
 
เกง็ข้อสอบครูผู้ช่วย วชิารอบรู้ 

รวบรวมโดย (ครูกิฟ๊) 
1. ความรอบรู้ (คะแนนเตม็ 50 คะแนน) ใหท้ดสอบโดยวธีิการสอบขอ้เขียนแบบปรนยัในเร่ืองต่อไปน้ี 

1. สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบนั 
2. นโยบายของรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา 
3. วฒันธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
4. กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัราชการ 

 กฎหมายเก่ียวกบัการศึกษาแห่งชาติ  
 กฎหมายเก่ียวกบัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
 กฎหมายเก่ียวกบัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎหมายเก่ียวกบัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
 กฎหมายเก่ียวกบัคุม้ครองเด็ก  
 กฎหมายเก่ียวกบัการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ  

5. ความรู้ความสามารถดา้นภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน 

สรุป พรบ.การศึกษา 42 แก้ไข45 แก้ไข53 แบบส้ัน 
........................................................................................... 

พรบ.การศึกษา หรือช่ือเตม็มีนามวา่..."พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ 42" แกไ้ข45และแกไ้ข53 
มีทั้งหมด 9 หมวด 78 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล ****หลกัการจ าคือ.......9781.... 

ประกาศใช้ 
 วนัท่ี 19 สิงหาคม 2542 

บังคับใช้ 
 วนัท่ี 20 สิงหาคม 2542  (วนับงัคบัใชจ้ะถดัจากวนัประกาศใช้ 1วนัค่ะ)  

มาตรา 4 จะเป็นมาตราท่ี บอกความหมาย ค าต่างๆ นะค่ะ 
จุดทีเ่น้นนะค่ะ 
1.      การศึกษาข้ันพืน้ฐาน คือ "การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา" ซ่ึงจะแยกจ าเป็น 2 ข้อข้างล่างค่ะ 

 ไม่นอ้ยกวา่ 12 ปี 
 ก่อนระดบัอุดมศึกษา  

2. ผู้สอน คือ ครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่างๆ 

 ครู              = บุคลากรวชิาชีพ / สอนและส่งเสริม / ไม่ไดร้ะบุสถานท่ี / เงินวทิยฐานะ 

 คณาจารย ์ = บุคลากรวชิาการ / สอนและวจิยั / สอนในระดบัปริญญา / เงินประจ าต าแหน่ง 

เรามาดูต าแหน่งคณาจารยก์นัดีกวา่ วา่มีอะไรบา้ง? 
 



ต าแหน่งทางวชิาการ 
1. อาจารย ์
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์
3. รองศาสตราจารย ์
4. ศาสตราจารย ์

หมวดที่ 1 ความมุ่งหมายและหลกัการ 
.....ขอแยกตามหวัขอ้เลยแลว้กนันะคะ คือ ความมุ่งหมาย แลว้ก็ หลกัการ จะไดจ้  าง่าย... 
ความมุ่งหมาย  
 พฒันาคนไทยใหเ้ป็น มนุษย์ทีส่มบูรณ์ ....เก่ง...มีปัญญา....มีความสุข..... 

หลกัการ 
 เป็นการศึกษา ตลอด ชีวติ 

 สังคมมีส่วน ร่วม ในการศึกษา 

 มีการ พฒันา สาระ กระบวนการอยา่งต่อเน่ือง 

ส าหรับหลกัหารจ าในหมวดน้ีนะค่ะ ตอ้งจ าวา่..... 
***ความมุ่งหมาย......สมบูรณ์ 
หลกัการ...............ตลอด...ร่วม...พฒันา....  

หมวด 2 สิทธิและหน้าทีท่างการศึกษา 
ขอแยกตามหวัขอ้เหมือนเดิมค่ะ คือ สิทธิ และ หนา้ท่ี 
สิทธิ  คือ ส่ิงทีเ่ราจะได้รับ 
หน้าที ่คือ ส่ิงทีเ่ราต้องปฏิบัติ 
สิทธิ มีดังนี้ 
 รัฐ จดัการศึกษาฟรี ไม่น้อยกว่า 12 ปี 

 ผูมี้ความบกพร่อง         รัฐจดัใหแ้บบพเิศษ 

 ผูพ้กิาร                      รัฐจดัใหต้ั้งแต่แรกเกดิ หรือพบความพกิาร 

 ผูมี้ความสมารถพเิศษ   รัฐจดัใหเ้หมาะสม 

หน้าที ่มีดังนี้ 
 เข้าเรียนภาคบังคับ 9 ปี  คือ ป.1-ม.3 

****วยัภาคบงัคบัคือ อายยุา่งเขา้ปีท่ี 7 นบัตามปีปฏิทิน เช่น ปีการศึกษา 2559 วยัภาคบงัคบัท่ีจะเขา้เรียนจะเกิดในปี พ.ศ.2552  
 ...( 2559 - 7 = 2552 )...หรือคนท่ีเกิดตั้งแต่ 1 ม.ค.2552 - 31 ธ.ค.2552***ออกสอบบ่อย 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 



หมวด 3 ระบบการศึกษา 
ระบบการศึกษาของประเทศไทยนะค่ะ ม ี3 ระบบ 2 ระดับ....หรือ 3/2**** ออกสอบบ่อย 
3 ระบบ คือ 

 ในระบบ          คือ โรงเรียนทัว่ไป มีเวลา หลักเกณฑ์ ทีแ่น่นนอน 

 นอกระบบ       คือ มีความ ยดืหยุ่น ตามสภาพปัญหาและความตอ้งการของผูเ้รียน 

 ตามอธัยาศัย  คือ เรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความตอ้งการแลว้มา เทยีบโอน ความรู้เอา... 

2 ระดับ คือ 
 การศึกษาขั้นพืน้ฐาน....คือ การศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปีก่อนระดับปริญญา ลมืยงั555 

1. ก่อนประถม .. 
2. ประถม..  
3. มธัยม ....    มธัยมแยกออกไปอีกเป็น... 

