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ควรอ่านพื้นฐานเรื่องวินัยข้าราชการต่อจาก เล่ม 1 

 
 

 ความหมายของวินัย 
 
 

 วินัย ( Discipline ) หมายถึง เครื่องควบคุมพฤติกรรมของคน 
 วินัย หมายถึง  ระเบียบ แบบแผนและข้อบงัคับ  ข้อปฏิบัติ 
 วินัย หมายถึง กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือแบบแผนความประพฤติที่ควบคุมพฤติกรรม 
       ของคนในองค์กรให้เป็นไปในแนวทางที่พึงประสงค์ 

 
 

วินัยข้าราชการครู ข้อบัญญัติที่ก าหนดเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติตามหมวด 6   
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
 
 
      ตัวอย่างข้อสอบจริง   ข้อใดหมายถึงวินัยข้าราชการ 

ก.  ข้อห้ามและข้อปฏิบัติของข้าราชการ 
ข.  ข้อก าหนดคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ 
ค.  ข้อก าหนดประมวลพฤติกรรมตามมาตรฐาน  
ง.  ข้อปฏิบัติในการควบคุมการท างานตามระเบียบ 

 
 

   การรักษาวินัย  
 
การรักษาวินัย หมายถึง การที่ข้าราชการปฏิบัติตามข้อก าหนดทางวินัย ตามที่กฎหมาย

บัญญัติอย่างเคร่งครัด ระมัดระวัง ดูแล ป้องกัน ไม่ฝ่าฝืนหรือหลีกเล่ียง หากพบว่ามีการกระท าผิด
ผู้บังคับบัญชาต้องด าเนินการทางวินัยทันที เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้อื่น การรักษาวินัยที่ดีนั้น
นอกจากเกิดจากตัวข้าราชการเองที่จะต้องเรียนรู้ ส านึกและตระหนักในหน้าที่แล้ว ผู้บังคับบัญชา
ก็จะต้องท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดี ดูแล ส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการมีวินัยด้วย 

เจาะละเอียดความรู้เรื่องวินัยของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
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วินัยและการรักษาวินัย 
 

      ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาวินัยที่บัญญัติเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติ 
ไว้โดยเคร่งครัด  (ห้าม คือ ก าหนดไว้ว่า ห้ามท า ต้องไม่ท า ส่วน ข้อปฏิบัติ คือ ให้ท า ก็ต้องท า) 
 

      ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
และมีหน้าที่วางรากฐานให้เกิดระบบการปกครองเช่นว่านั้น 
 

      ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
เสมอภาคและเที่ยงธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่ รักษาประโยชน์ 
ของทางราชการและต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด 
 
 
 ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจและหน้าที่ของตน ไม่ว่าจะโดยทางตรง 
 หรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น การประพฤติหรือละเว้นการปฏิบัติ 
         หน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการ 
         ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 

 
  วัตถุประสงค์ของการรักษาวินัย  
 

(1) เพื่อส่งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพของข้าราชการและรักษาประโยชน์ของราชการ  
(2) และมีจุดมุ่งหมายเพื่อธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของข้าราชการด้วย  

 
 

 วินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ  (กระทรวงศึกษาธิการ) 

 จะขึ้นอยู่ทีม ก.ค.ศ. เป็นผู้วางกฎเกณฑ์ หรือควบคุมเร่ืองเหล่านี้อยู่ ส่วนถ้าเราโฟกัสมา 

 ท่ีระดับเขตพื้นท่ี ระดับจังหวดั  โดยเม่ือก่อนเป็นงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 

 ปัจจุบันนี้ จังหวัดต่างๆเขารวบเร่ืองเหล่านี้ ให้อยู่ในความดูแลของ กศจ ในจังหวัดนั้นๆ 
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ตัวอย่างข้อสอบ “เป็นความผิดวินัยด้านใด”  
 
 

การรักษาความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในองค์การ 
ก.  วินัยต่อตนเอง   ข.  วินัยต่อผู้บังคับบัญชา 
ค.   วินัยต่อต าแหน่งหน้าที่  ง.  วินัยต่อผู้ร่วมงาน    เฉลย  ง 
 
 

 
การรักษาเกียรติ  รักษาชื่อเสียง ไม่ให้เส่ือมเสีย เป็นวินัยด้านใด 
ก.  วินัยต่อตนเอง   ข.  วินัยต่อผู้เรียน 
ค.   วินัยต่อหน้าที่การงาน  ง.  วินัยต่อประชาชน    เฉลย  ก  
 

 

 
ข้อใดต่อไปนี้เป็นวินัยต่อผู้บังคับบัญชา 
ก. การไม่ยอมปฏิบัติค าส่ังผู้บังคับบัญชาเพราะเห็นว่าเป็นค าส่ังที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ข. การต้อนรับ อ านวยความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงที่มาเยี่ยมเยียนตรวจงาน 
ค. การปฏิบัติตามค าส่ังผู้บังคับบัญชาที่ชอบด้วยกฎหมาย เฉลย  ค  
ง. การให้ก าลังผู้บังคับบัญชาและคอยสนับสนุน อ านวยประโยชน์ให้กับผู้บังคับบัญชา 

 

 
 

 
  การวิเคราะห์เรื่องวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานี้มี 7 ด้าน 
  แยกให้ออกจากการวิเคราะห์เรื่องจรรยาบรรณที่มี 5 ด้านนะ อย่ามาปนกัน 

 

  1. วินัยต่อประเทศชาติ    5. วินัยต่อประชาชน  
  2. วินัยต่อต าแหน่งหน้าท่ี    6. วินัยต่อผู้ร่วมงาน  
  3. วินัยต่อผู้บังคับบัญชา    7. วินัยต่อตนเอง  
  4. วินัยต่อผู้เรียน     สังเกตให้ดี 7 ข้อนี้คือเรื่องวินัย 
 
 
ดังนั้น  เราสอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก็ให้จดจ าและศึกษาแนวทาง 

ของวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมี 7 ด้านดังกล่าวมา และเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
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   โทษทางวินัยมี 5 สถาน  
 
  

1. ภาคทัณฑ์ 
2. ตัดเงินเดือน               ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
3. ลดขั้นเงินเดือน 

 
4. ปลดออก   ความผิดวินัยร้ายแรง 

            5.   ไล่ออก    
 
 
โทษลดขั้นเงินเดือนปรับเปล่ียนเป็น  ลดเงินเดือน  ตามเกณฑ์ใหม่ที่ออกในปี 2560 

  

 
 
**การลงโทษทางวินัย  ถ้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท าผิดวินัย** 

1. ไม่ร้ายแรง เป็นอ านาจของผู้บังคับบัญชาในการต้ังกรรมการสอบและด าเนินการ 

2. ร้ายแรง เป็นอ านาจของผู้ส่ังบรรจุและแต่งตั้ง  (ตามแนวทางใหม่ของ กศจ)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           ตัวใหม่นี้ไม่ควรพูดถึง มาตรา 53 อีกในประเด็นของอ านาจการแต่งตั้งและอ านาจ 
การส่ังตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้างแรงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แต่ต้องพูดถึงการด าเนินการทางวินัยช่วงเปล่ียนผ่านสู่ กศจ ประกาศออกมาโดยทีมท างาน 
ใช้อย่างเป็นทางการต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2560 เป็นต้นมา 

การส่ังให้ออกจากราชการ
ไม่ใช่โทษทางวินัย 
ไม่ต้องอุทธรณ์แต่ 

สามารถร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. 

      อนึ่ง การสั่งลงโทษทางวินัยจะพ่วงอยู่กับอ านาจการแต่งตั้งกล่าวคือ 

 ใครเซ็นต์แต่งตั้งสั่งบรรจุมาบุคคลนั้นก็จะเป็นผู้แต่งตัง้กรรมการสอบสวน  

 โดยในปี 2560 มีค าสั่งเปลี่ยนแปลงอ านาจการแต่งตั้งโดยงานของ กศจ 

 เซ็นต์โดยศึกษาธิการจังหวัด ดังนั้น มาตรา 53 ใช้ไม่ได้แล้ว เพราะมาตรา 

 ท่ีว่านั้นเป็นรูปแบบการแต่งตั้งของเก่าท่ียังไม่มีระบบ กศจ ในประเทศไทย 

 

 

 การลงโทษลักษณะเติม ท้ังนี้ให้ติดตามอีกสักระยะ อาจมีการเปลี่ยนแปลง 
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        เพ่ิมเติมเกี่ยวกับโทษทางวินัย 
 
(1) ผู้ใดถูกลงโทษปลดออก ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญเสมือนว่าเป็นผู้ลาออกจาก

ราชการ 
(2) ในกรณีที่กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงต้องลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ถ้ามีเหตุอันควร

ลดหย่อนผ่อนโทษห้ามมิให้ลดโทษต่ ากว่าปลดออก 
(3) กรณีที่กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาส่ังลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือ

ลดเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด  ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะน ามา
ประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ส าหรับการลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระท าผิดวินัย
เล็กน้อย หรือมีเหตุอันควรลดหย่อนซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน ในกรณีกระท าผิด
วินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยให้ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าว
ตักเตือนก็ได้ 

 

 

ความผิดลหุโทษ  หมายถึงความผิดที่ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท  
 หรือทั้งจ าทั้งปรับ (ตัวเลข 1,000 บาท ปัจจุบันให้เป็นตัวเลข 10,000 บาท) 
 

  (มีค าส่ังกฎหมายใหม่ออกมาเพิ่มเติมปรับแก้ไขจาก พ.ร.บ. ที่เรื่องความผิด 
   ลหุโทษว่า ปรับไม่เกิน 1,000 บาท แก้ให้เป็น ปรับไม่เกิน 10,000 บาท)   
 
 

ทอดท้ิงหน้าท่ีราชการ หมายถึง อยู่ในสถานที่ราชการแต่ไม่สนใจ ไม่ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
ละท้ิงราชการ หมายถึง  ไม่อยู่ปฏิบัติราชการตามหน้าที่  
 

 
 

ความผิดท่ีปรากฏชัดแจ้ง ไม่ต้องสอบสวน 
 
 

 1.ความผิดไม่ร้ายแรง 
  - ศาลพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิด ยกเว้นความผิดลหุโทษ 
 - กระท าความผิดวินัยไม่ร้ายแรง แล้วท าหนังสือสารภาพต่อผู้บังคับบัญชา 
 

2. ความผิดร้ายแรง 
 - ศาลพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก หรือ หนักกว่าจ าคุก 
 - กระท าความผิดวินัยร้ายแรง แล้วท าหนังสือสารภาพต่อผู้บังคับบัญชา 
 - ขาดราชการติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันควร 



ตัวอย่างแนวข้อสอบ 
 
1.  ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย คือใคร 
        ก. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
        ข. ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        ค. ผู้อ านวยการสถานศึกษา โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ 
        ง. ศึกษาธิการจังหวัด โดยความเห็นชอบ ของ กศจ. 

 
2. ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุแต่งตั้งครูเชี่ยวชาญพิเศษ คือใคร 

ก. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ข. ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ค. ศึกษาธิการจังหวัด โดยความเห็นชอบ ของ กศจ. 
ง. พระมหากษัตริย์ทรงโปรดเกล้าแต่งตั้ง เลขาธิการ กพฐ ส่ังบรรจุ 

 
3. ผู้มีอ านาจแต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงของครูผู้ช่วยคือใคร 

ก. ศึกษาธิการจังหวัด   ข. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ค. ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ง. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

4.  ข้อใด ไม่ใช่ โทษทางวินัยของข้าราชการครู 
       ก. ภาคทัณฑ์  ข. ตัดเงินเดือน  ค. ให้ออก       ง. ไล่ออก 
 
5.  ข้อใดเป็นโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง 
       ก. ภาคทัณฑ์  ข. ตัดเงินเดือน  ค. ลดเงินเดือน  ง. ถูกทุกข้อ 
 
6.  อยู่ในสถานที่ราชการแต่ไม่สนใจ ไม่ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หมายความว่าอะไร  
       ก. ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ    ข. ละทิ้งหน้าที่ราชการ 
       ค. เพิกเฉยต่องานราชการ              ง. ละเว้นการปฏิบัติราชการ 
 
       เฉลย  1.  ง    2.  ง    3. ก    4. ค    5.  ง    6. ก 



7.  กรณีที่เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกผู้บังคับบัญชากลั่นแกล้ง จะต้องท าอย่างไร  
       ก. ร้องทุกข์  ข. อุทธรณ์  ค. ฟ้องร้อง  ง. วิงวอน 
 
8. กรณีที่ถูกค าส่ังลงโทษทางวินัยจะต้องท าอย่างไร 
      ก. ร้องทุกข์  ข. อุทธรณ์   ค. ฟ้องร้อง  ง. วิงวอน 
 
9.  ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งโดยไม่ต้องมีการสอบสวนสอดคล้องกับข้อใด 
 ก.  ความผิดฐานประมาทจนก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 
 ข.  ความผิดทางวินัยข้าราชการที่จงใจกระท าให้เกิดความเสียหาย 
 ค.  ความผิดทางอาญาที่ศาลตัดสินจ าคุกข้าราชการผู้กระท าผิดนั้น 
 ง.  ความผิดที่ปรากฏหลักฐานและพยายานชัดเจนในกรณีกระท าผิด 
 
10.  ข้อใดเป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของข้าราชการ 
       ก.  ละทิ้งหน้าที่ราชการ    ข.  ทุจริตในหน้าที่การงาน 
       ค.  ท าร้ายเพื่อนร่วมงานบาดเจ็บ   ง.  เมาสุราครองสติไม่ได้ในที่ชุมชน 
 
11.  กรณี ก.ค.ศ. ตัดสินความผิดวินัยไปแล้วครูที่ไม่พอใจผลการตัดสินมีสิทธิ์ด าเนินการอย่างไร 

ก. ยืนอุทธรณซ์้ าอีกรอบ    ข. ยื่นร้องทุกข์ต่อรัฐมนตรี  
ค. ฟ้องร้องต่อศาลปกครอง   ง. ร้องทุกข์ต่อศาลปกครอง 

