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ประวัติความเปนมาของ สนง. กศน. 
 
       กรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) จัดตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2522 เปน
กรมหนึ่งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรากฐานที่มั่นคงมาจาก  “การศึกษา
ผูใหญ”ซึ่งเริ่มตนตั้งแตชวงปลายทศวรรษของป 2473 เปนตนไป  
       เมื่อรัฐบาลไดตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองจัดการศึกษาในรูปแบบอื่นเพื่อ 
ยกระดับอัตราการรูหนังสือ ซึ่งขณะนั้นอัตราการรูหนังสือของประชากรที่มีอายุตั้งแต 
20 ปข้ึนไป มีเพียง 32 เปอรเซ็นต  
      ในป 2483 รัฐบาลจึงไดจัดตั้งกองการศึกษาผูใหญข้ึนในสํานักปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เพื่อรับผิดชอบงานการศึกษาผูใหญโดยตรง และไดริเริ่มโครงการรณรงค
เพื่อการรูหนังสือทั่วประเทศพรอมกับประกาศใช กฎหมายบังคับใหประชาชนผูไมรู
หนังสือที่มีอายุระหวาง 20-45 ป เสียคาเลาเรียนเปนรายปจนกวาจะผานการทดสอบ
วาเปนผูรูหนังสือแลว โครงการรณรงคฯ ดังกลาวประสบความสําเร็จพอสมควรแต
ตองหยุดชะงักไปเนื่องจากภาวะสงครามโลก ครั้งที่ 2 
       ในชวงระหวาง 2513-2523 ภารกิจการดําเนินงานของการจัดการศึกษาผูใหญ
ไดขยายตัวและมีบทบาทหนาที่ เพิ่มมากขึ้น จนไดมีการตั้งกรมการศึกษานอก
โรงเรียน เพื่อจัดการศึกษานอกโรงเรียนสําหรับประชาชนทั่วไปที่พลาดและขาด
โอกาสทางการ ศึกษาใหไดรับการศึกษาตลอดชีวิต ปจจุบันมีฐานะเปนสํานัก
บริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนสังกัดสํานักปลัด กระทรวงศึกษาธิการ 
      งานการศึกษานอกโรงเรียนเปนงานที่มีขอบขายกวางขวางครอบคลุมพื้นที่ทั่ว 
ประเทศ มีกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบสําหรับใหบริการแกประชาชนทั่วไป 
โดยเฉพาะประชาชนที่อยูนอกระบบโรงเรียนไดมีโอกาสรับการศึกษาและการพัฒนา
ตามสภาพความพรอมไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
      สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
มีจุดมุงหมายในการจัดการศึกษาใหประชาชนมี คุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีข้ึน
โดยใหบริการทางการศึกษาในหลากหลายรูป แบบ  ไดแก การศึกษาสายสามัญ
การศึกษาสายอาชีพ และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งสามารถเลือกเรียนไดตามความ
ตองการและความเหมาะสมกับสภาพความพรอมของตน เองสาระท่ีสําคัญของการ
ดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อ เผยแพรและเปนขอมูลพื้นฐานแกผูสนใจ
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ศึกษา คนควา  เกี่ยวกับงานการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อประโยชนกวางขวางอยาง
ตอเนื่องตอไป 

วิสัยทัศน  
กศน. เปนกลไกที่มีศักยภาพในการเตรียมคนเพื่อรวมนําประเทศไทยไปสู

การเปนประชาคมอาเซียนอยางสมบูรณในป พ.ศ. 2558  

พันธกิจ  
1. เสริมสรางใหเกิดความตระหนัก เกี่ยวกับการเปนประชาคมอาเซียนของ

ประเทศไทยใหเกิดกับประชาชน  
2. จัดและสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อัน

นําไปสูการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเขาสูประชาคมอาเซียนและ
การเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตของประชาชน  

3. สรางภาคีเครือขายทั้งในและระหวางประเทศ โดยเชื่อมโยงการจัด
การศึกษานอกระบบและการ ศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อรองรับความตองการดาน
การศึกษาและการเขาถึงโอกาสการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตของประชาชน
ระหวางประเทศสมาชิกในกลุมประชาคมอาเซียน  

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การดําเนินงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยใหสามารถรองรับนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อประชาคม
อาเซียนของรัฐบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 

