
และวางระบบในการติดตามและประเมิน ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น 

3. ดําเนินการจัดทํา แกไข ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น รวมท้ังใหคําปรึกษา แนะนาํ และกํากับดูแลการปฏิบัติงานตามอํานาจ 
หนาที่ขององคการปกครองสวนทองถิ่น 

4. กําหนดแนวทางและจัดทํามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลของ
องคกร ปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ ตามกฎหมายวาดวยการบริการงานบุคคลสวนทองถิ่น 

5. สงเสริม สนบัสนุน และประสานการดําเนินงานดานการเงิน การคลัง 
การงบประมาณ การพัสดุการจัดเก็บรายได และการประกอบกิจการพาณิชยขององคกร
ปกครองสวน 

ทองถิ่น รวมทั้งวางระบบตรวจสอบระบบการเงิน การบัญช ีและ การพัสดุของ
องคการปกครองสวนทองถิ่น  

6. สงเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาใน
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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7. กําหนดแนวทาง วางระบบ และสรางตัวชีว้ัดเพือ่เปนมาตรฐานการดําเนินงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนกํากับดูแลใหเปนไปตามมาตรฐาน 

8. สงเสริมภาคประชาชนใหมีสวนรวมในการบริหารงานและตรวจสอบการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

9. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริการขององคการปกครองสวนทองถิ่น 
10. พัฒนาบุคลากรขององคการปกครองสวนทองถิน่และของกรม 
11. ปฏิบัติการอืน่ใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมหรอืตามที่

กระทรวงหรอืคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  
 ตอมาในป พ.ศ.2551 ไดมีการประกาศใชกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2551 โดยกําหนดใหมีราชการบริหารสวน 
ภูมิภาค และจัดตั้งสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดข้ึนในกรมสงเสริมการ 
ปกครองทองถิ่น เพื่อทําหนาที่ประสานงานและปฏิบัติหนาที่ในฐานะตัวแทนของกรม ใน
ราชการสวนภูมิภาค เพื่อใหการดําเนินการกํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฎิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปอยางคลองตัว และมีประสิทธิภาพ และจัดตั้งกลุม 
ตรวจสอบภายในและกลุมพัฒนาระบบบริหารข้ึนในกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบการดําเนินงานภายในสวนราชการ สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และพัฒนาการบริหารของสวนราชการให
เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุมคา  
 
วิสัยทัศนและพันธกิจ 
วิสัยทัศนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (Vision) 
“ เปนองคกรหลักในการสงเสริมให อปท. เขมแข็งอยางย่ังยืน ” 
พันธกิจกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (Mission) 

1. พัฒนากรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง 
2. สงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร

ระดับชาต ิระดับจังหวัดและตอบสนองความตองการของประชาชนภายใตกระบวนการมีสวน
รวมจาก ภาคีเครือขาย 

3. สงเสริมระบบบริหารงานบุคคลของ อปท. ใหเปนไปตามหลักคุณธรรม และ
เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร อปท. ใหทํางานอยางมืออาชีพ  
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สังคม  เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณปจจุบัน 
 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 

 ภายใตสถานการณการเปล่ียนแปลงที่จะมีผลตอทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สะทอนใหเห็นวาประเทศไทยยังตองเผชิญกระแสการเปล่ียนแปลง
ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ผันผวน ซับซอนและคาดการณผลกระทบไดยาก แมวาใน
ภาพรวมสังคมไทยมีภูมิคุมกันเพิ่มข้ึนและมีภูมิคุมกันที่แข็งแกรงแตกตางกันไปทั้งในระดับ
ปจเจก ครอบครัว ชุมชน และสังคม แตก็ยังไมเพียงพอที่จะรองรับสถานการณการ
เปล่ียนแปลงในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหประเทศตองเผชิญกับความเส่ียงใน
หลายมิติ โดยเฉพาะความเสี่ยงจากการบริหารภาครัฐที่ออนแอ โครงสรางเศรษฐกิจที่ไม
สามารถรองรับการเติบโตอยางย่ังยืน ทั้งความเสี่ยงจากความเสื่อมถอยของคานิยมที่ดีงามใน
สังคมไทย ความเสื่อมโทรมของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และความเสี่ยงดาน
ความมั่นคงของประเทศ จึงจําเปนตองนําภูมิคุมกันที่มีอยูพรอมทั้งสรางภูมิคุมกันในประเทศ
ใหเขมแข็งข้ึนภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเสริมสรางทุนที่มีอยูของประเทศ
ใหเขมแข็ง ทั้งทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม รวมทั้งใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม เพื่อเตรียมพรอมให
ประเทศสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในอนาคตไดอยางย่ังยืนการ
พัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงมีแนวคิดท่ีมีความตอเนื่องจากแนวคิดของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-10 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนา” รวมท้ัง “สรางสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ และขับเคล่ือนใหบัง
เกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนย่ิงข้ึนในทุกระดับ เพื่อใหการพัฒนาและบริหารประเทศเปนไป
บนทางสายกลาง เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอยางบูรณาการ ทั้งคน สังคม เศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดลอมและการเมือง โดยมีการวิเคราะหอยาง “มีเหตุผล” และใชหลัก “ความ
พอประมาณ” ใหเกิดความสมดุลระหวางมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ ความสมดุล
ระหวางความสามารถในการพึ่งตนเองกับการแขงขันในเวทีโลก ความสมดุลระหวางสังคม
ชนบทกับเมือง 