 
12.   การกระท าข้อใด หากพิจารณาความผิดจริง จะถูกลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และ 
       สามารถอุทธรณ์ เพื่อของดโทษ ให้เหลือเพียง ท าทัณฑ์บน ได้ 
       ก.  เมาสุราที่ตลาดช่วงหัวค่ า   ข.  ขอมีเพศสัมพันธ์กับนักเรียน 
       ค.  เมาสุราขณะปฏิบัติราชการ           ง.  คัดลอกผลงานทางวิชาการเพื่อน 
 
13.  กรณีความผิดที่ถูกลงโทษทางวินัยไล่ออกสถานเดียวและไม่มีการลดโทษ 
       ก.  ละทิ้งหน้าที่ราชการเกิดความเสียหาย ข.  กรณีการทุจริต คอรัปชั่น 
       ค.  การพยายามล่วงละเมิดทางเพศผู้เรียน  ง.  ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
 
       เฉลย  7. ก    8.  ข    9. ค    10. ข    11. ค   12.  ก  13.  ข 



14.   ข้อใดไม่สามารถน ามาพิจารณาในการด าเนินการทางวินัยข้าราชการได้ 
        ก.    หนังสือรับสารภาพ        ข.   บัตรสนเท่ห์ไม่ลงลายมือชื่อ 
        ค.    ค าร้องเรียนจากผู้ใต้บังคับบัญชา       ง.   น ามาพิจารณาวินัยได้ทุกข้อ 
 
15.  ข้าราชการรับจ้างไปสอบบรรจุเข้ารับราชการแทนผู้อื่นโทษที่จะได้รับ คือ ข้อใด  

ก. ภาคทัณฑ์  ข. ลดเงินเดือน  ค. ปลดออก          ง. ไล่ออก 
 
16.   การพยายามล่อลวง โน้มน้าว ขอมีเพศสัมพันธ์กับนักเรียนในการดูแลของตน มีโทษสถานใด 
 ก.  ไล่ออก  ข.  ลดเงินเดือน ค.  ตัดเงินเดือน ง.  ภาคทัณฑ์  
 
17.  หากได้รับค าส่ังลงโทษทางวินัยวันที่ 12 มกราคม จะยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้ถึงวันที่เท่าไร 
 ก. 31 มกราคม  ข. 11 กุมภาพันธ์   ค. 12  มีนาคม  ง.  ภายใน 90 วัน 
 
18.  เมื่อเห็นว่าค าส่ังของผู้บังคับบัญชาจะท าให้เกิดความเสียหายกับทางราชการ ต้องท าอย่างไร 
      ก. ท าตามค าส่ังทันที            ข. เสนอผู้บังคับบัญชายกเลิกค าส่ังนั้น 
      ค. ไม่ปฏิบัติตามค าส่ังนั้น   ง. เสนอให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าส่ัง    
    
19.  ครูช านาญการถูกกรรมการสอบสวนระบุความผิดในข้อหาคัดลอกผลงานทางวิชาการ 
      ของผู้อื่นและถูกลงโทษทางวินัยตามข้อกล่าวหาครูคนดังกล่าวจะต้องด าเนินการอย่างไร 

ก. ร้องทุกข์ต่อศาลปกครอง   ข.  ร้องทุกข์ต่อ กศจ. 
ค.  อุทธรณ์ต่อ กศจ.    ง.  อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. 
 

20.  การกระท าผิดข้อใดที่สามารถงดโทษเปล่ียนเป็นว่ากล่าว ตักเตือนได้ 
 ก.  เหยียดหยามนักเรียนอย่างรุนแรง  ข.  ไม่เข้าสอนบ่อยเกินความจ าเป็น 
         ค.  ดูหมิ่น เหยียดหยาม เพื่อนร่วมงาน  ง.  เมาสุราขณะท าการสอน 
 
 เฉลย  14. ข   15. ง   16.  ก    17.  ข   18. ง   19. ง    20.  ค  
 
 

 
  



ขอบคุณคําชื่นชมและการตอบรับเชิงบวกที่จะเปนแรงบันดาลใจใหเราทํางาน 

ตอไป ผลงานซ่ึงพยายามจัดทํามาเพื่อใหเกิดความรูสึกเชนนี้กับผูอานทุกทาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตัวอยางบางสวน ของการสอบ ขอสอบตรง สอบไดจริงๆ 

 

 

 

 

                                 ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ นี่เปนเพียงสวนหนึ่งของผูสอบ 



  
 
หนังสือราชการ มี  6 ประเภท 

1. หนังสือภายนอก   (ระหว่างส่วนราชการ) 
2. หนังสือภายใน  (ระหว่างส่วนราชการด้วยกัน) 
3. หนังสือประทับตรา 
4. หนังสือสั่งการ (ค าส่ัง  ระเบียบ ข้อบังคับ)  
5. หนังสือประชาสัมพันธ์ (ประกาศ  แถลงการณ์  ข่าว) 
6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นหลักฐานทางราชการ (หนังสือรับรอง รายงาน

การประชุม บันทึก หนังสืออื่นๆ) 
    โดยปกติหนังสือราชการต้องเก็บไว้ 10 ปี 

 
ตราครุฑมี 2 ขนาด คือ สูง 1.5 เซนติเมตร และ 3 เซนติเมตร 
 
 
 
 
 
ช้ันความลบั 

1. ลับที่สุด (ท าให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงแห่งรัฐร้ายแรงที่สุด) ตัวอักษร สีเหลือง 
2. ลับมาก (ท าให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงแห่งรัฐร้ายแรง) อักษรสีแดง 
3. ลับ (ท าให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงแห่งรัฐ) อักษรสีน้ าเงิน 

 
 
ช้ันความเร็ว 

1. ด่วนที่สุด หมายถึง ให้ปฏิบัติทันทีที่ได้รับหนังสือ 
2. ด่วนมาก หมายถึง ให้ปฏิบัติโดยเร็ว                         
3. ด่วน      หมายถึง ให้ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะท าได้      

 
 
 
 

ตัวอักษรสีแดง ไม่ต่ ากว่า 32 พอยท ์

ระเบียบวา่ด้วยงานสารบญั
บรรณ 
 

ระเบียบวา่ด้วยการรักษาความปลอดภัย 
 



ก าหนดเวลาชักธงชาติ ขึ้นลง ดังนี้ 
 วันเปิดเรียน   ชักขึ้นเวลาเข้าเรียน  ชักลงเวลา 18.00 น. 
 วันปิดเรียน ชักขึ้นเวลา 8.00 น. ชักลงเวลา 18.00 น. 
 
การลดธงชาติลงครึ่งเสา ให้ชักข้ึนจนสุดเสาแล้วลดลงให้เหลือ 2 ใน 3 ส่วนของเสาธง  
หากจะชักธงลงให้ชักธงขึ้นสุดยอดเสาก่อนแล้วจึงชักลงตามปกติ  
 

ระวังข้อสอบนะ  ข้อสอบเคยถามและคนหลายคนตอบผิด 
การลดธงลงครึ่งเสาข้อใดกล่าวถูกต้อง    
1. ลดธงให้เหลือ 1 ใน 3 ส่วนของเสาธง              ต้องตอบข้อ  2  ลดธงให้เหลือ 2 ใน 3 
2. ลดธงให้เหลือ 2 ใน 3 ส่วนของเสาธง              การลดให้เหลือ 2 ใน 3  หมายถึงธงจะ 
3. ลดธงให้เหลือกึ่งกลางเสาธง             ค่อนไปทางด้านบน (สูงกว่าระดับกลาง) 
4. ลดธงให้เหลือครึ่งหนึ่งของความสูงเสาธง  

 
 

 
 
 
  1 
 
 
  2 
 
 
 
  3 
 
 
 
ภาษาทางการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี เขาใช้ค าว่าลดลงให้อยู่ในระดับความสูงประมาณ
สองในสามส่วนของความสูงของเสาธงนั้น  (ลดลงเหลือ 2 ใน 3 ของเสา)  ในข้อสอบตอบ 2 ใน 3    
ภาษาที่มีการบอกว่า ลดลง 1 ใน 3 เป็นเพียงภาษาพูดอธิบายให้รู้  ในข้อสอบจะไม่ตอบ 1 ใน 3 



 
 
1. วิทยฐานะสูงกว่าอาวุโสกว่า 
2. วิทยฐานะเท่ากันให้ผู้ที่ได้เล่ือนวิทยฐานะก่อนอาวุโสกว่า 
3. เล่ือนวิทยฐานะพร้อมกันให้ผู้ที่เงินเดือนสูงกว่าอาวุโสกว่า 
4. เงินเดือนเท่ากันให้ผู้ที่อายุราชการมากกว่าอาวุโสกว่า 
5. อายุราชการเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสรยาภรณ์ชั้นสูงกว่าอาวุโสกว่า 
6. เครื่องราชอิสรยาภรณ์ชั้นเดียวกันให้ผู้ที่ได้รับเครื่องราชช้ันนั้นก่อนอาวุโสกว่า 
7. ได้รับเครื่องราชอิสรยาภรณ์พร้อมกันให้ผู้ที่อายุมากกว่าอาวุโสกว่า 
 
 
 
 
 
   ดูตัวอย่างข้อสอบจริง  เฉลย  ก  มีอาวุโสสูงที่สุด  เขาจะเอาคนอายุน้อยๆมาเป็นตัวหลอก  
   แต่จริงๆถ้าเทียบแล้ว ทั้งหมดนั้นครูบันเทิงมีวิทยฐานะสูงที่สุด ถือว่าอาวุโสที่สุดในราชการ  
 
    

   ข้าราชการคนใดต่อไปนี้ มีอาวุโสทางราชการสูงสุด 
ก. ครูบันเทิง อายุ  42  ปี  วิทยฐานะครูเช่ียวชาญ 
ข. ครูสายใจ เป็นครู คศ 3 อายุ 50 ปี รับเงินเดือน 37,000 บาท 
ค. ครูสมศักดิ์ อายุ  54 ปี มีวิทยฐานะครูช านาญการ รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ง. ครูอ้อยใจอายุ 58 ปี รับราชการนานกว่า 32 ปี เงินเดือนสูงกว่าผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษามี 3 ประเภท  

1.ไม่ค้างคืน      ผอ.สถานศึกษาเป็นผู้อนุญาต   
2.ค้างคืน     ผอ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้อนุญาต 
3.ไปนอกราชอาณาจักร เลขาธิการ กพฐ.เป็นผู้อนุญาต  

 
 

ระเบียบว่าด้วยการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 
 

การจัดล าดบัอาวุโสในราชการ 
 
 

วิทยฐานะ เงินเดือน อายุราชการ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อายุ 



-  
 
 

 
การลาแบ่งออกเป็น 11 ประเภท ดังต่อไปนี้  

1. การลาป่วย 
2. การลาคลอดบุตร 
3. การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
4. การลากิจส่วนตัว 
5. การลาพักผ่อน 
6. การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
7. การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
8. การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน 
9. การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
10. การลาติดตามคู่สมรส 
11. การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ   

 
 
การลาป่วย 
         -   ให้เสนอหรอืจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตก่อน
หรือในวันที่ลา เว้นแต่กรณีจ าเป็นจะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้ 
ในกรณีที่มอีาการป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้แต่เมื่อสามารถ
ลงชื่อได้แล้ว ให้เสนอหรอืจัดส่งใบลาโดยเร็ว   
             การลาป่วยตั้งแต่ 30 วันข้ึนไป ต้องมีใบรับรองของแพทย์ 
 
 
การลาคลอดบตุร 

- ลาในวันคลอด ก่อนหรือหลังวนัคลอดบุตรก็ได้แต่เมื่อรวมวันลาแล้วต้อง 
ไม่เกิน 90วัน และสามารถลาต่อเพ่ือเลี้ยงดูบุตรได้ 150 วัน โดยไม่ได้รับเงินเดือน 

- ลาคลอดบุตรไปแล้วแต่ไม่คลอด สามารถขอยกเลิกได้ แต่ให้นับเป็นวันลา 
กิจส่วนตัว 
 

 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 
 
 



ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  
ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 

   

“การลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระท าความผิด  
                  โดยมีความมุ่งหมายเพื่อการอบรมส่ังสอน 
 
โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระท าความผิด มี 4 สถานดังนี้  
1. ว่ากล่าวตักเตือน    3. ตัดคะแนนความประพฤติ 
2. ท าทัณฑ์บน     4. กิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
 
       ห้ามลงโทษนักเรียน และนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้งหรือลงโทษ 
ด้วยความโกรธ หรือด้วยความพยาบาท โดยให้ค านึงถึงอายุของนักเรียน หรือนักศึกษา  
และความร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วย  
 
        การลงโทษนักเรียน หรือนักศึกษาให้เป็นไป เพื่อเจตนาที่จะแก้นิสัยและความ
ประพฤติไม่ดีของนักเรียน หรือนักศึกษาให้รู้ส านึกในความผิด และกลับประพฤติตน 
ในทางที่ดีต่อไป ให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือผู้ที่ผู้บริหารโรงเรียนหรือ
สถานศึกษามอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา 
 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

               ครูสามารถลงโทษนักเรียนด้วยการ 
       กล้อนผมหรือว่าตัดผมนักเรียนแบบ 
       ประหลาดๆจนก่อเกิดความอับอาย 

ได้หรือไม่  นี่ก็เป็นข้อถกเถียงกันใน 
แวดวงการศึกษาไทย  ตอบ คือไม่ได้ 
ในวิธีลงโทษแบบนี้เขาห้ามท านั่นเอง 

 



ทบทวนเนื้อหา แนวข้อสอบ  ฝึกฝนเตรียมสอบ 
 

1.   กฎหมายแม่บททางการศึกษา คือ กฏหมายใด 
     ก.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ    
     ข.  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ค.  พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ง.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
2.  ผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคือข้อใด 
     ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
     ข.  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
     ค.  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
     ง.  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
3.  โรงเรียนใดไม่ใช่สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     ก.  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   ข.   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
     ค.  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   ง.   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
 