เปาประสงค  
ประชาชนไทย โดยเฉพาะกลุมเปาหมายนอกระบบโรงเรียนมีความพรอมใน

การกาวสูประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. 2558 มีความรูและทักษะดานภาษาอังกฤษ 
ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกในกลุมอาเซียน รวมทั้งมีความรู
ความสามารถและทักษะในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพในสังคมท่ีมี
วัฒนธรรมหลากหลาย เพื่อมีสวนรวมในการสรางความเขมแข็งของประชาคมอาเซียน 
ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยูรวมกับประเทศอื่นไดอยางมีความสุข  
 

ยุทธศาสตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
แผนปฏิบัติการ 5 ป ดานการศึกษาของอาเซียนสามารถจําแนกประเด็นยุทธ

ศาตรไดดังนี้  
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เปาหมายยุทธศาสตรและตัวบงชี้การปฏิรูปการศกึษา 
ในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) 

เปาหมายยุทธศาสตร ตัวบงชี้และคาเปาหมายการปฏิรูปการศึกษาไทยภายใน 
ป พ.ศ. ๒๕๖๑๑ กําหนดไว ดังนี้ 

เปาหมายยุทธศาสตรขอ ๑ คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพ และได
มาตรฐานระดับสากล 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติมีคะแนน
เฉล่ียมากกวา รอยละ ๕๐ 

๑.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรเพิ่มข้ึนเปนไม
ต่ํากวาคาเฉล่ียนานาชาติ (ผลทดสอบ PISA) 

๑.๓ ความสามารถดานภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึนรอยละ ๓ ตอป 
๑.๔ ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มข้ึนรอยละ ๓ ตอป 
๑.๕ สัดสวนผูเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา : สามัญศึกษา

เปน ๖๐ : ๔๐ 
๑.๖ ผูสําเร็จอาชีวศึกษาและอุดมศึกษามีคุณภาพระดับสากล และเปนไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
๑.๗ จํานวนปการศึกษาเฉล่ียของคนไทย (อายุ ๑๕-๕๙ ป) เพิ่มข้ึนเปน๑๒ ป 

 
เปาหมายยุทธศาสตรขอ ๒ คนไทยใฝรู : สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 

รักการอาน และแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง 
๒.๑ ผูเรียนทุกระดับการศึกษา ไมต่ํากวารอยละ ๗๕ มีทักษะในการแสวงหา

ความรูไดดวยตนเอง รักการ เรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
๒.๒ อัตราการรูหนังสือของประชากร (อายุ ๑๕-๖๐ ป) เปนรอยละ ๑๐๐ 
๒.๓ ผูเขารับบริการในแหลงเรียนรูเพิ่มข้ึนปละอยางนอยรอยละ ๑๐ 
๒.๔ คนไทยใชเวลาอานหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางานโดยเฉลี่ย

อยางนอยวันละ ๖๐ นาที 
๒.๕ สัดสวนผูที่ใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรูตอประชากรอายุ ๖ ปข้ึนไปเปน

รอยละ ๕๐ 
 
 



~ 7 ~ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2547 

เปนปที่ 59 ในรัชกาลปจจุบัน  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราช

โองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา  
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติ ข้ึนไวโดย

คําแนะนําและยินยอมของรัฐสภาดังตอไปนี้  
มาตรา  1  พระราชบัญญัตินี้ เรียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547”  
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  
มาตรา 3  ใหยกเลิก 
(1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. 2523 
(2) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 
(3) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2538  
มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” หมายความวา บุคคล

ซึ่งไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ใหรับราชการโดยไดรับเงินเดือน
จาก เ งิ น งบประมาณแผน ดิน  งบบุ คลากรที่ จ า ย ใน ลักษณะ เ งิ น เ ดื อน ใน
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม หรือ
กระทรวงอื่นที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

“ขาราชการครู” หมายความวา ผูที่ประกอบวิชาชีพซึ่งทําหนาที่หลัก
ทางดานการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ ใน
สถานศึกษาของรัฐ 



~ 8 ~ 
 

“คณาจารย” หมายความวา บุคลากรซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการ
สอนและการวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐ 

“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความวา ผูบริหารสถานศึกษา 
ผูบริหารการศึกษา รวมทั้งผูสนับสนุนการศึกษาซ่ึงเปนผูทําหนาที่ใหบริการ หรือ
ปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหาร
การศึกษา และปฏิบัติงานอื่นในหนวยงานการศึกษา 

