
โดย คุณครูซาอ�ดี สาเมาะ (โรงเร�ยนอํามาตย�พานิชนุกุล)

App Store

Google Play

DOWNLOAD IN THE

GET IT ON

FB: apptutoronline
Line: @apptutor
www.tutor.co.th

คู�มือสอบ ภาค ก
ครูผู�ช�วย (เล�มเดียวจบ)



สารบัญ
พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542

 - หมวดที่ 1 : ความมุงหมายและหลักการ

 - หมวดที่ 2 : สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา

 - หมวดที่ 3 : ระบบการศึกษา

 - หมวดที่ 4 : แนวทางการจัดการศึกษา

 - หมวดที่ 5 : การบริหารและการจัดการศึกษา

 - หมวดที่ 6 : มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา

 - วิชาชีพควบคุม

พระราชบัญญัติสําหรับคนพิการ 2551

 - หมวด 1  สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา

พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก

 - คณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ

วัฒนธรรม  :  สิ่งดีงามที่สืบทอดกันมา

 - คุณธรรมที่ใชในการปฏิบัติงาน

 - คุณธรรม

1

2

3

4

5

6

7

13

15

16

20

21

22

23

28

28

34



พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542

มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนผูรักษาการ

- การศึกษา  : กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม

- การศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  การศึกษากอนระดับอุดมศึกษา

-  การศึกษาตลอดชีวิต (Education for all) : เกิดจากการผสมระเหวางการศึกษาในระบบ 

(หลกัสูตรแนนอน) , การศกึษานอกระบบ (ยืดหยุน) และการศกึษาตามอัธยาศยั (ตามความสนใจ)

ผูสอน

ครูและคณาจารยในสถานศึกษาระดับตางๆ

ครู บุคลากรวิชาชีพ ทําหนาที่หลักดานการเรียนการสอนทั้งของรัฐ และเอกชน

คณาจารย บุคลากร ทําหนาที่หลักทางดานการสอนและวิจัย

บุคลากรทางการศึกษา

1. ผูบริหารสถานศึกษา

2. ผูบริหารการศึกษา

3. ผูสนับสนุนการศึกษา

**ยกเวน ครู    **บุคลากรทางการศึกษาอื่น : ศึกษานิเทศก

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

เปรียบเสมือนทรัพย เกิดจากมาตรา 81

วัตถุประสงค พ.ร.บ. 42 : ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง

ทางเศรษฐกิจและสังคม

คูมือสอบภาค ก ครูผูชวย (เลมเดียวจบ) 1ดาวนโหลดขอสอบไดที่ APP Store, Play Store, www.tutor.co.th

ฉบับที่ 1 เพื่อเปนแมบทในการบริหารและจัดการศึกษา

14 สิงหาคม 2542 ร.9 มีพระบรมราชโองการโปรดฯ มี พ.ร.บ.

19 สิงหาคม 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

20 สิงหาคม 2542 บังคับใช  (ชวน  หลีกภัย)  รับสนอง



หมวดท่ี 1  ความมุง่หมายและหลักการ

ฉบับที่ 2 ใหไว 8 ธันวาคม 2545 ปรับปรุงระบบราชการ/แยกกระทรวง

19 ธันวาคม 2545 ประกาศ

20 ธันวาคม 2545 บังคับ (ทักษิณ ชินวัตร) รับสอง

ฉบับที่ 3 ใหไว 12 กรกฎาคม 2553  แยกประถม/มัธยม

22 กรกฎาคม 2553 ประกาศ

23 กรกฎาคม 2553 บังคับ  (อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ) รับสนอง

โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนผูรักษาการ 

กศจ. : คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

ประธาน : ผูวาราชการหรือรองผูวา

จํานวนไมเกิน 22 คน

ม.6 : การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทย ใหเปนมนุษยที่สมบูรณ 

       (สรุป : ดี + เกง + มีความสุข)

ม.8 : การจัดการศึกษายึดหลัก

       - เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน

       - ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

       - การพัฒนาสาระ และกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง

       **ตลอด + รวม + ตอ

ม.9 : หลักการจัดระบบ โครงราง และกระบวนการจัดการศึกษา

      (** เอก + กระจาย + ฐาน + ครู + ทรัพย + รวม**)

คูมือสอบภาค ก ครูผูชวย (เลมเดียวจบ) 2ดาวนโหลดขอสอบไดที่ APP Store, Play Store, www.tutor.co.th



หมวดท่ี 2  สิทธิและหน้าท่ีทางการศึกษา

- การศึกษาภาคบังคับ มีเวลา 9 ป

- สถานศึกษาควรประเมินผูเรียนจากพัฒนาการ อันดับแรก ครอบครัวสามารถจัดการศึกษาได

  ทั้งปฐมวัน ประถมศึกษา มัธยมตน มัธยมปลาย

กรณีนักเรียนยากจน ผูปกครองมีรายไดตอปตํ่ากวา 40,000 บาท 

 ให  นักเรียนประถม 1,000  บาท/ป

  นักเรียน ม.ตน 3,000  บาท/ป

 กองทุนกูยืม (ก.ย.ศ.) ครอบครัวไมเกิน 200,000 บาท

*การสงเด็กเขาเรียนนับตามปปฏิทิน

สําหรับบุคคลทั่วไป

รัฐตองจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป

(คําสั่ง คสช. ใหรัฐจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฟรี 15 ป)

จัดอยางทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย

การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ

ใหจัดตั้งแรกเกิดหรือพบความพิการโดยไมเสียคาใชจาย

(มีสิทธิไดรับสิ่งเอื้ออํานวย 5 เทาของคนปกติ)

การจัดการศึกษาสําหรับบุคคล ซึ่งมีความสามารถพิเศษ

ตองจัดใหมีสิทธิ และโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพิเศษ 

(จัดดวยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น)

*เวลานับอายุเด็กใหนับตามป เชน แดงเกิด 1 ม.ค. / ดําเกิด 1 ธ.ค. (เขาเรียนพรอมกัน)

แตถาเกษียณนับตามปตอไป  =  นับปถัดไปในการเกษียณ

คูมือสอบภาค ก ครูผูชวย (เลมเดียวจบ) 3ดาวนโหลดขอสอบไดที่ APP Store, Play Store, www.tutor.co.th



หมวดท่ี 3  ระบบการศึกษา

เงินอุดหนุน

ระดับกอนประถม 1,700  บาท/คน/ป

ระดับประถม 1,900  บาท/คน/ป

ระดับ ม.ตน 3,500  บาท/คน/ป

ระดับ ม.ปลาย 3,800  บาท/คน/ป

* รร.ขยายโอกาส ม.ตน 300 คนลงมาเพิ่ม 1,000

*ไมสงเด็กเขาเรียน ปรับไมเกิน 1,000 บาท

*ขัดขวางไมใหเรียน หรือบุคคลที่มีเด็กในการดูแลไมแจงเจาหนาที่ ปรับไมเกิน 1,000 บาท

ระบบการจัดการศึกษามี 3 รูปแบบ (สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได)

