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พุทธศักราช 2557 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

สยามินทราธริาช บรมนาถบพิตร 
ให้ไว้ ณ วันที ่22 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 

เป็นปีที่ 69 ในรัชกาลปัจจุบัน  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี 

จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้ประกาศว่า  

โดยท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติซ่ึงประกอบด้วยคณะทหารและตํารวจได้นํา
ความกราบบังคมทูลว่า ตามท่ีได้เกิดสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองข้ึนในกรุงเทพมหานคร
และพ้ืนที่ใกล้เคียงต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน จนลุกลามไปสู่แทบทุกภูมิภาคของประเทศ ประชาชน
แตกแยกเป็นฝ่ายต่าง ๆ ขาดความสามัคคีและมีทัศนคติไม่เป็นมิตรต่อกัน บางครั้งเกิดความรุนแรง 
ใช้กําลังและอาวุธสงครามเข้าทําร้ายประหัตประหารกัน สวัสดิภาพและการดํารงชีวิตของ
ประชาชนไม่เป็นปกติสุข การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองชะงักงัน กระทบต่อการใช้
อํานาจในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร และในทางตุลาการ การบังคับใช้กฎหมายไม่ได้ผล นับเป็น
วิกฤติการณ์ร้ายแรงที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน แม้รัฐจะแก้ไขปัญหาด้วยกลไกและมาตรการทาง
กฎหมาย เช่น นํากฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยในภาวะต่าง ๆ มาบังคับใช้ ยุบ
สภาผู้แทนราษฎรและจัดให้มีการเลือกต้ังทั่วไป และฝ่ายท่ีไม่ได้เป็นคู่กรณี เช่น องค์กรธุรกิจ 
ภาคเอกชน องค์กรตามรัฐธรรมนูญ พรรคการเมือง กองทัพ และวุฒิสภา ได้พยายามประสานให้มี
การเจรจาปรองดองกัน แต่ก็ไม่เป็นผลสําเร็จ กลับจะเกิดข้อขัดแย้งใหม่ในทางกฎหมายและ
การเมือง เป็นวังวนแห่งปัญหาไม่รู้จักจบสิ้น ในขณะท่ีความขัดแย้งได้ขยายตัวกว้างขวางออกไป 
และมีแนวโน้มจะรุนแรงมากข้ึนจนถึงข้ันจลาจลได้ทุกขณะซ่ึงอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สิน 
ความสะดวกสบายของประชาชนผู้สุจริต กระทบต่อการทํามาหากินและภาวะหนี้สินของเกษตรกร
โดยเฉพาะชาวนา การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การป้องกันปัญหาจากภัยธรรมชาติ ความ
เชื่อถือในอํานาจรัฐ และความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติ ทั้งยังเปิดช่องให้มีการก่ออาชญากรรม
และความไม่สงบอื่นเพ่ิมข้ึน อันจะเป็นการทําลายความม่ันคงของชาติและความศรัทธาของ  
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นโยบาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

หัวใจสําคัญของการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือ การสร้างและพัฒนาคนไทยเพื่ออนาคต
ของประเทศ สร้างคนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ เน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดวิเคราะห์
เป็นสามารถสร้างวิสัยทัศน์และวางแผนอนาคตท่ีดีของตนเองได้ รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของคนไทย และคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นหลัก สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึง
กําหนดนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้  

1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงระบบและกระบวนการ 
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้สําเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม  

2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึง เด็ก
พิการ และด้อยโอกาส มีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน 
การเขียน และ การคิด เพ่ือให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูง และโลกของการทํางาน  

3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการ
ประสานสัมพันธ์กับเน้ือหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและ
การประเมิน หลักสูตรและการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  

4. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครูเป็นผู้ที่มี
ความสามารถและทักษะท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา มี
ความสามารถในการบริหารจัดการ และเป็นผู้นาทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างท่ีดี แก่ผู้เรียน สร้างความม่ันใจและไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับ
นักเรียนท่ีสอดคล้องกับวิชาชีพ  

5. เร่งสร้างระบบให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ง และมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือการให้บริการที่ดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน ได้เป็นอย่างดี  
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6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรท่ีมีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศน์ 
ในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ที่สามารถ
จัดการเรียน การสอนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล  

7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาที่มีข้อมูลสารสนเทศ 
และข่าวสาร เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการติดตาม
ประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม  

8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทํางานให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือการให้บริการที่ดี ทั้งส่วนกลาง
และ ส่วนภูมิภาค เร่งรัด การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่ทุก
ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ปรับปรุงระบบของโรงเรียน ให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมทํา การมีส่วนร่วม 
และการประสานงาน สามารถใช้เครือข่ายการพัฒนาการศึกษา ระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรวิชาชีพ กลุ่มบุคคล องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กร
สังคมอ่ืน  

9. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้องเหมาะสม เป็นธรรม ปราศจาก
คอร์รัปชั่น ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและกําลังใจ สร้าง
ภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ และความรับผิดชอบในความสําเร็จตามภาระหน้าที่  

10. มุ่งสร้างพลเมืองดีที่ต่ืนตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และทําให้
การศึกษา นําการแก้ปัญหาสําคัญของสังคม รวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชั่น  