4.  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานใด 
     ก.  ส านักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ข.   ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
     ค.  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  ง.   ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
 
5.  นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานคณะกรรมการใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
     ก.   คณะกรรมการคุรุสภา    ข.  คณะกรรมการสภาการศึกษา 
     ค.   คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ง.  คณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูป 
                                                                     การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
6.  พระราชบัญญัติฉบับใด เป็นพระราชบัญญัติที่เกี่ยวเนื่องกับการก าหนดต าแหน่งข้าราชการ 
    ก.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
    ข.   พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ค.   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ 
    ง.   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 



7.   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งที่ไม่มีวิทยฐานะเช่ียวชาญพิเศษ 
      คือต าแหน่งใด 
      ก.   ครู     ข.    ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
      ค.   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา   ง.    มีวิทยฐานะเช่ียวชาญพิเศษทุกข้อ 
 
8.   สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาหมายถึงข้อใด 
      ก.   ก.ค.ศ.             ข.  คุรุสภา           ค.   สภาการศึกษา         ง.  ซุปเปอรบ์อร์ด 
 
9.   คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในปัจจุบันมีกี่คน 
     ก.   12 คน     ข.  14  คน           ค.   27  คน       ง.  31  คน 
 
10.  ผู้ที่มีบทบาทส าคัญในสายการบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      ตลอดจนขับเคล่ือนงานการศึกษาในระดับจังหวัดของแต่ละจังหวัด คือข้อใด 

ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด    ข.   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ค.   ศึกษาธิการจังหวัด    ง.   ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

11.  ต าแหน่งใดไม่ใช่ข้าราชการระดับสูงเทียบซึ่งต าแหน่งได้เท่ากับปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
     ก.   เลขาธิการสภาการศึกษา  ข.   เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
     ค.   เลขาธิการคุรุสภา   ง.   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
12.  พระราชบัญญัติฉบับใดที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของกระทรวงศึกษาธิการโดยตรง 
     ก.   พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
     ข.   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ค.   พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 
     ง.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
 
13.  เด็กที่ผู้ปกครองมีพฤติกรรมหรือประกอบอาชีพไม่เหมาะสมอันอาจส่งผลกระทบต่อ 
      พัฒนาการทางร่างกายหรือจิตใจของเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแล จัดเป็นเด็กตามข้อใด 
      ก.  เด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์  ข.   เด็กที่พึงได้รับการดูแล 
      ค.  เด็กที่พึงได้รับการเอาใจใส่  ง.   เด็กที่พึงได้รับการคุ้มครอง 
        
14.  ค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครั้งแรกกี่บาท 
      ก.  200 บาท  ข.  300  บาท  ค.   500  บาท  ง.  1,000  บาท 



15.  การย้ายของข้าราชการมีกี่ประเภท 
      ก.  2  ประเภท  ข.  3  ประเภท  ค.  4   ประเภท ง.  9  ประเภท 
 
16.  การลาของครูผู้ช่วยประเภทใดที่ไม่สามารถท าได้ 
      ก.   การลาเพื่อไปรับปริญญา   ข.   การลาป่วย 
      ค.   การลาไปศึกษาต่อในเวลาราชการ  ง.   การลาคลอด 
 
17.  ข้าราชการชายสามารถลาไปช่วยเหลือภริยาคลอดบุตร ได้ไม่เกินกี่วัน 
      ก.  15  วัน  ข.  30  วัน  ค.  90  วัน  ง.  150  วัน 
 
18.  ครูผู้ช่วยกรณีใดมีโอกาสไม่ผ่านการประเมินและพัฒนาอย่างเข้มมากที่สุด 
      ก.  ขาดราชการ 5 วัน    ข.  สอนไม่เข้าใจ สอนไม่รู้เรื่อง 
      ค.  เมาสุราเป็นประจ า ชอบเล่นหวยใต้ดิน ง.  ขี้เกียจสอนหนังสือ ไม่ต้ังใจสอน 
 
19.  ล าดับอาวุโสทางราชการ เมื่อด ารงต าแหน่งเดียวกัน จะพิจารณาที่ข้อใดก่อนอาวุโสสูงกว่า 
      ก.  อายุตัว     ข.  เงินเดือนสูง   
      ค.  อายุราชการ     ง.  วิทยฐานะ 
 
20.   ข้อใดไม่ใช่ลักษณะงานของต าแหน่งครูผู้ช่วยในด้านการจัดการเรียนการสอน   
       ก.  น าผลการวิเคราะห์หลักสูตร มาใช้ในการจัดท ารายวิชาและออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
       ข.  ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
       ค.  อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
       ง.  เลือกและใช้ส่ือ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
21.  จาก ม.44 ของ คสช  เปล่ียนแปลงรายละเอียด เพื่อก าหนดให้รัฐจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
        โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลาเท่าไร 
      ก. จ านวน ๙ ปี                     ข. จ านวน 12 ปี 
      ค. ไม่น้อยกว่า 12 ปี                   ง.  จ านวน 15 ปี 
 
22.  ส่วนราชการใดในกระทรวงศึกษาธิการ ที่ก าลังจะแปรเปลี่ยนสถานะภาพยกระดับ 
       กลายเป็นกระทรวงใหม่ ในช่วงปี 2562 
 ก.  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา       ข.   ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ค.  ส านักงานปลัดกระทรวง        ง.    ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 



30. ข้อใดกล่าวไม่ถกูต้องเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต าแหน่งครูผู้ช่วย  
 ก. เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 ข. กรรมการจะท าการประเมินทุกๆ 6 เดือน รวม 4 ครั้ง 
 ค. กรณีไม่ผ่านการประเมินอาจให้กรรมการทบทวนคะแนนอกีรอบ 
 ง.  กรณีประเมินไม่ผ่านและผิดวินัยร้ายแรงสามารถไล่ออกจากราชการได้ 
 
31.  ระยะเวลาการประเมินนับอย่างไร 
 ก.  วันแรกของการปฏิบัติราชการ จนถึงวันส้ินสุดภาคเรียน 
 ข.  วันแรกของการปฏิบัติราชการ จนถึงวันสิ้นสุดตามปีปฏิทิน 
 ค.  วันแรกของการเริ่มท าการสอน จนถึงวันส้ินสุดตามปีปฏิทิน 
 ง.  วันแรกของการรายงานตัวรับราชการ จนถึงวันสิ้นสุดปีที่สองตามปีปฏิทิน 
 
32.  บุคคลใดต่อไปนี้ พึงได้รับการลงโทษปรับ 6o,00o บาทและจ าคุกไม่เกิน 3 ปี 
         ก.  ไม่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนหนังสือตามกฎหมายการศึกษาภาคบังคับ 
         ข.  ขัดขวางให้ผู้ปกครองไม่สามารถส่งบุตรหลานของตนเข้าเรียนหนังสือได้ 
         ค.  ท าการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแต่มีคุณวุฒิปริญญาทางการศึกษา 
         ง.   รับให้คนไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เข้ามาท าการสอนหนังสือที่โรงเรียนตน 
 
33.   ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวไม่ถูกต้อง 
       ก.   ปรีชา มีวิทยฐานะเป็น ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญพิเศษ  
       ข.    สมคิด มีวิทยฐานะ ครูช านาญการ ก าลังเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา 
       ค.    เจตนา ด ารงต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะ เชี่ยวชาญพิเศษ 
       ง.    เจนสุดา ปฏิบัติงานในต าแหน่งครู โดยมีวิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  
 
34.  บุคคลใดต่อไปนี้ไม่มีคุณสมบัติทั่วไปของการรับราชการในกระทรวงศึกษาธิการ 
       ก.  อยู่กินกับสามีชาวต่างชาติ  ข.   สัญชาติไทยเพราะการโอนสัญชาติ 
       ค.  อายุ 19 ปี     ง.   ไม่เล่ือมใสในระบอบการปกครองของไทย 
 
เฉลย   1.  ก     2.  ง     3.  ก     4.  ข       5.  ค      6.  ง    7.  ค 
         8.  ข     9.  ข     10. ค    11.  ค     12.  ค     13.  ก    14.  ค 
         15.  ข    16.  ค    17.  ก   18.  ค    19.  ง    20.  ค    21.  ง 
         22.  ข    23. ก     24. ค    25.  ง    26.  ข    27.  ง     28.  ข 
         29.  ข    30.  ก    31.  ข   32.  ง    33.  ค    34.  ง     



การแก้ไขปญัหาเดก็ประถม อา่นไมอ่อก เขยีนไม่ได ้

- ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนท่ีเห็นผลสมัฤทธิ์ชัดเจน เช่น การสอนแบบแจกลูก

สะกดค าโดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับพัฒนาการสมอง (BBL)   

- ก าหนดเป้าหมายใหน้กัเรยีนชัน้ ป.1 ต้องอา่นออกเขยีนได ้ชัน้ ป.2 ขึน้ไปตอ้งอา่นคลอ่ง

เขยีนคลอ่ง เป็นต้น (ตัวชีว้ัด KPI การอ่านตามนโยบายใหม่จะใช้ทดสอบ ชั้น ป.4) 

 

การแก้ไขปญัหาโรงเรยีนขนาดเลก็ 

- การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีครูสอนไม่ครบชั้นเรียน 

- ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLIT) อย่างจริงจังเต็มรูปแบบ ส่งเสริม

สนับสนนุโรงเรียนไกลกังวลให้เปน็โรงเรียนต้นทางที่มีคุณภาพ 

 

การลดความเหลือ่มล้ าทางการศกึษา 

- ใช้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล DLTV และผ่าน ICT ด้วย DLIT 

 

โครงการพฒันาคณุภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยทีางไกล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์ 
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

Distance Learning Television 
การศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Distance Learning Information Technology 

สถานีวิทยุโทรทัศน์ 
เพื่อการศึกษา 

Education Television 

 

เครือข่ายสารสนเทศ 
เพื่อพัฒนาการศึกษา 

 



DLIT มี 5 รูปแบบ  (5 Module)  

1. DLIT Classroom : การถ่ายทอดการเรียนการสอนหัวข้อเร่ืองท่ียากจากครู

ต้นแบบของโรงเรียนชั้นน าไปยงัห้องเรียนปลายทาง เพื่อช่วยครูในห้องเรียนปลายทางที่สอน

ไม่ตรงตามสาระหรืออาจจะไม่มีความแม่นย าในเนื้อหาท่ีสอน 

2. DLIT Resources  :  คลังสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนท่ีตรงกับหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. DLIT Digital Library  :  ห้องสมุดดิจิทัล เพื่อครู นักเรียน ผู้ปกครอง และ

ผู้สนใจท่ัวไป มีเนื้อหาถูกต้อง ตอบสนองความต้องการและความสนใจเรียนรู้ 

4. DLIT PLC (Professional Learning Community) : การพัฒนาวิชาชีพครู 

เครื่องมือในการสร้างและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู พร้อมพื้นท่ีแห่งการ

แบ่งปันและเรียนรู้หรือ Share and Learn 

5. DLIT Assessment : คลังข้อสอบท่ีรวบรวมข้อสอบมากมายตั้งแต่ประถมศึกษา 

ปีที ่1 จนถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 

 

 

 

 

 

 สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics 

Education: STEM Education) คือ แนวทางการจัดการศึกษาท่ีบูรณาการวิทยาศาสตร์ 

วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง 

รวมท้ังการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต และการ

ท างาน สะเต็มศึกษาจึงส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงงานท่ีมุ่งแก้ไขปัญหาท่ีพบ

เห็นในชีวิตจริง เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ น าไปสู่การสร้าง

นวัตกรรม  

 

 

 

STEM Education 



  Public  School  หรือโรงเรียนสาธารณะ    เกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2560   
 
ซึ่งคณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษาเห็นว่า  การศึกษาไทยหากจัดการโรงเรียนต่างๆให้
เป็นไปในทิศทางของเอกชนหรือนิติบุคคล คงจะสามารถยกระดับคุณภาพได้ดีกว่าที่เป็นอยู่นี้ได้ 
จึงเสนอโมเดลนิติบุคคลขึ้นมาและเกิดเป็นโครงการช่ือว่าโรงเรียนสาธารณะ จะลองท าต้นแบบ 
 
 
   ฟังชื่อดูแล้วแปลกๆ คล้ายๆ สวนสาธารณะ  ส้วมสาธารณะ หรือสิ่งของกลางๆ 

   ท่ีใครๆก็ใช้ได้ (เหมือนความเป็นสาธารณะนั่นเอง)  ขณะท่ีแนวทางกลับเป็นการ 

   สร้างโรงเรียนในแบบนิติบุคคล หรือใหมี้แนวทางใกล้เคียงคล้ายโรงเรียนเอกชน 

   ฟังดูแล้ว มันขัดแย้งกันอย่างไรพิกล ต้นปี 2561 จึงมีมติเปลี่ยนชื่อโครงดังกล่าว 

 
 
โครงการ “โรงเรยีนร่วมพัฒนา หรือ Partnership School” มีสถานะเป็นโรงเรียนใน

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งยังคงได้รับการสนับสนุนงบประมาณ การช่วยดูแลแก้ไขปัญหา
กฎระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งการส่งเสริมในเรื่องคุณภาพมาตรฐาน แต่การบริหารงานจะอยู่ภายใต้
การดูแลของผู้มีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่นเป็นหลัก ซึ่งประกอบด้วยภาคเอกชน ผู้น าระดับท้องถิ่น 
ชุมชน ผู้ปกครอง และมหาวิทยาลัยในพื้นที่นั้นๆ 

 

“โรงเรียนร่วมพัฒนา” จะมีความแตกต่างจาก “โรงเรยีนประชารัฐ” กว่า 3,000 แห่ง  
เพราะภาคเอกชนไม่แต่เพียงสนับสนุนการจัดการศึกษาเท่านั้น แต่จะร่วมกับภาคประชาสังคมใน
ท้องถิ่นร่วมบริหารจัดการด้วย อีกทั้งจะมีการออกแบบและยกระดับพัฒนาโรงเรียนอย่างเข้มข้น 
ทั้งในเรื่องของหลักสูตร การพัฒนาครู การสนับสนุนอุปกรณ์ เป็นต้น โดยเฉพาะในเรื่องของ
หลักสูตร โรงเรียนสามารถออกแบบหลักสูตรได้ตามความต้องการอย่างเต็มที่  
 