การศึกษาในระบบ  :  การกําหนดหลักสูตร ระยะเวลา การวัด และประเมินผลแนนอน

การศึกษานอกระบบ  :  เปนการศึกษาที่มีความยืดหยุน

การศึกษาตามอัธยาศัย  :  ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ

การศึกษาในระบบ มี 2 ระดับ

-การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษากอนระดับอุดมศึกษา

 1. กอนประถมศึกษา = 3-6 ป

 2. ระดับประถมศึกษา = 6 ป

 3. มัธยมศึกษา

  - ม.ตน  :  3 ป

  - ม.ปลาย  :  สามัญ 3 ป / อาชีวะ 3 ป

- การศึกษาระดับอุดมศึกษา

 1. ระดับตํ่ากวาปริญญาตรี (อนุปริญญา)

 2. ระดับปริญญา (ตรี/โทร/เอก)

คูมือสอบภาค ก ครูผูชวย (เลมเดียวจบ) 4ดาวนโหลดขอสอบไดที่ APP Store, Play Store, www.tutor.co.th



หมวดท่ี 4  แนวทางการจัดการศึกษา  **สําคัญ**

*ใหมีการศึกษาภาคบังคับ 9 ป นับจากอายุยางเขาปที่ 7 จนอายุยางเขาปที่ 16 หรือสอบได

ชั้นปที่ 9 ของการศึกษาภาคบังคับ >> ป.1 – ม.3

การจัดการศึกษาปฐมวัย และขั้นพื้นฐาน

- สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย : ครูตองมีใบประกอบวิชาชีพ

- โรงเรียน ครูตองมีใบประกอบวิชาชีพ :  รร.ของรัฐ และเอกชน โรงเรียนที่สังกัดสถาบันศาสนา

  (โรงเรียนมีฐานะเปนนิติบุคคล สิ้นสุดลงเมื่อ ยุบ, เลิก)

- ศูนยการเรียน : ครูไมตองมีใบประกอบวิชาชีพ

การนับเด็ก : นับตามปฏิทิน

ม.22 :  การจัดการศึกษาใหยึดผูเรียน ถือวาผูเรียนมีความสําคัญสุด

ม.23 :  การจัดการศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ ตองเนน KPA

ม.24 :  การจัดกระบวนการเรียนรู โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับ

     ความสนใจและความถนัดของผูเรียน (โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล)

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

- จัดทําหลักสูตรทองถิ่น

- กรอบหลักสูตรทองถิ่น

- กรอบสาระหลักสูตรทองถิ่น

*คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ)

- กําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

*สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนาที่

- จัดทําสาระของหลักสูตร ตามวัตถุประสงคที่เกี่ยวของกับชุมชน

คูมือสอบภาค ก ครูผูชวย (เลมเดียวจบ) 5ดาวนโหลดขอสอบไดที่ APP Store, Play Store, www.tutor.co.th



หมวดท่ี 5  การบริหารและการจัดการศึกษา

คูมือสอบภาค ก ครูผูชวย (เลมเดียวจบ) 6ดาวนโหลดขอสอบไดที่ APP Store, Play Store, www.tutor.co.th

องคกรปกครองทองถิ่น : มีสิทธิจัดการศึกษาทุกระดับความพรอม ความเหมาะสม และ

ความตองการภายในทองถิ่น

*บิดา  มารดา  ผูปกครอง และสถานศึกษา ที่จัดการศึกษามีสิทธิ์ไดรับประโยชน ดังนี้

1. การสนับสนุนจากรัฐ ใหมีความรู ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู

2. เงินอุดหนุนจากรัฐ

3. การลดหยอนหรือยกเวนภาษี

(รู +  เงิน + ภาษี)

*การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหยึดเขตพื้นที่การศึกษา

กระทรวงมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการศึกษาทุกระดับทุกประเภท

*องคกรหลักที่เปนคณะบุคคลในรูปสภาหรือในรูปคณะกรรมการ จํานวน 4 องคกร

 1. สภาการศึกษา : 41

 2. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมเกิน 27

 3. คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไมเกิน 32

 4. คณะกรรมการอุดมศึกษา ไมเกิน 28

จุดเนนของการจัดการศึกษาตามแนวการจัดการศึกษา คือ ความรู คุณธรรม

กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสม

สภาการศึกษา มีหนาที่  

 1. พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแหงชาติ

 2. นโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา

 3. ใหความเห็นหรือคําแนะนําเกี่ยวกับกฎหมาย และกฎกระทรวง

**เสนอตอคณะรัฐมนตรี



หมวดท่ี 6  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

คูมือสอบภาค ก ครูผูชวย (เลมเดียวจบ) 7ดาวนโหลดขอสอบไดที่ APP Store, Play Store, www.tutor.co.th

สภาการศึกษา มีหนาที่  

 1. พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแหงชาติ

 2. นโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา

 3. ใหความเห็นหรือคําแนะนําเกี่ยวกับกฎหมาย และกฎกระทรวง

**เสนอตอคณะรัฐมนตรี

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหยึดเขตพื้นที่การศึกษา โดยคํานึง

 1. ระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 2. จํานวนสถานศึกษา (* ระดับ + จํานวน + กร + วัฒฯ เหมาะ)

 3. จํานวนประชากร

 4. วัฒนธรรมและความเหมาะสมดานอื่น

ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของสภาการศึกษามีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาแบงเปน 

เขตประถม 183 เขต  มัธยม 42 เขต

*คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด กศจ. และสํานักงานเขตพื้นที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดตั้ง

ยุบ รวม เลิก สถานศึกษา

*การประกันคุณภาพภายใน SAR (สถานศึกษาและหนวยงานดานสังกัด)

(สงในเดือนพฤษภาคมของทุกป)

จัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด  หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอ

สาธารณชน 

ระดับปฐมวัย >> 11 มาตรฐาน  51  ตัวบงชี้

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน >>  15 มาตรฐาน  65 ตัวบงชี้



คูมือสอบภาค ก ครูผูชวย (เลมเดียวจบ) 8ดาวนโหลดขอสอบไดที่ APP Store, Play Store, www.tutor.co.th

เพื่อประกันคุณภาพและพัฒนา

การประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) องคการมหาชน (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา) จัดอยางนอย 1 ครั้งในทุก 5 ป

ประกันคุณภาพ : การประเมินผล และติดตามตรวจสอบ

สภาการศึกษา : พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแหงชาติที่บูรณาการศาสนา พิจารณาเสนอ

นโยบายแผน และมาตรฐานการศึกษาเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามแผน

 - สนับสนุนทรัพยากร ดําเนินการประเมินผลการจัดการการศึกษา

 - ใหความเห็นหรือคําแนะนําเกี่ยวกับกฎหมาย และกฎกระทรวงที่ออกตามความใน

           พระราชบัญญัตินี้

มาตรฐานการศึกษา : ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค และมาตรฐาน

มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ มี 3 มาตรฐาน 11 ตัวบงชี้

 1. คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค

 2. แนวการจัดการศึกษา

 3. แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู

*กระบวนการประกัน คือ PDCA

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 4 มาตรฐาน

 1. คุณภาพของผูเรียน

 2. กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา

 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

 4. ระบบประกันคุณภาพภายใน



คูมือสอบภาค ก ครูผูชวย (เลมเดียวจบ) 9ดาวนโหลดขอสอบไดที่ APP Store, Play Store, www.tutor.co.th