11. ทุ่มเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณ ภาพสถานศึกษาท่ีพัฒนาล้าหลัง และโรงเรียน ขนาด
เล็กที่ไม่ได้คุณภาพ เพ่ือไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

 
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กําหนดนโยบายด้านการศึกษา ดังนี้ 

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้  
� ปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ บนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
� ปลูกฝังให้เด็กรักและภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักประวัติศาสตร์ชาติไทย และหน้าที่

ความเป็นพลเมืองท่ีดี  
� ยึดเด็กเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา มุ่งเน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดเป็น มองเห็น

อนาคต  
� ปรับหลักสูตรทุกระดับชั้นให้มีความต่อเนื่องกัน มุ่งเน้นการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา  
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23.กรรมการจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ มีจํานวนกี่คน 
ก. สองคน     ข. สามคน 
ค. ส่ีคน      ง. หกคน 

 ตอบ ง. หกคน 
 
24.ผู้เป็นกรรมการจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพนั้น 
จะต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนไม่น้อยกว่าเท่าใด 
 ก. ห้าปี      ข. เจ็ดปี 
 ค. เก้าปี     ง. สิบปี 

ตอบ ง. สิบปี 
กรรมการจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจํานวนหกคน ซ่ึงเลือกต้ังมาจากผู้ประกอบ

วิชาชีพทางการศึกษาที่ดํารงตําแหน่งครูที่มีประสบการณ์ด้านการสอนไม่น้อยกว่าสิบปี หรือดํารง
ตําแหน่งอาจารย์ 3 หรือมีวิทยฐานะเป็นครูชํานาญการข้ึนไป ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่
ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ในตําแหน่งไม่น้อยกว่าสิบปี ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาท่ีดํารงตําแหน่งผู้บริหารการศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในตําแหน่งไม่น้อยกว่าสิบปี และ
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนที่มีประสบการณ์ในตําแหน่งไม่น้อยกว่าสิบปี 
 
25.คณะกรรมการคุรุสภามีมติให้กรรมการออกได้ด้วยคะแนนเสียงเท่าใดของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือหย่อนความสามารถ  
 ก. 1 ใน 2     ข. 1 ใน 3 
 ค. 2 ใน 3     ง. 3 ใน 4 

ตอบ ค. 2 ใน 3 
คณะกรรมการคุรุสภามีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมด

เท่าที่มีอยู่ เพราะบกพร่องต่อหน้าท่ี มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือหย่อนความสามารถ  
26.เลขาธิการคุรุสภามีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละกี่ปี  
 ก. หนึ่งปี     ข.สองปี 
 ค. สามปี     ง. ส่ีปี 

ตอบ  ง. สี่ปี 
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เลขาธิการคุรุสภามีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละส่ีปี และอาจได้รับการแต่งต้ังอีกแต่จะดํารง
ตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้  
 
27.ข้อใดเป็นข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 

ก. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ค. มาตรฐานการปฏิบัติตน   ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

ข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบด้วย 
(1)  มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
(2)  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(3)  มาตรฐานการปฏิบัติตน 

 
28. มาตรฐานการปฏิบัติตน ในข้อใดไม่ใช่ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง   ข. จรรยาบรรณต่อครอบครัว 
ค. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ   ง. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
ตอบ ข. จรรยาบรรณต่อครอบครัว 
มาตรฐานการปฏิบัติตน ให้กําหนดเป็นข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

ประกอบด้วย 
(1)  จรรยาบรรณต่อตนเอง 
(2)  จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
(3)  จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
(4)  จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
(5)  จรรยาบรรณต่อสังคม 

 
29.ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ได้รับใบอนุญาตซ่ึงถูกกล่าวหา
หรือกล่าวโทษล่วงหน้าไม่น้อยกว่ากี่วันก่อนเริ่มพิจารณา 
 ก. สามวัน     ข. ห้าวัน 
 ค. เจ็ดวัน     ง. สิบห้าวัน 
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10. หน่วยงานที่จัดทํางบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง เร่งรัด ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวงคือหน่วยงานใด 
 ก. กระทรวงศึกษาธิการ   ข. คุรุสภา 
 ค. สภาการศึกษา    ง. สํานักงานปลัดกระทรวง 
 ตอบ ง. สํานักงานปลัดกระทรวง 

สํานักงานปลัดกระทรวงมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1) ดําเนินการเกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงและราชการที่

คณะรัฐมนตรีมิ ได้กําหนดให้เป็นหน้าท่ีของสํานักงานใดสํานักงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ 
(2) ประสานงานต่าง ๆ ในกระทรวง และดําเนินงานต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นงานท่ี

ต้องปฏิบัติตามสายงานการบังคับบัญชาอันเป็นอํานาจหน้าที่ ซ่ึงจะต้องมีการกําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ หรือกําหนดในกฎหมายอ่ืน 

(3) จัดทํางบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง เร่งรัด ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวง 

(4) ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติที่มิได้อยู่ในอํานาจของ
ส่วนราชการอ่ืน 

(5) ดําเนินการอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ  
 
11.คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประกอบด้วยผู้ใด 

ก.  ผู้แทนองค์กรชุมชน    ข. ผู้แทนองค์กรเอกชน  
ค. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรเอกชน 

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบ
วิชาชีพบริหารการศึกษา ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 
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