                                                                 3.1 สายสามญั... 
                                                                 3.2 สายอาชีวศึกษา 
 อุดมศึกษา 

             1.ต ่ากวา่ปริญญา 
             2.ปริญญา 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา 
....หมวดน้ีนะค่ะ คือหัวใจ ของพรบ.ตวัน้ีเลย  

อาจจะมีค าถามข้ึนมาไดว้า่ พรบ.การศึกษาแห่งชาติหมวดใดคือหวัใจของพรบ.การศึกษา  
แนวทางจดัการศึกษายดึหลกัดงัน้ี 

 เช่ือว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพฒันาตัวเองได้ 

 เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ส่งเสริมผู้เรียนตามธรรมชาติและเติมศักยภาพ 

มีการประเมินท่ีหลากหลาย 
   การประเมินผูเ้รียน มี 3ระยะ 

1. ก่อนเรียน 
2. ระหวา่งเรียน 
3. หลงัเรียน 

 การประเมินตามหลกัสูตรแกนกลาง มี 4 ระดบั 

1. ระดบัชั้นเรียน 
2. โรงเรียน 
3. เขตการศึกษา 



4. ระดบัชาติ 
***หลกัสูตรแกนกลาง กพฐ.เป็นผู้ก าหนด***คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา 
เนน้ในเร่ืองของการก าหนดเขตพื้นท่ีค่ะ 
  เกณฑ ์มี 5 ขอ้ ดงัน้ี 

1. ระดับการศึกษา 
2. จ านวนสถานศึกษา 
3. จ านวนประชากร 
4. วฒันธรรม 
5. ความเหมาะสมด้านอืน่ๆ 

-  เป็นท่ี ของเขตประถมศึกษา 183 เขต เขตมัธยมหรือ สพม. 42 เขต 
- ผูมี้อ านาจในการประกาศเขตพื้นท่ีการศึกษา คือ รัฐมนตรี ศธ. โดยมี ประธานสภาการศึกษา เป็นผูเ้สนอ 
- ประธานสภาการศึกษา ก็ คือ รัฐมนตรี ศธ. 
 
เขตพืน้ทีม่ี 2 หน่วยงาน  

1. สพท. 
2. สถานศึกษา 

 
 

หมวด 6 การประกนัคุณภาพการศึกษา 
เน้นที ่สมศ....     สมศ.คือ.... 

1. องค์การมหาชน 
2. มีหน้าที่ประเมินโรงเรียน 1 คร้ัง ทุก 5 ปี 
3. รอบ 3 (2554-2558) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หมวด 7 ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

ขอแยกตามหวัขอ้เช่นเดิม คือ .... 
ครู คณาจารย์ = ผู้สอน 
บุคลากรทางการศึกษา = ทุกต าแหน่งทีเ่กีย่วข้องกบัการศึกษา**ยกเว้นผู้สอน** 
***จากนั้นในหมวดน้ียงัไดต้ั้งองคก์รข้ึนมา 2 องคห์ลกั คือ องคก์รวชิาชีพ และองคก์รกลาง 
1.องค์กรวชิาชีพ ไดแ้ก่ 

 ครุสภา  **ดูเร่ืองมาตฐานวชิาชีพ** 
 สกสค.  **ดูเร่ืองสวดิัการของครูและบุคลากรทางการคึกษา** 

2.องค์กรกลาง ไดแ้ก่ 



 กคศ. **อยูส่่วนกลาง** 
 อกคศ. **อยูท่ี่เขตพื่นท่ี** 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพือ่การศึกษา 

**สถานศึกษาเป็น นิติบุคคล** 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หมวด 9 เทคโนโลยเีพือ่การศึกษา 
 

**ผู้เรียนควรได้รับการสนุบสนุนเทคโนโลยเีพือ่การศึกษาในการหาความรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวติ** 
*************************************************************************************************** 

สรุป พรบ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
มี 5 หมวด 82 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล   ----5821-----***ตอ้งจ า 
ส่วนพรบ.การศึกษามีก่ีหมวด ก่ี มาตราค่ะ ....789 
ฉบบัแรก 
ประกาศใช ้     บงัคบัใช ้
***วนัท่ี 6 กรกฏาคม 2546    ***วนัท่ี 7 กรกฏาคม 2546 
 
ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม 
ประกาศใช ้    บงัคบัใช ้
***วนัท่ี 22 กรกฏาคม 2553  ***วนัท่ี 23 กรกฏาคม 2553 
มาตรา 6 ใหจ้ดัระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็น 3 ส่วนดงัน้ี 
1. ส่วนกลาง 
2. เขตพื้นท่ี 
3. สถานศึกษาของรัฐ ระดบัปริญญา ท่ีเป็นนิติบุลคล 
มาตรา10 ส่วนราชการใน ส่วนกลาง ท่ีมีหวัหนา้ส่วนข้ึนตรงต่อ รัฐมนตรี 
1.ส านกังานนายกรัฐมนตรี            **สถานะไม่ใช่กรมและไม่เป็นนิติบุลคล**ขอ้น้ีอาจจะเอาไปหลอกเรา 
2.ส านกังานปลดักระทรวง               **สถานะเป็นกรมและเป็นนิติบุลคล** 
3.ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา    **สถานะเป็นกรมและเป็นนิติบุลคล** 
4.ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   **สถานะเป็นกรมและเป็นนิติบุลคล** ของเราตอ้งรู้ 
5.ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  **สถานะเป็นกรมและเป็นนิติบุลคล** 
6.ส านกังานคณะกรรมการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  **สถานะเป็นกรมและเป็นนิติบุลคล** 
**เนน้ขอ้4 เพราะมนัเก่ียวกบัเราท่ีจะไปสอบครับ*****เนน้ขอ้1เพราะสถานะไม่เหมือนเพื่อน** 
เรามาดูขอ้ 4 วา่เก่ียวกบัเรายงัไง…. 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตวัยอ่คือ..สพฐ  *****สพฐ. นะ ไม่ใช่ ส.พ.ฐ. 
 



สพฐ. 
-  สถานะ เป็น นิติบุลคล / เป็นกรม 
-  ผูบ้งัคบับญัชา ของ สพฐ. คือ นาย การุณ  สกุลประดิษฐ ์ ต าแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ 
(เลขาธิการ กพฐ.) 
-ต าแหน่งเทียบเท่าปลดักระทรวง***อาจจะเอาไปออกสอบได*้** 
หมวด 2 มาตรา 34 ส่วน  เขตพื้นท่ีการศึกษา 
                 ส านกังานเขต 
           สถานศึกษา 
ส่ิงท่ีน่าสนใจในมาตราน้ี คือ....คณะกรรมการเขต   ….15+2 
        สพป. มี 17 คน 
        สพม. มี 15 คน 
           มีหนา้ท่ี ดูแล จดัตั้งโรงเรียน ยบุโรงเรียน 
หมวด 4 การปฏิบติัราชการแทน ***ออก 1 ขอ้*** 
ความหมาย คือ มอบอ านาจ ใหผู้อ่ื้นปฏิบติัหนา้ท่ีแทน ***ตวัอยูใ่หค้นอ่ืนท าแทน*** 
- ผูรั้บมอบไม่สามารถมอบต่อได ้***ยกเวน้ผูว้า่ ราชการจงัหวดัเพราะมีนายอ าเภอเยอะ*** 
- มอบตามระเบียบคณะกรรมการเขต- 
หมวด 5 การรักษาราชการแทน **ออก 1 ขอ้** 
ใชใ้นกรณี 
-       ไม่มีผูด้  ารงต าแหน่ง 
-       มีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ลา / ไปราชการ 
-       ผอ.เขตเป็นคนแต่งตั้ง ผูรั้กษาการ 
*************************************************************************************************** 