เตรียม “ระบบภูมิคุมกัน” ดวยการบริหารจัดการความเสี่ยงใหเพียงพอพรอมรับ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศ ทั้งนี้ การขับเคล่ือน
กระบวนการพัฒนาทุกข้ันตอนตองใช “ความรอบรู”ในการพัฒนาดานตางๆ ดวยความ  
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 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) 
 
การจัดทําแผนพัฒนาประเทศของไทยนับตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 จนถึง

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มีพัฒนาการมาอยางตอเนื่องภายใตสถานการณ เงื่อนไข และการ
เปล่ียนแปลงในมิติตางๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 
2540-2544) เปนจุดเปล่ียนสําคัญของการวางแผนพัฒนาประเทศที่ใหความสําคัญกับการมี
สวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม และมุงให “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา”พรอมทั้ง
ปรับเปล่ียนวิธีการพัฒนาเปนบูรณาการแบบองครวมเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่สมดุล ตอมา
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ไดอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เปน
ปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ควบคูไปกับกระบวนทัศนการพัฒนาแบบ
บูรณาการเปนองครวมที่มี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
8 สําหรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ยังคงนอมนํา “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” มาเปนแนวทางปฏิบัติ และใหความสําคัญกับการพัฒนาที่ยึด“คนเปนศูนยกลาง
การพัฒนา” ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-9 และการพัฒนาที่สมดุลทั้งคน สังคม
เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม โดยมีการเตรียม “ระบบภูมิคุมกัน” ดวยการเสริมสรางความ
เขมแข็งของทุนที่มีอยูในประเทศและการบริหารจัดการความเสี่ยงใหพรอมรับผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศ เพื่อมุงสูการพัฒนาที่ย่ังยืน และความอยู
เย็นเปนสุขของคนไทยทุกคนในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 สังคมไทยไดนอมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชอยางกวางขวางทุกภาคสวน สงผลใหประเทศ
ไทยเขมแข็ง มีภูมิคุมกันสูงข้ึนในหลายดานและสามารถปรับตัวรับกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ
โลกไดอยางมีประสิทธิภาพ สะทอนไดจากดัชนีความอยูเย็นเปนสุขของคนไทยโดยรวมที่
ไมไดรับผลกระทบและอยูระหวางรอยละ 66-68 มีปจจัยดานเศรษฐกิจที่เขมแข็ง การมีงานทํา
ความเขมแข็งของชุมชน และความอบอุนของครอบครัวที่สงผลดีตอความอยูเย็นเปนสุข 
อยางไรก็ตามปจจัยที่ยังเปนอุปสรรค ไดแก ความสมานฉันทในสังคม สภาพแวดลอมและ
ระบบนิเวศนขาดความสมดุล ความเสี่ยงจากปญหายาเสพติดท่ีสูงข้ึน รวมถึงสุขภาวะของคน
ไทยลดลงจากคุณภาพการศึกษาท่ีเปนปญหาสอดคลองกับการติดตามประเมินผลการพัฒนา
ประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ที่ประสบความสาเร็จนาพอใจ เศรษฐกิจของประเทศ
ไทยเขมแข็งและเริ่มเติบโตอยางมีคุณภาพ การขยายตัวเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 7.8 ในป 2553 
หลังจากชะลอตัวอยางตอเนื่องจากรอยละ 5.1 ในป 2549 และหดตัวลงรอยละ 2.3 ในป 2552 
คุณภาพชีวิตของคนไทยดีข้ึน มีหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลาย  
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ความรูเก่ียวกับอาเซียน 
ASEAN (อาเซียน) ยอมาจาก Association of Southeast Asian Nations หรือ 

สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ประกอบดวย 10 ประเทศ คือ 
           1. กัมพูชา (ราชอาณาจักรกัมพูชา) 
           2. ไทย (ราชอาณาจักรไทย) 
           3. บรูไนดารุสซาลาม (เนการาบรูไนดารุสซาลาม) 
           4. พมา (สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร) 
           5. ฟลิปปนส (สาธารณรัฐฟลิปปนส) 
           6. มาเลเซีย  
           7. ลาว (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) 
           8. สิงคโปร (สาธารณรัฐสิงคโปร) 
           9. เวียดนาม (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) 
           10. อินโดนีเซีย (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย) 
 
 

เปาหมายและวัตถุประสงคของอาเซียน  
        1) เพื่อสงเสริมความรวมมอืและความชวยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร และการบริหาร 
        2) เพื่อสงเสริมสันติภาพและความมั่นคงสวนภูมิภาค 
        3) เพื่อเสริมสรางความเจรญิรุงเรืองทางเศรษฐกิจและพัฒนาการทางวัฒนธรรมใน
ภูมิภาค 
        4) เพื่อเสริมสรางใหประชาชนในอาเซียนมีความเปนอยูและคุณภาพชีวติที่ดี 
        5) เพื่อใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันในรูปแบบของการฝกอบรมและการวจิัยและ
สงเสริมการศึกษาดานเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
        6) เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการคา ตลอดจน
ปรับปรุงการขนสงและการคมนาคม 
        7) เพื่อสงเสริมความรวมมอือาเซียนกับประเทศภายนอก องคการความรวมมอืแหง
ภูมิภาคอืน่ๆ และองคการระหวางประเทศ 