เพิ่มเติม

การเรียนรูใน ศ.21

- อานออก

- เขียนได

- คิดเลขเปน

- ทักษะของเด็กในศตวรรษที่ 21 : 3Rsx 8Cs

- ผูเรียนที่มาจากครอบครัวที่มีรายไดนอยรัฐจัดสรรทุนในรูปแบบ (กองทุนกูยืม)

- รัฐตองจัดสรรคลื่นความถี่ และตัวนํา

- สิ่งที่การจัดการเรียนการสอนตองปลูกฝงในทุกรายวิชาคือ คุณลักษณะอันพึงประสงค

- การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนตอง

  คํานึงถึงความแตกตางของผูเรียน

องคกรปกครองทองถิ่น จัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ

สถานศึกษาเอกชน : ทุกระดับและทุกประเภท

Home School ยื่นคําขอตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

- คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาอนุญาต

- ผูปกครองตองจบ ม.ปลาย

- จัดการศึกษาไดทั้ง 3 รูปแบบ

กรรมการสถานศึกษา เล็ก 9 ใหญ 15 คุณสมบัติ

ประธาน : มาจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

- ผูทรงคุณวุฒิ/กรรมการ อายุไมตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ

- มีวาระคราวละ 4 ป ไมเกิน 3 แหง ในคราวเดียวกัน

- ผูอํานวยการสถานศึกษา สรรหา และคัดเลือก

- ผอ.สํานักงานเขตฯ แตงตั้ง



คูมือสอบภาค ก ครูผูชวย (เลมเดียวจบ) 10ดาวนโหลดขอสอบไดที่ APP Store, Play Store, www.tutor.co.th

1. กรรมการที่เปนผูแทนผูปกครอง    1

2. กรรมการที่เปนผูแทนครู     1

3. กรรมการที่เปนผูแทนชุมชน    1

4. กรรมการที่เปนผูแทนองคกรปกครองทองถิ่น  1

5. กรรมการที่เปนผูแทนศิษยเกา    1

6. กรรมการที่เปนผูแทนศาสนา    1  (2 คนใหญ)

7. กรรมการผูทรงคุณวุฒิ     1  (6 คนใหญ)

8. เปนกรรมการและเลขานุการ

9. ผูอํานวยการ

สีประจํากระทรวง สีเขียว

สายดวนกระทรวง 1579

ประเมิน สมศ. รอบสี่ 2559 – 2563 ระดับการศึกษาพื้นฐาน

ประกอบดวย 7 ดาน 20 ตัวบงชี้

1. คุณภาพศิษย

2. คุณภาพครู

3. ดานบริหารและธรรมาภิบาล

4. ดานความสัมพันธกับชุมชน

5. ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

6. ดานอัตลักษณ และเอกลักษณ

7. ดานมาตรการสงเสริม

กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเปนหนวยงานภายใน >> สํานักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ คสช. 1111



คูมือสอบภาค ก ครูผูชวย (เลมเดียวจบ) 11ดาวนโหลดขอสอบไดที่ APP Store, Play Store, www.tutor.co.th

เว็บไซด : สกุล go.th

www.moe.go.th =  กระทรวงศึกษาธิการ

www.obec.go.th  =  สพฐ.

www.otepc.go.th  =  ก.ค.ศ.

เว็บไซด : สกุล  or.th

www.ksp.or.th  =  คุรุสภา

www.niets.or.th  =  สทศ.

www.onesqa.or.th  =  สมศ.

โรงเรียนขยายโอกาสจัดอยูในสังกัด >> สํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเขตตรวจราชการ 

มีทั้งหมด 14 เขต

ภาคกลาง  2  ตะวันออก 2  ตก 2  ใต 3  เหนือ 4  ออกเฉียงเหนือ 5
กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งเมื่อ 1 เมษายน 2535

การกําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือน

1. คํานึงถึงคุณวุฒิ

2. ประสบการณ

3. มาตรฐานวิชาชีพ

4. ลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงาน

การแบงสวนราชการในสวนกลาง ใหเปนไปตาม พ.ร.บ. นี้

1. สํานักงานรัฐมนตรี >> ไมเปนนิติบุคคล  ****

2. สํานักงานปลัดกระทรวง

3. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

4. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษา

6. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาอาชีวศึกษา

***  ขอ  2-6  มีฐานะเปนนิติบุคคล



คูมือสอบภาค ก ครูผูชวย (เลมเดียวจบ) 12ดาวนโหลดขอสอบไดที่ APP Store, Play Store, www.tutor.co.th

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนาที่ พิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนา มาตรฐาน

หลักสูตรแกนกลางใหสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษา

แหงชาติ ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย 

- ผูแทนครู

- ผูแทนชุมชน

- ผูแทนศิษยเกา

- ผูแทนผูปกครอง

- ผูแทนองคกรปกครองทองถิ่น

- ผูแทนพระ หรือองคกรศาสนา

- และผูทรงคุณวุฒิ

โรงเรียนเล็ก มี 9 คน ใหญ 15  ผอ.รร. เปนกรรมการและเลขานุการ

สถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา รายงานตอ กศจ.



คูมือสอบภาค ก ครูผูชวย (เลมเดียวจบ) 13ดาวนโหลดขอสอบไดที่ APP Store, Play Store, www.tutor.co.th

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

- เกิดจากมาตร 32 

- ผูบังคับบัญชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการ ใหไว 3 ก.ค. 2546

- จัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ 6 ก.ค. 46 

 1. ระเบียบบริหารราชการในสวนกลาง (*กลาง + เขต + ญา)

 2. ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา

 3. ระเบยีบบรหิารราชการในสถานศกึษาของรฐัทีจ่ดัการศกึษาระดับปริญญาทีเ่ปนนติบิคุคล

1. การแบงสวนราชการในสวนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ

 หัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

 *การแบงสวนราชการภายในสวนราชการใหออกเปน กฎกระทรวง

2. สภาการศึกษา มี 41 คน

 1. พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแหงชาติ   (*เสนตอคณะรัฐมนตรี)

 2. พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา

 3. พิจารณาเสนอแผนการศึกษาในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา

 4. ดําเนินการประเมินผลการคัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ

 5. ใหความเห็นหรือคําแนะนําในเรื่องกฎหมาย และกระทรวงที่เกี่ยวกับการศึกษา

ผอ.สถานศึกษา เสนอขั้นเงินเดือนครู และบุคลากรในสถานศึกษา

ผอ.สํานักงานเขต เสนอขั้นเงินเดือนของผูบริหาร รร.ศึกษานิเทศก และบุคลากรในสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา

>>  กศจ. พิจารณาเห็นชอบอนุมัติ

การรักษาราชการแทน (แกไข ใหใชคําวา รักษาการในตําแหนง)

*กรณีไมมีผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ให รอง ผอ. รักษาราชการแทน กรณีรอง

หลายคนใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงตั้ง



คูมือสอบภาค ก ครูผูชวย (เลมเดียวจบ) 14ดาวนโหลดขอสอบไดที่ APP Store, Play Store, www.tutor.co.th

การมอบอํานาจใหทําเปนหนังสือ

ลงโทษใหทําเปน คําสั่ง

ผูบัญชาการสูงสุดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน >>  เลขาธิการ (กพฐ)

ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ครม.แตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิ

 - กรรมการคุรุสภา จากมหาลัย มาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 3 คน เอกชน 1 คน