สรุป พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
จับประเด็น พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

Q1. พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ประกาศใช้เมื่อใด ****4667  
                   **--//ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  6 กรกฏาคม  2546 
                                ****--// มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือ         7  กรกฏาคม  2546 
Q2. การจัดระเบียบบริหารราชการแบ่งออกเป็น  3 ส่วน ……./*.. 

1. ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 
2. ระเบียบบริหาราชการเขตพื้นท่ีการศึกษา 
3. ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐท่ีจดัการศึกษาระดบัปริญญาท่ีเป็นนิติบุคคล 

Q3. การแบ่งส่วนราชการส่วนกลางข้ึนตรงต่อ รมว.ศธ. มี 6 ส่วนราชการ........**/-.. 
      (ไม่มีฐานะเป็นกรม) 1.ส านกังานรัฐมนตรี………………… 
       เป็นกรม  2.ส านกังานปลดักระทรวง 
       เป็นกรม  3.ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 



       เป็นกรม  4.ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
          เป็นกรม  5.ส านกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
          เป็นกรม  6.ส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
Q4. ผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการกระทรวงศึกษาธิการ---------คือ....... 
         00.--**/ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ...*-- 
                                (เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีฐานะเทียบเท่า----ปลดักระทรวง) 
Q5. สภาการศึกษามีหนา้ท่ีอยา่งไร...มีทั้งหมดก่ีคน 
                สภาการศึกษามีทั้งหมด 49 คน 

1. มีหนา้ท่ี...      พิจาณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พิจารณานโยบาย  แผน และมาตรฐานการศึกษา 
ใหค้วามเห็นหรือค าแนะน าในการออกกฎระเบียบเก่ียวกบัการศึกษา 

Q6.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนา้ท่ีอยา่งไร.....มีทั้งหมดก่ีคน 
                มีทั้งหมด  27  คน 
               มีหนา้ท่ี....... พิจารณาแผนพฒันาและ*หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สนบัสนุนทรัพยากร  ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                       
เสนอแนะในการออกระเบียบ  หลกัเกณฑ ์และประกาศ 

Q7.การบริหารและการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานใหย้ดึเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นหลีก   โดยค านึงถึง..... 
1. ปริมาณสถานศึกษา 
2. จ านวนประชากร 
3. วฒันธรรม 
4. และความเหมาะสมดา้นอ่ืนๆ 

Q8. ผูมี้อ านาจในการประกาศก าหนดเขตพื้นท่ีการศึกษา คือใคร  (185เขต) 
                   ---**//รัฐมนตรีวา่การระทรวงศึกษาธิการ โดยค าแนะน าของสภาการศึกษา 
Q9. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดว้ยใครบา้ง  มีจ  านวนเท่าใด 
---*/---จ านวนกรรมการ.....ข้ึนอยูก่บัจ  านวน....นกัเรียน 
                                -+/// นร.เกิน         300  คน                  มีได ้       15  คน    …ใหญ่ 
                                -+/// นร.ตั้งแต่     300  คนลงมา       มีได ้  9  คน           ….เล็ก 
ประกอบดว้ย.../**** 

1.ประธานกรรมการ 
2.ผูแ้ทนผูป้กครอง 
3.ผูแ้ทนครู 
4.ผูแ้ทนองคก์รชุมชน 
5.ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
6.ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า 

(เล็ก 1 ใหญ่ 2)     7.ผูแ้ทนพระภิกษุสงฆ/์ผูแ้ทนองคก์รศาสนาอ่ืน 



(เล็ก 1 ใหญ่ 6)    8.ผูท้รงคุณวฒิุ 
                           9.ผูอ้  านวยการสถานศึกษา.........(กรรมการและเลขานุการ) 
Q10.อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา มีอะไรบา้ง 
                อ านาจหนา้ท่ี....... 1.  จดัตั้ง ยบุ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                                             2. ประสานส่งเสริม/สนบัสนุนสถานศึกษา/ 
Q11.ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น   6  กลุ่มงาน 

1. กลุ่มอ านวยการ 
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
3. กลุ่มนโยบายและแผน 
4. กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 
5. กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 
6. กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษาเอกชน 

  (ปัจจุบนัตดัไปแลว้ไม่มีคือ กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการศึกษา) 
Q12. การกระจายอ านาจ ไปสู่คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา   ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  และ 
         สถานศึกษา โดย ปลดักระทรวง/เลขาสพฐ.  กระจายก่ีดา้น ดา้นใดบา้ง 
              4 ดา้น 

1. ดา้นวชิาการ 
2. ดา้นงบประมาณ 
3. ดา้นการบริหารงานบุคคล 
4. ดา้นบริหารงานทัว่ไป 

Q13.  การปฏิบติัราชการแทน  หมายถึง ......... 
                   ...การมอบอ านาจใหผู้อ่ื้นปฎิบติัราชการ  โดยผูม้อบอ านาจยงัสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยู.่.. 
Q14. การรักษาราชการแทน หมายถึง........ 
                   ..การรักษาราชการแทนใชใ้นกรณีท่ีผูด้  ารงต าแหน่งไม่มี หรือไม่อยูใ่นสถานท่ี... 
                *(ผูรั้กษาราชการแทน.....มีอ านาจหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัผูซ่ึ้งตนแทน) 
Q15.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน…,มีวาระการด ารงต าแหน่งก่ีปี 
                   .....มีวาระการด ารงต าแหน่ง 4  ปี.... 