อาเซียน +3 คือ กลุมประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และ 3 ประเทศนอก
อาเซียน ไดแก  
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การประกันคุณภาพการศกึษา 
  
  คําวา  “ประกัน”  ในภาษาอังกฤษม ี 2  คํา  คือ  “Insure”  กับ  “Assure” 
 Insure  ภาษาไทยใชคําวา  “ประกนั”  โดยมุงที่ประกันชวีติ  ประกนัอบุัติเหตุ  ประกัน
วินาศภัย 
 Assure  ภาษาไทยใชคําวา  “ประกนั”  เชนกัน  แตมุงที่ใหความมั่นใจแกเจาของเงิน
วา  ผลผลิตของหนวยงานนาจะมีคณุภาพ 
 ดังนั้น  การประกันคุณภาพ  (Quality  Assurance)  การศึกษาของโรงเรยีนจึงเปน
การใหหลักฐาน  ขอมูล  แกประชาชนวาบุคคลในโรงเรียนทํางานอยางเต็มความสามารถ
เพื่อใหผูปกครอง  นักเรียน  และสาธารณะชนมั่นใจวานกัเรียนนาจะมีคุณภาพตามท่ีระบุไว
ในหลักสูตรและมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และสามารถดําเนินการใหเกิดคุณภาพ
การศึกษาตามบทบาทหนาที่ของครูในระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก พรอมทั้งมีการพฒันาอยางตอเนื่อง 
 
ความหมายและความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 โลกในยุคปจจุบนัเปนยุคโลกาภิวัตนที่มีความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว จึงจําเปนที่แตละประเทศตองเรียนรูที่จะปรับตัวให
ทันกับการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนอยูตลอดเวลาและเตรียมพรอมที่จะเผชิญกับความทาทาย
จากกระแสโลก โดยปจจัยสําคัญที่จะเผชิญการเปล่ียนแปลงและความทาทายดังกลาว คือ
คุณภาพของคน 
 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพจึงเปนเรื่องที่มีความจําเปนอยางย่ิงโดย
จะตองเปนการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อทําใหศักยภาพที่มีอยูในตัวคนไดรับการพัฒนาอยาง
เต็มที่ทําใหเปนคนที่รูจักคิดวิเคราะห รูจักแกปญหา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค รูจักเรียนรูดวย
ตนเองสามารถปรับตัวใหทันกับการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว มีจริยธรรม คุณธรรม 
รูจักพึ่งตนเองและสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางเปนสุข 
  การประกันคุณภาพการศึกษา มีความสําคัญ 3 ประการ คือ  

1. ทําใหประชาชนไดรับขอมูลคุณภาพการศึกษาที่เช่ือถือได เกิดความเชื่อมั่น
และสามารถตัดสินใจเลือกใชบริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 
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การประเมินผลการศึกษา 
 กิจกรรมเสนอแนะสําหรับการดําเนินการประเมินผลภายในของสถานศึกษา มีดังนี้ 
(สถาบันสงเสริมการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ  2543 : 23-160) 
 กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพรอม  เปนการเตรียมความพรอมเกี่ยวกับความรู
ความเขาใจ เจตคติที่ดีของบุคลากรในสถานศึกษา พรอมทั้งสรางแรงจูงใจและแตงตั้ง
คณะทํางาน รวมทั้งการเตรียมความพรอมดานทรัพยากรตางๆ ท่ีเกี่ยวของหรือสนับสนุนการ
ประเมินผลภายใน ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมยอยดังนี้ 

1.1 สํารวจขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของบุคลากรในสถานศึกษา โดยมีวิธีการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 
      (1) ศึกษาขอมูลพื้นฐานของบุคลากรท้ังหมดในสถานศึกษา 
      (2) สํารวจความรูความเขาใจ เจตคติตอการประเมินผลภายในของ
บุคลากร 

1.2 แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลภายในของสถานศึกษา ซึ่งคณะกรรมการน้ี
ควรจะประกอบดวย ผูบริหาร คณะครูอาจารย เจาหนาที่ นักเรียน ผูปกครองและชุมชน 
รวมกันประมาณ 15-20 คน 

1.3 จัดเตรียมงบประมาณและสิ่งอํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน
ประเมินผลภายใน ซึ่งงบประมาณสวนใหญข้ึนอยูกับปริมาณขอมูลที่จะจัดเก็บ แหลงขอมูล 
ประเภทหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล ซ่ึงไดแก แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ  แบบทดสอบ เปน
ตน 

1.4 จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน  ซึ่งตองกําหนดกิจกรรมที่จะดําเนินการในการ
ประเมินผลภายในทุกขั้นตอน ตั้งแตการจัดเตรียมการจนถึงการสรุปผลและรายงานผลการ
ประเมิน รวมทั้งระบบการติดตามการดําเนินงานอยางชัดเจน โดยทุกกิจกรรมจะกําหนดเวลา
เริ่มตนและสิ้นสุดกิจกรรมตางๆ เหลานั้น 

1.5 การกํากับและติดตามประเมินผลภายใน  ผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
ตอง ติดตามกํากับดูแลใหการดําเนินงานกิจกรรมตางๆ เปนไปตามปฏิทินการปฏิบัติงานที่
กําหนดไว 