“วิชาชีพ” หมายความวา วิชาชีพครู วิชาชีพบริหารการศึกษา และ
วิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น 

“เขตพื้นที่การศึกษา” หมายความวา เขตพื้นที่การศึกษาตาม
ประกาศกระทรวง 

“หนวยงานการศึกษา” หมายความวา 
(1) สถานศึกษา 
(2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(3) สํานักงานการศึกษานอกโรงเรียน 
(4) แหลงการเรียนรูตามประกาศของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(5) หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวง 

ศึกษาธิการหรือตามประกาศกระทรวง หรือหนวยงานที่คณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากําหนด 

“สถานศึกษา” หมายความวา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย
การศึกษาพิเศษ ศูนยการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ศูนยการเรียน วิทยาลัย 
วิทยาลัยชุมชน สถาบัน หรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่นของรัฐที่มีอํานาจหนาที่
หรือมีวัตถุ ประสงคในการจัดการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติและ
ตามประกาศกระ ทรวง 

“สวนราชการ” หมายความวา หนวยงานของรัฐที่มีฐานะเปนกรม
หรือเทียบเทากรม 
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ระเบียบวาดวยรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 
 

“ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544”  ระเบียบ
นี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนด 120 วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่ง
นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบ  มีนายชวน หลีกภัย ลงนามในประกาศ 
      “ขอมูลขาวสารลับ” หมายความวา ขอมูลขาวสารตาม ม.14 หรือ ม.15 ที่มี
คําส่ังไมใหเปดเผยและอยูในความครอบครอง หรือ ควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ 
ไมวาจะเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐ หรือ ที่เกี่ยวกับเอกชน ซึ่งมีการ
กําหนดใหมีชั้นความลับเปน ชั้นลีบ ชั้นลับมาก หรือ ชั้นลับที่สุด ตามระเบียบนี้ โดย
คํานึงถึงการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานของรัฐ และประโยชนแหงรัฐประกอบกัน 
        “ประโยชนแหงรัฐ” หมายความวา การดําเนินงานของรัฐที่เกี่ยวกับประโยชน
สาธารณะ หรือ ประโยชนของเอกชนประกอบกัน ไมวาจะเปนเรื่องความมั่นคงของรัฐ
ที่เกี่ยวกับการเมืองภายในประเทศ หรือระหวางประเทศ การปองกันประเทศ 
เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การพลังงาน และส่ิงแวดลอม 
       “ หัวหนาหนวยงานของรัฐ” หมายความวา 
 (1) หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนนิติบุคคล 

      สําหรับสวนราชการในสังกัด กระทรวงกลาโหม ใหหมายความรวมถึง 
หัวหนาสวนราชการที่ข้ึนตรงตอ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  กรมราชองครักษ 
กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ 
 (2) ผูวาราชการจังหวัด สําหรับราชการสวนภูมิภาค 
  (3) ผูวาราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร นายกองคการบริหารสวน
จังหวัด 
นายกเทศมนตรี  ประธานสภาตําบล  นายกเมืองพัทยา หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยาง
อื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน แลวแตกรณี สําหรับขาราชการสวนทองถิ่น 
      (4) ผูบริหารกิจการของรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ สําหรับงาน
ของรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
       “ การปรับช้ันความลับ” หมายความวา การลด หรือ เพิ่มชั้นความลับของ
ขอมูลขาวสารลับ และใหหมายความรวมถึง การยกเลิกชั้นความลับของขอมูลขาวสาร
ลับนั้นดวย 
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 ทุก 5 ป เปนอยางนอย ใหนายกรัฐมนตรีจัดใหมีการทบทวนการปฏิบัติการ
ตามระเบียบนี้ และพิจารณาแกไขเพิ่มเติมระเบียบนี้ใหเหมาะสม 

 ใหหนวยงานของรัฐ มีหนาที่รักษาขอมูลขาวสารลับในหนวยงานของตน 
และอาจมอบหมายหนาที่ดังกลาวไดตามความจําเปนใหผูใตบังคับบัญชา หรือใหแก
ราชการสวนภูมิภาค ในกรณีที่สามารถมอบอํานาจไดตาม กม. 