*************************************************************************************************** 
พระราชบัญญตัิระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

*****ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบบักฤษฎีกาเล่ม 121 ตอนพิเศษ 79  ก  
ใหไ้ว ้เม่ือ   วนัท่ี 23  ธนัวาคม  2547  โดยมีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 24  ธนัวาคม  2547  
มาตรา 1 การเรียกช่ือ พรบ.น้ี มาตรา 2 ใหใ้ชบ้งัคบัวนัถดัจากประกาศ  
มาตรา 3 การยกเลิก พรบ. 2523   
 
 



มาตรา 4  ในพระราชบญัญติัน้ี 
"ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา" หมายความวา่ บุคคลซ่ึงไดรั้บการบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบญัญติัน้ีใหรั้บ
ราชการโดยไดรั้บเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
กระทรวงวฒันธรรม หรือกระทรวงอ่ืน 
 
"ข้าราชการครู" หมายความวา่ ผูท่ี้ประกอบวชิาชีพซ่ึงท าหนา้ท่ีหลกัทางดา้นการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนดว้ยวธีิการต่าง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐ ***ออกสอบ 
"คณาจารย์" หมายความวา่ บุคลากรซ่ึงท าหนา้ท่ีหลกัทางดา้นการสอนและการวจิยัในสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาระดบั
ปริญญาของรัฐ 
"บุคลากรทางการศึกษา" หมายความวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษา รวมทั้งผูส้นบัสนุนการศึกษาซ่ึงเป็นผูท้  า
หนา้ท่ีใหบ้ริการ หรือปฏิบติังานเก่ียวเน่ืองกบัการจดัระบวนการเรียนการสอน การนิเทศการบริหารการศึกษา และปฏิบติังาน
อ่ืนในหน่วยงานการศึกษา 
"วชิาชีพ" หมายความวา่ วชิาชีพครู วชิาชีพบริหารการศึกษา และวชิาชีพบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
"เขตพืน้ทีก่ารศึกษา" หมายความวา่ เขตพื้นท่ีการศึกษาตามประกาศกระทรวง 
"หน่วยงานการศึกษา"   หมายความวา่……….***ออกสอบ 

1. สถานศึกษา 
2. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
3. ส านกังานการศึกษานอกโรงเรียน 
4. ส านกังานการศึกษานอกโรงเรียน 
5. แหล่งการเรียนรู้ตามประกาศของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
6. หน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ หรือตามประกาศกระทรวง หรือ

หน่วยงานท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
"สถานศึกษา" หมายความวา่ สถานพฒันาเด็กปฐมวยั โรงเรียน ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและตาม
อธัยาศยั ศูนยก์ารเรียน วทิยาลยั วทิยาลยัชุมชน สถาบนัหรือสถานศึกษาท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนของรัฐท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีหรือมี
วตัถุประสงคใ์นการจดัการศึกษาตามกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติและตามประกาศกระทรวง............ออกสอบ อบต.
2547 
"หัวหน้าส่วนราชการ" หมายความวา่ ปลดักระทรวง เลขาธิการ อธิบดี หรือต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่า 
มาตรา 5  บรรดาค าวา่ "ขา้ราชการพลเรือน" ท่ีมีอยูใ่นกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และขอ้บงัคบัอ่ืนใดใหห้มายความรวมถึง
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดว้ย เวน้แต่จะไดมี้กฎหมาย ประกาศ ระเบียบหรือขอ้บงัคบัอ่ืนใดท่ีบญัญติัไวส้ าหรับ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะ 
 
หมวด 1  
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
มาตรา 7   "คณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา" เรียกโดยยอ่วา่ "ก.ค.ศ." 
มีจ านวน  21  คน  เป็นคณะกรรมการระดบันโยบาย  ประกอบดว้ย 



1. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ 
2. ปลดักระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธานกรรมการ 
3. กรรมการโดยต าแหน่งจ านวนหา้คน ไดแ้ก่ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคุรุสภา และเลขาธิการ ก.พ.    (หมายเหตุ................
ไม่มีเลขาธิการสภาการศึกษา) 

4. กรรมการผูท้รงคุณวฒิุจ านวนเจด็คน  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์
สูงทางดา้นการศึกษา ดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้นกฎหมาย ดา้นการบริหารการจดัการภาครัฐดา้นการบริหาร
องคก์ร ดา้นการศึกษาพิเศษ และดา้นการบริหารธุรกิจ หรือดา้นเศรษฐศาสตร์ ดา้นละหน่ึงคน 

5. กรรมการผูแ้ทนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงมาจากการเลือกตั้ง จ  านวนเจด็คน   
ประกอบดว้ย ผูแ้ทนผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา จ านวนหน่ึงคน ผูแ้ทนผูบ้ริหารสถานศึกษา 
หรือผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนในหน่วยงานการศึกษา ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวนหน่ึงคน  ผูแ้ทน
ขา้ราชการครู จ  านวนส่ีคน และผูแ้ทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน จ านวนหน่ึงคน 

6. เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นเลขานุการ  และใหเ้ลขาธิการ ก.ค.ศ. แต่งตั้งขา้ราชการในส านกังาน ก.ค.ศ. 
เป็นผูช่้วยเลขานุการไม่เกินสองคน (เลขา ก.ค.ศ. เป็นเพียงเลขานุการท่ีประชุมเท่านั้น ไม่มีสิทธิออกเสียง 

มาตรา 8  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี 
1. มีสัญชาติไทย 
2. มีอายไุม่ต  ่ากวา่สามสิบหา้ปีบริบูรณ์ และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
3. ไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง 
4. ไม่เป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
5. ไม่เป็นเจา้หนา้ท่ี ท่ีปรึกษา หรือผูมี้ต  าแหน่งบริหารในพรรคการเมือง 
6. เป็นผูท่ี้ไดรั้บการยอมรับในเร่ืองความซ่ือสัตย ์ความยติุธรรม และไม่เคยมีประวติัเส่ือมเสีย 

มาตรา 9  กรรมการผูแ้ทนผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 
1. มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพและไม่เคยถูกพกัใชห้รือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวชิาชีพมาก่อน 
2. เป็นผูท่ี้ไดรั้บการยอมรับในเร่ืองความซ่ือสัตย ์ความยติุธรรม และไม่เคยมีประวติัเส่ือมเสีย 

มาตรา 10  กรรมการผูแ้ทนผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนในหน่วยงานทางการศึกษา ตามท่ี 
ก.ค.ศ. ก าหนด  ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 

1. มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพและไม่เคยถูกพกัใชห้รือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวชิาชีพมาก่อน 
2. มีประสบการณ์ดา้นการบริหารในต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนใน

หน่วยงานการศึกษาเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่หา้ปี 
3. เป็นผูท่ี้ไดรั้บการยอมรับในเร่ืองความซ่ือสัตย ์ความยติุธรรม และไม่เคยมีประวติัเส่ือมเสีย 