 
 กิจกรรมที่ 2 การศึกษาสภาพและผลการดําเนินงานของสถานศึกษาที่ผานมา  
เปนการรวบรวมและนําขอมูลพื้นฐานรวมทั้งผลการดําเนินงานของสถานศึกษาที่ผานมาแลว 
มาแจงใหผูเกี่ยวของทั้งหมดทราบเพื่อพิจารณาตัดสินใจในการกําหนดแนวทางการประเมิน 
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มาตรฐานและตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา 
  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 9 (3) บัญญัติใหมีการกําหนด
มาตรฐานการศึกษาและใหสภาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมแหงชาติ มีหนาที่พิจารณา
เสนอนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษาของชาติ (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 : มาตรา 33) 
  
 มาตรฐานการศึกษา 
 มาตรฐานการศึกษา คือ ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงคและ
มาตรฐานที่ตองการใหเกิดข้ึนในสถานศึกษาทุกแหง เพื่อใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับ
การสงเสริม และกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพทาง
การศึกษา (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 : มาตรา 4) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 34 บัญญัติใหคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคลองกับแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
แหงชาติ โดยใหคณะกรรมการและสํานักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเขตพื้นที่
การศึกษากํากับดูแลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากวา
ปริญญา  ใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 : มาตรา 38) 
 ในชวงเริ่มตนกอนมีกระทรวงการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ไดจัดทํามาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2543 และวันที่ 25 มกราคม 2543 ประกอบดวย 
มาตรฐานการศึกษา 27 มาตรฐานจําแนกเปน 3 ดาน คือ  

1. มาตรฐานการศึกษาดานผูเรียน มี 12 มาตรฐาน เนนพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ 
สติปญญา อารมณและสังคม โดยมุงใหผูเรียนเปนคนดี มีความสามารถตามศักยภาพและมี
ความสุข  

2. มาตรฐานการศึกษาดานกระบวนการ มี 6 มาตรฐาน เนนในดานกระบวนการ
บริหารจัดการและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2542 
เปนปที่ 54 ในรัชกาลปจจุบัน 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 

 โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ  
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ
ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542”  

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 มาตรา 3  บรรดาบทกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําส่ังอื่น
ในสวนที่ไดบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัติ
นี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน  

มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การศึกษา” หมายความวา กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของ

บุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การ
สรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัด
สภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

“การศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายความวา การศึกษากอนระดับอุดมศึกษา 
“การศึกษาตลอดชีวิต” หมายความวา การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสาน

ระหวางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใหสามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
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สรุปสาระสําคัญของพระราชบัญญัตสิภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2546 

พัชรินทร  คําเจริญ 

  
1. หลักการและเหตุผล คือ ครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษาและ

บุคลากรทางการศึกษาเปนผูมีบทบาทสําคัญตอการจัดการศึกษาของชาติ จึงตองเปนผูมี
ความรู ความสามารถ และทักษะอยางสูงในการประกอบวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคุณภาพและมาตรฐานเหมาะสมกับ
การเปนวิชาชีพชั้นสูง จึงจําเปนตองตรากฎหมายเพื่อ 

1. พัฒนาวิชาชีพครูตามมาตรา 81 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 และสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 9 
(4) แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

2. เพื่อปรับสภาในกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช  
2488 เปนองคกรวิชาชีพครูตามมาตรา  53  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 
2542 และใหเปนไปตามมาตรา 73 โดยกําหนดใหมี 

2.1 สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  เรียกชื่อวา “คุรุสภา” มีอํานาจหนาที่
กําหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  กํากับดูแลการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  และการพัฒนาวิชาชีพ 

2.2 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีอํานาจหนาที่ในการสงเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ ความมั่นคงของผูประกอบ
วิชาชีพและผูปฏิบัติงานดานการศึกษา รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
กระทรวงการศึกษา 

3. เพื่อสืบทอดประวัติศาสตรและเจตนารมณของการจัดตั้งคุรุสภาใหเปนสภา
วิชาชีพครูตอไป 

  
2. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  

เก่ียวของกับสิทธิและเสรีภาพในมาตราใดของรัฐธรรมนูญ ซ่ึงไดแก 
มาตรา 39  เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ 

การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น 
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มาตรา 50  เสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขัน
โดยเสรีอยางเปนธรรม 

  
3. สาระสําคัญของกฎหมาย 
3.1. กําหนดหลักเกณฑในการประกอบวิชาชีพ โดยกําหนดใหผูประกอบ

วิชาชีพทางการศึกษาจะตองมีใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ 
3.2. กําหนดใหมีองคกรเรียกวาสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีฐานะเปน

นิติบุคคลโดยมีวัตถุประสงคในการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ การพัฒนาวิชาชีพ รวมทั้ง
การศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ ซึ่งบริหารโดยคณะกรรมการคุรุสภา 
นอกจากนี้ ยังกําหนดใหมีคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพข้ึนทําหนาที่ในการพิจารณาการ
ออกใบอนุญาต การพักใช หรือเพิกถอนใบอนุญาตดูแลเรื่องมาตรฐานและจรรยาบรรณ 
รวมทั้งการสงเสริม ยกยองและพัฒนาวิชาชีพ 

3.3. กําหนดใหมีสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา มีฐานะเปนนิติบุคคล ในการกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ (ตาม 
มาตรา 67) และใหมีคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทําหนาที่บริหารงานสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (มาตรา 62) ซึ่งมีอํานาจและหนาที่ (ตาม มาตรา 63) ดังตอไปนี้  