 บุคคลที่จะเขาถึงขอมูลขาวสารบัญในช้ันความลับใด จะตองเปนบุคคลที่
ผูบังคับ บัญชามอบหมายความไววางใจ และใหเขาถึงขอมูลขาวสารลับไดเฉพาะเรื่อง
ที่ไดรับมอบหมายเทานั้น 
 

 องคการรักษาความปลอดภัย 
 องคการรักษาความปลอดภัยตามระเบียบนี้ ไดแก  

 (1) สํานักขาวกรองแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี เปนองคการรักษาความ
ปลอดภัยฝายพลเรือน 
 (2) ศูนยรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการทหารสูงสุด เปนองคการรักษา
ความปลอดภัยฝายทหาร 
 ช้ันความลับของขอมูลขาวสารลับ แบงออกเปน 3 ช้ัน คือ  

(1) ลับที่สุด (TOP SECRET) 
(2) ลับมาก ( SECRET) 
(3) ลับ ( CONFIDENTIAL)  

 ลับที่สุด หมายความถึง ขอมูลขาวสารลับซึ่งหากเปดเผยทั้งหมดหรือเพียง
บางสวนจะกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรัฐอยางรายแรงที่สุด 
 ลับมาก หมายความถึง ขอมูลขาวสารลับซึ่งหากเปดเผยทั้งหมดหรือเพียง
บางสวนจะกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรัฐอยางรายแรง 
 ลับ หมายความถึง ลับที่สุด หมายความถึง ขอมูลขาวสารลับซึ่งหากเปดเผย
ทั้งหมดหรือเพียงบางสวนจะกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรัฐ  
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แนวขอสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
และที่แกไขเพิ่มเติม 

 
7. การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษา เปนการประกันคุณภาพแบบใด 
 ก. การประกันคุณภาพภายใน  ข. การประกันคุณภาพภายนอก 
 ค. การควบคุมการประกันคุณภาพ  ง. การติดตามและการประเมินผล 

ตอบ ก. การประกันคุณภาพภายใน 
“การประกันคุณภาพภายใน” หมายความวา การประเมินผลและการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดย
บุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหนวยงานตนสังกัดท่ีมีหนาที่กํากับดูแล
สถานศึกษานั้น 
 
8. บุคลากรวิชาชีพซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอนและการสงเสริมการ
เรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน  หมายความ
ถึงใคร 
 ก. ผูสอน     ข. ครู 
 ค. คณาจารย     ง. ผูบริหารสถานศึกษา 
 ตอบ ข. ครู 

 “ครู” หมายความวา บุคลากรวิชาชีพซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการ
สอนและการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐ
และเอกชน 
 
9. บุคลากรซ่ึงทําหนาที่หลักทางดานการสอนและการวิจัยในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชน หมายถึง 
 ก. ผูสอน     ข. ครู 
 ค. คณาจารย     ง. ผูบริหารสถานศึกษา 
 ตอบ ค. คณาจารย  
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“คณาจารย” หมายความวา บุคลากรซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการสอนและ
การวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชน 
 
10. บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแตละแหง ทั้งของรัฐและ
เอกชน หมายถึง 
 ก. ผูสอน     ข. ครู 
 ค. คณาจารย     ง. ผูบริหารสถานศึกษา 
 ตอบ ง. ผูบริหารสถานศึกษา 

“ผูบริหารสถานศึกษา” หมายความวา บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการ
บริหารสถานศึกษาแตละแหง ทั้งของรัฐและเอกชน 
 
11. บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารการศึกษานอกสถานศึกษาตั้งแตระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป หมายถึง 
 ก. ผูบริหารการศึกษา    ข. ครู 
 ค. คณาจารย     ง. ผูบริหารสถานศึกษา 

ตอบ ก. ผูบริหารการศึกษา 
“ผูบริหารการศึกษา” หมายความวา บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการ

บริหารการศึกษานอกสถานศึกษาตั้งแตระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป 
 
12. ความมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาคือขอใด 

ก. ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม  
ข. มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  
ค. สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  
ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
ความมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคน

ไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคณุธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชวีิต สามารถอยูรวมกบัผูอื่นไดอยางมีความสุข  
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แนวขอสอบพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม 