มาตรา 11  กรรมการผู้แทนข้าราชการครูต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี ้
1. มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ และไม่เคยถูกพกัใชห้รือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวชิาชีพมาก่อน 
2. มีประสบการณ์ดา้นปฏิบติัการสอนในวทิยฐานะไม่ต ่ากวา่ครูช านาญการหรือเทียบเท่า หรือมี 

ประสบการณ์การสอนเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่สิบหา้ปี 
3. เป็นผูท่ี้ไดรั้บการยอมรับในเร่ืองความซ่ือสัตย ์ความยติุธรรม และไม่เคยมีประวติัเส่ือมเสีย 



มาตรา 12 กรรมการผูแ้ทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 
1. มีวฒิุการศึกษาไม่ต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี 
2. มีประสบการณ์ดา้นสนบัสนุนการศึกษา ซ่ึงเป็นผูท้  าหนา้ท่ีใหบ้ริการ หรือปฏิบติังานเก่ียวเน่ืองกบัการจดั

กระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา และปฏิบติังานอ่ืนในหน่วยงานการศึกษาเป็นเวลาไม่นอ้ย
กวา่สิบหา้ปี 

3. เป็นผูท่ี้ไดรั้บการยอมรับในเร่ืองความซ่ือสัตย ์ความยติุธรรม และไม่เคยมีประวติัเส่ือมเสีย 
มาตรา 13  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ และกรรมการผูแ้ทนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละส่ีปี และเลือกใหม่ไดอี้ก แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกนัเกินกวา่สองวาระมิได ้

ถา้กรรมการผูท้รงคุณวุฒิหรือกรรมการผูแ้ทนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวา่งลง 
ใหด้ าเนินการแต่งตั้งหรือสรรหากรรมการแทนต าแหน่งท่ีวา่งภายในหกสิบวนั เวน้แต่วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการผู ้
นั้นเหลือไม่ถึงเกา้สิบวนั จะไม่ด าเนินการแต่งตั้งหรือสรรหากรรมการแทนก็ได ้และใหก้รรมการซ่ึงแทนกรรมการใน
ต าแหน่งท่ีวา่งลง มีวาระอยูใ่นต าแหน่งเท่ากบัระยะเวลาท่ีเหลืออยูข่องผูซ่ึ้งตนแทน 

เม่ือครบก าหนดตามวาระ หากยงัไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ และเลือกกรรมการผูแ้ทนขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาข้ึนใหม่ ใหก้รรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระนั้น อยูใ่นต าแหน่งเพื่อด าเนินงานต่อไปจนกวา่
กรรมการผูท้รงคุณวฒิุและกรรมการผูแ้ทนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งใหม่เขา้รับหนา้ท่ี  
มาตรา 14  นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

1. ตาย 
2. ลาออกโดยยืน่หนงัสือลาออกต่อประธานกรรมการ 
3. เป็นบุคคลลม้ละลาย 
4. เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
5. ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๘ 
6. ไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก  เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิท่ีไดก้ระท า 
7. โดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
8. คณะรัฐมนตรีมีมติใหอ้อก  

มาตรา ๑๕  นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผูแ้ทนขา้ราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาพน้จากต าแหน่ง เม่ือ 

1. ตาย 
2. ลาออกโดยยืน่หนงัสือลาออกต่อประธานกรรมการ 
3. พน้จากการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. ขาดคุณสมบติัตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๒ 
5. ถูกถอดถอนโดยรัฐมนตรีตามมติของ ก.ค.ศ. ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวน 

กรรมการทั้งหมด   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 



สรุปย่อพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กพ.ศ. 2546 
มาตรา ๔ 

 “เด็ก” หมายความวา่ บุคคลซ่ึงมีอายตุ  ่ากวา่สิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผูท่ี้บรรลุนิติภาวะดว้ยการ 
สมรส 

 “เด็กเร่ร่อน” หมายความวา่ เด็กท่ีไม่มีบิดามารดาหรือผูป้กครองหรือมีแต่ไม่เล้ียงดูหรือไม่ 
สามารถเล้ียงดูไดจ้นเป็นเหตุใหเ้ด็กตอ้งเร่ร่อนไปในท่ีต่าง ๆ หรือเด็กท่ีมีพฤติกรรมใชชี้วติ 
เร่ร่อนจนน่าจะเกิดอนัตรายต่อสวสัดิภาพของตน 

 “เด็กก าพร้า” หมายความวา่ เด็กท่ีบิดาหรือมารดาเสียชีวติ เด็กท่ีไม่ปรากฏบิดามารดาหรือไม่ 
สามารถสืบหาบิดามารดาได ้

 “เด็กท่ีอยูใ่นสภาพยากล าบาก” หมายความวา่ เด็กท่ีอยูใ่นครอบครัวยากจนหรือบิดามารดาหยา่ 
ร้าง ทิ้งร้าง ถูกคุมขงั หรือแยกกนัอยูแ่ละไดรั้บความล าบาก 

 “เด็กท่ีเส่ียงต่อการกระท่าผดิ” หมายความวา่ เด็กท่ีประพฤติตนไม่สมควรเด็กท่ีประกอบอาชีพ 
หรือคบหาสมาคมกบับุคคลท่ีน่าจะชกัน าไปในทางกระท าผดิ 

 “นกัเรียน” หมายความวา่ เด็กซ่ึงก าลงัรับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดบัประถมศึกษาและ 
มธัยมศึกษา ทั้งประเภทสามญัศึกษาและอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่าอยูใ่นสถานศึกษาของรัฐ 
หรือเอกชน 

มาตรา ๖ 
1. ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการพฒันาสังคมและความ 

มัน่คงของมนุษย ์และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
มาตรา ๗ 

1. ใหมี้คณะกรรมการคุม้ครองเด็กแห่งชาติ ประกอบดว้ย รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการพฒันา 
สังคมและความมัน่คงของมนุษย ์เป็นประธานกรรมการ 

2. ผูท้รงคุณวุฒิตามวรรคหน่ึงตอ้งเป็นสตรีไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามคณะกรรมการ 
3. กรรมการผูท้รงคุณวฒิุมีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละสามปี 

มาตรา ๑๖ 
1. ใหมี้คณะกรรมการคุม้ครองเด็กกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 

เป็นประธานกรรมการ  
2. กรรมการผูท้รงคุณวฒิุตามวรรคหน่ึงตอ้งเป็นสตรีไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม 