 

 การบริหารงานบุคคลมีความคล่องตัว ไม่ต้องผ่าน กศจ 

 ดังนัน้ งานจะเดินได้เร็วท้ังเรื่องการรับครูเข้าสอนหรือเรื่องอื่นๆใดของงานบุคคล  

 อีกท้ังก าหนดให้ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ต้องท างานอยู่ที่เดิมต่อเนื่อง 4 ปีด้วย 



โครงการกองทุน ที่มีโอกาสเป็นข้อสอบ (และเคยออกสอบด้วย) 
 
 กองทุนเสมาพัฒนาชวีิต  
 
       กองทุนเสมาพัฒนาชวีิตได้เกิดขึ้นคร้ังแรกในสมัยของนายกชวน หลีกภัย 
ซ่ึงรัฐบาลในตอนนั้นก็ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธกิารรณรงค์แก้ปัญหาเอดส์และ 
ปัญหาธุรกิจทางเพศ ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงต้องลงไปดูข้อมูลว่า อะไรยังไง โดย  
พบปัญหาเด็กหญิงยากจน โดยเฉพาะแถบภาคเหนือสองจังหวัดพบว่าเด็กผู้หญงิไม่ได้
เรียนต่อหลายคนเพราะสอบไม่ติดและยากจนท าให้หลายคนต้องเข้าสู่วังวนของธุรกิจ
ทางเพศ หรือไปขายตวันั่นเอง จึงได้จัดตั้งกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตขึ้นมา 
 
       ชว่ยให้เด็กหญิงได้ทุนเรียนต่อ (เน้นไปที่พยาบาล) ดังนั้น จึงเป็นโครงการ 
ให้ทุนเฉพาะเด็กหญิงเท่านั้น เรียนต่อสายพยาบาล และด าเนินการมากวา่ 20 ปี ได้มี 
การทุจริตของข้าราชการที่จัดการทุนนี้อยู่ โดยยกัยอกเงินกว่า 70 – 80 ล้านบาทและ 
โดนฟ้องเป็นวินัยอยา่งร้ายแรง “ไล่ออก”  ตอนนี้ ทางกระทรวงฯ ก็เลยอนุมัติเงินเพิ่ม 
ชดเชยจ่ายส าหรับเด็กหญิงท่ีตกค้างยังไม่ได้รับเงินมากว่า 2 – 3 ปี โดยได้มอบเงินกัน 
ในช่วงเดือนกรกฏาคม 2562  (นักศึกษาบางคนได้คืนกว่า 80,000 – 120,000 บาท)   

 
 
 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
 
 กองทุนนี้เพิ่งเกิดขึ้นมา เพราะรัฐธรรมนญูฯ 2560   ได้บัญญัติไว้ให้จัดตั้งกองทนุ
ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเด็กทีย่ากจนไม่สามารถเข้าเรียนต่อ ชว่ยเหลอืผู้ขาดแคลนทนุทรัพย์
และลดความเหลื่อมล้ า โดยรัฐเป็นผู้จัดสรรงบประมาณให้อยู่ในก ากับของนายกรัฐมนตรี 
มีการบริหารงานเป็นอิสระโดยสนับสนุนให้ตั้งแต่เด็กอนุบาลจนถึงผู้ขาดแคลนทกุช่วงวยั 



     แนวทาง พ.ศ.2563  
 
     ค าขวัญวันครู พ.ศ. 2563      ครูไทย รกัศิษย์  คิดพัฒนา  
     ค าขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2563    เดก็ไทยยุคใหม่  รู้รักสามัคคี  รู้หน้าที่พลเมืองไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ERIC  สพฐ. เร่งยกเครื่องศูนย์อีริค 88 แห่งทั่วประเทศ  
-  ERIC คือ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ หรือ ศูนย์อีริค  
-  พัฒนาครู ด้านภาษา ดิจิทัล รองรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปรับปรุงใหม่  
-  พัฒนาศูนย์อีริคให้เป็นศูนย์พัฒนาครบวงจรทั้งระบบ   
-  ควรจะมีศูนย์ดังกล่าวจังหวัดละ 1 แห่ง หรือบางจังหวัดใหญ่อาจจะมีมากกว่า 1 แห่ง  
 
 

         โครงการ 1 ทุน 1 อ าเภอ หรือทนุโอดอส  
- ODOS ย่อมาจาก One District One Scholarship 
- ชื่อเดิมเป็นชื่อเต็มของโครงการนี้คือ โครงการทุนการศึกษาต่อของนักเรียนจากทุก

อ าเภอ และกิ่งอ าเภอ ในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี ) 
- ต่อมาเปล่ียนเป็นทุนการศึกษา "หนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน" ได้รับเงินสนับสนุนจากส านักงาน

สลากกินแบ่งรัฐบาล โดยได้น าเงินจากการขายหวยออนไลน์ เลขท้าย 2 ตัวและ 3 ตัว 
ท าให้หลายคนเรียกและรู้จักทุนนี้ในชื่อของ "ทุนหวย" 



   รัฐมนตรีเน้นย้ า เร่งเครื่องสื่อสารภาษาอังกฤษ 
 
           นโยบายด้านการศึกษาที่รัฐมนตรีคนปัจจุบันได้ให้ความส าคัญอย่างมาก นั่นคือ 
การยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษา เพราะถือเป็นเรื่องจ าเป็นอย่างมากในโลกศตวรรษที่ 21 และการพัฒนา
ประเทศในอนาคต ดังนั้นนโยบายเรื่องนี้คาดหวังว่าในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวจะสามารถ
พูดและส่ือสารภาษาอังกฤษได้ภายในระยะเวลา 3 ปี เนื่องจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
สนับสนุนในการเดินหน้าเรื่องนี้ตามนโยบายตนอย่างเต็มที่ เช่น ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เปิดห้องเรียน Mini English Program (MEP) ในกลุ่ม
โรงเรียนประจ าอ าเภอและโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล หรือ ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้วางทิศทางการพัฒนาภาษาครูและเด็กอาชีวะ 
 
 

 Boot  Camp 
 
          โครงการ “บูธแคมป์” โดยกระทรวงศึกษาธิการและบริติช เคานซิล ได้สานต่อ 
โครงการบูธแคมป์ เทอร์โบ หรือโครงการอบรมการสอนภาษาอังกฤษใหม่สุดเข้มข้นให้แก่
คุณครูภาษาอังกฤษที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงเนื้อหาให้แก่ครู  
 
           หลักสูตรอบรมการสอนภาษาอังกฤษเข้มข้น บูธแคมป์มุ่งเน้นการเปล่ียนการสอน

ภาษาอังกฤษจากเดิมที่เน้นความถูกต้องของภาษา จ าหลักไวยากรณ์และท่องศัพท์ มาเป็นการ
สอนที่เน้นทักษะในการส่ือสาร รวมถึงออกแบบการวัดผล  (Assessment for learning) ใน
รูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้นักเรียนสนุกกับกิจกรรมและไม่รู้สึกกดดันกับการวัดผลผ่านการสอบในรูป
แบบเดิมๆ ซึ่งสามารถแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 หลักสูตร ดังนี้    

1. การออกแบบกิจกรรมจดจ าค าศัพท์ และส่งเสริมทักษะการพูด ทักษะการจดจ าค าศัพท์ 
2. กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมทักษะการส่ือสารด้านการฟังและการอ่าน  
3. การส่งเสริมทักษะการเขียน หลักสูตรส่งเสริมทักษะการเขียนในโครงการบูธแคมป์  
    เทอร์โบ แบ่งเป็นการส่งเสริมทักษะการเขียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา  



 

 

1.  แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบันเป็นแผนระยะกี่ปี 
    ก.  แผน 4 ปี    ข.   แผน  10  ป ี
    ค.  แผน  15  ปี    ง.   แผน  20  ป ี
 
2.  การปรับแก้แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับล่าสุด เกิดจากข้อใด 
    ก.  ปรับตามมติของซุเปอร์บอรด์การศึกษา 
    ข.  ปรับตามรัฐธรรมนูญฉบบัประกาศใช้ 
    ค.  ปรับตามยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษา 
    ง.   ปรับตามนโยบายการพัฒนาการศึกษายุคใหม่ 
 
3.  ข้อใดไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 
    ก.   คนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
    ข.   ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    ค.   ทันกับการเปล่ียนแปลงของศตวรรษที่ 21 
    ง.   ก้าวสู่ผู้น าทางการศึกษาของภูมิภาคอาเซียน 
 
4.  เข้าใดไม่ใช่เป้าหมายของแผนการศึกษาชาติ 
   ก.  Quality    ข.   Access 
   ค.  Flexibility   ง.   Efficiency  
 
5.   ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาชาติ 
   ก.   จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   ข.   จัดการศึกษาเพื่อให้คนจบสายสามัญมีสัดส่วนที่มากขึ้นกว่าเดิม 
   ค.   จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
   ง.   จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

แนวข้อสอบแผนการศึกษาและ โครงการทางการศึกษา 



6.   ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ มีกี่ยุทธศาสตร์ 
        ก.  4  ยุทธศาสตร์   ข.   5   ยุทธศาสตร์ 
        ค.  6  ยุทธศาสตร์   ง.  10   ยุทธศาสตร์ 
 

7.   มาตรฐานการศึกษาก่อนการเปลี่ยนแปลงวันที่   6  สิงหาคม  2561 มีกี่มาตรฐาน 
 ก.  3  มาตรฐาน   ข.  4   มาตรฐาน   

ค.  6  มาตรฐาน   ง.   10  มาตรฐาน 
 
8.    มาตรฐานการศึกษาหลังการเปล่ียนแปลงและประกาศใช้ปัจจุบัน มีกี่มาตรฐาน 
 ก.  3  มาตรฐาน   ข.  4   มาตรฐาน   

ค.  5  มาตรฐาน   ง.  8   มาตรฐาน 
 

9.    แนวทางของมาตรฐานการศึกษาประเด็นใดที่ถูกตัดทิ้งไป 
 ก.   คุณภาพของผู้เรียน    ข.  กระบวนการบริหารและจัดการ 
 ค.   กระบวนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนยก์ลาง ง.   ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 
10.   สาเหตุของการปรับแก้มาตรฐานการศึกษา จากจ านวนตามข้อ 7 ให้เหลือเท่าจ านวนในข้อ 8 
         ก.  เพราะกฏกระทรวงต้องการยกเลิกระบบประกันคุณภาพภายในออกจากมาตฐาน 
         ข.  เพราะกฏกระทรวงมีการเปล่ียนรูปแบบโครงสร้างการจัดมาตรฐานการศึกษาใหม่ 
         ค.  เพราะมีการใช้กฏกระทรวงใหม่ให้การประกันคุณภาพภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของ 
              การบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
         ง.   เพราะค าส่ัง ม.44 ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของคณะกรรมการมาตรฐาน 
              วิชาชีพ ท าให้ต้องจัดมาตรฐานการประกันคุณภาพใหม่ให้เหมาะสมกับกฏหมาย 
   

11. ข้อใดไม่สอดคล้องกับนโยบายเพื่อการปฏิรูปการศึกษาไทย 
 ก.  ผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ 
 ข.  ปรับปรุงหลักสูตรการสอนให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง และครูมีความสุข 
 ค.  สร้างกระบวนการผลิตนักเรียนไทยให้สอบคะแนน PISA ได้ดีขึ้น 
 ง.  เรียนไม่ใช่เพื่อสอบ แต่ะเรียนให้เกิดทักษะชีวิต อยู่ในโลกไร้พรมแดน 



12.  ข้อใดบ่งชี้ว่านายกรัฐมนตรีให้ความส าคัญกับการพัฒนาการศึกษาไทยมากที่สุด 
ก.  กระตุ้นกระทรวงศึกษาธิการให้ท างานโดยปราศจากการทุจริต 

         ข.  ใช้ ม.44 ในการด าเนินการกับองค์การมหาชนในกระทรวงศึกษาธิการ 
ค.  กล่าวถึงแนวทางการขับเคล่ือนทางการศึกษาผ่านสื่อโทรทัศน์อยู่เป็นประจ า 
ง.  แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา โดยนายกฯ เป็นประธาน 

 
 

13.  การขับเคล่ือนงานตลอดเวลา ไม่หยุด ไม่ล่าช้า คือ ข้อใด 
 ก.  Hit  the  Point    ข.   Dynamic 
 ค.  Lively     ง.   Innovation  
 
14. แนวทางตามนโยบายใดของรัฐบาลสามารถช่วยลดภาระของครูผู้สอนได้ 
 ก.  การจัดท าแผนงานโครงการใหม่  ข.  โครงการจัดอบรมสัมนาวิชาชีพ  

ค.  ให้ความส าคัญกับบรรยากาศการเรียน ง.  งดน านักเรียนมาต้อนรับผู้บริหาร 
 

15.  ข้อใดคือเป้าหมายของการแก้ไขปัญหาเด็กประถม อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
 ก. ป.1  อ่านออกเขียนได้ ป.2 ขึ้นไปอ่านคล่อง เขียนคล่อง  
 ข. ป.1 – ป.3 อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
 ค. ป.1 – ป.3 อ่านออก เขียนได้ ป.4- ป.6 อา่นคล่องเขียนคล่อง 
 ง. ป.1 – ป.6 อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
 
16. BBL หมายถึง ข้อใด 

ก.  การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการสมอง   
ข. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ค. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
ง. การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

 
 
       เฉลย     1. ง     2.  ค     3.  ง      4.  ค      5.  ข      6.  ค     7. ข     8.  ก      
       เฉลย     9.  ง      10.  ค      11. ค     12.  ง   13. ข     14.  ง     15.  ก    16.  ก    