(1) ดําเนินงานดานสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชนเกื้อกูลอื่น และความ
มั่นคงของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผูปฏิบัติงานดานการศึกษา 

(2) สงเสริม สนับสนุน ยกยอง และผดุงเกียรติของผูประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาและผูปฏิบัติงานดานการศึกษา 

(3) สงเสริมใหผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผูปฏิบัติงานดานการศึกษา
ไดรับสวัสดิการตางๆ ตามสมควร 

(4) ใหความเห็น คําปรึกษา และคําแนะนําในเรื่องการสงเสริมสวัสดิการ สวัสดิ
ภาพ สิทธิประโยชนและความมั่นคงของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผูปฏิบัติงาน
ดานการศึกษาแกหนวยงานที่เกี่ยวของ 

(5) ดําเนินงานและบริหารจัดการองคการจัดหาผลประโยชนของสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(6) ออกขอบังคับและหลักเกณฑในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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สรุปพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 
 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.2540” 
มีผลใชบังคบัเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
และมีายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบญัญัตนิี้ และมีอํานาจออกกฎกระทรวง  ผูรับสนอง
พระบรมราชโองการ คือ พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ  นายกรัฐมนตร ี
 “ขอมูลขาวสาร” หมายความวา  ส่ิงที่ส่ือความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูล  
หรือส่ิงใดๆ  ไมวาการส่ือความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการ
ใดๆ  และไมวาจะไดจัดทําไวในรูปของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด 
ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพวิเตอร หรือวิธีอื่นใดที่ทํา
ใหส่ิงที่บันทึกไวปรากฏได 
 “ขอมูลขาวสารของราชการ” หมายความวา ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครอง
หรือควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ    ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของรัฐหรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกชน 
 “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา  ราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค ราชการ
สวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  สวนราชการสังกัดรัฐสภา  ศาลเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับการ
พิจารณาพพิากษาคดี องคกรควบคุมการประกอบวชิาชพี หนวยงานอสิระของรัฐและ
หนวยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 “เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา  ผูซึ่งปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ 
 “ขอมูลขาวสารสวนบคุคล” หมายความวา ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัวของ
บุคคล เชน  การศึกษา  ฐานะการเงิน  ประวตัิสุขภาพ  ประวัติอาชญากรรม  หรือประวัติการ
ทํางาน  บรรดาที่มีชื่อของผูนั้นหรือมเีลขหมาย รหัส หรือส่ิงบอกลักษณะอื่นที่ทําใหรูตัวผูนั้น
ได  เชน  ลายพิมพนิ้วมอื  แผนบันทกึลักษณะเสียงของคนหรือรูปถาย และใหหมายความ
รวมถึงขอมลูขาวสารเกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตวัของผูที่ถึงแกกรรมแลวดวย 
 “คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
 “คนตางดาว” หมายความวา  บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทยและไมมีถิ่นที่อยู 
ในประเทศไทย  และนิติบุคคลดังตอไปนี้ 
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 (1) บริษัทหรือหางหุนสวนที่มีทุนเกนิกึ่งหนึ่งเปนของคนตางดาว  ใบหุนชนิดออกใหแก
ผูถือ ใหถือวาใบหุนนั้นคนตางดาวเปนผูถือ 
 (2) สมาคมท่ีมีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเปนคนตางดาว 
 (3) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนของคนตางดาว 
 (4) นิติบุคคลอื่นใดที่มีผูจัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเปนคนตางดาว 
 

การเปดเผยขอมูลขาวสาร 
 หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ลงพิมพในราช
กิจจานุเบกษา 
 (1) โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน 
 (2) สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธกีารดําเนินงาน 
 (3) สถานที่ติดตอเพือ่ขอรับขอมูลขาวสาร หรือคําแนะนําในการติดตอกบัหนวยงานของ
รัฐ 
 (4) กฎ  มตคิณะรัฐมนตรี  ขอบังคบั  คําส่ัง  หนังสือเวียน  ระเบียบ  แบบแผน นโยบาย 
หรือการตีความ  ทั้งนี้ เฉพาะท่ีจัดใหมีข้ึนโดยมีสภาพอยางกฎ เพื่อใหมีผลเปนการทั่วไปตอ
เอกชนที่เกีย่วของ 
 (5) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ไว
ใหประชาชนเขาตรวจดูได   
 (1) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้งความเห็นแยงและ
คําส่ังที่เกี่ยวของในการพจิารณาวินิจฉัยดังกลาว 
 (2) นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา  
 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลังดําเนินการ 
 (4) คูมือหรือคําส่ังเกี่ยวกับวิธีปฏิบตัิงานของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิ
หนาที่ของเอกชน 
 (5) ส่ิงพิมพที่ไดมีการอางอิง 
 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกบั
เอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ 
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 (7) มติคณะรัฐมนตร ี หรือมตคิณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติ
คณะรัฐมนตรี  ทั้งนี้ ใหระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสาร
ที่นํามาใชในการพิจารณาไวดวย 
 (8) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 

ขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย 
 ขอมูลขาวสารของราชการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริยจะ
เปดเผยมิได 
 ขอมูลขาวสารของราชการที่มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี ้หนวยงานของรัฐ
หรือเจาหนาที่ของรัฐอาจมีคําส่ังมิใหเปดเผยก็ได โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย
ของหนวยงานของรัฐ  ประโยชนสาธารณะ  และประโยชนของเอกชนที่เกี่ยวของประกอบกัน 
 (1) การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ  ความ สัมพันธ
ระหวางประเทศ   และความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 
  (2) การเปดเผยจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธภิาพ  หรือไมอาจสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคได  ไมวาจะเกี่ยวกบัการฟองคดี  การปองกัน  การปราบปราม  การทดสอบ  
การตรวจสอบ  หรือการรูแหลงที่มาของขอมูลขาวสารหรือไมก็ตาม 
 (3) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนินการเร่ืองหนึ่งเรื่องใด  
แตทั้งนี้ไมรวมถึงรายงานทางวิชาการ  รายงานขอเท็จจริง  หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชใน
การทําความเห็นหรือคําแนะนําภายในดังกลาว 
 (4) การเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชวีิตหรอืความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
 (5) รายงานการแพทยหรือขอมูลขาวสารสวนบคุคลซึ่งการเปดเผยจะเปนการรุกลํ้าสิทธิ
สวนบุคคลโดยไมสมควร 
 (6) ขอมูลขาวสารของราชการที่มีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผย  หรือขอมูลขาวสารที่มี
ผูใหมาโดยไมประสงคใหทางราชการนําไปเปดเผยตอผูอื่น 
 (7) กรณีอื่นตามที่กําหนดใหพระราชกฤษฎีกา 

ขอมูลขาวสารสวนบคุคล 
  “บุคคล” หมายความวา บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และบุคคลธรรมดาที่ไมมี
สัญชาติไทยแตมีถิ่นทีอ่ยูในประเทศไทย 
   หนวยงานของรัฐตองปฏิบัติเกี่ยวกบัการจัดระบบขอมูลขาวสารสวนบคุคลดังตอไปนี้ 
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 แนวขอสอบพระราชบัญญัตขิอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 

 
1. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ ฉบับที่ใชอยูเปนฉบับ พ.ศ.ใด 
 ก. พ.ศ. 2540     ข. พ.ศ. 2542 
 ค. พ.ศ. 2546     ง. พ.ศ. 2549 
 
2. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มีผลบังคับใชเมื่อใด 
 ก. ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ค. 30 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ง. 90 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
3. ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ    ไมวาจะเปน
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกชน หมายความถึง
ขอใด 
 ก. ขอมูลขาวสาร    ข. ขอมูลขาวสารของราชการ 
 ค. ขอมูลราชการ    ง. ขอมูลหนวยงาน 
 
4. ขอใดหมายถึง หนวยงานของรัฐ 
 ก. ราชการสวนกลาง    ข. ราชการสวนภูมิภาค 
 ค. ราชการสวนทองถิ่น    ง. ถูกทุกขอ 
 
5. ขอใดหมายถึง ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
 ก. ลายพิมพนิ้วมือ    ข. ประวัติอาชญากรรม 
 ค. แผนบันทึกลักษณะเสียงของคน  ง. ถูกทุกขอ 
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6. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับ คนตางดาว 
 ก. บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและไมมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย 
 ข. บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทย และมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย 
 ค. บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทย และไมมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย 
 ง. บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทย 
 
7. ผูรักษาการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 คือ 
 ก. นายกรัฐมนตรี    ข. ผูวาราชการจังหวัด 
 ค. ปลัดกระทรวง    ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
8. ขอมูลขาวสารใดที่ตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 
 ก. โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน 
 ข. สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน 
 ค. สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร หรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ 
 ง. ถูกทุกขอ 
 
9. ขอมูลขาวสารของราชการที่จะเปดเผยมไิด คือขอใด 
 ก. ขอมูลขาวสารของราชการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย 
 ข. ขอมูลขาวสารที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ 
 ค. ขอมูลขาวสารที่เปดเผยจะทําใหกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ 
 ง. ถูกทุกขอ 
 
10. คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ   ประกอบดวยผูใดเปนประธาน 
 ก. รัฐมนตรี     ข. ผูวาราชการจังหวัด 
 ค. ปลัดกระทรวงการคลัง   ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
11. ผูใดไมใชคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
 ก. ปลัดกระทรวงกลาโหม   ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ค. ปลัดกรุงเทพมหานคร   ง. ปลัดกระทรวงการตางประเทศ 
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สรุป พรบ.สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย พ.ศ. 2551 

 
 “การศึกษานอกระบบ” หมายความวา กิจกรรมการศึกษาที่มีกลุมเปาหมาย

ผูรับบริการและวัตถุประสงคของการเรียน รูที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัด และ
ระยะเวลาเรียนหรือฝกอบรมท่ียืดหยุนและหลากหลายตามสภาพความตองการและ ศักยภาพ
ในการเรียนรูของกลุมเปาหมายนั้นและมีวิธีการวัดผลและประเมินผลการ เรียนรูที่มีมาตรฐาน
เพื่อรับคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเพื่อจัดระดับผลการเรียนรู 

“การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายความวา กิจกรรมการเรียนรูในวิถีชีวิตประจําวัน
ของบุคคลซึ่งบุคคลสามารถเลือกท่ีจะเรียนรูไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ตามความสนใจ 
ความตองการ โอกาส ความพรอม และศักยภาพในการเรียนรูของแตละบุคคล 