มาตรา ๑๗ 
1. ใหมี้คณะกรรมการคุม้ครองเด็กจงัหวดั ประกอบดว้ย ผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นประธานกรรมการ 
2. กรรมการผูท้รงคุณวฒิุตามวรรคหน่ึงตอ้งเป็นสตรีไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม 

มาตรา ๓๐ 
พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจและหนา้ท่ี 

1. เขา้ไปในเคหสถาน สถานท่ีใด ๆ หรือยานพาหนะใด ๆ ในระหวา่งเวลาพระอาทิตยข้ึ์นถึงพระอาทิตย ์
ตกเพื่อตรวจคน้ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่มีการกระท่าทารุณกรรมเด็ก 



2. เขา้ไปในเคหสถาน สถานท่ีใด ๆ หรือยานพาหนะใด ๆ ในระหวา่งเวลาพระอาทิตยข้ึ์นถึงพระอาทิตย ์
ตกเพื่อตรวจคน้ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่มีการกระท าทารุณกรรมเด็ก 

3. มีหนงัสือเรียกผูป้กครอง หรือบุคคลอ่ืนใดมาใหถ้อ้ยค าหรือขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัสภาพความเป็นอยู ่
ความประพฤติ สุขภาพ และความสัมพนัธ์ในครอบครัวของเด็ก 

4. ออกค าสั่งเป็นหนงัสือใหผู้ป้กครองของเด็ก ส่งเอกสารหรือหลกัฐานเก่ียวกบัสภาพความเป็นอยู ่
การศึกษา การท างาน หรือความประพฤติของเด็ก 

5. เขา้ไปในสถานท่ีอยูอ่าศยัของผูป้กครอง และรวบรวมขอ้มูลหรือหลกัฐานเก่ียวกบัสภาพความเป็นอยู ่
การเล้ียงดู อุปนิสัย และความประพฤติของเด็ก 

6. มอบตวัเด็กใหแ้ก่ผูป้กครองพร้อมกบัแนะน าหรือตกัเตือนผูป้กครองใหดู้แลและอุปการะเล้ียงดูเด็กในทางท่ีถูกตอ้ง 
7. ท ารายงานเก่ียวกบัตวัเด็กเพื่อมอบใหแ้ก่สถานแรกรับหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเม่ือมีการร้องขอ 

มาตรา ๓๒ เด็กท่ีพึงไดรั้บการสงเคราะห์ไดแ้ก่ 
1. เด็กเร่ร่อน หรือเด็กก าพร้า 
2. เด็กท่ีถูกทอดทิ้งหรือพลดัหลง ณ ท่ีใดท่ีหน่ึง 
3. เด็กท่ีผูป้กครองไม่สามารถอุปการะเล้ียงดูไดด้ว้ยเหตุใด ๆ 
4. เด็กท่ีผูป้กครองมีพฤติกรรมหรือประกอบอาชีพไม่เหมาะสม 
5. เด็กท่ีไดรั้บการเล้ียงดูโดยมิชอบ 
6. เด็กพิการ 
7. เด็กท่ีอยูใ่นสภาพยากล าบาก 
8. เด็กท่ีอยูใ่นสภาพท่ีจ าตอ้งไดรั้บการสงเคราะห์ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๐ 
เด็กท่ีพึงไดรั้บการคุม้ครองสวสัดิภาพไดแ้ก่ 

1. เด็กท่ีถูกทารุณกรรม 
2. เด็กท่ีเส่ียงต่อการกระท าผดิ 
3. เด็กท่ีอยูใ่นสภาพท่ีจ าตอ้งไดรั้บการคุม้ครองสวสัดิภาพ 

มาตรา ๔๙ 
ผูคุ้ม้ครองสวสัดิภาพเด็กมีอ านาจและหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

1. เยีย่มเยยีน ใหค้  าปรึกษา แนะน า และตกัเตือนเก่ียวกบัเร่ืองความ ประพฤติการศึกษา และการประกอบอาชีพแก่เด็ก 
2. เยีย่มเยยีน ใหค้  าปรึกษา และแนะน าแก่ผูป้กครองเก่ียวกบัเร่ืองการอบรมสั่งสอนและเล้ียงดูเด็ก 
3. จดัท ารายงานและความเห็นเก่ียวกบัสภาพความเป็นอยูข่องเด็ก 

มาตรา ๗๘ 
ผูใ้ดฝ่าฝืน มาตรา ๒๖ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหม่ืนบาทหรือทั้งจ  าทั้งปรับ  
มาตรา ๒๖คือ 

1. ทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็ก 
2. ไม่ใหส่ิ้งจ าเป็นแก่การด ารงชีวติหรือการรักษาพยาบาลแก่เด็ก 
3. บงัคบั ขู่เขญ็ ชกัจูง ส่งเสริม หรือยินยอมใหเ้ด็กประพฤติตนไม่สมควร 



4. โฆษณาทางส่ือมวลชนหรือเผยแพร่ดว้ยประการใด เพื่อรับเด็กหรือยกเด็กใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
5. บงัคบั ขู่เขญ็ ชกัจูง ส่งเสริม ยนิยอม ใหเ้ด็กไปเป็นขอทาน เด็กเร่ร่อน 
6. กระท าการอนัอาจเป็นอนัตรายแก่ร่างกาย หรือจิตใจมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต 
7. แสวงหาประโยชน์ทางการคา้ 
8. ใชห้รือยนิยอมใหเ้ด็กเล่นการพนนัไม่วา่ชนิดใด 
9. บงัคบั ขู่เขญ็ ใช ้ชกัจูง ยยุง ส่งเสริม หรือยนิยอมใหเ้ด็กแสดงหรือกระท าการอนัมีลกัษณะลามกอนาจาร 
10. จ าหน่าย แลกเปล่ียน หรือให้สุราหรือบุหร่ีแก่เด็ก 

มาตรา ๘๐ 
ผูใ้ดขดัขวางไม่ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัตามมาตรา ๓๐(๑) หรือ (๕) ตามมาตรา ๓๐ (๔) ตอ้งระวาง 
โทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
o มาตรา ๓๐(๑) เขา้ไปในเคหสถาน สถานท่ีใด ๆ หรือยานพาหนะใด ๆ ในระหวา่งเวลาพระอาทิตย ์
ข้ึนถึงพระอาทิตยต์ก 
o มาตรา ๓๐(๕) เขา้ไปในเคหสถาน สถานท่ีใด ๆ หรือยานพาหนะใด ๆ ในระหวา่งเวลาพระ 
อาทิตยข้ึ์นถึงพระอาทิตยต์กเพื่อถามตวับุคคล 
o มาตรา ๓๐ (๔) ออกค่าสั่งเป็นหนงัสือใหผู้ป้กครองของเด็ก ส่งเอกสารหรือหลกัฐานเก่ียวกบั 
การศึกษา การท่างาน หรือความประพฤติของเด็ก 

