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 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2546
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
เปนปที่ 58 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มี
พระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 39 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไท ย พุทธศักราช 2540
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ.
2546”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
มาตรา 3 ใหยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488
(2) พระราชบัญญัติครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2495
(3) พระราชบัญญัติครู (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2509
(4) พระราชบัญญัติครู (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2519
(5) พระราชบัญญัติครู (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2521
(6) พระราชบัญญัติครู (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2523
บรรดากฎหมาย กฎ ขอบังคับ คําสั่งอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่ง
ขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“กระทรวง” หมายความวา กระทรวงศึกษาธิการ
“วิชาชีพ” หมายความวา วิชาชีพทางการศึกษาที่ทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอนและ
การสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ รวมทั้งการรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาในสถานศึ กษา
ปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ํากวาปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน และการบริหารการศึกษานอก
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สถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษา ใหบริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับ
การจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษาตางๆ
“ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความวา ครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ซึ่งไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัตินี้
“ครู” หมายความวา บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางดานการเรียนการสอนและการส งเสริม
การเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ํากวาปริญญา ทั้งของ
รัฐและเอกชน
“ผูบริหารสถานศึกษา ” หมายความวา บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา
ภายในเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาอื่นที่จัดการศึก ษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาต่ํากวาปริญญา
ทั้งของรัฐและเอกชน
“ผูบริหารการศึกษา” หมายความวา บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหารนอกสถานศึกษา
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
“บุคลากรทางการศึกษาอื่น ” หมายความวา บุคคลซึ่งทําหนาที่สนับสนุนการศึกษา ใหบริการ
หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหนวยงาน
การศึกษาตางๆ ซึ่งหนวยงานการศึกษากําหนดตําแหนงใหตองมีคุณวุฒิทางการศึกษา
“หนวยงานการศึกษา ” หมายความวา สถานศึกษาหรือหนวยงานอื่นที่มีหนาที่กํากับดูแล
สนับสนุน สงเสริมใหบริการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาต่ํากวาปริญญาทั้งของรัฐและ
เอกชน
“สถานศึกษา ” หมายความวา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน วิทยาลัย สถาบัน
มหาวิทยาลัย หนวยงานการศึกษาหรือหนวยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชนที่มีอํานาจหนาที่ หรือมีวัตถุ ประสงคใน
การจัดการศึกษา
“ใบอนุญาต” หมายความวา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งออกใหผูปฏิบัติงานในตําแหนงครู
ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามพระราชบัญญัตินี้
“เจาหนาที่” หมายความวา บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5 การประกอบวิชาชีพตองอยูภายใตบังคับหลักเกณฑการมีใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา 6 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมี
อํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้รวมทั้งใหมีอํานาจตีความ
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สรุปสาระสําคัญของพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546
(ที่มา :พงษพิลัย วรรณราช)

1. หลักการและเหตุผล
พ.ร.บ. คุมครองเด็กฯ เปนกฎหมายที่มุงใหความคุมครองแกเด็กทั้งทางดานรางกายและ จิตใจ รวมถึง
การสงเคราะห การคุมครองสวัสดิภาพ การพัฒนาและฟนฟู ทั้งนี้โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กเปนสําคัญ