 
18. ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีกี่ประเภท 
 ก. 2 ประเภท     ข. 3 ประเภท 
 ค. 4 ประเภท     ง. 5 ประเภท 

ตอบ ข. 3 ประเภท 
ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี 3 ประเภท 

 
19. ขอใดเปนตําแหนงซึ่งมีหนาที่เปนผูสอนในหนวยงานการศึกษา 
 ก. อาจารย     ข. รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
 ค. ศึกษานิเทศก    ง. ถูกทุกขอ 

ตอบ ก. อาจารย 
ตําแหนงซึ่งมีหนาที่ เปนผูสอนในหนวยงานการศึกษา ไดแก ตําแหนง

ดังตอไปนี้ 
(1) ครูผูชวย 
(2) ครู 
(3) อาจารย 
(4) ผูชวยศาสตราจารย 
(5) รองศาสตราจารย 
(6) ศาสตราจารย 

 
20. ขอใดเปนตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา 

ก. รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
ข. ผูอํานวยการสถานศึกษา 
ค. รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา ไดแก ตําแหนง

ดังตอไปนี้ 
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(1) รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
(2) ผูอํานวยการสถานศึกษา 
(3) รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(4) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(5) ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

 
21.ขอใดไมใชวิทยฐานะของตําแหนงครู 
 ก. ครูชํานาญการ    ข. ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
 ค. ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ   ง. ครูชํานาญการพิเศษ 

ตอบ ค. ผูอํานวยการเช่ียวชาญ 
ตาํแหนงครู มีวิทยฐานะ ดังตอไปนี้ 

(1) ครูชํานาญการ 
(2) ครูชํานาญการพิเศษ 
(3) ครูเชี่ยวชาญ 
(4) ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

 
22. ขอใดไมใชวิทยฐานะของตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา 
 ก. รองผูอํานวยการชํานาญการ 

ข. รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
ค. รองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 
ง. รองผูชํานาญการพิเศษ 
ตอบ ง. รองผูชํานาญการพิเศษ 
ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา มีวิทยฐานะ ดังตอไปนี้ 

(1) รองผูอํานวยการชํานาญการ 
(2) รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
(3) รองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 
(4) ผูอํานวยการชํานาญการ 
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แนวขอสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม 

 
7. ขอใดเปนการแบงสวนราชการในสวนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ 

ก. สํานักงานรัฐมนตรี 
ข. สํานักงานปลัดกระทรวง 
ค. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
การแบงสวนราชการในสวนกลางของกระทรวงศึกษาธิการใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัตินี้  โดยใหมี หัวหนาสวนราชการ ข้ึนตรงตอรั ฐมนตรีว าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

(1) สํานักงานรัฐมนตรี 
(2) สํานักงานปลัดกระทรวง 
(3) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(5) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(6) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
8. ขอใดเปนอํานาจหนาที่ของสภาการศึกษา 
 ก .  พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแหงชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และกีฬากับการศึกษาทุกระดับ 
 ข. พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาเพื่อดําเนินการให
เปนไปตามแผน  
 ค. พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
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แนวขอสอบ พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. 2539 และที่แกไขเพิ่มเติม 

 
11.ผูที่จะทําการพิจารณาทางปกครองไมไดคือขอใด 
 ก. เปนคูกรณีเอง    ข. เปนคูหมั้นของคูกรณ ี
 ค. เปนญาตขิองคูกรณ ี   ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

เจาหนาที่ดังตอไปนีจ้ะทาํการพิจารณาทางปกครองไมได 
            (1) เปนคูกรณีเอง 
            (2) เปนคูหมั่นหรือคูสมรสของคูกรณี 
            (3) เปนญาติของคูกรณ ีคือ เปนบุพการีหรอืผูสืบสันดานไมวาชั้นใด ๆ 
หรือเปนพี่นองหรือลูกพีลู่กนองนับไดเพียงภายในสามชั้น หรือเปนญาติเกี่ยวพันทาง
แตงงานนับไดเพียงสองชั้น 
            (4) เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูพิทักษหรือผูแทนหรือ
ตัวแทนของคูกรณ ี
            (5) เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ หรือเปนนายจางของคูกรณ ี
            (6) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
          (พรบ.วิธีปฏิบตัฯิ มาตรา 13) 
 