29.  ประเทศที่มีผลคะแนนเฉลี่ย PISA สูงสุดในอาเซียน ล่าสุด คือ ประเทศใด 
      ก.  ไทย  ข.    เวียดนาม    ค.  สิงคโปร์  ง.    จีนสี่มณฑล 
 
30.   คณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา ได้พยายามน าเสนอจุดเน้นการพัฒนา 
       การศึกษาระดับใดที่มุ่งเน้นเป็นพิเศษ สอดคล้องกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 
       แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
     ก.  การศึกษาภาคบังคับ   ข.   การศึกษาปฐมวัย 
     ค.  การศึกษาอุดมศึกษา   ง.   การศึกษาตลอดชีวิต 
 
 
     เฉลย    23. ค      24. ง     25. ข    26. ก     27. ก      28. ง      29.  ง     30.  ข          
 
 

   ระวังข้อ  29  ในต าราบางเล่ม ตอบ สิงคโปร์ อันนั้นของเดิมนะ แต่ว่าตัวใหม ่2561 
   ประกาศผลในเดือนธันวาคม 2562  คะแนนสูงสุด รอบล่าสุด คือ จีนสี่มณฑล นะ 
 

 
        ค าขวัญวันเด็กประจ าปี 2563 คือข้อใด 
        ก.  เด็ก เยาวชน จิตอาสา พัฒนาชาติ        
        ข.  เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ    เฉลย  ง 
        ค.  รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี 
        ง.  เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี  รู้หน้าที่พลเมืองไทย  
 
        ค าขวัญวันครูประจ าป ี2563 คือข้อใด  
        ก.  ครูไทย รักศิษย์  คิดพัฒนา   
        ข.  อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ   เฉลย  ก 
        ค.  ศิษย์ดี  ก็ด้วยครูดี  มีศรัทธา  
        ง.   ครูดี ศิษย์ดี มพีัฒนา ก้าวหนา้ สู่เทคโนโลย ี 



 
 
 

วิชาชีพ (Profession)  หมายถึง อาชีพให้บริการแก่สาธารณชน ที่ต้องอาศัยความรู้  
ความช านาญเป็นการเฉพาะ ไม่ซ  าซ้อนกับวิชาชีพอื่นและมีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ โดยผู้
ประกอบวิชาชีพต้องฝึกอบรมทั งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเพียงพอก่อนที่จะประกอบ
วิชาชีพ ซึ่งต่างกับ อาชีพ (Career) อันเป็นกิจกรรมที่ต้องท าให้ส าเร็จโดยมุ่งหวังค่าตอบแทนเพื่อ
การด ารงชีพเท่านั น  

 
 
วิชาชีพครู ได้รับการยกย่องให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง  ผู้ประกอบวิชาชีพย่อม 

ต้องมีความรับผิดชอบอย่างสูงตามมาเพราะมีผลกระทบต่อผู้รับบริการ 

และต่อสาธารณชน จึงต้องมีการควบคุมการประกอบวิชาชีพเป็นพิเศษ  

เพื่อให้เกิดความม่ันใจต่อผู้รับบริการและสาธารณชน 

 
 
 โดยเฉพาะ ข้าราชการ แปลว่าข้าของพระเจ้าแผ่นดินหมายถึงผู้ท างานรับใช้พระราชา

หรือท างานแทนในงานของพระราชาเพื่อไพร่ฟ้าประชาชน และ ครู มาจากภาษาสันสกฤตว่า 
“คุรุ” และ ภาษาบาลีว่า “ครุ” แปลว่า หนัก ข้าราชการครู จึงต้องท างานหนักภายใต้งานของ
พระเจ้าแผ่นดินเพื่อให้เกิดความผาสุกแก่ประชาชน นับเป็นความส าคัญของวิชาชีพครูเป็นอย่างยิ่ง 
นอกจากนี ยังมีวิชาชีพอื่นๆที่จัดว่าเป็นวิชาชีพชั นสูงเช่นเดียวกับวิชาชีพครู เช่น วิชาชีพทางการ
ศึกษา  การแพทย์ วิศวกร  สถาปนิก ทนายความ พยาบาล  สัตวแพทย์  เป็นต้น  ผู้ประกอบ
วิชาชีพเหล่านี จึงต้องมีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอย่างยิ่ง 
 
 

 
 

   คุณลักษณะของความเป็นวิชาชีพช้ันสูงมีดังนี้ 
 
1.  ต้องประกอบวิชาชีพด้วยวิธีการแห่งปัญญา(Intellectual Method)  
2.  ได้รับการศึกษาอบรมมาอย่างเพียงพอ  (Long Period of Training)  
3.  มีอิสระในการใช้วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ(Professional Autonomy)  
4.  มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ (Professional Ethics)  
5.  มีสถาบันวิชาชีพ (Professional  Institution) หรือองค์กรวิชาชีพ 
    (Professional Organization)เป็นแหล่งกลางในการสร้างสรรค์จรรโลงวิชาชีพ  

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ 

 



อธิบายแบบความรู้จริง 
 
 

 วิชาชีพ ค าๆนี ไม่ได้แปลว่า ต้องเป็นคนที่ท างานใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเท่านั น 
แต่หมายถึง “อาชีพ” ที่ไม่ใช่เป็นอาชีพ คือกลุ่มงานที่ต้องร่ าเรียนมาโดยตรงเลยเพื่อที่จะมา 
ท าอาชีพนั น ไม่ใช่ ใครก็ท าได้ แต่ต้องเป็นคนที่เรียนสายตรงมา  จบได้รับใบประกาศนียบัตร 
ประกาศเห็นชัดเจนกันว่า “เออ คนนี นะ จบสายวิชาชีพนี มานะ”  แบบนี เรียกว่า “วิชาชีพ” 
 
 แต่ที่ไม่ใช่  ก็เช่น  ทหาร  ต ารวจ  ใครจบอะไรมา จบวุฒิ ม.6  ก็สอบเป็นได้ 
 หรือ พ่อครัว  แม่ครัว  คนขายของ  ชาวนา  ฯลฯ  เหล่านี้เรียกว่า “อาชีพ” 
 ไม่ใช่วิชาชีพ เพราะไม่ได้ร่ าเรียนมาโดยตรงที่มีใบประกาศว่าจบสายวิชาชีพ 
         ครู  หมอ  พยายาบาล เภสัช  สถาปนิก วิศวกร ฯลฯ  พวกนี้ ต้องเรียนตรง  
         มีวุฒิพวกนั้น ก็ถือว่า จบด้านวิชาชีพ ละ (ในเบื้องต้น) นี่เรียกว่า “วิชาชีพ”  
 
 
     แม้กระทั่ง นักเรียนอาชีวศึกษา สังเกตว่าเขาจบ ปวช ซึ่งย่อมาจาก ประกาศนียบัตร   
   วิชาชีพ  ปวส  ย่อมาจาก ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ก็เป็นวิชาชีพ เพราะได้ใบประกาศ 
   และเรียนมาโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นช่างเทคนิค ช่างเครื่อง ช่างยนต์ ชื่อก็ชัดว่า ปวช (วิชาชีพ) 
   เทียบได้เท่ากับวุฒิ ม.6  เห็นหรือยัง นี่ก็คือวิชาชีพเหมือนกัน ถ้าใครจะสอบครูอาชีวะต้องรู้ 
   ไม่เห็นชื่อวุฒิหรือ ซึ่งเอกสารราชการระบุไว้ชัดเจนว่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง (ปวส)   
   ไม่จ าเป็นว่าต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแต่อย่างน้อยก็ต้องมีใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 
 
 นอกจากค าว่า วิชาชีพ แล้วยังมีอีก 2 ค า คือ “วิชาชีพช้ันสูง” กับ “วิชาชีพควบคุม”  
 สองค านี แหล่ะ ที่จะต้องมีความ “เหนือกว่า” “เจ๋งกว่า” หรือ เพอร์เฟคกว่า “วิชาชีพ”  
 เพราะว่าเรียกว่า “ควบคุม” วิชาชีพพวกนี ต้องใช้คนสมองดี เรียนเก่ง เรียนสายตรงมา 
 คนเก่ง คนดีๆ มีจรรยาบรรณ เพราะพวกเขาท างานที่รับผิดชอบส่วนส าคัญของชีวิตคน 
 ต้องควบคุมให้ท างานตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 “วิชาชีพควบคุม” ต่างหากซึ่งต้องก าหนดไวช้ัดเจนว่าต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 



วิชาชีพทางการศึกษาเป็นวิชาชีพควบคุม จ านวน 4 วิชาชีพ ประกอบด้วย  
        1.  ครู  
        2.  ผู้บริหารสถานศึกษา (รองผู้อ านวยการสถานศึกษา และ ผู้อ านวยการสถานศึกษา) 
        3.  ผู้บริหารการศึกษา (ผู้บริหารสถานศึกษาระดับเขตพื นที่การศึกษา) 
        4.  วิชาชีพควบคุมอื่นที่ก าหนดในกฎกระทรวง (ศึกษานิเทศก์) 
 
 

วิชาชีพควบคุมก็คือ กลุ่มวิชาชีพที่ต้องมีการก าหนดมาตรฐาน 
และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพเพื่อให้เกิดการท างาน 
อย่างมีคุณภาพ อ านวยประโยชน์ต่อผู้รับบริการและสาธารณะ 

 
 
 
 

  ครู จึงเป็น “วิชาชีพ” และก็เป็นในแบบ “วิชาชีพชั้นสูง” ท่ีส าคัญยังเป็น 

 “วิชาชีพควบคุม” ด้วย ดังนั้น ครูจึงไม่ใช่เพียงแค่อาชีพ (เข้าใจแล้วเนาะ) 

 
 

 ข้อใดต่อไปนี้ หมายถึง อาชีพ 

1. การท างานเพื่อแลกค่าตอบแทนส าหรับการด ารงเลี้ยงชีพ 

2. การใช้ความรู้ ความสามารถท างานในหน้าท่ีของตนเพื่อสร้างสรรค์สังคม 

3. การใช้ทักษะในการท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 

4. การใช้แรงงาน ความรู้ ความสามารถ เพื่อปฏิบัติงานให้เสร็จตามภาระหน้าท่ี 

 

เฉลยข้อ 1  ท างานเพื่อแลกค่าตอบแทนด ารงเลี้ยงชีพ 

 

-------------------------------------------------------- 

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่วิชาชีพควบคุม 

1.   แพทย์และพยาบาล   2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.   ทหารและต ารวจ    4.  วิศวกรและสถาปนิก  

 

เฉลยข้อ  3    ทหารและต ารวจ ไม่จัดเป็นวิชาชีพ 

      เพราะทั้งสองอาชีพนี้ ไม่เข้าข่ายลักษณะวิชาชีพควบคุม เช่น 

      ไม่จ าเป็นต้องเรียนมาเยอะในศาสตร์แขนงอาชีพ ไม่มีองค์กร 

      วิชาชีพท่ีต้องไปขอใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ เป็นต้น 



ข้อใดต่อไปนี้เป็นวิชาชีพชั้นสูงทุกข้อ 

1.  สถาปนิก   ทนายความ   ครู    ศึกษานิเทศก์       เฉลยข้อ  1 
2.  แพทย์   พยาบาล   ทหาร    ต ารวจ        จัดเป็นกลุ่มวิชาชีพชั นสูง 
3.  นักการเมือง   วิศวกร   ครูและคณาจารย์        และเป็นวิชาชีพควบคุม 
4.  ผู้จัดการธนาคาร   อาจารย์   บุคลากรทางการศึกษา      

 

 
          อาชีพมีความแตกต่างจากวิชาชีพ อันได้แก่ อาชีพเป็นการท ากิจกรรมหรือเป็นการท างาน 
การประกอบการที่ไม่เป็นโทษแก่สังคม มีรายได้ตอบแทนการท างาน โดยอาศัยแรงงาน ความรู้ 
ทักษะ อุปกรณ์ เครื่องมือ วิธีการ แตกต่างกันไป กลุ่มอาชีพตามลักษณะการประกอบอาชีพ ซึ่งจะ
มุ่งเน้นไปที่เรื่องของการท างานให้ส าเร็จผลอย่างดีหรือการให้บริการแลกค่าตอบแทน ค่าจ้างหรือ
รายได้ส าหรับใช้ในการด ารงชีวิต ขณะที่วิชาชีพจะมีการควบคุมเพื่อให้ปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน 
มีองค์กรวิชาชีพคอยจัดรูปแบบกลไกในการวางกรอบมาตรฐานให้เกิดการควบคุมการท างานใน
วิชาชีพอย่างดี มีประสิทธิภาพ ดังนั น ผู้ประกอบวิชาชีพจ าเป็นต้องค านึงถึงการรับผิดชอบต่อ
ผู้รับบริการและต่อสังคมส่วนรวม มากกว่าการมุ่งแสวงหาค่าตอบแทนหรือรายได้นั่นเอง 
 
 
 
 เป็นเหตุผลให้วิชาชีพควบคุมต่างๆจึงต้องมีลักษณะส าคัญ เช่นว่า 
 

- ต้องเรียนมาเยอะๆ อย่างจริงจังในสายงานของตน ไม่ใช่อยู่ดีๆใครๆก็มาท าได้ 
- ต้องมีการก าหนดมาตรฐานของวิชาชีพนั้นๆโดยสภาหรือองค์กรวิชาชีพของตน 
- ต้องมีการออกใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพนั้นๆ และบังคับเป็นกฎหมายด้วย 
- ต้องมีจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อเป็นแนวทางการประพฤติ ปฏิบัติตนในการท างาน 
- วิชาชีพมักจะกระท าในลักษณะของการใช้สติปัญญามากกว่ามุ่งปฏิบัติด้วยแรงกาย 
-  

 
 

       ดังนั้น การจะประกอบวิชาชีพควบคุมได้ เราต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนั้นๆก่อน 

โดยปกติแล้ว วิชาชีพควบคุมอื่นๆหากจะรับใบอนุญาตได้มักจะต้องมีการสอบความรู้เพื่อเอาใบ

นั้นๆ มีแต่ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ไม่จ าเป็นต้องสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ 