 - การตรวจราชการ เพื่อศึกษาวิเคราะห ประเมิน ปรับปรุง พัฒนาระดับนโยบาย เปน

          การตรวจราชการ ระดับ กระทรวง

 - การจัดทําหลักสูตร ตองสอดคลอง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการ

          ...แหงชาติ

 - การกระจายอาํนาจการบรหิารและจดัการศึกษา เพ่ือปฏบิตัริาชการแทนตามกฎกระทรวง

 - การกระจายอํานาจคํานึงถึงความอิสระและความคลองตัว

ออกขอบังคับคุรุสภา : ตองไดรับคามเห็นชอบจากรัฐมนตรี

รายไดคุรุสภา : - คาธรรมเนียม ตาม พ.ร.บ. นี้

    - เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน

    - ผลประโยชนจากการจัดการทรัพยสิน

    - เงินและทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกคุรุสภา



พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา

คูมือสอบภาค ก ครูผูชวย (เลมเดียวจบ) 15ดาวนโหลดขอสอบไดที่ APP Store, Play Store, www.tutor.co.th

คุรุสภา มีฐานะเปนนิติบุคคล

2546 มีฉบับเดียว

ในกํากับของกระทรวง (12 มิถุนายน 2546)

มีวัตถุประสงค ดังนี้

 1. กําหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออก เพิกถอนใบอนุญาต กํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐาน

            วิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ

 2. กําหนดนโยบาย และแผนพัฒนาวิชาชีพ

 3. ประสานงาน สงเสริมการศึกษา และการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ

    (ฐาน + แผน + วิจัย)

****รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธาน

ขอบังคับคุรุสภา ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี

คณะกรรมการคุรุสภา มีทั้งหมด 12 คน

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 17 คน

เลขาธิการคุรุสภา : ดูแลรักษาทะเบียนผูรับใบอนุญาตตองมีอายุไมตํ่ากวา 35 และไมเกิน 65 ป

ผูมีหนาที่รับรองปริญญาของคณะศึกษา คือ คุรุสภา

ผูอนุมัติใหเราจบ คือ สภามหาวิทยาลัย

****เลขาธิการคุรุสภา มีหนาที่ ดูแลรักษาทะเบียนผูไดรับใบอนุญาต



วิชาชีพควบคุม

คูมือสอบภาค ก ครูผูชวย (เลมเดียวจบ) 16ดาวนโหลดขอสอบไดที่ APP Store, Play Store, www.tutor.co.th

1. ครู

2. ผูบริหารสถานศึกษา

3. ผูบริหารการศึกษา

4. วิชาชีพควบคุม (ศน.)

ผูยกเวน เชน นศ.ฝกสอน, วิทยากร, สอนในศูนยการเรียน ฯลฯ

คุณสมบัติขอรับใบอนุญาต 

- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มี 5 ป 

- ตองตอกอนหมดอายุภายใน 180 วัน ตองยื่นขอที่เลขาธิการคุรุสภา

 1. มีอายุไมตํ่ากวา 20 ป

 2. มีวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการศึกษา

 3. ผานการปฏิบัติการสอนไมนอยกวา 1 ป

อัตราคาธรรมเนียม

- คาขึ้นทะเบียน 500 บาท

- คาหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรแสดงความรู 400 บาท

- คาหนังสือรับรอง 300 บาท

- คาใบแทนใบอนุญาต, คาตอใบอนุญาต 200 บาท

ผูขอรับ หรือขอตอใบอนุญาต ซึ่งคณะกรรมการวิชาชีพพิจารณาวินิจฉัย ไมออกและไมตอให

ดําเนินการดังนี้

- อุทธรณตอคณะกรรมการคุรุสภา ภายใน 30 วัน จะไมตัดสิทธิจนกวาคณะกรรมการ

  คุรุสภาจะวินิจฉัย



คูมือสอบภาค ก ครูผูชวย (เลมเดียวจบ) 17ดาวนโหลดขอสอบไดที่ APP Store, Play Store, www.tutor.co.th

ผูฝาฝนประกอบวิชาชีพ

1. จําคุกไมเกิน 3 ป ปรับไมเกิน 60,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

 - ทําใหผูอื่นเขาใจวาตนมีสิทธิพรอมประกอบวิชาชีพ

 - หามสถานศึกษารับเขาในสถานศึกษา เวนไดรับอนุญาตจากคุรุสภาแลว

 - หามผูถูกสั่งพักใชใบอนุญาต เขาใจวาตนมีสิทธิในการประกอบวิชาชีพ

2. ผูฝาฝนตองระวางโทษ จําคุกไมเกิน 1 ป ปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

 - หามมิใหผูใดประกอบวิชาชีพควบคุม โดยไมไดรับใบอนุญาต

คําวินิจฉัยชี้ขาดอยางใดอยางหนึ่ง มี 5 สถาน

1. ยกขอกลาวหา *ไมใชโทษ *คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

2. ตักเตือน

3. ภาคทัณฑ

4. พักใชใบอนุญาต มีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควร ไมเกิน 5 ป

5. เพิกถอนใบอนุญาต (ภายใน 5 ป ถึงจะกลับมาขอได)

ผูไดรับใบอนุญาต ซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินิจฉัยชี้ขาด-อาจอุทธรณตอคณะกรรมการ

คุรุสภา ภายใน 30 วัน

ถามีการกลาวโทษประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ตองแจงตอผูถูกกลาวหาไมนอยกวา ภายใน

15 วัน ผูถูกกลาวหาตองทําเรื่องหรือหนังสือภายใน 15 วัน

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มีอายุ 5 ป ตองตอกอนหมดอายุ ภายใน 180 วัน ยื่นขอที่เลขาธิการ

คุรุสภา ผูขอไดมีอายุไมตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ

สมาชิกคุรุสภา มี 2 ประเภท

1. สมาชิกสามัญ >> ผูมีใบอนุญาต

2. สมาชิกกิตติมศักดิ์ >> ผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการคุรุสภา แตงตั้งโดยมติเปนเอกฉันท



คูมือสอบภาค ก ครูผูชวย (เลมเดียวจบ) 18ดาวนโหลดขอสอบไดที่ APP Store, Play Store, www.tutor.co.th

คุรุสภา มีรายได  *เนียม + หนุน + โยชน + ทิศ + ดอก

 1. คาธรรมเนียม

 2. เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน

 3. ผลประโยชนจากการจัดการทรัพยสิน

 4. เงินและทรัพยสิน ซึ่งมีผูอุทิศให

 5. ดอกผลของเงิน

การประชุมของคุรุสภา : อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง

กรรมการประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดใหถือเสียขางมาก

กรรมการ 1 คน มี 1 เสียงคะแนน กรณีคะแนนเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มเป

นเสียงชี้ขาด

ผูประสงคตอใบอนุญาต แตไมไดเปนครู ตองอบรมตามคุรุสภากําหนด ไมนอยกวา 30 ชม. 

จํานวน 5 วัน

ครูตางประเทศ ขอรับใบประกอบวิชาชีพ ผานการฝกอบรมภาษี และวัฒนธรรมไทย เปนเวลา 

42 ชม.