12.ที่ประชมุมีมติใหกรรมการผูถูกคดัคานปฏิบัตหินาที่ตอไป  ตองมคีะแนนเสียง
เทาใดของกรรมการที่ไมถูกคัดคาน ก็ใหกรรมการผูนั้นปฏิบตัิหนาที่ตอไปได 
 ก. ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง    ข. ไมนอยกวาหนึ่งในสาม 
 ค. ไมนอยกวาสองในสาม   ง. ไมนอยกวาสามในสี่ 
 ตอบ ค. ไมนอยกวาสองในสาม 
 ถาที่ประชมุมีมติใหกรรมการผูถูกคดัคานปฏิบัตหินาที่ตอไปดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสองในสามของกรรมการที่ไมถูกคัดคาน ก็ใหกรรมการผูนั้นปฏิบัติ
หนาที่ตอไปได มติดังกลาวใหกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับใหเปนที่สุด  (พรบ.วิธี
ปฏิบัติฯ มาตรา 15) 
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13.ในกรณีที่มีการย่ืนคาํขอหลายคําขอน้ันมีขอความทํานองเดียวกัน สามารถที่จะ
ระบบุุคคลใดเปนตัวแทนรวมได ในกรณีเชนนีต้องมีผูลงชือ่รวมเกินกวากี่คน 
 ก. เกินสามสิบคน    ข. เกินหาสิบคน 
 ค. เกินหารอยคน    ง. เกินหนึ่งพันคน 
 ตอบ ข. เกินหาสิบคน 
         ในกรณีที่มีการย่ืนคําขอโดยมีผูลงชื่อรวมกันเกินหาสิบคนหรือมีคูกรณีเกินหา
สิบคนย่ืนคําขอที่มีขอความอยางเดียวกันหรือทํานองเดียวกัน ถาในคําขอมีการระบุ
ใหบุคคลใดเปนตัวแทนของบุคคลดังกลาวหรือมขีอความเปนปริยายใหเขาใจได
เชนนั้น ใหถือวาผูที่ถูกระบุชือ่ดังกลาวเปนตัวแทนรวมของคูกรณีเหลานั้น (พรบ.วธิี
ปฏิบัติฯ มาตรา 25) 
 
14.คําส่ังทางปกครองของคณะกรรมการนั้น คูกรณีมีสิทธิโตแยงตอคณะกรรมการ
วินิจฉัยรองทุกข ไดภายในกี่วันนับแตวันไดรับแจงคําส่ัง 
 ก. 30 วัน     ข. 60 วัน 
 ค. 90 วัน     ง. 120 วัน 
 ตอบ ค. 90 วัน 

คําส่ังทางปกครองของบรรดาคณะกรรมการตาง ๆ ไมวาจะจัดตั้งข้ึนตาม
กฎหมายหรือไม ใหคูกรณีมีสิทธิโตแยงตอคณะกรรมการวนิิจฉัยรองทุกขตาม
กฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกาไดทั้งปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย 
ภายในเกาสิบวันนบัแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังนัน้ แตถาคณะกรรมการดังกลาวเปน
คณะกรรมการวินิจฉัยขอพพิาท สิทธิการอุทธรณและกําหนดเวลาอุทธรณใหเปนไป
ตามท่ีบญัญตัิในกฎหมายวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา (พรบ.วิธีปฏิบตัฯิ มาตรา 
48) 
 
15.ผูที่ไดรับผลกระทบจากการเพิกถอนคําส่ังทางปกครอง มีสิทธิไดรับคาทดแทน
ความเสียหาย ซึ่งตองรอคาทดแทนภายในระยะเวลาใด นับแตไดรับแจงการเพิกถอน 
 ก. 30 วัน     ข. 60 วัน 
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แนวขอสอบ ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ  
พ.ศ. 2544 

 
12.ในการทบทวนการปฏิบัติการตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ 

น้ันตองมีการกระทําทุกๆ  กี่ปเปนอยางนอย 
 ก. ทุกๆ 1 ป     ข. ทุกๆ 2 ป 
 ค. ทุกๆ 3 ป     ง. ทุกๆ 5 ป 
 ตอบ ง. ทุกๆ 5 ป 

ทุก 5 ป เปนอยางนอย ใหนายกรัฐมนตรีจัดใหมีการทบทวนการปฏิบัติการตาม
ระเบียบน้ี และพิจารณาแกไขเพิ่มเติมระเบียบน้ีใหเหมาะสม 