ข้อสอบจริงท่ีเคยออก 
 

ข้อใดเป็นวิชาชีพควบคุม ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
เฉลย  คือ  ค.  ครู  ผู้บริหารสถานศึกษา   ผู้บริหารการศึกษา  
 
ลองย้อนไปดูค าตอบสองหน้าก่อนนี   (ซึ่งเราลงรายละเอียดไว้ชัดเจนมาก)   
 
 

 
วิชาชีพทางการศึกษาเป็นวิชาชีพควบคุม จ านวน 4 วิชาชีพ ประกอบด้วย  

        1.  ครู  
        2.  ผู้บริหารสถานศึกษา (รองผู้อ านวยการสถานศึกษา และ ผู้อ านวยการสถานศึกษา) 
        3.  ผู้บริหารการศึกษา (ผู้บริหารสถานศึกษาระดับเขตพื นที่การศึกษา) 
        4.  วิชาชีพควบคุมอื่นที่ก าหนดในกฎกระทรวง (ศึกษานิเทศก์) 
 
 ตามพระราชบัญญัตินั้น มี 3 ตัว แต่ตัวที่ 4 เป็นการประกาศควบคุมโดยกฏกระทรวง 
 

 
 
 

 

 อ่านข้อความนี้ คือ ข้อความตามกฎหมายเป๊ะ พ.ร.บ สภาครูฯ ได้เขียนไว้ว่า  

 
ส่วนท่ี ๕ การประกอบวิชาชีพควบคุม 

 

        มาตรา ๔๓ ให้วิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาเป็น 

        วิชาชีพควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้ การก าหนดวิชาชีพควบคุมอื่นให้เป็นไป 

        ตามท่ีก าหนดในกฏกระทรวง 

 
 
 

 เด๋ียววันดีคืนดี เกิดกรรมการออกข้อสอบ พลิกลูกเล่นกลับไปกลับมาถามว่า  
 ข้อใดต่อไปนี้เป็นวิชาชีพควบคุมทางการศึกษาที่ประกาศก าหนดโดยกฎทรวง 
 เจอค าถามแบบน้ี เราควรเข้าใจ ถามพลิกไปพลิกมา ก็ตอบ “ศึกษานิเทศก์” 



หัวใจส าคัญในการสอบ คือ การอัพเดต ข้อมูล 
 

คุรุสภา มีการปรับแก้มาตรฐานหลายครั ง และในปัจจุบัน (พ.ศ. 2562)  ก็มีการปรับสมรรถนะ 
เพิ่มเติมจากปีก่อนๆ หากผู้อ่านติดตามข้อมูลที่ยังใช้ของเก่า ก็มีสิทธิจะได้ข้อมูลที่คลาดเคล่ือน 
นี่คือ ตัวปัจจุบัน ล่าสุด ที่ประกาศใช้ โดยคุรุสภา  (มาตรฐาน / สมรรถนะ) 
 

 

การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพทางการศกึษาและการคัดกรองคนเขา้สู่วิชาชีพ 
 

 

 การปรับมาตรฐานวิชาชีพครู     
 มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  ถือเป็นหัวใจหลักในการยกระดับวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้เป็นวิชาชีพชั นสูงตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นวิชาชีพควบคุม 

 มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ก าหนดเพ่ือให้เป็นคุณสมบัติในการคัดกรองผู้ที่จะเข้ามา
ประกอบวิชาชีพให้มีมาตฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามที่ก าหนด โดย ครุสภา จะออก
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้เป็นหลักฐานว่ามีคุณสมบัติพร้อมที่จะประกอบวิชาชีพ 

 

 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาด าเนินงานตามภารกิจของคุรุสภาในการก าหนดและพัฒนา
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา การคัดกรองคนเข้าสู่วิชาชีพทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 258 จ. ด้านการศึกษา (3)  บัญญัติให้ 
มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้ได้ผู้มีจิต
วิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ ความสามารถอย่างแท้จริง  

 ประกอบกับในปัจจุบนัเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการด ารงชิตของผู้คนเป็น 
อย่างมาก ผู้เรียนสามารถเข้าถงและเรียนรู้สิ่งต่างๆ ด้วยตนเองได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง 
 
 จากการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติ คุรุสภา ได้ตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงดังกล่าว 
จึงต้องมีการยกระดับคุณภาพผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ต้องการประกอบวิชาชีพครู ให้มีสมรรถนะ
ทั งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่มีความส าคัญจ าเป็น 



คุรุสภาได้เผยแพร่มาตรฐาน โดยมีค าว่า 3 ด้าน 6 สมรรถนะ 

 
   ค าว่ามาตรฐาน 3 ด้าน โอเค ง่ายๆ ถือว่าปกติ อันนี ทุกคนรู้  ได้แก่ต่อไปนี  สามด้าน  
 

     1.   มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ     อันนี้คือปกตินะ 
     2.    มาตรฐานการปฏิบัติงาน      คงไม่มีใคร งง   
     3.   มาตรฐานการปฏิบัติตน       ใช้กันมาตลอดๆ 
 

 แต่ค าว่า 6 สมรรถนะ คืออะไร นี่แหล่ะต้องขยายความ  (เพราะคุรุสภาแก้ไขใหม่) 

1. ด้านแรก ความรู้และประสบการณ์  แบ่งเป็น 2 สมรรถนะ คือ 
ก. มาตรฐานความรู้    (ความรู้และศาสตร์การสอน) 
ข. มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ  (ประสบการณ์วิชาชีพ) 

 

2. ด้านที่สอง การปฏิบัติงาน แบ่งเป็น 3 สมรรถนะ คือ 
ก. การปฏิบัติหน้าที่ครู     
ข. การจัดการเรียนรู้       
ค. ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 

 

3. ด้านที่สาม การปฏิบัติตน แบ่งเป็น 1 สมรรถนะ คือ 
จรรยาบรรณของวิชาชีพ  

    
   โดยแต่ละสมรรถนะ ก็แบ่งได้ แยกย่อยออกมาอีก ดังต่อไปนี   (ซึ่งด้านที่สาม ไม่ได้แก้ไขใดๆ) 
 

1. ด้านแรก  มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  นับเป็น 2 สมรรถนะ คือ 
ก. มาตรฐานความรู้    (มี  6  ข้อ) 
ข. มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ  (ไม่น้อยกว่า 1 ปี) 

 

2. ด้านที่สอง มาตรฐานการปฏิบัติงาน นับเป็น 3 สมรรถนะ  (รวม 15 ข้อ ไม่ใช่ 12 แล้ว) 
ก. การปฏิบัติหน้าที่ครู   (มี 5 ข้อ) 
ข. การจัดการเรียนรู้  (มี 6 ข้อ) 
ค. ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน   (มี 4 ข้อ) 

 

3. ด้านที่สาม  มาตรฐานการปฏิบัติตน นับ 1 สมรรถนะ คือ จรรยาบรรณครู (5 ด้าน 9 ข้อ) 

นี่คือ 3 ด้าน  

6 สมรรถนะ 

ตามท่ีคุรุสภาได้

เผยแพร่ออกมา 

มีนาคม 2562 



     ลองทบทวนดูสักหน่อยไหมว่าพอจะจับทางข้อสอบได้หรือไม่  (สังเกตข้อค าถามให้ดีๆนะ) 
 
 

1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการคัดกรองครูเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
ก. มาตรฐานวิชาชีพ 3 ด้าน 9 ข้อ 
ข. มาตรฐานวิชาชีพ 3 ด้าน 6 สมรรถนะ 
ค. มาตรฐานวิชาชีพ 5 ด้าน 6 ข้อ 
ง. มาตรฐานวิชาชีพ 5 ด้าน 9 ข้อ 

 
2. ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานความรู้ของครู ตามข้อบังคับคุรุสภาในปัจจุบัน 

ก. การเปล่ียนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา 
ค. การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และวิจัยทางการศึกษา 
ง. หลักการสอนและทฤษฎีทางการศึกษา  

 
3. มาตรฐานความรู้ของครูในปัจจุบันตามข้อบังคับคุรุสภา มีกี่ข้อ 

ก. 6  ข้อ   ข.  9  ข้อ  ค.  10  ข้อ  ง.  11  ข้อ 
 

4. ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู ตามข้อบังคับคุรุสภาในปัจจุบัน 
ก. การปฏิบัติหน้าที่ครู   ข.  การจัดการเรียนรู้ 
ค.  การจัดการชั นเรียน    ง.  ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
 

5. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู ฉบับที่ 4  พ.ศ. 2562 
ก. ครูมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน 12 ข้อ    ข.  ครูมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน 3 สมรรถนะ 
ค.  ครูมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน 9 ข้อ      ง.  ครูมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน 5 ด้าน 9 ข้อ 

  
    6.  มาตรฐานการปฏิบัติงานครู ตามข้อบังคับคุรุสภา ในปัจจุบันมีรวมทั งหมดกี่ข้อ 

ก.  6  ข้อ  ข.   9  ข้อ  ค.  12  ข้อ     ง.   15  ข้อ 
 
เฉลย   1. ข   2.  ง   3. ก   4. ค    5.  ข   6.  ง 



    มาตรฐานการปฏิบัติตน     มี 5 ด้าน จ านวน 9 ข้อ  
 
       1. จรรยาบรรณต่อตนเอง 
          1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ  
บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
อยู่เสมอ 
 
      2.จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
          2. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อ 
วิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ 
 
      3. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
        3. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือส่งเสริม 
ให้ก าลังใจแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า 
         4. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะและนิสัยที่ 
ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความ 
บริสุทธิ์ใจ 
         5. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั ง 
ทางกาย วาจา และจิตใจ 
         6. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญ 
ทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ 
         7. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและ เสมอภาค   
โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 
 
     4. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
         8. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกื อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์  
โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
 
     5. จรรยาบรรณต่อสังคม 
 9. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์และ 
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ส่ิงแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของ 
ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 



จรรยาบรรณต่อตนเอง 

๑. ครูต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองดา้นวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อ 

   การพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ โดยต้องประพฤติ 

   และละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 
(๑)  ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและ 
      เป็นแบบอย่างที่ดี 
(๒)  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนิน

ชีวิตตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
(๓)  ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
      ให้ส าเร็จอย่างมีคุณภาพตามเป้าหมาย 
      ที่ก าหนด 
(๔)  ศึกษา หาความรู้ วางแผนพัฒนาตนเอง 

พัฒนางาน และสะสมผลงานอย่างสม่ าเสมอ 
(๕)  ค้นคว้า แสวงหา และน าเทคนิคด้าน

วิชาชีพ ที่พัฒนาและก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับ
มาใช้แก่ศิษย์และผู้รับบริการให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์ 

(๑)  เกี่ยวข้องกับอบายมุขหรือเสพส่ิง   
เสพติดจนขาดสติหรือแสดงกิริยา    
ไม่สุภาพเป็นที่น่ารังเกียจในสังคม 

(๒)  ประพฤติผิดทางชู้สาวหรือมี
พฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศ 

(๓)  ขาดความรับผิดชอบ ความกระตือ 
รือร้น ความเอาใจใส่ จนเกิดความ
เสียหายในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 

(๔)  ไม่รับรู้หรือไม่แสวงหาความรู้ใหม่ๆ  
      ในการ จัดการเรียนรู้ และการปฏิบัติ 
      หน้าที่ 
(๕)  ขัดขวางการพัฒนาองค์การจนเกิดผล  
      เสียหาย 

 

 

   ตวัอยา่งขอ้สอบจรงิทีน่า่สนใจ 

   ครูประพฤติผิดล่วงละเมิดผู้เรียน ถือว่า ผิดจรรยาบรรณด้านใด 
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง            ข.  จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
ค.  จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ    ง.  จรรยาบรรณต่อสังคม 
 
ข้อนี้จงใจออกมาเพื่อให้คนจ านวนมากเข้าใจผดิไปตอบ ผิดจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ  
แต่ในความเป็นจริง เฉลยค าตอบ คอื ผดิจรรยาบรรณตอ่ตนเอง ตามแนวประพฤติที ่
คุรุสภาได้ก าหนดไว้ ว่าการล่วงละเมิดทางเพศ ถือเป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณด้านน้ี 
 



จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

๒. ครูต้องรัก ศรัทธา ซ่ือสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชพี และเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร 

   วิชาชีพ โดยต้องประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังต่อไปนี้ 

  

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 
(๑)  แสดงความชื่นชมและศรัทธาในคุณค่า 
      ของวิชาชีพ 
(๒)  รักษาชื่อเสียงและปกป้องศักดิ์ศรีแห่ง

วิชาชีพ 
(๓)  ยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานใน

วิชาชีพ ให้สาธารณชนรับรู้ 
(๔)  อุทิศตนเพ่ือความก้าวหน้าของวิชาชีพ 
(๕)  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ   
      ซื่อสัตย์สุจริตตามกฎ  ระเบียบ  และ 
      แบบแผนของทางราชการ 
(๖)  เลือกใช้หลักวิชาที่ถูกต้อง  สร้างสรรค์

เทคนิค วิธีการใหม่ๆ  เพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
(๗)  ใช้องค์ความรู้หลากหลายในการปฏิบัติ

หน้าที่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิก
ในองค์การ 

(๘)  เข้าร่วมกิจกรรมของวิชาชีพหรือองค์กร
วิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ 
 

(๑)  ไม่แสดงความภาคภูมิใจในการประกอบ
วิชาชีพ 

(๒)  ดูหมิ่น เหยียดหยาม ให้ร้ายผู้ร่วมประกอบ
วิชาชีพ  ศาสตร์ในวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพ 

(๓)  ประกอบการงานอื่นที่ไม่เหมาะสมกับ 
      การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
(๔)  ไม่ซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับผิดชอบ หรือไม่ปฏิบัติ

ตามกฎ  ระเบียบ หรือแบบแผนของทาง
ราชการจนก่อให้เกิดความเสียหาย 

(๕)  คัดลอกหรือน าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 
(๖)  ใช้หลักวิชาการที่ไม่ถูกต้องในการปฏิบัติ