 - ผูรับเรื่องการขอรับใบประกอบวิชาชีพครู พักและเพิกถอน คือ คณะกรรมการมาตรฐาน

          วิชาชีพ

 - ผูแตงตั้งสมาชิกกิตติมศักดิ์ คือ คณะกรรมการคุรุสภา

 - เลขาธิการคุรุสภาตองมีอายุไมตํ่ากวา 35 ป 

 - คณะกรรมการคุรุสภาจะไดรับเบี้ยประชุม และผลตอบแทนยื่นรัฐมนตรี ออกระเบียบ

 - ผูรับผิดชอบการดําเนินงานของคุรุสภา คือ เลขาธิการคุรุสภา

 - ประธาน สกสค. คือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

 - คุรุสภา เสนรายงานประจําป รายงานการเงิน งบประมาณตอคณะรัฐมนตรี

 - ประธาน ก.ค.ศ. คือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

 - เลขา ก.ค.ศ. คือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

 - กศจ. ผูวาราชการจังหวัด/รองผูวาที่ไดรับมอบหมายเปนประธาน



คูมือสอบภาค ก ครูผูชวย (เลมเดียวจบ) 19ดาวนโหลดขอสอบไดที่ APP Store, Play Store, www.tutor.co.th

- ผูจัดทํามาตรฐานตําแหนง มาตรฐานวิทยฐานะ และมาตรฐานตําแหนงวิชาการ คือ คณะ

  กรรมการขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

- แตงตั้งครูผูชวย >> ศึกษาธิการจังหวัด โดยความเห็นของ กศจ.

- การประเมินตําแหนงและวิทยฐานะ เพื่อดํารงไวซึ่งความรู ความสามารถ ชํานาญการ

- ทองถิ่นยายไป สพฐ. คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพิจารณา

- ก.ค.ศ. ตําแหนงคราวละ 4 ป

****พรบ.  >  ตราขึ้นโดยคําแนะนํา และยินยอมของรัฐสภา

หนวยงานที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาคนพิการ >> คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ผูกําหนดเกณฑ ครูการศึกษาพิเศษไดรับคาตอบแทน และสงเสริมการพัฒนาอยางตอเนื่อง = 

  คณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ

- สํานักงานเลขานุการ และคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษา สําหรับคนอยูใน >> สํานัก

  บริหารงานการศึกษาพิเศษ

- หนวยงานที่มีหนาที่ดําเนินการจัดการศึกษาโดยเฉพาะคนพิการ การจัดการเรียนรวมการนิเทศ

  เพื่อใหคนพิการไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง คือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

- สถานศึกษาจํานวนจํากัดในการรับคนพิการเขาศึกษา คือ สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา



คูมือสอบภาค ก ครูผูชวย (เลมเดียวจบ) 20ดาวนโหลดขอสอบไดที่ APP Store, Play Store, www.tutor.co.th

ผูรับสนอง พลเอกสุรยุทธ  จุลานนท (5 ก.พ. 2551)

คนพิการ คือ บุคคลซึ่งมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเขาไปมี

สวนรวม เนื่องจากมีขอบกพรอง

 1. การเห็น

 2. ไดยิน

 3. การเคลื่อนไหว

 4. การสื่อสาร

 5. จิตใจ

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP (Individualized Edu Program) คือ แผนกําหนดแนว

ทางการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับความจําเปนพิเศษของคนพิการ

ครูการศึกษาพิเศษ : ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษสูงกวาระดับปริญญาตรีขึ้นไป : ครูที่มีวุฒิทาง

การศึกษาพิเศษสูงกวาระดับปริญญาตรี ที่ผานการประเมินทักษะการสอนคนพิการ

การเรียนรวม : การจัดการศึกษาใหคนพิการไดเขาศึกษาในระบบการศึกษาทั่วไปทุกระดับ และ

หลากหลายรูปแบบ

ศูนยการเรียนเฉพาะความพิการ : สถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ หรือตามอัธยาศัยแกคน

พิการโดยเฉพาะ

สถานศึกษาเฉพาะความพิการ : สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่จัดการศึกษาสําหรับคนพิการ

โดยเฉพาะ ทั้งในลักษณะอยูประจําไป กลับ และรับบริการที่บาน

พระราชบัญญัติสําหรับคนพิการ 2551

 6. อารมณ

 7. พฤติกรรม

 8. สติปญญา  **พบกอนอายุ 18

 9. การเรียนรู (เด็ก LD)



หมวด 1  สิทธิและหน้าท่ีทางการศึกษา

คูมือสอบภาค ก ครูผูชวย (เลมเดียวจบ) 21ดาวนโหลดขอสอบไดที่ APP Store, Play Store, www.tutor.co.th

- ไดรับการศึกษาโดยไมเสียคาใชจายตั้งแตแรกเกิด หรือพบความพิการตลอดชีวิต

- เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบ และรูปแบบการศึกษาโดยคํานึงถึงความสามารถ

  ความสนใจ ความถนัด ความตองการจําเปนพิเศษของบุคคลนั้น

- ไดรับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ใหสถานศึกษาในทุกสังกัดจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) สอดคลองกับ

ความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการ ตองมีการปรับปรุงอยางนอยแผนปละ 1 ครั้ง

- สถานศึกษาในทุกสังกัดและศูนยการเรียนเฉพาะ อาจจัดการศึกษาไดทั้งในระบบ 

นอกระบบ และตามอัธยาศัย

คณะกรรมกรสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 27 คน

1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  เปนประธาน

2. รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย รองประธานคนที่ 1

3. กรรมการโดยตําแหนง (10 คน)

4. กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ดํารงตําแหนง คราวละ 3 ไมเกิน 2 วาระ จํานวน 14 คน >> 

  
อยางนอย 7 คน ตองมาจากองคการคนพิการแตละประเภท

***ผูอํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เปนกรรมการและเลขานุการ

***ใหแตงตั้งขาราชการในสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษเปนผูชวยเลขานุการ

วันสําคัญของคนพิการ

สัญลักษณ คือ ดอกแกวกัลยา

1. วันคนพิการไทย เสารที่ 2 เดือน พ.ย.

2. วันคนพิการสากล 3 ธ.ค. ***ออกบอย

การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด

จึงจะเปนองคประชุม



พ.อ.ทักษิณ ชินวัตร  (2546 ประกาศใชเมื่อพน 180 วัน)

เด็ก : บุคคลซึ่งมีอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ แตไมรวมผูที่บรรลุนิติภาวะดวยการสมรส

เด็กเรรอน : เด็กที่ไมมีบิดาหรือมารดาหรือผูปกครอง หรือมีแตไมเลี้ยงดุ หรือไมสามารถเลี้ยงดูได

จนเปนเหตุใหเด็กตองเรรอนไปในที่ตางๆ

เด็กที่อยูในสภาพยากลําบาก

: เด็กที่อยูในครอบครัวยากจน หรือบิดามารดาหยาราง คุมขัง และไดรับความยากลําบาก

: เด็กที่ตองรับภาระหนาที่ในครอบครัวเกินวัย, สามารถ, สติปญญา

: เด็กที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองได

เด็กที่เลี้ยงตอการกระทําผิด : เด็กที่ประพฤติตนไมสมควร ประกอบอาชีพหรือคบหาสมาคมกับ