และเนื่องจากกฎหมายวาดวยการคุมครองเด็กที่ใชบังคับมาเปนเวลานาน สาระสําคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับ
วิธีการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริม ความประพฤติเด็ก ไมเหมาะสมกับสภาพสังคมปจจุบัน
สมควรกําหนดขั้นตอนและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติตอเด็กใหเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เพื่อใหเด็กไดรับการอุปการะเลี้ยง
ดู อบรมสั่งสอน และมีพัฒนาการที่เหมาะสม อันเปนการสงเสริมความมั่นคงของสถาบันครอบครัว รวมทั้ง
ปองกันมิใหเด็กถูกทารุณกรรม ตกเปนเครื่องมือในการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ หรือถูกเลือกปฏิบัติโดยไม
เปนธรรม และสมควรปรับปรุงวิธีการสงเสริมความรวมมือในการคุมครองเด็กระหวางหนวยงานของรัฐและ
เอกชนใหเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
ในสวนของบทนิยามไดกําหนดความหมายของ “เด็ก ” วาหมายถึงบุคคลซึ่งมีอายุต่ํากวาสิบแปดป
บริบูรณ แตไมรวมถึงผูที่บรรลุนิติภาวะดวยการสมรส นอกจากนี้ยังไดจําแนกประเภทของเด็ก ออกเปน เด็ก
เรรอน, เด็กกําพรา, เด็กที่อยูในสภาพยากลําบาก, เด็กพิการ, เด็กที่เสี่ยงตอการกระทําผิด, นักศึกษาและนักเรียน
2. สาระสําคัญ
หมวด 1 คณะกรรมการคุมครองเด็ก
กําหนดใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติขึ้น มีอํานาจและหนาที่ที่สําคัญ คือการเสนอ
ความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน งบประมาณและมาตรการในการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ
และสงเสริมความประพฤติเด็กรวมถึงการใหคําปรึกษา แนะนํา และประสานงานแกหนวยงานของรัฐและเอกชนที่
ปฏิบัติงานดานการศึกษา การสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความป ระพฤติเด็ก นอกจากนี้ยังมี
อํานาจตรวจสอบสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนาและ
ฟนฟู สถานพินิจ หรือสถานที่ที่เกี่ยวของกับการสงเคราะหคุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็กทั้ง
ของรัฐและเอกชน
นอกจากนี้ยังไดกําหนดให มีคณะกรรมการคุมครองเด็กกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการคุมครอง
เด็กจังหวัด เพื่อกระจายการดูแลใหเปนไปอยางทั่วถึง โดยมีอํานาจและหนาที่ที่สําคัญ คือ เสนอความเห็นตอ
คณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน งบประมาณและมาตรการในการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และ
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สงเสริมความประพฤติเด็ก การใหคําปรึกษา แนะนํา และประสานงานกับหนวยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ
การติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเคราะหและสงเสริมความประพฤติเด็กแลว
รายงานผลตอคณะกรรมการ
หมวด 2 การปฏิบัติตอเด็ก
การปฏิบัติตอเด็กไมวาในกรณี ใดตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กเปนสําคัญและไมใหมีการเลือก
ปฏิบัติโดยไมเปนธรรม และในพ.ร.บ. ฉบับดังกลาวยังไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการปฏิบัติตอเด็ก โดย
สรุปสาระสําคัญดังนี้
- ผูปกครองตองใหการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็กที่อยูในควา มปกครองตามสมควร
แกขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม แหงทองถิ่นรวมถึงการคุมครองสวัสดิภาพของเด็กมิใหเกิดอันตราย
แกกายหรือ จิตใจ และผูปกครองตองไมทอดทิ้งหรือละทิ้งเด็กไวหรือละเลยไมดูแลเด็ก
-ใหพนักงานเจาหนาที่ที่พ.ร.บ.ฉบับนี้กําหนดมีหนาที่คุมครองสวัสดิ ภาพเด็กที่อยูในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
รวมถึงดูแลตรวจสอบสถานที่ตางๆ ที่เกี่ยวของตามที่กฎหมายกําหนด
นอกจากนี้ยังกําหนดมาตรการตางๆ ที่สําคัญเพื่อคุมครองเด็กทั้งทางดานรางกาย จิตใจ ชื่อเสียงหรือ
สิทธิประโยชนอื่นของเด็ก เชน หามบุคคลใดกระทําการอันเปนการทารุณก รรมเด็ก , หามบุคคลใดบังคับ ขูเข็ญ
สงเสริมหรือยินยอมใหเด็กประพฤติตนไมสมควรหรือเสี่ยงตอการกระทําผิดในดานตางๆ เปนตน และเพื่อ
ประโยชนในการปฏิบัติตามพ.ร.บ. ฉบับดังกลาวนี้ จึงไดกําหนดใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจและหนาที่พิเศษบาง
ประการ เชน อํานาจในการตรวจคนสถานที่ , มีหนังสือเรียกบุคคลมาใหถอยคํา , เรียกใหสงเอกสารหรือหลักฐาน
ตางๆ เปนตน
หมวด 3 การสงเคราะหเด็ก
ในหมวดนี้ไดกําหนดลักษณะของเด็กที่พึงไดรับการสงเคราะหไวและกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
สงเคราะหเด็ก โดยการสงเคราะหในเบื้องตนเปนการกําหนดสถานที่ อยูของเด็กซึ่งตองพิจารณาตามความ
เหมาะสมเพื่อใหการชวยเหลือ สงเคราะห พัฒนาและฟนฟูตอไป โดยตองมี การสืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับตัวเด็ก
และครอบครัวเพื่อหาวิธีการสงเคราะหหรือ คุมครองสวัสดิภาพเด็กที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของ
เด็กเปนสําคัญ
หมวด 4 การคุมครองสวัสดิภาพเด็ก
กําหนดลักษณะของเด็กที่พึงไดรับการคุมครองสวัสดิภาพ โดยในกรณีมีการกระทําทารุณกรรมตอเด็ก
ใหเจาหนาที่มีอํานาจแยกตัวเด็กจากครอบครัวและตองรีบจัดใหมีการตรวจรักษาทางรางกายและจิตใจ หลังจาก
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นั้นตองจัดใหเด็กอยูในสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อหาวิธีการคุมครองสวัสดิภาพเด็กตอไป สวนในกรณีที่พบเห็นเด็กที่
เสี่ยงตอการกระทําผิด เจาหนาที่ตองดําเนินการหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวเด็กและครอบครัว ถาเห็นวา เด็ก
จําเปนตองไดรับการคุมครองสวัสดิภาพหรือเห็นวาจําเปนตองไดรับการ สงเคราะหเจาหนาที่ก็ตองดํา เนินการจัด
ใหมีการคุมครองสวัสดิภาพหรือการ สงเคราะหตอไป ในกรณีที่ มอบตัวเด็กใหแกผูปกครองหรือบุคคลที่ยินยอม
รับเด็กไปปกครองดูแลอาจมีการ แตงตั้งผูคุมครองสวัสดิภาพแกเด็กและอาจมีการวางขอกําหนดเพื่อปองกันมิ
ใหเด็กมีความประพฤติเสียหายหรือเสี่ยงตอการกระทําผิด
หมวด 5 ผูคุมครองสวัสดิภาพเด็ก
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการแตงตั้งผูคุมครองสวัสดิภาพเด็กเพื่อกํากับดูแลเด็ก โดยอาจแตงตั้ง
จากพนักงานเจาหนาที่ นักสังคมสงเคราะห หรือบุคคลที่สมัครใจและมีความเหมาะสม นอกจากนี้ยังไดมีการ
กําหนดหามมิใหบุคคลที่เกี่ยวของเปดเผยภาพหรือขอมูลใดๆ เกี่ยวกับเด็กหรือผูปกครองในลักษณะที่นาจะเกิด
ความเสียหายแกเด็กหรือผูปกครอง
หมวด 6 สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพและสถานพัฒนาและฟนฟู
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถาน
คุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟู และใหเจาหนาที่ที่กําหนดไวทําหนาที่กํากับดูแลและสงเสริม
สนับสนุนการดําเนินงานของสถานที่ดังกลาว นอกจากนี้ยังตองมีผูปกครองสวัสดิภาพเปนผูปกครองดูแลและ
บังคับบัญชา ซึ่งไดมีการกําหนดเกี่ยวกับอํานาจและหนาที่ของผูปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับ , ผูปกครอง
สวัสดิภาพของสถานสงเคราะห, ผูปกครองสวัสดิภาพของสถานคุมครองสวัสดิภาพและผูปกครองสวัสดิภาพของ
สถานพัฒนาและฟนฟู โดยมุงเนนใหเด็กเปนศูนยกลาง
หมวด 7 การสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
โรงเรียนและสถานศึกษาตองจัดใหมีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวใหคําปรึกษาและฝกอบรมแก
นักเรียน นักศึกษาและผูปกครองเพื่อสงเสริมความประพฤติที่เหมาะสม ความรับผิดชอบตอสังคม และความ
ปลอดภัยแกนักเรียนและนักศึกษา และยังใหอํานาจแกเจาหนาที่ในการดําเนินการเพื่อสงเสริมความประพฤติของ
นักเรียนและนักศึกษา เชน การสอบถามครู อาจารยเกี่ยวกับความประพฤติของเด็ก , แนะนําหรือตักเตือน
ผูปกครองเกี่ยวกับการดูแลเด็ก และสอดสองดูแลพฤติกรรมของบุคคลหรือแหลงชักจูงเด็กใหประพฤติในทางมิ
ชอบ เปนตน
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หมวด 8 กองทุนคุมครองเด็ก
ใหจัดตั้งกองทุนคุมครองเด็ก เพื่อเปนทุนใชจายในการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความ
ประพฤติเด็ก โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนเปนผูบริหารจัดการกองทุน นอกจากนี้ยังกําหนดใหมี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน ทําหนาที่ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินงานของกองทุน แลวรายงานผลการปฏิบัติงานพรอมทั้งขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ
หมวด 9 บทกําหนดโทษ
กําหนดโทษทางอาญาแกบุคคลผูกระทําการฝาฝนบทบัญญัติตางๆ ตามที่พ .ร.บ. ฉบับนี้ไดกําหนดไว
ทั้งนี้เพื่อใหกฎหมายฉบับนี้ใชบังคับไดจริงและบรรลุผลตามความมุงหมายนั้นเอง
3. ผูรักษาการตามกฎหมายและวันบังคับใช ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรม รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหรัฐมนตรีแต ละกระทรวงมีอํานาจแตงตั้งพนักงาน
เจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงหรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับราชการ
ของกระทรวงนั้น
กฎกระทรวงหรือระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได (มาตรา 6)
กรณีวันบังคับใชนั้นตามมาตรา 2 กําหนดใหพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบ
วันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป กลาวคือ มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 30 มีนาคม 2547
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สรุปสาระสําคัญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการครู พ.ศ. 2523

(ศุภสรณ รุงโรจนวุฒิกุล)

1. หลักการและเหตุผล คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยครูไดกําหนดใหคุรุสภาเปนองคการ
บริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูแทน ก .พ. เพราะขาราชการครูมีเปนจํานวนมากและกระจัดกระจายไปทั่ว
ประเทศ อีกทั้งลักษณะงาน ตําแหนง หนาที่ของขาราชการครูก็แตกตา งไปจากขาราชการพลเรือนประเภทอื่น แต
คุรุสภาก็มิไดจัดตั้งขึ้นเปนสวนราชการเพื่อการบริหารงานบุคคล ทําใหไมเหมาะสมที่จะดําเนินงานบริหารงาน
บุคคลสําหรับขาราชการครูตอไปตามโครงสรางและระบบบริหารการศึกษาที่จะปรับปรุงขึ้นใหม โดย เฉพาะอยาง
ยิ่งโครงสรางและระบบบริหารการประถมศึกษาที่กําหนดใหมอบอํานาจการ บริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครู
ไปดําเนินงานในระดับจังหวัด เพื่อใหการบริหารงานบุคคลมีความคลองตัวและสอดคลองกับความตองการของ
ทองถิ่น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
2. สาระสําคัญ ในพระราชบัญญัติฉบับนี้กําหนดให มีคณะกรรมการขาราชการครูคณะหนึ่ง
เรียกโดยยอวา “ก.ค.” ประกอบดวยรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งรัฐมนตรีมอบหมาย
เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคุรุสภา ผูทรง คุณวุฒิในหลักราชการ
หรือการบริหารงานบุคคลซึ่งคณ ะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผู ซึ่งรับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวา
อธิบดีหรือตําแหนงที่ เทียบเทามาแลว และมิไดเปนขาราชการการเมือง สมาชิกรัฐสภา กรรมการพรรคการเมือง
หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง จํานวนหาคนโดยตองเปนผูซึ่งรับราชการอยูไมนอยกวาสามคน และขาราชการครู
ผูไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนขาราชการครู จํานวนเจ็ดคน เปนกรรมการ และเลขาธิการ ก .ค. เปนกรรมการและ
เลขานุการ
ให ก.ค. เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนรองประธานกรรมการ
คุณสมบัติและสัดสวนของผูแทนขาราชการครู และวิธีการเลือกตั้งผูแทนขาราชการครูตามวรรค
หนึ่ง ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ค. (มาตรา 6)
โดย ก.ค. มีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(1) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานบุคคล และการ
จัดระบบราชการในหนวยงานทางการศึกษา
(2) ออกกฎ ก.ค. และระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎ ก.ค. เมื่อไดรับอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
(3) ตีความและวินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใชบังคับพระราชบัญญัตินี้ มติของ ก .ค.
เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว ใหใชบังคับได
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(4) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ แนะนําชี้แจง เพื่อใหหนวยงานทางการศึกษาและกรมปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ใหมีอํานาจเรียกเอกสารและหลักฐานจากหนวยงานทางการศึกษาและกรม ให
ผูแทนหนวยงานทางการศึกษาหรือกรม ขาราชการหรือบุคคลใดมาชี้แจง ขอเท็จจริง และใหมีอํานาจออกระเบียบ
ใหหนวยงานทางการศึกษาและกรมรายงานเกี่ยวกับการสอบ การบรรจุ การแตงตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การ
ดําเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ ตลอดจนรายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในลักษณะหนาที่และ
ความรับผิดชอบของตําแหนง และเกี่ยวกับทะเบียนประวัติของขาราชการครูไปยัง ก.ค.
(5)
รายงานนายกรัฐมนตรีในกรณีที่ปรากฏวาหนวยงานทางการศึกษา กรม
อ.ก.ค. กรม หรือ อ.ก.ค. จังหวัดใด หรือผูมีหนาที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ไมปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
นี้ หรือปฏิบัติการโดยไมเหมาะสม เพื่อนายกรัฐมนตรีจะไดพิจารณาและสั่งการตอไป
(6) รักษาทะเบียนประวัติขาราชการครู
(7) รับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพื่อประโยชนในการบรรจุ
และแตงตั้งขาราชการครู และกําหนดอัตราเงินเดือนที่ควรไดรับ ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงอัตราเงินเดือนตามที่
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนกําหนดสําหรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเดียวกันดวย
(8) กําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(9) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น (มาตรา 7)
กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งและกรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนขาราชการครู มีวาระ
อยูในตําแหนงคราวละสี่ป (มาตรา 9)
อีกทั้งใหมี
(1) อนุกรรมการขาราชการครูสามัญประจํากรม เรียกโดยยอวา “อ.ก.ค. กรม” โดยออกนาม
กรมนั้น ๆ
(2) อนุกรรมการขาราชการครูสามัญประจําจังหวัด เรียกโดยยอวา “อ.ก.ค. จังหวัด ” โดยออก
นามจังหวัดนั้น ๆ
(3) อนุกรรมการขาราชการครูสามั ญประจํากรุงเทพมหานคร เรียกโดยยอวา “อ.ก.ค.