“สถานศึกษา” หมายความวา สถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยในสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

“ภาคีเครือขาย” หมายความวา บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
องคกรอื่น รวมทั้งสถานศึกษาอื่นที่มิไดสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยที่มีสวนรวมหรือมีวัตถุประสงคในการดําเนินงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมสนับสนุนและประสานความ
รวมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
 

 เพื่อประโยชนในการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา ใหบุคคลไดรับการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยางทั่วถึงและมีคุณภาพตามกฎหมายวาดวย
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การศึกษาแหงชาติ โดยใหบุคคลซึ่งไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปแลวหรือไมก็ตามมีสิทธิ
ไดรับการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยได แลวแตกรณี   

 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหยึด
หลัก ดังตอไปนี้ 

(1) การศึกษานอกระบบ 
(ก) ความเสมอภาคในการเขาถึงและไดรับการศึกษาอยางกวางขวาง 

ทั่วถึง เปนธรรม และมีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพชีวิตของประชาชน 
(ข) การกระจายอํานาจแกสถานศึกษาและการใหภาคีเครือขายมีสวน

รวมในการจัดการเรียนรู 
(2) การศึกษาตามอัธยาศัย 

(ก) การเขาถึงแหลงการเรียนรูที่สอดคลองกับความสนใจและวิถีชีวิตของ
ผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย 

(ข) การพัฒนาแหลงการเรียนรูใหมีความหลากหลายทั้งสวนที่เปนภูมิ
ปญญาทองถิ่นและสวนที่นําเทคโนโลยีมาใชเพื่อการศึกษา 

(ค) การจัดกรอบหรือแนวทางการเรียนรูที่เปนคุณประโยชนตอผูเรียน  
 

 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบ ใหดําเนินการเพื่อเปาหมายในเรื่อง 
ดังตอไปนี้ 

(1) ประชาชนไดรับการศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพกําลังคนและ
สังคม ที่ใชความรูและภูมิปญญาเปนฐานในการพัฒนา ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม 
ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต  ทั้งนี้ ตามแนวทางการพัฒนาประเทศ 

(2) ภาคีเครือขายเกิดแรงจูงใจและมีความพรอมในการมีสวนรวมเพื่อจัด
กิจกรรมการศึกษา  
 

 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาตามอัธยาศัย ใหดําเนินการเพื่อเปาหมายใน
เรื่อง ดังตอไปนี้ 

(1) ผูเรียนไดรับความรูและทักษะพื้นฐานในการแสวงหาความรูที่จะเอื้อตอการ
เรียนรูตลอดชีวิต 

(2) ผูเรียนไดเรียนรูสาระท่ีสอดคลองกับความสนใจและความจําเปนในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
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ตัวอยางแนวขอสอบ   
 
1. ขอใดมีความหมายถึง “การศึกษา”  

ก. กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถายทอด
ความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม  

ข. การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ  
ค. การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัย

เกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
“การศึกษา” หมายความวา กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล

และสังคมโดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การ
สรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัด
สภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
 
2. การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายความถึงขอใด 
 ก. การศึกษาระดับปฐมวัย    ข. การศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
 ค. การศึกษากอนระดับอุดมศึกษา   ง. การศึกษาตลอดชีวิต 

ตอบ  ค. การศึกษากอนระดับอุดมศึกษา 
“การศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายความวา การศึกษากอนระดับอุดมศึกษา 

 
3. มาตรฐานการศึกษา มีความหมายถึงขอใด 

ก. ขอกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึงประสงคและมาตรฐานที่ตองการให
เกิดข้ึนในสถานศึกษาทุกแหง  

ข. เปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการสงเสริมและกํากับดูแล การตรวจสอบ การ
ประเมินผล  

ค. การประกันคุณภาพทางการศึกษา 
ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
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36. คณะกรรมการคุมครองเด็กกรุงเทพมหานคร มีใครเปนประธานกรรมการ 
ก. ปลัดกรุงเทพมหานคร     ข. สํานักงานอัยการสูงสุด  
ค. ผูวาราชการจังหวัด    ง. ผูแทนสถานพินิจและคุมครองเด็กและ

เยาวชน 
ตอบ ค. ผูวาราชการจังหวัด 
คณะกรรมการคุมครองเ ด็กกรุ ง เทพมหานคร  ประกอบดวย  ผู ว าราชการ

กรุงเทพมหานคร เปนประธานกรรมการ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปนรองประธานกรรมการ 
ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด  ผูแทน
กองบัญชาการตํารวจนครบาล ผูแทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผูแทนศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกลาง ผูแทนสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ผูแทน
สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ 
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาชุมชน ผูอํานวยการสํานักการศึกษา ผูอํานวยการสํานักอนามัย 
และผูอํานวยการสํานักการแพทย เปนกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครแตงตั้งจากผูเชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณในการงานที่ทําในวิชาชีพสังคม
สงเคราะห ครู จิตวิทยา กฎหมาย แพทย วิชาชีพละสองคนโดยจะตองมีผูแทนจาก
ภาคเอกชนอยางนอยวิชาชีพละหนึ่งคน และแตงตั้งจากผูมีประสบการณดานสวัสดิการเด็ก
อีกสองคน โดยมีผูอํานวยการสํานักสวัสดิการสังคม เปนกรรมการและเลขานุการ 
 