บุคคลที่นาจะชักนําไปในทางกระทําผิดกฎหมาย หรือขัดตอศีลธรรม อันดีหรืออยูในสภาพ

แวดลอมที่อาจชักนําไปทางเสียหาย ตามกําหนดในกฎกระทรวง

สถานรับเลี้ยงเด็ก : สถานที่รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กอายุไมเกิน 6 ปบริบูรณ และมีจํานวน 6 คน

ขึ้นไป  ****แสวงหาผลกําไรได

สถานแรกรับ : สถานที่รับเลี้ยงเด็กไวอุปการะเปนการชั่วคราว เพื่อกําหนดแนวทางในการ

สงเคราะห และคุมครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมแกเด็ก

**การจําหนายสุรา/บุหรี่แกเด็ก มีโทษ/ยุยง ใหการสนับสนุนเด็กฝาฝนกฎ จําคุกไมเกิน 3 เดือน

  หรือปรับไมเกิน 30,000 หรือทั้งจําทั้งปรับ

**กักตัวเด็กไดไมเกิน 12 ชั่วโมง

**ผูปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับอาจมีความจําเปนตองไดรับการสงเคราะหไวปกครอง

   ดูแลชั่วคราว ในระยะไมเกิน 3 เดือน

คูมือสอบภาค ก ครูผูชวย (เลมเดียวจบ) 22ดาวนโหลดขอสอบไดที่ APP Store, Play Store, www.tutor.co.th

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก



คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแหง่ชาติ

สถานคุมครองสวัสดิภาพ : ใหการศึกษา อบรม ฝกอาชีพ เพื่อแกไขพฤติกรรม บําบัด รักษา 

ฟนฟู สภาพรางกายจิตใจแกเด็กที่พึงไดรับการคุมครองสวัสดิภาพ

สถานพัฒนาและฟนฟู : รร.สถาบัน, การศึกษา, แนะแนว ฝกอบรมอาชีพ เปนกรณีพิเศษ

สถานพินิจ : สืบเสาะและพินิจ : การคนหาและรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลและนํามา

วิเคราะห วินิจฉัย ตามหลักวิชาการทางสังคมสงเคราะห 

กฎ แพทย ครู สัง จิต และครอบครัวของบุคคลนั้น

รัฐมนตรีผูรักษาตาม พ.ร.บ. นี้

1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

2. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

3. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

4. รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม

ศึก + มั่น + หาด + ยุติ

สถานสงเคราะห : สถานที่ใหการอุปการะเลี้ยงดู และพัฒนาเด็ก ที่จําตองไดรับการสงเคราะห 

มีจํานวนตั้งแต 6 คนขึ้นไป

คณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ มี 25 คน

1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  ประธานกรรมการ

2. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  รองประธาน

 
ผูทรงคุณวุฒิ  :  แตงตั้งจากผูเชี่ยวชาญไมนอยกวา 7 ป วิชาชีพละ 2 คน

          :  ผูทรงคุณวุฒิตองเปนสตรีไมนอยกวาหนึ่งในสาม มีวาระคราวละ 3 ป

                    แตไมเกิน 2 วาระ

คูมือสอบภาค ก ครูผูชวย (เลมเดียวจบ) 23ดาวนโหลดขอสอบไดที่ APP Store, Play Store, www.tutor.co.th



คณะกรรมการคุมครองเด็ก กทม.ฯ

1. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  เปนประธานกรรมการ

2. ปลัดกรุงเทพมหานคร   รองประธาน

3. ผูอํานวยการสํานักสวัสดิการสังคม กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัด

1. ผูวาราชการจังหวัด   ประธานกรรมการ

2. รองผูวาราชการจังหวัด  รองประธาน

**กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  :  ครู  จิตวิทยา  กฎหมาย  แพทย  สังคมสงเคราะห

วาระละ 3 ป สตรีไมนอยกวา 1 ใน 3

การปฏิบัติตอเด็กใหคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กไมวากรณีใดจะกักตัวเด็กไวนานเกนิ 12 ชม. 

ไมไดโทษจากการประพฤติผิด

1. จําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือปรับไมเกิน 30,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ หากทําผิด ดังนี้

 - ทารุณกรรม บังคับ โฆษณาเพื่อรับเด็กหรือยกเด็กให

 - ใหเด็กไปขอทาน

 - จางเด็กทํางาน กระทําการอันอาจเปนอันตราย

 - ใชหรือยินยอมใหเด็กเลนการพนัน

 - บังคับ ขูเข็ญ หรือยินยอมใหเด็กกระทําอนาจาร ลามก

 - จําหนาย แลกเปลี่ยน หรือใหสุราบุหรี่แกเด็ก

2. จําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 60,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ หากทําผิด ดังนี้

หามมิใหผูใดโฆษณา หรือเผยแพรทางสื่อสารมวลชน โดยเจตนาใหเกิดความเสียหาย แกจิตใจ

ชื่อเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน เพื่อแสวงหาประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอื่น

โดยมิชอบ  **กรณีเจาหนาที่ทําเอง**

3. จําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

คูมือสอบภาค ก ครูผูชวย (เลมเดียวจบ) 24ดาวนโหลดขอสอบไดที่ APP Store, Play Store, www.tutor.co.th



 - ไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ ขัดขวางการทํางาน

 - จัดตั้งกิจการเด็ก

ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในเคหะสถาน สถานที่หรือยานพาหนะใดๆ ในระหวางเวลา

พระอาทิตยขึ้น ถึงพระอาทิตยตก/หรือทําการใดเพื่อฝาฝนการคุมครองเด็ก *เจาหนาที่ยื่นคําขอ

ตอปลัดกระทรวงหรือผูวาการจังหวัด

เด็กที่พึงไดรับการคุมครองสวัสดิภาพ

1. เด็กที่ถูกทารุณกรรม  **รุณ + เสี่ยง + คุม**

2. เด็กที่เสี่ยงตอการกระทําผิด

3. เด็กที่อยูในสภาพที่จําตองไดรับการคุมครองสวัสดิภาพ

ในกรณีที่บุคคลที่ไดรับการสงเคราะหมีอายุ 18 ปบริบูรณ ยังตกอยูในสภาพที่จําเปนตองไดรับ

การสงเคราะหตอไปจนอายุ 20 อยูไดนานสุด 24

วิธีใหการสงเคราะห

1. ตองไดรับความยินยอมจากผูปกครอง

2. ตองทําเปนหนังสือ

3. ยินยอมดวยวาจาตอหนาพยานอยางนอย 3 คน

การดําเนินการคุมครอง

1. รีบจัดใหมีการตรวจรักษาทางรางกายและจิตใจทันที

2. ถาพนักงานเห็นสมควรตองสืบเสาะแลพินิจเพื่อหาวิธีคุมครองที่เหมาะสมกับตัวเด็กอาจสง

    ตัวไป >> สถานแรกรับกอน

3. ถาตองการใหการฟนฟูสภาพจิตใจใหรีบสงเด็กไป >> สถานพัฒนาและฟนฟู เพื่อหาวิธีการ

    คุมครองสวัสดิภาพที่เหมาะสม  ใหกระทําไดไมเกิน 7 วัน

4. ถาจําเปนพนักงานอาจยื่นคํารองขอตอศาล เพื่อมีคําสั่งขยายระยะเวลาออกไปรวมแลวไมเกิน