กรุงเทพมหานคร” (มาตรา 15)
อ.ก.ค. กรม ประกอบดวยอธิบดีเปนประธานอนุกรรมการ รองอธิบดีคนหนึ่งซึ่งอธิบดี
มอบหมาย ผูทรงคุณวุฒิในหลักราชการหรือการบริหารงานบุคคลซึ่ง ก .ค. แตงตั้งจากผูซึ่งรับราชการหรือเคยรับ
ราชการในตําแ หนงไมต่ํากวาระดับ 7 หรือตําแหนงที่เทียบเทา และมิไดเปนขาราชการการเมือง สมาชิกรัฐสภา
กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมืองจํานวนสามคน และขาราชการครูผูไดรับเลือกตั้งเปน
ผูแทนขาราชการครูสังกัดกรม จํานวนสามคนเปนอนุกรรมการ และผูอํานวยการกอง
หรือหัวหนากองการ
เจาหนาที่เปนอนุกรรมการและเลขานุการ
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ให อ.ก.ค. กรม เลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเปนรองประธานอนุกรรมการ
ในกรณีที่ยังมิไดกําหนดตําแหนงผูอํานวยการกองหรือหัวหนากองการเจาหนาที่ หรือกําหนด
แลว แตยังไมมีผูดํารงตําแหนง ใหเลขานุการกรมเปนอนุกรรมการและเลขานุการ(มาตรา 16)
อ.ก.ค. จังหวัด ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด หรือรองผูวาราชการจังหวัดซึ่งผูวาราชการ
จังหวัดมอบหมายเปนประธานอนุกรรมการ ศึกษาธิการจังหวัด ผูทรงคุณวุฒิในหลักราชการหรือการบริหารงาน
บุคคลซึ่ง ก .ค. แตงตั้งจากผูซึ่งรับราชการหรือเคยรั บราชการในตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือตําแหนงที่
เทียบเทา และมิไดเปนขาราชการการเมือง สมาชิกรัฐสภา กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค
การเมืองจํานวนสามคน และขาราชการครูผูไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนขาราชการครูสังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัด จํานวนสามคนเปนอนุกรรมการ และผูอํานวยการการประถมศึกษาจังหวัดเปนอนุกรรมการ
และเลขานุการ
ให อ.ก.ค. จังหวัด เลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเปนรองประธานอนุกรรมการ(มาตรา 17)
อ.ก.ค. กรุงเทพมหานคร ประกอบดวยผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือรองผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย เปนประธานอนุกรรมการ รองอธิบดีกรมวิชาการหนึ่ง
คนซึ่งอธิบดีกรมวิชาการมอบหมาย ผูทรงคุณวุฒิในหลักราชการหรือการบริหารงานบุคคลซึ่ง ก .ค. แตงตั้งจากผู
ซึ่งรับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 หรือตําแหนงที่เทียบเทา และมิไ ดเปนขาราชการ
การเมือง สมาชิกรัฐสภา กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง จํานวนสามคน และขาราชการ
ครูผูไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนขาราชการครูสังกัดสํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จํานวนสามคน เปน
อนุกรรมการ และผูอํานวยการการประถมศึกษากรุงเทพมหานครเปนอนุกรรมการและเลขานุการ
ให อ.ก.ค. กรุงเทพมหานครเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเปนรองประธานอนุกรรมการ (มาตรา
18)
ให อ.ก.ค. กรม มีอํานาจและหนาที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้และตามที่ ก.ค. มอบหมาย
รวมทั้งใหความเห็นในเรื่องการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูแกอธิบดี
ให อ.ก.ค. จังหวัด มีอํานาจและหนาที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้เฉพาะขาราชการครู
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดและตามที่ ก.ค. มอบหมาย
ให อ.ก.ค. กรุงเทพมหานคร มีอํานาจและหนาที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้เฉพ าะ
ขาราชการครูสังกัดสํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และตามที่ ก.ค. มอบหมาย
ทั้งนี้ ใหนํามาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 และมาตรา 13 มาใชบังคับโดยอนุโลม
(มาตรา 20)
ใหมีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู โดยมีเลขาธิการ ก .ค. เปนผูบังคับบัญชาขาราชการ
และบริหารราชการของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู
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สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(1) เปนเจาหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินงานในหนาที่ของ ก.ค.
(2) วิเคราะหและวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครู และการจัดระบบ
ราชการในหนวยงานทางการศึกษาเพื่อเสนอ ก.ค. และผูซึ่งเกี่ยวของ
(3) ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติของหนวยงานทางการศึกษา กรม
อ.ก.ค. กรม และ อ.ก.ค. จังหวัด และเสนอ ก.ค.
(4) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูเสนอ ก.ค.
(5) ปฏิบัติ การอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น และตามที่ ก .ค.