วิชาชีพ ส่งผลให้ศิษย์หรือผู้รับบริการเกิด
ความเสียหาย 

(๗)  ใช้ความรู้ทางวิชาการ  วิชาชีพ  หรืออาศัย
องค์กรวิชาชีพแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง
หรือผู้อื่นโดยมิชอบ 

 

 

ตัวอย่างข้อสอบจริงท่ีเคยออก 

การดูหม่ิน เหยียดหยามให้ร้ายผู้ร่วมประกอบวิชาชีพในศาสตร์วิชาชีพ ผิดจรรยาบรรณด้านใด 
ก.  จรรยาบรรณต่อตนเอง               ข.  จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ  
ค.  จรรยาบรรณต่อผู้รว่มประกอบวิชาชีพ    ง.  จรรยาบรรณต่อสังคม  
 

เฉลยค าตอบคือ ข. ผดิตอ่วชิาชพี  (ข้อนี้จงใจลวงให้คนตอบว่า ผิดต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ) 



จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 

๓. ครูต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ก าลังใจแก่ศิษย์และผู้รับบริการ  

   ตามบทบาทหน้าท่ีโดยเสมอหน้า 

๔. ครูต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และ 

   ผู้รับบริการ  ตามบทบาทหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

๕. ครูต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ท้ังทางกาย วาจา และจิตใจ 

๖. ครูต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์  

    และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ 

๗. ครูต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับ   

    ผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าท่ีโดยมิชอบ 

 

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 
(๑)  ให้ค าปรึกษาหรือช่วยเหลือศิษย์และ

ผู้รับบริการด้วยความเมตตากรุณาอย่าง  
เต็มก าลังความสามารถและเสมอภาค 

(๒)  สนับสนุนการด าเนินงานเพ่ือปกป้องสิทธิ
เด็กเยาวชน  และผู้ด้อยโอกาส 

(๓)  ตั งใจ เสียสละ และอุทิศตนในการปฏิบตัิ
หน้าที่ เพื่อให้ศิษย์และผู้รับบริการได้รับ 
การพัฒนาตามความสามารถ ความถนัด   

     และความสนใจของแต่ละบุคคล 
(๔)  ส่งเสริมให้ศิษย์และผู้รับบริการสามารถ

แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากส่ือ  
     อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
(๕)  ให้ศิษย์และผู้รับบริการ มีส่วนร่วมวาง

แผนการเรียนรู้  และเลือกวิธีการปฏิบัติ 
      ที่เหมาะสม กับตนเอง 
(๖)  เสริมสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ศิษย์ 
     และผู้รับบริการด้วยการรับฟังความ 
     คิดเห็น  ยกย่อง ชมเชย และให้ก าลังใจ 
     อย่างกัลยาณมิตร 

(๑)  ลงโทษศิษย์อย่างไม่เหมาะสม 
(๒)  ไม่ใส่ใจหรือไม่รับรู้ปัญหาของศิษย์หรือ

ผู้รับบริการจนเกิดผลเสียหายต่อศิษย์หรือ
ผู้รับบริการ 

(๓)  ดูหมิ่นเหยียดหยามศิษย์หรือผู้รับบริการ 
(๔)  เปิดเผยความลับของศิษย์หรือผู้รับบริการ

เป็นผลให้ได้รับความอับอายหรือเส่ือมเสีย
ชื่อเสียง 

(๕)  จูงใจ โน้มน้าว ยุยงส่งเสริมให้ศิษย์หรือ
ผู้รับบริการปฏิบัติขัดต่อศีลธรรมหรือ
กฎระเบียบ 

(๖)  ชักชวนใช้จ้างวานศิษย์หรือผู้รับบริการให้
จัดซื อ จัดหาส่ิงเสพติดหรือเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับอบายมุข 

(๗) เรียกร้องผลตอบแทนจากศิษย์หรือ
ผู้รับบริการในงานตามหน้าที่ที่ต้อง
ให้บริการ 



 
 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชด ารัสเกี่ยวกับความหมาย 
และคุณลักษณะของครูพระราชทานแก่ครูอาวุโส เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2523 ดังนี  
 
“...ครูที่แท้จริงนั นต้องเป็นผู้ท าแต่ความดี คือต้องหมั่นขยันและอุตสาหะพากเพียร 

ต้องเอื อเฟื้อเผ่ือแผ่และเสียสละ ต้องหนักแน่น อดทนและอดกลั น ส ารวมระวังความประพฤติ 
ปฏิบัติของตน ให้อยู่ในระเบียบ แบบแผนที่ดีงาม รวมทั งต้องซื่อสัตย์ รักษาความจริงใจวางใจ 
เป็นกลางไม่ปล่อยไปตามอ านาจอคติ...” 

 
   ครูเป็นบุคคลที่มีความส าคัญที่สุดในวงการศึกษา เพราะเป็นผู้ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้  

อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและโลก นอกจากนั นยังเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการสร้างบัณฑิตอย่างมาก 
บัณฑิตจะมีความคิดที่ดี มีวิธีการวิเคราะห์อย่างถูกต้อง และมีระบบระเบียบในการปฏิบัติงาน  
ตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพเชิงวิชาการ เชิงวิชาชีพ ควรได้รับการปลูกฝังอบรมจากครูผู้สอน 
และบุคลิกภาพของครู ย่อมส่งผลไปสู่บัณฑิตดังค ากล่าวที่ว่า “อยากรู้ว่าตัวครูเป็นฉันใด จงดู 
ได้จากศิษย์ที่สอนมา” (ม.ล.ปิ่น มาลากุล) 

 
 

หน้าท่ีของครู ก็คือ การอบรมสั่งสอนศิษย์ 
 
  ครูจึงจ าเป็นต้องพัฒนาจิตส านึกของความเป็นครู เพราะครูหรืออาจารย์จ าเป็นต้อง 

  มีข้อก าหนดอยู่ในใจ เพื่อให้มีหลักในการด ารงตนให้เป็นครู ส่ิงแรกที่ควรจะพัฒนาก็คือการ 
  สร้างคุณธรรมหรือครุธรรมให้เกิดขึ น ซึ่งความเป็นจริงนั น “ครุธรรม” คือ ธรรมส าหรับครู 
 

พระราชสมัญญานามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
“พระผู้ทรงเป็นครแูห่งแผ่นดิน” 

 
พระราชสมัญญานามสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 

“พระผู้ทรงเป็นแมแ่ละครแูห่งแผ่นดิน” 
 
 
อุดมการณ์ของครู        เต็มรู้       เต็มใจ      เต็มเวลา     เต็มคน      เต็มพลัง 

อุดมการณ์ของคร ู



  อุดมการณ์ครู    5 ประการ  ดังนี  เต็มรู ้ เต็มใจ   เต็มเวลา  เต็มคน  และเต็มพลัง 
 

1. เต็มรู ้คือ มีความรู้บริบูรณ์ ครูทุกคนจะต้องเป็นผู้ที่ท าให้ตนเองนั นบริบูรณ์ หรือเต็ม
ไปด้วยความรู้ ครูควรจะท าให้บริบูรณ์ในตัวครูประกอบด้วยความรู้  3 ประการ คือ ความรู้ทาง
วิชาการและวิชาชีพ ความรู้ทางโลก และความรู้ทางธรรม 

2. เต็มใจ คือ ความมีใจเป็นครู  รักความเป็นครู รักศิษย์ มีจิตใจสูงส่ง 
3. เต็มเวลา คือ ความรับผิดชอบ ทุ่มเทในการสอน 
4. เต็มคน คือ การพัฒนาตนเองให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
5. เต็มพลัง คือ การทุ่มเทพลังสติปัญญา ความสามารถเพ่ือการสอน 
 

 
   คุณลักษณะของครูท่ีดี 10 ประการ 
 

1. ความมีระเบียบวินัย  
2. ความซื่อสัตย์สุจริตและความยุติธรรม  
3. ความขยัน ประหยัด และยึดมั่นในสัมมาอาชีพ  
4. ความส านึกในหน้าที่และการงาน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ 
5. ความเป็นผู้มีความคิดริเริ่ม วิจารณ์ และตัดสินอย่างมีเหตุผล   
6. ความกระตือรือร้นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีความรักและเทิดทูนชาติ

ศาสนา พระมหากษัตริย์  
7. ความเป็นผู้มีพลานามัยที่สมบูรณ์ทั งทางร่างกายและจิตใจ  
8. ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองและมีอุดมคติเป็นที่พึ่งไม่ไหว้วานหรือขอความ

ช่วยเหลือจากผู้อื่นโดยไม่จ าเป็น 
9. ความภาคภูมิและการรู้จักท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม และทรัพยากรของชาติ  
10. ความเสียสละและเมตตาอารี กตัญญูกตเวที กล้าหาญ และความสามัคคีกัน  
 

 

    การกระท าของครูท่ีสังคมไม่ชอบ  
    เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

1. ขาดความรับผิดชอบ 
2. การเป็นคนเจ้าอารมณ์ 
3. ขาดความยุติธรรม 
4. เห็นแก่ตัว 
5. ประจบสอพลอ 

    การกระท าของครูท่ีสังคมชอบ  
    เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

1. ตั งใจสอนและสอนเข้าใจแจ่มแจ้ง 
2. ความเข้าใจและเป็นกันเอง 
3. ความรับผิดชอบ 
4. มีความยุติธรรม 
5. ความเมตตา 



 

พระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 
 
 

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
เป็นพระบรมราโชบายที่ครูทุกคนควรทราบและน้อมน ามาปฏิบัติ เผยแพร่ให้ครูได้ทราบ ดังนี  
 
 

การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื นฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน 
 
มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง  
ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง  ยึดมั่นในศาสนา  มั่นคงในสถาบัน

พระมหากษัตริย์  และมีความเอื ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
 

มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีมั่นคง มีคุณธรรม   
ข้อนี มีค าขยายว่า ให้รู้จักแยกแยะส่ิงผิด-ส่ืงถูก ส่ิงชั่ว-ส่ิงดี เพื่อปฏิบัติแต่ส่ิงที่ชอบที่ดีงาม   

ปฏิเสธส่ิงที่ผิดที่ชั่ว  เพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
 

มีงานท า มีอาชีพ  
ข้อนี มีค าขยายว่า  ต้องให้เด็กรักงาน สู้งาน  ท างานจนส าเร็จ  อบรมให้เรียนรู้การ

ท างาน  ให้สามารถเลี ยงตัวและเลี ยงครอบครัวได้ 
 

เป็นพลเมืองดี  
ข้อนี มีค าขยายว่า  การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน  สถานศึกษาและสถาน

ประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่พลเมืองดี  การเป็นพลเมืองดีหมายถึง 
การมีน  าใจ  มีความเอื ออาทร  ต้องท างานอาสาสมัคร  งานบ าเพ็ญประโยชน์  “เห็นอะไร 
ที่จะท าเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” 
                   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 10  ทรงตระหนักในคุณค่าความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของประเทศให้มีคุณภาพด้วยการให้การศึกษา เพราะการศึกษาจะสร้างโอกาสให้ได้เรียนรู้
วิชาการความรู้ต่างๆ ที่จะสามารถน ามาใช้ประกอบอาชีพ พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ 
อันเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคมทตลอดจนประเทศชาติซึ่งส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ให้สนองเบื องพระยุคล
บาทร่วมปฏิบัติงานใน “โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร” น ามาซึ่งความปลื มปิติแก่พสกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้ 
 
              พระองค์มีพระราชด าริให้น าพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และทรัพย์จากผู้บริจาค 
โดยเสด็จพระราชกุศลมาใช้ให้เกิดประโยชน์  เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่
ยากจน ได้มีโอกาสศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ทรงพระราชด าริให้จัดท า “โครงการทุนการศึกษา 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” ข้ึนเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2552 และ
ทรงพระราชด าริให้จัดต้ัง “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร” หรือ ม.ท.ศ. เมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 
 

  ทรงมอบทุนดังกล่าวมาตั้งแต่เมื่อครั้งยังทรงเป็นพระบรมโอรสาธิราชฯ 



 
 
 

 
 

โลกบาลธรรม  
 

        หมายถึง ธรรมที่คุ้มครองโลก เป็นธรรมที่ใช้ปกครอง ควบคุมจิตใจมนุษย์ ไว้ให้อยู่ในความดี 
มิให้ละเมิดศีลธรรม ให้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข ไม่เดือดร้อน สับสน วุ่นวายซึ่ง 

ประกอบด้วย 2 ประการ คือ 
1. หิริ ได้แก่ ความละอายแก่ใจตนเองในการท าความชั่ว 
2. โอตตัปปะ ได้แก่ ความเกรงกลัวบาป เกรงกลัวต่อการท าความชั่วและผลของกรรมชั่ว  
    ที่ได้กระท าขึ น 
 

 
ธรรมท่ีท าให้งาม  ประกอบด้วย 2 ประการ คือ 

1. ขันติ ได้แก่ ความอดทน คือ อดทนต่อความทุกข์ อดทนต่อความล าบาก อดทนต่อ 
ความโกรธ ความหนักเอาเบาสู้ เพื่อให้บรรลุจุดหมายที่ดีงาม 

2. โสรัจจะ ได้แก่ ความสงบเสง่ียม ความมีอัธยาศัยงดงาม รักความประณีต และรักษา 
อากัปกิริยาให้เหมาะสมเรียบร้อย เป็นลักษณะอาการที่ต่อเนื่องจากความมีขันติ 
 
 
สังคหวัตถุ 4  (ธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคน) 
 

 1. ทาน    =  การให้ ความเอื อเฟ้ือเผ่ือแผ่   
 2. ปิยวาจา =  การเจรจาด้วยถ้อยค าสุภาพ อ่อนหวาน 
 3. อัตถจริยา =  การประพฤติแต่ส่ิงที่ดี มีประโยชน์ต่อกัน 
 4. สมานัตตา =  การท าตน เสมอต้น เสมอปลาย 
 
 
 
 

พรหมวิหาร 4 (ธรรมอันประเสริฐ ธรรมของผู้เป็นใหญ่) 
 