    30 วัน ก็ได

คูมือสอบภาค ก ครูผูชวย (เลมเดียวจบ) 25ดาวนโหลดขอสอบไดที่ APP Store, Play Store, www.tutor.co.th



ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

มีอํานาจจัดตั้ง สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานคุมครอง และสถานพัฒนา และฟนฟู >> 

ไดทั่วราชอาณาจักร

ผูวาราชการจังหวัด มีอํานาจภายในเขตนั้น

ผูใดจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก แรกรับ สงเคราะห คุมครอง ขอรับใบอนุญาต ตอ ปลัดกระทรวง 

หรือผูวาราชการจังหวัด

- การทําทัณฑบนและวางเงินประกัน กรณีผูปกครอง ญาติเด็ก รับเด็ก มาอยูในความดูแล และ

  เชื่อวาเลี้ยงดูโดยมิชอบ ไมเกินระยะ 2 ป

- ผูทารุณเด็ก ตํารวจจับกุมทารุณ ครั้งละไมเกิน 30 วัน

- กองทุนคุมครองเด็ก >> สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

- คณะกรรมการบริหารกองทุนเด็ก มี 9 คน

- ประธานคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล ดําเนินงานกองทุน คือ >>ผูทรงคุณวุฒิคณะ

  กรรมการแตงตั้ง<<

- หนวยงานสอบบัญชีกองทุนเด็กทุกป คือ สํานักงานตรวจเงินแผนดิน

- นับตั้งแตสิ้นปบัญชีทุกป จะมีการตรวจสอบบัญชีกองทุน กระทําภายใน 120 วัน

- เงินที่ไมตองนําสงกระทรวงการคลัง = เงินและดอกผลกองทุนคุมครองเด็ก

- หามจําหนายเครื่องดื่ม แอลกอฮอล >> เด็กอายุ 18 ป

คุณธรรม จริยธรรม

- ครูที่สังคมไมชอบ  :  ขาดความรับผิดชอบ

- ครูที่สังคม ชอบ :  ตั้งใจสอน และสอนเขาใจแจมแจง

คุณธรรม  : สภาพคุณงามความดีในจิตใจ ความประพฤติดี การทําใหเกิดอุปนิสัยอันดีงาม อยูภายใน

   จิตใจ

จริยธรรม : สิ่งที่ควรปฏิบัติ ประพฤติ เปนสิ่งที่ดีงาม เปนที่ยอมรับของสังคมและเปนแนวทาง

   ประพฤติ เพื่ออยูอยางสงบ

คูมือสอบภาค ก ครูผูชวย (เลมเดียวจบ) 26ดาวนโหลดขอสอบไดที่ APP Store, Play Store, www.tutor.co.th



คูมือสอบภาค ก ครูผูชวย (เลมเดียวจบ) 27ดาวนโหลดขอสอบไดที่ APP Store, Play Store, www.tutor.co.th

ศีลธรรม  : ขอบัญญัติทางศาสนาที่กําหนดทางกาย วาจา และใจ ใหเรียบรอย

อุดมการณครู มี 5  :  เต็มรู  เต็มใจ  เต็มเวลา  เต็มคน  เต็มพลัง

ลักษณะของครูที่ดีตามเกณฑมาตรฐาน 

คุรุสภา  คือ  รอบรู  สอนดี  มีคุณธรรม  มุงมั่นพัฒนา



คุณธรรมท่ีใช้ปฏิบัติงาน

วัฒนธรรม มี 4 ประการ

1. คติธรรม  :  ศีลธรรม  หลักในการดําเนินชีวิต

2. เนติธรรม  :  ศีลธรรม

3. สหธรรม  :  ดานสังคม  มารยาททางสังคม

4. วัตถุธรรม  :  รูปธรรม

ฆราวาส  :  ครองตน  

สังควัตถุ  :  ครองคน  

อินทธิบาท  :  ครองงาน

ครุธรรม  :  ธรรม  (สําหรับครู)  / ครูที่ขาดคุณธรรมเสมือนเรือที่ขาดหางเสือ

กัลยาณมิตรธรรม 7 >> มิตรที่ดี หรือครูที่ดี 7 ประการ

1. ปโย : นารัก ใกลชิด สนิทสนม ศิษยกลาเขาไปปรึกษา

2. ครุ : เคารพ  เปนแบบอยางใหศิษยมีความรูสึกอุนใจ เปนที่พึ่งได และปลอดภัย

3. ภาวนีโย : นายกยอง รูอยางแทจริง ผูฝกอบรมและปรับปรุงตนเองเสมอ

4. วัตตา : รูจักพูด รูจักเหตุ-ผล ใหศิษยเขาใจ

5. วาจนักขโม : อดทนตอถอยคํา ครูตองรับฟงคําปรึกษา

6. คัมภีรัญจะ : กถังกัตตา กลาวเรื่องยากใหเปนเรื่องงายได

7. โน จักฏฐาเน นิโยชเย : ไมแนะนําเรื่องเหลวไหล หรือชักจูงใหเสื่อมเสีย

หลักธรรม 7 ประการ เมื่อนํามาบูรณาการเขากับความเปนครู จะตองมี “หลักธรรม 3 สุ”

1. สุวิชาโน  :  ผูมีความรูดี 2. สุสาสโน  ผูสอนดี 3. สุปฏิปณโน : ประพฤติดี

1. อริยสัจ 4 (ความจริง 4 ประการ)

วัฒนธรรม  :  สิ่งดีงามท่ีสืบทอดกันมา
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1. อริยสัจ 4 (ความจริง 4 ประการ)

- ทุกข  - การมีอยูของทุกข :  กําหนดปญหา

- สมุทัย  - เหตุแหงทุกข :  ตั้งสมมติฐาน

- นิโรธ  -ความดับทุกข :  การทดลอง

- มรรค  -หนทางนําไปสูความดับทุกข :  การวิเคราะหขอมูล/สรุปผล

2. มรรค 8 (ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข)

อิรยมรรค    : ทางอันประเสริฐ

*สัมมาทิฏฐิ  : ความเห็นชอบ

*สัมมาสังกัปปะ : ความดําริชอบ

*สัมมาวาจา  : การพูดชอบ

*สัมมกัมมันตะ : การกระทําชอบ

*สัมมาอาชีวะ : : การเลี้ยงชอบ

*สัมมาวายามะ : ควรเพียรชอบ

*สัมมาสติ  : ความระลึกชอบ

*สัมมาสมาธิ  : การตั้งจิตใหชอบ

****สูตร****

ทิฏ    =  เห็น

กัป    =  ดํา

กัม    =  ทํา

วายา    =  เพียร

วาจา  =  พูด

อาชีวะ  =  ชีวิต

สติ  =  ระลึก

สมาธิ  =  ตั้งจิต
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3. สังคหวัตถุ  (เครื่องยึดเหนี่ยวนํ้าใจของผูอื่น ผูกไมตรี เอื้อเฟอ)