(ระเบียบ วาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ขอ 6) 
 

13.จากขอขางตน  ผูใดจัดใหมีการทบทวนการปฏิบัติการตามระเบียบวาดวยการรักษา 
ความลับของทางราชการ 

 ก. นายกรัฐมนตรี  
 ข. ผูวาราชการจังหวัด 
 ค. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
 ง. กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
 ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี 
  คําอธิบายดังขอขางตน 
 
14.ผูรักษาขอมูลขาวสารลับในหนวยงานของตนและอาจมอบหมายหนาท่ีดังกลาวไดตาม 

ความจําเปนคือผูใด 
 ก. หัวหนารัฐ     ข. หัวหนาหนวยงานของรัฐ 
 ค. คณะกรรมการบริหาร   ง. ผูวาราชการจังหวัด 
 ตอบ ข. หัวหนาหนวยงานของรัฐ 

หนวยงานของรัฐ มีหนาท่ีรักษาขอมูลขาวสารลับในหนวยงานของตน และอาจ
มอบหมายหนาท่ีดังกลาวไดตามความจําเปนใหผูใตบังคับบัญชา หรือใหแกราชการสวน
ภูมิภาค ในกรณีท่ีสามารถมอบอํานาจไดตาม กม. 

(ระเบียบ วาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ขอ 7) 
 

15.หากมีความจําเปนตองเปดเผยความลับแกผูใดตองกระทําโดยระมัดระวัง ท้ังน้ีตอง 
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คํานึงถึงส่ิงใด 
 ก. การรักษาความลับและความปลอดภัย 
 ข. การรักษาความลับและความมั่นคงของชาติ 
 ค. การรักษาความลับ และประสิทธิภาพในการดําเนินการ 
 ง. การรักษาความลับและความสงบสุขของประเทศ 
 ตอบ ค. การรักษาความลับ และประสิทธิภาพในการดําเนินการ 

ผูมีหนาท่ีตองรักษาขอมูลขาวสารลับใหปลอดภัย การใหบุคคลใดเขาถึงขอมูลขาว
สารบญัหรือ การเปดเผยขอมูลขาวสารลับแกผูใดตองกระทําโดยระมัดระวัง ในกรณีจําเปน
ใหกําหนดเง่ือนไขในการปฏิบัติใหเหมาะสมแกกรณี โดยคํานึงถึงการรักษาความลับ
และประสิทธิภาพในการดําเนินการตามระเบียบน้ี  (ระเบียบ วาดวยการรักษาความลับ
ของทางราชการ พ.ศ. 2544 ขอ 7) 
 
16.หากคณะกรรมการคณะใดมีฝายเลขานุการที่มิไดเปนเจาหนาท่ีของรัฐใหผูใดทําหนาท่ี 

เปนหนวยงานของรัฐ 
 ก. ประธานกรรมการ 
 ข. หัวหนาหนวยงานของรัฐ 
 ค. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
 ง. ผูวาราชการจังหวัด 
 ตอบ ก. ประธานกรรมการ 
 ถาคณะกรรมการคณะใดมีฝายเลขานุการซึ่งมิไดเปนเจาหนาท่ีในหนวยงานของรัฐ
ใหประธานกรรมการทําหนาท่ีเปนหัวหนาหนวยงานของรัฐและใหนําระเบียบน้ีมาใช
บังคับโดยอนุโลม  (ระเบียบ วาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ขอ 10) 
 
17.องคการรักษาความปลอดภัยฝายพลเรือนคือหนวยงานใด 
 ก. CIA       
 ข. หนวยรักษาความปลอดภัยแหงชาติ 
 ค. สํานักขาวกรองแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี 
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แนวขอสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพัสดุ พ.ศ. 2535 
และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552 

 
62. การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา ใหเปดซองสอบราคาไมนอยกวากี่สําหรับ
การสอบราคาในประเทศ 
 ก. 7 วัน     ข. 10 วัน 
 ค. 30 วัน     ง. 45 วัน 

ตอบ ง. 45 วัน 
 

63. การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา ใหเปดซองสอบราคาไมนอยกวากี่สําหรับ
การสอบราคานานาชาติ 
 ก. 7 วัน     ข. 10 วัน 
 ค. 30 วัน     ง. 45 วัน 