1. เมตตา =  ความรัก ความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข 
2. กรุณา =  ความสงสาร อยากช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์ 
3. มุฑิตา =  ความยินดีเมื่อผู้อื่นมีความสุข 
4. อุเบกขา =  วางใจเป็นกลาง 

 

คุณธรรมส าหรับคร ู



เสริมความรู้ :  พรหมวิหาร 4  นี้ เป็นหลักธรรมส าหรับครูที่พึงมีต่อลูกศิษย์ 
  แต่จริงๆแล้ว ธรรมนี้ยังสามารถใช้เกี่ยวกับผู้ใหญ่ ผู้ที่สูงกว่า 
  มาใช้กับผู้น้อยได้ เช่น ผู้บังคับบัญชาใช้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 
 
 

ข้อสอบนอกจากจะถามว่าหลักธรรมส าคัญที่สุดที่ครูพึงมีต่อศิษย์คือข้อใด 
เฉลย คือ พรหมวิหาร 4   นอกจากนี แล้ว ยังเคยมีค าถาม ที่ตอบธรรมนี  
เช่น  ผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้หลักธรรมใดกับครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาใต้บังคับบัญชาของตนเอง เพื่อบริหารงานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด  

 
 
 
ฆราวาสธรรม 4 (ธรรมส าหรับผู้ครองเรือน)  อิทธิบาท 4  (ธรรมส าหรับการท างาน)  
 

สัจจะ  = ความจริงใจต่อตนเอง   ฉันทะ =   ความยินดี พอใจในสิ่งที่ท า 
ทมะ   = การฝึกตน ข่มใจ บังคับตน   วิริยะ =   ความเพียรพยายาม 
ขันติ   = การอดทน อดกลั น    จิตตะ =   การตั งจิตรับรู้ในส่ิงที่กระท า 
จาคะ  = ความเสียสละ              วิมังสา  =   การไตร่ตรอง ใช้ปัญญา 

     พิจารณา ใคร่ครวญ 
 
        อิทธิบาท 4  ธรรมข้อนี ก็มักจะน ามาออกข้อสอบบอ่ยๆ สังเกตว่าถ้าเกี่ยวกับ 
        เรื่องการท างานให้แล้วเสร็จหรือพยายามจะท างาน (เกี่ยวกับหน้าที่การงาน) 

 
 
 

ครูจีระนันท์ บรรจุใหม่ เดินทางไปสอนในท่ีทุรกันดาร รู้สึกไม่ชอบใจ 

และอึดอัดใจหลายอย่าง ควรน าหลักธรรมใดมาใช้ในเร่ืองดังกล่าวนี้ 

ก.  พรหมวิหาร 4   ข.  อิทธิบาท 4 

ค.   ฆราวาสธรรม 4   ง.  อริยสัจ 4 
 

เฉลย คือ อิทธิบาท 4 เพราะเก่ียวกับการท างาน เบื้องต้นครูจีระนันท์ 

ต้องสร้างฉันทะให้ตัวเองก่อน คือ พอใจในงาน พอใจในท่ีอยู่ ท่ีท างาน 

จากนั้นก็วิริยะ เพียรพยายามต่อไปและสืบเนื่องไปถึงจิตตะ วิมังสาอีก 



สัปปุริสธรรม  
เป็นธรรมของคนดี ประกอบด้วย 7 ประการ คือ 
1. ธัมมัญญตา ความเป็นผู้รู้จักเหตุ        ทิศท้ัง 6 
2. อัตถัญญตา ความเป็นผู้รู้จักผล        ทิศเบื องบน      พระสงฆ์  
3. อัตตัญญตา ความเป็นผู้รู้จักตน        ทิศเบื องหน้า     พ่อ  แม่        
4. มัตตัญญตา ความเป็นผู้รู้จักประมาณ       ทิศเบื องขวา      ครู  อาจารย์   
5. กาลัญญตา ความเป็นผู้รู้จักกาล        ทิศเบื องซ้าย      มิตร  สหาย 
6. ปริสัญญตา ความเป็นผู้รู้จักชุมชน        ทิศเบื องหลัง      สามี  ภรรยา 
7. ปุคคลัญญตา ความเป็นผู้รู้จักบุคคล        ทิศเบื องล่าง      คนรับใช้ ลูกจ้าง 
 

 

ปุรัตถิมทิส ทิศเบื้องหน้า       ทักขิณทิสทิศ   เบื้องขวา          ปัจฉิมทิส   ทิศเบื้องหลัง  
อุตตรทิส   ทิศเบื้องซ้าย        อุปริมทิส       ทิศเบื้องบน       เหฏฐิมทิส  ทิศเบื้องล่าง  
 
 

หัวใจนักปราชญ์ 4 ประการ  
 

    1.  สุ  =  สุตะ   คือ  การฟัง  3.  ปุ  =  ปุจฉา  คือ  ค าถาม 
    2.  จิ  =  จินตะ คือ  ความคิด  4.  ลิ  =  ลิขิต    คือ  ขีดเขียน จดบันทึก 
 
อริยสัจ 4   

1. ทุกข ์ :  การมีอยู่ของทุกข์  3.  นิโรธ  :   การดับทุกข ์   
2. สมุทัย :  เหตุแห่งทุกข์   4.  มรรค :   หนทางไปสู่ความดับทุกข์ 

 
 
         อริยสัจ 4 ในทางการศึกษาจะถูกน ามาเปรียบเทียบกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
 ก าหนดปัญหา   =  ทกุข์  มีปัญหา  มีทุกข์ 

ตั งสมมติฐาน    =  สมุทัย  คิดหาเหตุ ว่าเกิดอย่างไร แก้เช่นไร 
การทดลองเก็บข้อมูล  =  นิโรธ  ลงมือกระท า ค้นคว้า 
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล =  มรรค  ได้ผลสรุป ได้พ้นจากความทุกข์ 
 



          แนวข้อสอบวิชาชีพที่น่าสนใจ เพื่อวิเคราะห์ฐานความรู้ 
 

กลุ่มข้อสอบวิชาชีพจะมีลักษณะใหญ่สองแบบ คือ กลุ่มข้อสอบค่านิยม ทัศนคติ อันนี ไม่ยาก 
เขาจะวัดเจตคติเกี่ยวกับการเป็นครู ให้พยายามตอบแบบนางฟ้า (ตอบเจ้าหญิงเลอค่านะจ๊ะ) 
อย่าตอบตามความรู้สึกจริง  หรือสิ่งที่เราคิด ตัวอย่างเช่น 
 
 
 1.  เมื่อนักเรียนคุยเสียงดังในห้องเรียนครูควรท าเช่นไร 
 ก.  ดุ ต าหนิ เพื่อให้หยุดคุย   ข.   หยุดสอนแล้วถามเหตุผลการคุย 
 ค.  โยนยางลบใส่ให้รู้สึกตัว   ง.   หยุดสอน จ้องหน้าเด็กให้หยุดพูด 
 
 อันนี  แม้ใจเราจะอยากตอบ ข้อ  ก  หรือ ง  (ในความเป็นจริงเราก็คงท าแบบนี กัน) 
 แต่เวลาตอบข้อสอบ ให้ตอบแบบนางฟ้า คนดี  คือ เฉลย  ข  ใช้เหตุ  ใช้ผลถามดีๆ 
 
 
 
2.   คุณธรรมส าหรับครูคือข้อใด 
      ก.  คุณงามความดีของครู   ข.  พฤติกรรมที่ดีเป็นที่ยอมรับของสังคม 
      ค.  มีความเสียสละมีความยุติธรรม ง.  ถูกทุกข้อ 
 
      ข้อนี้ตอบ  ก   มีการเฉลยผิดในข้อนี  เฉลยจากเพจ เพราะเฉลยว่า  ง  ไม่ใช่นะ  
       ข้อนี เป็นการจงใจให้ผู้ตอบวิเคราะห์ผิด เลยวางกับดักข้อสอบไว้ 
       ล่อให้ไปตอบ ง  แต่จริงๆ ไม่ใช่  เพราะ  ก  เขาเรียกว่า คุณธรรม 
        ข  เรียกว่าค่านิยม คือ การท าให้คนยอมรับนับถือในแนวประพฤติ 

     ค  เรียกว่าจริยธรรม คือ แนวประพฤติที่จะท าให้สังคม สงบร่มเย็น 
 

เห็นหรือยัง ตัวนี้ก็เหมือนกัน ซึ่งเป็นตัวที่เฉลยผิดจากเพจหรือผู้เฉลยระดับความรู้แบบ
สมัครเล่น แล้วแชร์ชุดข้อสอบออกมา  เพจอื่นๆก็ก๊อบปี้ไปตาม เฉลยตามเพจต้นแบบ 
ที่ผิดมาท าให้ข้อมูลผิดที่เฉลยว่า  ง  ถูกทุกข้อ กระจายตามเพจต่างๆไปเรียบร้อยแล้ว  



3.  จริยธรรม หมายถึงข้อใด? 
    ก. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัต ิ  ข. หลักปฏิบัติในทางศาสนา 
    ค. ค าส่ังสอนตามหลักพุทธศาสนา  ง. ไม่มีข้อถูก 
 

    ตอบ ก. ธรรมท่ีเป็นข้อประพฤติปฏิบัติ แนวทางความประพฤติทที่จะท าให้สังคมสงบสุข 
 

4.  เมื่อครูเริ่มบันดาลโทสะ กับพฤติกรรมของศิษย์ จะใช้หลักธรรมข้อใดยับยั งความโกรธ 
     ก. เมตตา  กรุณา        ข.  มุทิตา  อุเบกขา 
     ค. สติ สัมปัญชัญญะ        ง.  ฉันทะ  วิริยะ 
 

     ตอบ ค. สติ สัมปัญชัญญะ  หลักการควบคุมอารมณ์ต้องใช้หลักของสติ รู้ตัว ตั งมั่น 
 

 
5.   ข้อใดคือข้อดีของการมีสติ 
     ก.  รู้ว่าใครจะท าอะไร    ข.  รู้เหตุการณ์ล่วงหน้า 
     ค.  รู้ว่าตนเองก าลังท าอะไร  ง.  รู้สึกผิด ชอบ ชั่ว ดี  
 

     ตอบ  ค. รู้ว่าตนเองก าลังท าอะไรอยู่ในแต่ละขณะจิต รู้ตัว คือ สติ 
 

 
6.  นักเรียนที่สามารถจดจ่ออยู่กับการอ่านหนังสือเรียนได้ สอดคล้องกับข้อใด  
     ก. มีความตั งใจ       ข. มีสมาธิ   ค. มีความขยัน  ง. มีสติ 
 

     ตอบ ข. มีสมาธิ  ข้อนี ถ้าเราตอบ ก  หรือ ค  ก็ดูเหมือนจะถูก (และถ้าใครคิดว่าก็ตอบ 
                           ได้นี่นา ข้อสอบก ากวม  ไม่ใช่นะ ข้อสอบเหล่านี เป็นประเด็นของเรื่อง 
           หลักธรรมเกี่ยวกับวิชาชีพ  ควรหาค าตอบที่เป็นหัวข้อของหลักธรรม 
 

 
7. “ค่านิยมวิชาชีพ” หมายถึงข้อใด? 
      ก. มีวินัยและอุดมการณ์ในวิชาชีพของตน  ข. มีเอกลักษณะในวิชาชีพของตน 
      ค. มีบทบาทในวิชาชีพของตน   ง. ไม่มีข้อถูก 
 

      ตอบ ก. มีวินัยและอุดมการณ์ในวิชาชีพของตน 



8. ค่านิยมของความเป็นเจ้าขุนมูลนาย มียศถาบรรดาศักดิ์ เป็นค่านิยมแบบใด? 
    ก. ค่านิยมในการยอมรับนับถือ  ข. ค่านิยมแบบศักดินา 
    ค. ค่านิยมทางวัฒนธรรม   ง. ค่านิยมตามกระแสและสภาวะสังคม 
 

    ตอบ ข. ค่านิยมแบบศักดินา 
 
 
9. พฤติกรรมที่เป็นปญัหาของนักเรียนเกิดจากสาเหตุใด? 
   ก.  ไม่ได้เรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง  ข.  มีพ่อแม่เค่ียวเข็ญ กดดัน 
   ค.  ส่ิงแวดล้อมชักจูง   ง.  มีจริยธรรมต่ า 
 

   ตอบ  ง. มีจริยธรรมต่ า  เพราะจริธรรมคือแนวประพฤติที่ช่วยให้สังคม สงบร่มเย็น 
     ถ้าขาดจริยธรรม ก็จะท าให้นักเรียนสร้างพฤติกรรมอื่นๆไม่พึงประสงค์ตามมา 
 
  
10.  คุณธรรมของครูสังเกตได้จากข้อใด 
  ก. การเป็นคนมีคุณวุฒิสูง   ข. การประพฤติปฏิบัติ 
  ค. การยอมรับของสังคม   ง. การยกย่องสรรเสริญ 
   

 ตอบ ข. การประพฤติปฏิบัติ  คุณธรรมต้องดูที่การปฏิบัติตัว แนวประพฤติตน 
 
 
11.  นักเรียนเข้าคิวต่อแถวซื อของในสหกรณ์โรงเรียน แถวยาว นักเรียนคนหนึ่งจะฝากเพื่อน 
      ที่อยู่ในคิวล าดับต้นๆให้ซื อ คุณเป็นครูควรสอนนักเรียนคนนั นด้วยเหตุผลใด ไม่ให้คิดท า 
      พฤติกรรมลักษณะดับกล่าวนั น  
      ก.  การเป็นผู้ที่มีวัฒนธรรมไม่ควรท าแบบนี   
      ข.  ไม่ควรท าเพื่อให้เป็นการรักษาความยุติธรรม 
      ค.  ถ้าเธอท าแบบนี เพ่ือนๆหลายคนในแถวจะไม่ชอบเธอ 
      ง.  ควรรอคิวซื อเองจะภูมิใจกว่าการฝากให้คนอื่นซื อให้ 
 

    ตอบ ข.  อธิบายถึงเรื่องความยุติธรรมในการมาก่อนได้ก่อน มาทีหลังควรได้ทีหลัง 
 