37. การปฏิบัติตอเด็กไมวากรณีใดๆ  ใหคํานึงถึงส่ิงใดเปนสําคัญ 

ก. คํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กเปนสําคัญ 
ข. คํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประเทศเปนสําคัญ 
ค. คํานึงถึงความเปนธรรมตอเด็กเปนสําคัญ 
ง. คํานึงถึงความถูกตองและเสมอภาค 
ตอบ ก. คํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กเปนสําคัญ 
การปฏิบัติตอเด็กไมวากรณีใด ใหคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กเปนสําคัญและ

ไมใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม การกระทําใดเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของเด็ก 
หรือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอเด็กหรือไม ใหพิจารณาตามแนวทางที่กําหนดใน
กฎกระทรวง  
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38. เด็กในขอใด ควรไดรับการสงเคราะห 
ก. เด็กเรรอน หรือเด็กกําพรา    
ข. เด็กท่ีถูกทอดท้ิงหรือพลัดหลง ณ ที่ใดที่หนึ่ง 
ค. เด็กท่ีผูปกครองไมสามารถอุปการะเล้ียงดูไดดวยเหตุใด ๆ  
ง. ถูกทุกขอ  
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
เด็กท่ีพึงไดรับการสงเคราะหไดแก 

(1) เด็กเรรอน หรือเด็กกําพรา 
(2) เด็กท่ีถูกทอดท้ิงหรือพลัดหลง ณ ที่ใดที่หนึ่ง 
(3) เด็กท่ีผูปกครองไมสามารถอุปการะเล้ียงดูไดดวยเหตุใด ๆ เชน ถูกจําคุก 

กักขัง พิการ ทุพพลภาพ เจ็บปวยเรื้อรัง ยากจน เปนผูเยาว หยา ถูกทิ้งราง เปนโรคจิตหรือ
โรคประสาท 

(4) เด็กท่ีผูปกครองมีพฤติกรรมหรือประกอบอาชีพไมเหมาะสมอันอาจสงผล
กระทบตอพัฒนาการทางรางกายหรือจิตใจของเด็กท่ีอยูในความปกครองดูแล 

(5) เด็กท่ีไดรับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ ถูกใชเปนเครื่องมือในการกระทําหรือ
แสวงหาประโยชนโดยมิชอบ ถูกทารุณกรรม หรือตกอยูในภาวะอื่นใดอันอาจเปนเหตุใหเด็กมี
ความประพฤติเส่ือมเสียในทางศีลธรรมอันดีหรือเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจ 

(6) เด็กพิการ 
(7) เด็กท่ีอยูในสภาพยากลําบาก 
(8) เ ด็กท่ีอยู ในสภาพที่จํ าตองไดรับการสงเคราะหตามท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง 
 

39. เด็กท่ีไดรับการคุมครองสวัสดิภาพ คือ 
ก. เด็กท่ีถูกทารุณกรรม 
ข. เด็กท่ีเส่ียงตอการกระทําผิด 
ค . เด็กท่ีอยู ในสภาพที่จําตองไดรับการคุมครองสวัสดิภาพตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 
ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ  ง. ถูกทุกขอ 
เด็กท่ีพึงไดรับการคุมครองสวัสดิภาพไดแก 
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(1) เด็กท่ีถูกทารุณกรรม 
(2) เด็กท่ีเส่ียงตอการกระทําผิด 
(3) เด็กที่อยูในสภาพที่จําตองไดรับการคุมครองสวัสดิภาพตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 
 
40. ผูมีอํานาจจัดตั้งสถานรับเล้ียงเด็กแรกรับคือใคร 
 ก. ผูวาราชการจังหวัด    ข. สถานคุมครองสวัสดิภาพ 
 ค. สถานพัฒนาและฟนฟู    ง. ปลัดกระทรวง 

ตอบ  ง. ปลัดกระทรวง 
ปลัดกระทรวงมีอํานาจจัดตั้งสถานรับเล้ียงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถาน

คุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟู ไดทั่วราชอาณาจักร และผูวาราชการจังหวัดมี
อํานาจจัดตั้งสถานรับเล้ียงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และ
สถานพัฒนาและฟนฟูภายในเขตจังหวัดนั้น 
 
41. เพื่อเปนทุนใชจายในการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็ก 
รวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภของเด็ก จัดใหมีกองทุนข้ึนมาเรียกวา 
 ก. กองทุนเด็ก     ข. กองทุนคุมครองเด็ก 
 ค. กองทุนเพื่อการเล้ียงชีพ   ง. กองทุนสงเคราะห 

ตอบ  ข. กองทุนคุมครองเด็ก 
รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสํานักงานปลัดกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เรียกวา “กองทุนคุมครองเด็ก” เพื่อเปนทุนใชจาย
ในการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัวและ
ครอบครัวอุปถัมภของเด็ก 
 
42. ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษสูงกวาระดับปริญญาตรีข้ึนไป และปฏิบัติหนาที่ใน
สถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน เรียกวา 
 ก. ครูการศึกษาพิเศษ     ข. ครูชํานาญการ 

ค. ครูวิทยฐานะ      ง. ครูปฏิบัติการ 
ตอบ ก. ครูการศึกษาพิเศษ 