มอบหมาย (มาตรา 22)
3. ผูรักษาการตามกฎหมายและวันบังคับใช ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา5)
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชครู พ.ศ. 2523 ประกาศในราชกิจจ านุเบกษา เลมที่ 112 ตอนที่
1ก หนา 47 ลงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2538 โดยใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2523 เปนตนไป (มาตรา
2)

*********************************************
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สรุปสาระสําคัญของพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

พัชรินทร คําเจริญ

1. หลักการและเหตุผล คือ ครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษาและบุคลากรทางการ
ศึกษาเปนผูมีบทบาทสําคัญตอการจัดการศึกษาของชาติ จึงตองเปนผูมีความรู ความสามารถ และทักษะอยางสูง
ในการประกอบวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและประพฤติปฏิ บัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมี
คุณภาพและมาตรฐานเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง จึงจําเปนตองตรากฎหมายเพื่อ
1. พัฒนาวิชาชีพครูตามมาตรา 81 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
และสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 9 (4) แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542
2. เพื่อปรับสภาในกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 เปนองคกร
วิชาชีพครูตามมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และใหเปนไปตามมาตรา 73 โดย
กําหนดใหมี
2.1 สภาครูและบุคลากรท างการศึกษา เรียกชื่อวา “คุรุสภา” มีอํานาจหนาที่กําหนดมาตรฐาน
วิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ และการพัฒนาวิชาชีพ
2.2 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามี
อํา นาจหนาที่ในการสงเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ ความมั่นคงของผูประกอบวิชาชีพและผูปฏิบัติงานดาน
การศึกษา รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของกระทรวงการศึกษา
3. เพื่อสืบทอดประวัติศาสตรและเจตนารมณของการจัดตั้งคุรุสภาใหเปนสภาวิชาชีพครูตอไป
2. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
เกี่ยวของกับสิทธิและเสรีภาพในมาตราใดของรัฐธรรมนูญ ซึ่งไดแก
มาตรา 39 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา และ
การสื่อความหมายโดยวิธีอื่น
มาตรา 50 เสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแขงขันโดยเสรีอยางเปน
ธรรม
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3. สาระสําคัญของกฎหมาย
3.1. กําหนดหลักเกณฑในการประกอบวิชาชีพ โดยกําหนดใหผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
จะตองมีใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ
3.2. กําหนดใหมีองคกรเรียกวาสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีฐานะเปนนิติบุคคลโดยมี
วัตถุประสงคในการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ การพัฒนาวิชาชีพ รวมทั้งการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการประกอบ
วิชาชีพ ซึ่งบริหารโดยคณะกรรมการคุรุสภา นอกจากนี้ ยังกําหนดใหมีคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพขึ้นทํา
หนาที่ในการพิจารณาการออกใบอนุญาต การพักใช หรือเพิกถอนใบอนุญาตดูแลเรื่องมาตรฐานและจรรยาบรรณ
รวมทั้งการสงเสริม ยกยองและพัฒนาวิชาชีพ
3.3. กําหนดใหมีสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีฐานะเปนนิติบุคคล ในการกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ
(ตาม มาตรา 67) และใหมี
คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวั สดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทําหนาที่บริหารงานสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (มาตรา 62) ซึ่งมีอํานาจและหนาที่
(ตาม มาตรา 63) ดังตอไปนี้
(1) ดําเนินงานดานสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชนเกื้อกูลอื่น และความมั่น คงของผู
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผูปฏิบัติงานดานการศึกษา
(2) สงเสริม สนับสนุน ยกยอง และผดุงเกียรติของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและ
ผูปฏิบัติงานดานการศึกษา
(3) สงเสริมใหผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผูปฏิบัติงานดานการศึกษาไดรับสวัสดิการ
ตางๆ ตามสมควร
(4) ใหความเห็น คําปรึกษา และคําแนะนําในเรื่องการสงเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิ
ประโยชนและความมั่นคงของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผูปฏิบัติงานดานการศึกษาแกหนวยงานที่
เกี่ยวของ
(5) ดําเนินงานและบริหารจัดการองคการจัดหาผลประโยชนของสํานักงานคณ ะกรรมการ
สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(6) ออกขอบังคับและหลักเกณฑในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(7) แตงตั้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือมอบหมายใหกรรมการสงเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อกระทําการใดๆ แทน
(8) สรรหาและแตงตั้งเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
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(9) ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคในการบริหารงานสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.4 มีการกําหนดอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลของรัฐมนตรี และใหสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการเงินการบัญชีของคุรุสภาเปนประจําทุกป แลวรายงานใหรัฐสภาทราบ
(ตามมาตรา 75 และมาตรา 77)
4. ผูรักษาการตามกฎหมายและวันบังคับใช
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมีอํานาจออก
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้รวมทั้งใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้
ขาดปญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติการ อํานาจหนาที่ของผูดํารงตําแหนง ห รือหนวยงานตางๆ ตามที่กําหนดไวใน
บทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
(มาตรา 6)
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. 2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม 120 ตอนที่ 52 ก หนา 1 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2546 โดยใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเปนตนไป (มาตรา 2)
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แนวขอสอบ วิชาความรอบรู (ตําแหนงครูผูชวย)
1. ขอใดมีความหมายถึง “การศึกษา”
ก. กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรู การฝก การ
อบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม
ข. การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ
ค. การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคล
เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
ง. ถูกทุกขอ
ตอบ ง. ถูกทุกขอ
“การศึกษา” หมายความวา กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการ
ถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ
การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้ อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต
2. การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายความถึงขอใด
ก. การศึกษาระดับปฐมวัย
ข. การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ค. การศึกษากอนระดับอุดมศึกษา
ง. การศึกษาตลอดชีวิต
ตอบ ค. การศึกษากอนระดับอุดมศึกษา
“การศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายความวา การศึกษากอนระดับอุดมศึกษา
3. มาตรฐานการศึกษา มีความหมายถึงขอใด
ก. ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึงประสงคและมาตรฐานที่ตองการใหเกิดขึ้นใน
สถานศึกษาทุกแหง
ข. เปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการสงเสริมและกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล
ค. การประกันคุณภาพทางการศึกษา
ง. ถูกทุกขอ
ตอบ ง. ถูกทุกขอ
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“มาตรฐานการศึกษา ” หมายความวา ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึงประสงคและ
มาตรฐานที่ตองการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแหง และเพื่อใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการสงเสริมและ
กํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา
4. การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดย
บุคลากรของสถานศึกษา เปนการประกันคุณภาพแบบใด
ก. การประกันคุณภาพภายใน
ข. การประกันคุณภาพภายนอก
ค. การควบคุมการประกันคุณภาพ
ง. การติดตามและการประเมินผล
ตอบ ก. การประกันคุณภาพภายใน
“การประกันคุณภาพภายใน ” หมายความวา การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหนวยงานตนสังกัด
ที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษานั้น
5. บุคลากรวิชาชีพซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการ
ตางๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน หมายความถึงใคร
ก. ผูสอน
ข. ครู
ค. คณาจารย
ง. ผูบริหารสถานศึกษา
ตอบ ข. ครู
“ผูสอน” หมายความวา ครูและคณาจารยในสถานศึกษาระดับตาง ๆ
“ครู” หมายความวา บุคลากรวิชาชีพซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอนและการสงเสริมการ
เรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
“คณาจารย ” หมายความวา บุคลากรซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการสอนและการวิ จัยในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชน
“ผูบริหารสถานศึกษา” หมายความวา บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแตละแหง ทั้ง
ของรัฐและเอกชน
“ผูบริหารการศึกษา” หมายความวา บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารการศึกษานอกสถานศึกษา
ตั้งแตระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป
“บุคลากรทางการศึกษา ” หมายความวา ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา รวมทั้งผูสนับสนุน
การศึกษาซึ่งเปนผูทําหนาที่ใหบริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ
และการบริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษาตาง ๆ
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6. ความมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาคือขอใด
ก. ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม
ข. มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
ค. สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
ง. ถูกทุกขอ
ตอบ ง. ถูกทุกขอ
ความมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข
7. การจัดการศึกษา ยึดหลักการในขอใด
ก. เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน , ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และการพัฒนา
สาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง
ข. เปนการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชาชน, ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และการพัฒนาสาระ
และกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง
ค. เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน , ระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใชในการจัด
การศึกษา และการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง
ง. เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน , ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ใหดียิ่งขึ้น
ตอบ ก. เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน , ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และการ
พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง
การจัดการศึกษาใหยึดหลักดังนี้
(1) เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน
(2) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
(3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง
8. การจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษา ยึดหลักการใด
ก. มีเอกภาพดานนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ
ข. มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ค. มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท
การศึกษา
ง. ถูกทุกขอ
ตอบ ง. ถูกทุกขอ
การจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษา ใหยึดหลักดังนี้
(1) มีเอกภาพดานนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ
(2) มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(3) มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท
การศึกษา
(4) มีหลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาครู
คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง
(5) ระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใชในการจัดการศึกษา
(6) การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
9. บิดา มารดา หรือผูปกครอง มีสิทธิไดรับสิทธิประโยชนอยางไรจากการจัดการศึกษา
ก.การสนับสนุนจากรัฐ ใหมีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และการใหการศึกษาแกบุตรหรือ
บุคคลซึ่งอยูในความดูแล
ข. เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรหรือบุคคลซึ่งอยูในความดูแลที่
ครอบครัวจัดให
ค. การลดหยอนหรือยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด
ง. ถูกทุกขอ
ตอบ ง. ถูกทุกขอ
บิดา มารดา หรือผูปกครองมีสิทธิไดรับสิทธิประโยชน ดังตอไปนี้
(1) การสนับสนุนจากรัฐ ใหมีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และการใหการศึกษาแกบุ ตรหรือ
บุคคลซึ่งอยูในความดูแล
(2) เงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรหรือบุคคลซึ่งอยูในความดูแลที่
ครอบครัวจัดให ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกําหนด
(3) การลดหยอนหรือยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด
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10. การจัดการศึกษา มีกี่รูปแบบ อยางไร
ก. 2 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษาในระบบ
ข. 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ค. 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาอิสระ
ง. 4 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาอิสระ และการศึกษาผูใหญ
ตอบ ข. 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
(1) การศึกษาในระบบ เปนการศึกษาที่กําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร
ระยะเวลาของ
การศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน
(2) การศึกษานอกระบบ เปนการศึกษาที่มีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการ
จัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญของการสําเร็จก ารศึกษา โดย
เนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของบุคคลแตละกลุม
(3) การศึกษาตามอัธยาศัย เปนการศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ
ความพรอม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอม สื่อ หรือแหลงความรูอื่น ๆ
11. การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา หมายความถึงการศึกษาในระดับใด
ก. การศึกษาในระบบ
ข. การศึกษานอกระบบ
ค. การศึกษาอิสระ
ง. การศึกษาผูใหญ
ตอบ ก. การศึกษาในระบบ
การศึกษาในระบบมีสองระดับ คือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา
12. การศึกษาภาคบังคับ มีจํานวนกี่ป
ก. 3 ป
ข. 6 ป
ค. 9 ป
ง. 12 ป
ตอบ ค. 9 ป
ใหมีการศึกษาภาคบังคับจํานวนเกาป โดยใหเด็กซึ่งมีอายุยางเขาปที่เจ็ด เขาเรียนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานจนอายุยางเขาปที่สิบหก เวนแตสอบไดชั้นปที่เกาของการศึกษาภาคบังคับ หลักเกณฑและวิธีการนับอายุ
ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

~ 21 ~

13. การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหคําสึงถึงสิ่งใด
ก. ระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. จํานวนสถานศึกษา จํานวนประชากร วัฒนธรรม
ค. ความเหมาะสมดานอื่น
ง. ถูกทุกขอ
ตอบ ง. ถูกทุกขอ
การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหยึดเขตพื้นที่การศึกษาโดยคํานึงถึงระดับของการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จํานวนสถานศึกษา จํานวนประชากร วัฒนธรรมและความเหมาะสมดานอื่นดวย เวนแตการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษา
14. การประเมินคุณภาพการศึกษา ไดกําหนดใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาอยางไร
ก. อยางนอยหนึ่งครั้งในทุกป
ข. อยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสองป
ค. อยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามป
ง. อยางนอยหนึ่งครั้งในทุกหาป
ตอบ ง. อยางนอยหนึ่งครั้งในทุกหาป
ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเปนองคการมหาชนทําหนาที่
พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการตรวจสอบ
คุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมายและหลักการและแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับ
ใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกหาปนับตั้งแตการ
ประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน
15. ขอใดมีความหมายถึงการจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ก.ระเบียบบริหารราชการในสวนกลาง
ข. ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เปนนิติบุคคล
ง. ถูกทุกขอ
ตอบ ง. ถูกทุกขอ
ระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
(1) ระเบียบบริหารราชการในสวนกลาง
(2) ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา
(3) ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เปนนิติบุคคล
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16. การกําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือนของขาราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ใหคํานึงถึง
ก. คุณวุฒิ ประสบการณ
ข. มาตรฐานวิชาชีพ
ค.. ลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงาน
ง. ถูกทุกขอ
ตอบ ง. ถูกทุกขอ
การกําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือนของขาราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ใหคํานึงถึงคุณวุฒิ
ประสบการณ มาตรฐานวิชาชีพ ลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงาน แลวแตกรณี
17. บุคคลใด ตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ก. ครู
ข. ผูบริหารสถานศึกษา
ค. ผูบริหารการศึกษา
ง. ถูกทุกขอ
ตอบ ง. ถูกทุกขอ
“ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ” หมายความวา ครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ซึ่งไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัตินี้
18. ขอใดเปนวัตถุประสงคของ คุรุสภา
ก. กําหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต
ข. กํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ค. กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ
ง. ถูกทุกขอ
ตอบ ง. ถูกทุกขอ
คุรุสภามีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
(1) กําหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต กํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ
(2) กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ
(3) ประสาน สงเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
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19. ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา อยางนอยตองมีการประชุมอยางไร
ก. เดือนละครั้ง
ข. สองเดือนครั้ง
ค. สามเดือนครั้ง
ง. ปละครั้ง
ตอบ ก. เดือนละครั้ง
คณะกรรมการคุรุสภามีการประชุมอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง การประชุมคณะกรรมการคุรุสภาตองมี
กรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
20. หากผูขอรับใบอนุญาต ผูขอตออายุใบอนุญาตหรือผูขอรับใบแทนใบอนุญาต ซึ่งคณะกรรมการมาตรฐาน
วิชาชีพพิจารณาวินิจฉัยไมออกใบอนุญาต ไมตออายุใบอนุญาต หรือไมออกใบแทนใบอนุญาต อาจอุทธรณคําสั่ง
ไดภายในกี่วัน
ก. เจ็ดวัน
ข. สิบหาวัน
ค. สามสิบวัน
ง. สี่สิบหาวัน
ตอบ ค. สามสิบวัน
การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การกําหนดอายุใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การขอรับใบ
แทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
ขอบังคับของคุรุสภา
ผูขอรับใบอนุญาต ผูขอตออายุใบอนุญาตหรือผูขอรับใบแทนใบอนุญาต ซึ่งคณะกรรมการมาตรฐาน
วิชาชีพพิจารณาวินิจฉัยไมออกใบอนุญาต ไมตออายุใบอนุญาต หรือไมออกใบแทนใบอนุญาต อาจอุทธรณคําสั่ง
ดังกลาวตอคณะกรรมการคุรุสภาภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงการไมตอใบอนุ ญาต หรือการไมออกใบ
แทนใบอนุญาตไมตัดสิทธิผูขอที่จะประกอบวิชาชีพที่ไดรับอนุญาตตอไป ทั้งนี้ จนกวาคณะกรรมการคุรุสภาจะได
มีคําวินิจฉัยถึงที่สุด
21. ขอใดเปนขอบังคับวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ
ก. มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ
ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ค. มาตรฐานการปฏิบัติตน
ง. ถูกทุกขอ
ตอบ ง. ถูกทุกขอ
ขอบังคับวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบดวย
(1) มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ
(2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(3) มาตรฐานการปฏิบัติตน