 มาตรา ๘๑ 
ผูใ้ดฝ่าฝืนขอ้ก าหนดของศาลในการคุมความประพฤติ หา้มเขา้เขตก าหนดหรือหา้มเขา้ใกลต้วัเด็กตาม 
มาตรา ๔๓ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ่าทั้งปรับ 
o มาตรา ๔๓ กรณีท่ีผูป้กครองหรือญาติของเด็กเป็นผูก้ระท าทารุณกรรมต่อเด็ก ถา้มีการฟ้อง 
คดีอาญาแก่ผูก้ระท าผดิและมีเหตุอนัควรเช่ือวา่ผูถู้กฟ้องนั้นจะกระท าทารุณกรรมแก่เด็กอีก ก็ให ้
ศาลท่ีพิจารณาคดีนั้นมีอ านาจก าหนดมาตรการคุมความประพฤติผูน้ั้น หา้มเขา้เขตก าหนด หรือ 
หา้มเขา้ใกลต้วัเด็กในระยะท่ีศาลก าหนด 

มาตรา ๘๒ 
ผูใ้ดจดัตั้งหรือด าเนินกิจการสถานรับเล้ียงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์สถานคุม้ครองสวสัดิภาพ 
หรือสถานพฒันาและฟ้ืนฟูตามมาตรา ๕๒ โดยมิไดรั้บใบอนุญาตหรือใบอนุญาตถูกเพิกถอนหรือหมดอายุ 
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาทหรือทั้งจ  าทั้งปรับ  
มาตรา ๕๒ ผูใ้ดจะจดัตั้งสถานรับเล้ียงเด็ก สถานแรกรับสถานสงเคราะห์ สถานคุม้ครองสวสัดิภาพ และสถานพฒันา
และฟ้ืนฟู ตอ้งขอรับใบอนุญาตต่อปลดักระทรวงหรือผูว้า่ราชการจงัหวดัแลว้แต่กรณี 

มาตรา ๘๕ 
ผูใ้ดกระท าการอนัเป็นการยยุง ส่งเสริม ช่วยเหลือ หรือสนบัสนุนใหน้กัเรียนหรือนกัศึกษาฝ่าฝืนบทบญัญติั 
ตามมาตรา ๖๔ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
o มาตรา ๖๔ นกัเรียนและนกัศึกษาตอ้งแต่งกายตามระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษาและตอ้ง 
ประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษาและตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๘๖ 



ผูใ้ดไม่อ านวยความสะดวกแก่พนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรา ๖๗ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึง
เดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
o มาตรา ๖๗ ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่มีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบเก่ียวกบัความประพฤติของนกัเรียนหรือ
นกัศึกษา ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจเขา้ไปในเคหสถาน สถานท่ีหรือยานพาหนะใด ๆ ในระหวา่งเวลาพระ
อาทิตยข้ึ์นถึงพระอาทิตยต์ก หรือในระหวา่งเวลาท าการเพื่อท าการตรวจสอบการฝ่าฝืนดงักล่าวได ้

*************************************************************************************************** 
สรุปสาระส าคญั พระราชบญัญติัการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และพระราชบญัญติัการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

***ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นปีท่ี ๖๓ ในรัชกาลปัจจุบนั 
ตรา พรบ.ข้ึนไวโ้ดย ค าแนะน าและยนิยอมของสภานิติบญัญติัแห่งชาติ 
***ใชบ้งัคบัตั้งแต่ วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
วนัท่ี ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑   
           พระราชบญัญติัฉบบัน้ีประกาศเพื่อจดัใหค้นพิการมีสิทธิและโอกาสไดรั้บการบริการและความช่วยเหลือทาง
การศึกษาเป็นพิเศษตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ ดงันั้นเพื่อใหก้ารบริการ และการใหค้วามช่วยเหลือแก่คนพิการ
ในดา้นการศึกษาเป็นไปอยา่งทัว่ถึงทุกระบบและทุกระดบัการศึกษาจึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา ๑ พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑” 
มาตรา ๒ พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นตน้ไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบญัญติัน้ี 
“คนพิการ” หมายความวา่ บุคคลซ่ึงมีขอ้จ ากดัในการปฏิบติักิจกรรมในชีวติประจ าวนั 
หรือเขา้ไปมีส่วนร่วมทางสังคม เน่ืองจากมีความบกพร่องทางการเห็น การไดย้นิ การเคล่ือนไหว การส่ือสาร จิตใจ อารมณ์ 
พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอ่ืนๆ 
“ผูดู้แลคนพิการ” หมายความวา่ บิดา มารดา ผูป้กครอง บุตร สามี ภรรยา ญาติ พี่นอ้งหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีรับดูแลหรือรับ
อุปการะคนพิการ 
“แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล” (IEP) หมายความวา่ แผนซ่ึงก าหนดแนวทางการจดัการศึกษา 
ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของคนพิการ 
“เทคโนโลยส่ิีงอ านวยความสะดวก” หมายความวา่ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือบริการท่ีใชส้ าหรับ 
คนพิการโดยเฉพาะ หรือท่ีมีการดดัแปลงหรือปรับใชใ้ห้ตรงกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของคนพิการ 
แต่ละบุคคล เพื่อเพิ่ม รักษา คงไว ้หรือพฒันาความสามารถและศกัยภาพท่ีจะเขา้ถึงขอ้มูล ข่าวสาร 
การส่ือสาร  รวมถึงกิจกรรมอ่ืนใดในชีวิตประจ าวนัเพื่อการด ารงชีวติอิสระ 
“ครูการศึกษาพิเศษ” หมายความวา่ ครูท่ีมีวุฒิทางการศึกษาพิเศษสูงกวา่ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป 
และปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน แต่ในฉบบัท่ี๒ พ.ศ. ๒๕๕๖ ใหย้กเลิกความ 
ในบทนิยามค าวา่ “ครูการศึกษาพิเศษ” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบญัญติัการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
“การเรียนร่วม” หมายความวา่ การจดัใหค้นพิการไดเ้ขา้ศึกษาในระบบการศึกษาทัว่ไปทุกระดบั 
และหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการจดัการศึกษา ใหส้ามารถรองรับการเรียนการสอนส าหรับคนทุกกลุ่มรวมทั้งคนพิการ 



“ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ” หมายความวา่ สถานศึกษาของรัฐท่ีจดัการศึกษานอกระบบ หรือตามอธัยาศยัแก่คนพิการ ตั้งแต่แรกเกิด
หรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวติ 

หมวด ๑ สิทธิและหนา้ท่ีทางการศึกษา 
มาตรา ๕ คนพิการมีสิทธิทางการศึกษาดงัน้ี (๑)  ไดรั้บการศึกษาโดยไม่เสียค่าใชจ่้ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจน
ตลอดชีวิต (๒)  เลือกบริการทางการศึกษา (๓) ไดรั้บการศึกษาท่ีมีมาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษา 
มาตรา ๖ ใหค้รูการศึกษาพิเศษในทุกสังกดัมีสิทธิไดรั้บเงินค่าตอบแทนพิเศษ 
มาตรา ๘ ใหส้ถานศึกษาในทุกสังกดัจดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 
มาตรา ๙ ใหรั้ฐจดัเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการวจิยัพฒันาองคค์วามรู้และเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้ง 
มาตรา ๑๐ ใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินออกขอ้บญัญติั เทศบญัญติั ขอ้ก าหนด ระเบียบหรือประกาศ 

 
หมวด ๒การส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ 
มาตรา ๑๑ ใหมี้คณะกรรมการส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ ประกอบดว้ย 
(๑) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน 
 (๒) รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธาน  
(๓) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวนสิบคน  
(๔) กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ จ านวนสิบส่ีคน( แกไ้ขฉบบัท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖ ) 
มาตรา ๑๒ ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี  

1. เสนอนโยบาย     
2. เสนอความเห็น    
3. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ   
4. วางระเบียบ   
5. ส่งเสริมสนบัสนุนและช่วยเหลือ  
6. ส่งเสริมสนบัสนุนใหทุ้กหน่วยงาน  
7. วางระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบัการบริหารจดัการกองทุน  
8. วางระเบียบการพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงิน  
9. วางระเบียบเก่ียวกบัการจดัท ารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุน 
10. วางระเบียบเก่ียวกบัการรับเงิน-จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน  
11. วางระเบียบการก าหนดมาตรฐาน  
12. ปฏิบติังานอ่ืนตามพระราชบญัญติัน้ีหรือตามท่ีกฎหมายอ่ืน 

มาตรา ๑๓ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุมีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละสามปี และอาจไดรั้บแต่งตั้งอีกได ้
แต่ตอ้งไม่เกินสองวาระติดต่อกนั 
มาตรา ๑๔ นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

1. ตาย    
2. ลาออก   
3. เป็นบุคคลลม้ละลาย  



4. เป็นคนไร้ความสามารถ   
5. ไดรั้บโทษจ าคุก 

มาตรา ๑๕ ในกรณีท่ีกรรมการผูท้รงคุณวฒิุพน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระ รัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผูอ่ื้นเป็นกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิแทนต าแหน่งท่ีวา่ง และใหผู้ท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งแทนอยูใ่นต าแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยู ่เวน้แต่
วาระของกรรมการผูท้รงคุณวฒิุเหลืออยูไ่ม่ถึงหกสิบวนั 
มาตรา ๑๖ การประชุมของคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะ
เป็นองคป์ระชุม 
มาตรา ๑๗ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา 
มาตรา ๑๘ ใหส้ านกับริหารงานการศึกษาพิเศษท าหนา้ท่ีเก่ียวกบังานเลขานุการของคณะกรรมการ รวมทั้งใหมี้หนา้ท่ี  

1. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือ  
2. สนบัสนุนใหส้ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจดัการเรียนร่วมแก่คนพิการ  
3. วจิยั และพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนคนพิการ  
4. ผลิต วจิยัและพฒันาเทคโนโลยส่ิีงอ านวยความสะดวก  
5. จดัสรรเทคโนโลยส่ิีงอ านวยความสะดวก  
6. งานธุรการของกองทุน  
7. ส่งเสริมสนบัสนุนใหผ้ลิตและพฒันาเทคโนโลยส่ิีงอ านวยความสะดวก  
8. ส่งเสริมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

มาตรา ๑๙ ใหส้ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีหนา้ท่ีด าเนินการจดัการศึกษาโดยเฉพาะการจดัการเรียนร่วม การนิเทศ ก ากบั 
ติดตาม เพื่อใหค้นพิการไดรั้บการศึกษาอยา่งทัว่ถึง 
มาตรา ๒๐ ใหส้ถานศึกษาเฉพาะความพิการของรัฐมีหนา้ท่ีจดัการศึกษาตามภารกิจแก่คนพิการ 
หมวด ๓ กองทุนส่งเสริมและพฒันาการศึกษาส าหรับคนพกิาร 
มาตรา ๒๑ ใหจ้ดัตั้งกองทุนข้ึน เรียกวา่ “กองทุนส่งเสริมและพฒันาการศึกษาส าหรับคนพิการ”ในส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรา ๒๒ ใหมี้คณะกรรมการบริหารกองทุนจ านวน 21 คน 
มาตรา ๒๓ ใหค้ณะกรรมการบริหารกองทุนมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี   

1. บริหารกองทุน 
2. พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงิน  
3. รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนด   
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมายบท

เฉพาะกาล 
มาตรา ๒๔ การรับ-จ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงินกองทุนและการตดัหน้ีเป็นสูญ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบ 
มาตรา ๒๕ ใหค้ณะกรรมการบริหารกองทุนจดัท างบการเงิน 
มาตรา  ๒๖ ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา  ๑๓  มาตรา  ๑๔  มาตรา  ๑๕  และมาตรา ๑๖ มาใชบ้งัคบั 
มาตรา ๒๗ ให้โอนบรรดาเงิน ทรัพยสิ์น สิทธิหน้ีของกองทุนการศึกษาส าหรับคนพิการ 



มาตรา ๒๘ ในวาระเร่ิมแรกท่ียงัมิไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ ใหค้ณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาพิเศษตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ท าหนา้ท่ีจนกวา่จะไดมี้
การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการตามพระราชบญัญติัน้ี ซ่ึงตอ้งไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวนั 
นบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 
มาตรา ๒๙ ใหค้รูหรือบุคลากรทางการศึกษาท่ีผา่นการอบรมวฒิุบตัรครูการศึกษาพิเศษตามหลกัสูตรท่ีคณะกรรมการ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอนุมติัก่อนการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัน้ีเป็นครูการศึกษาพิเศษตาม
พระราชบญัญติัน้ี 
*************************************************************************************************** 
 