ตอบ ง. 45 วัน 
การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา ใหดําเนินการดังนี้ 
กอนวันเปดซองสอบราคาไมนอยกวา 10 วัน สําหรับการสอบราคาในประเทศ

หรือไมนอยกวา 45 วัน สําหรับการสอบราคานานาชาติ ใหเจาหนาที่พัสดุสงประกาศ
เผยแพรการสอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยังผูมีอาชีพขายหรือรับจางทํางานนั้น
โดยตรง หรือโดยทางไปรษณียลงทะเบียนใหมากที่สุดเทาที่จะทําได กับใหปด
ประกาศเผยแพรการสอบราคาไวโดยเปดเผย ณ ที่ทําการของสวนราชการนั้น 
 
64.การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคาที่ปรากฏวาราคาของผูเสนอราคารายที่
คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจางยังสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ตองเรียกผู
เสนอราคารายนั้นมาตอรองราคาใหต่ําสุดเทาที่จะทําได หากผูเสนอราคารายนั้นยอม
ลดราคาแลว หากราคาท่ีเสนอใหมไมสูงกวารอยละเทาไหรของวงเงินที่จะซื้อหรือจาง 
ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาที่เหมาะสม ก็ใหเสนอซื้อหรือจางจากผูเสนอราคา
รายนั้น 
 ก. รอยละหา     ข. รอยละเจ็ด 
 ค. รอยละสิบ     ง. รอยละสิบหา 
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69. การซื้อยาของสวนราชการ ใหจัดซื้อตามชื่อสามัญ (GENERIC NAME) ในบัญชี
ยาหลักแหงชาติตามที่คณะกรรมการแหงชาติทางดานยากําหนด โดยใหใชเงิน
งบประมาณจัดซื้อยาดังกลาวไมนอยกวารอยละเทาใด 

ก. รอยละ 50     ข. รอยละ 60  
ค. รอยละ 70     ง. รอยละ 80 
ตอบ ข. รอยละ 60 

 
70. สวนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใหจัดซื้อตามชื่อสามัญ (GENERIC 
NAME) ในบัญชียาหลักแหงชาติตามที่คณะกรรมการแหงชาติทางดานยากําหนด 
โดยใหใชเงินงบประมาณจัดซื้อยาดังกลาวไมนอยกวารอยละเทาใด 

ก. รอยละ 50     ข. รอยละ 60  
ค. รอยละ 70     ง. รอยละ 80 

 ตอบ ง. รอยละ 80 
การซ้ือยาของสวนราชการ ใหจัดซื้อตามชื่อสามัญ (GENERIC NAME) ใน

บัญชียาหลักแหงชาติตามที่คณะกรรมการแหงชาติทางดานยากําหนด โดยใหใชเงิน
งบประมาณจัดซื้อยาดังกลาวไมนอยกวารอยละ 60 เวนแตสวนราชการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ใหใชเงินงบประมาณจัดซื้อยาดังกลาวไมนอยกวารอยละ 80 
 
71.การซื้อยา และเวชภัณฑที่มิใชยา ราคายาที่องคการเภสัชกรรมหรือโรงงานเภสัช
กรรมทหารจําหนายตองไมสูงกวาราคากลางของยาชื่อสามัญเดียวกันที่กระทรวง
สาธารณสุขกําหนดเกินกวารอยละเทาใด 

ก. รอยละ 1     ข. รอยละ 2 
 ค. รอยละ 3     ง. รอยละ 4 
 ตอบ ค. รอยละ 3 

การซื้อยา และเวชภัณฑที่มิใชยา เชน ผากอส สําลี หลอดฉีดยา เข็มฉีดยา 
เฝอก วัสดุทันตกรรม ฟลมเอกซเรย และเภสัชเคมีภัณฑ ซึ่งองคการเภสัชกรรมได
ผลิตออกจําหนายแลว ใหจัดซื้อจากองคการเภสัชกรรม นอกจากสวนราชการใน
สังกัดกระทรวงกลาโหมใหจัดซื้อจากโรงงานเภสัชกรรมทหาร สวนกรมตํารวจจะซื้อ
จาก 
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ส่ังซื้อไดท่ี 
www.SheetRam.com 

 
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422, 

085-9679080,085-9993722,085-
9993740 

 

 
แจงการโอนเงนิ พรอมช่ือ และอเีมลลที ่

  LINE ID :  sheetram 
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