1. ทาน  :  การให การเสียสละ

2. ปยวาจา :  การพูดจาดวยถอยคําที่ไพเราะ ออนหวาน

3. อัตถจริยา :  ทําตัวใหเปนประโยชนแกผูอื่น

4. สมานัตตา  :  สมํ่าเสมอ เสมอตน เสมอปลาย

4. ธรรมมีอุปการะมาก 2 ธรรมชั้นตรี

- สติ คือ ความระลึกได

- สัมปชัญญะ คือ ความรูตัว

5. โลกบาลธรรม ธรรมที่คุมครองโลก

- หิริ  คือ ความละอายแกใจ

- โอตตัปปะ คือ ความเกรงกลัวตอบาป

6. ธรรมที่ทําใหงาม

- ขันติ  คือ ความอดทน

- โสรัจจะ คือ ความสงบเสงี่ยม, มีอัธยาศัยดี, รักความประณีต รักษาอากัปกริยาเหมาะสม 

ลักษณะที่ตอเนื่องจากขันติ

7. อิทธิบาท 4 ธรรม ที่ทําใหงานสําเร็จ

ธรรมตอตัวเอง ใชทํางาน

1. ฉันทะ  :  ยินดี, พอใจในสิ่งที่ทํา 

2. วิริยะ :  เพียร  พยายาม  หมั่นกระทํา

3. จิตตะ :  ฝกใฝ  รับรู  ทําดวยจิตไมฟุงซาน

4. วิมังสา :  ไตรตรอง  ใชปญญา  พิจารณา  แกไข  ปรับปรุงงาน
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โลกธรรม 8 ธรรมที่ครองงําสัตวโลก

1. ลาภ =  เสื่อมลาภ

2. ยศ  =  เสื่อมยศ

3. สรรเสริญ =  นินทา

4. สุข   =  ทุกข

8. พรหมวิหาร 4  ธรรมผูเปนใหญ, ปกครองชั้นเรียน

1. เมตตา :  ความปรารถนาใหผูอื่นไดรับสุขนามธรรม

2. กรุณา :  ความปรารถนาใหผูอื่นพนทุกขรูปธรรม

3. มุทิตา :  ความยินดี เมื่อผูอื่นไดดีงานเกษียณ

4. อุเบกขา :  การรูจักวางเฉย, วางใจเปนกลาง ไมซํ้าเติม

9. ทิศ 6 บุคคลที่เราตองเกี่ยวของสัมพันธ

1. ปุรัตถิมทิส หนา :  พอแม

2. ปจฉิมทิส หลัง :  ครอบครัว , สามีภรรยา

3. ทักปณทิส ขวา :  ครู, อาจารย

4. อุตตะทิส ซาย :  เพื่อน, มิตรสหาย

5. อุปริมทิส บน :  พระสงฆ, สมณพราหมณ

6. เหฏฐิมทิส ลาง :  ถูกจาง, นายจาง

ปุ หนา พอแม

ทัก ขวา ครู, อาจารย

ปต หลัง ครอบครัว, สามี ภรรยา

อุต ซาย เพื่อน สหาย

อุป บน พระสงฆ

เหตุ ลาง ลูกจาง  นายจาง
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10. อคติ 4  (ไมควรทํา, ไปหา, ประพฤติ)

1. ฉันทาคติ :  ลําเอียง เพราะรัก

2. โมธาคติ :  ลําเอียง เพราะชัง

3. ภยาคติ :  ลําเอียง เพราะกลัว

4. โมหาคติ :  ลําเอียง เพราะโง, ไมรู

**สูตร  :  ฉัน  รัก  โทชัง  ภังกลัว โมโง

วันสําคัญทางพุทธ  วันพระธรรม :  วันมาฆบูชา

หลักอธิปไตย  :  ความเปนใหญ ถือตนเปนใหญ

วันอัฉฐมีบูชาสําคัญ  :  วันคลายวันถวายพระเพลิงพุทธสรีระ

11. สัปปุริสธรรม 7  (เปนสัตบุรุษ เปนคนดี)

1. ธัมมัญญตา :  รูจักเหตุ

2. อัตตัญญตา :  รูจักผล

3. อัตตัญญตา :  รูจักตน

4. มัตตัญญตา :  รูจักประมาณ

5. กาลัญญตา  :  รูจักกาล

6. ปริสัญญตา :  รูจักชุมชน

7. ปุคลัญญตา :  รูจักบุคคล

**สูตร

ธัม -  เหตุ

ถัญ -  ผล

ตัญ -  ตน

มัต -  มาล

กาล -  กาล

ปริ -  ชุมชน

บุค -  บุคคล
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12. ฆราวาสธรรม 4 ธรรมผูครองเรือน

1. สัจจะ :  ซื่อสัตย

2. ทม  :  ขมใจตนเอง ควบคุมอารมณ

3. ขันติ :  อดทนตอการปฏิบัติหนาที่

4. จาคะ :  เสียสละทรัพยสิน, เผื่อแผ, แบงปน

**ตรงกับคุณธรรม ร.9

- รักษาความสัจ

- ขมใจตนเอง

- อดทน  อดกลั้น  อดออม

- ละวางความชั่ว

13. ทศพิศราชธรรม (ธรรมสําหรับกษัตริยใชอํานาจในการปกครอง และบําเพ็ญประโยชนตอ

ราษฎร ธรรมของนักปกครอง)

1. ทาน  :  ให

2. ศีล   :  รักษากายใจ

3. บริจาค  :  การบริจาค

4. อาชวะ  :  ความซื่อตรง

5.  มัทวะ  :  ออนโยน

6.  ตบ   :  ความเพียร

7. อักโกธ  :  ไมแสดงความโกรธ

8. อวิหิงสา  :  ไมเบียดเบียน

9. ขันติ  :  อดทน

10. อวิโรธนะ  :  การไมทําผิดคลองธรรม



คุณธรรม
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1. สุจริต 3 :  กายสุจริต  :  ประพฤติชอบทางกาย

   วจีสุจริต :  ประพฤติชอบทางวาจา

   มโนสุจริต :  ประพฤติชอบทางใจ

2. ไตรสิกขา คือ ขบวนการ  การศึกษา เพื่อบรรลุเปาหมายดุลยธรรม

 1. ศีล  =  ขบวนการปฏิบัติ

 2. สมาธิ =  ขบวนการฝกอบรมจิตสํานึก

 3. ปญญา =  ขบวนการทางความรู

3. ไตรลักษณ คือ ธรรมสามัญทั่วไป

 1. อนิจจตา :  ความไมเที่ยง

 2. ทุกขตา :  ความเปนทุกข

 3. อนัตตา :  ความไมใชตัวตน

4. พระไตรรัตน หรือพระรัตนไตร คือ แกวสามประการ

 1. พระพุทธ  2. พระธรรม  3. พระสงฆ

5. ปญญาวุฒิธรรม 4  :  ธรรมเปนเครื่องเจริญ งอกงาม แหงปญญา

 1. สัปปุริสสังเสวะ :  การคบหาสังทบุรุษ

 2. สัทธัมมัสสวน :  ฟงสัทธรรม การเอาใจใสศึกษาเลา

 3. โยนิโสมนสิการ :  การคิดอยางถูกวิธี อยางแยบคาย

 4. ธัมมานุธัมมปฏิบัติ :  การปฏิบัติธรรมสมควรแก

6. พละ  5  :  กําลัง  5  ประการ

 1. ศรัทธา :  ความเชื่อ

 2. วิริยะ :  ความเพียร
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 3. สติ :  ความระลึกได

 4. สมาธิ :  ความตั้งใจมั่น

 5. ปญญา :  ความรอบรู

7. คุณธรรม  4  ประการ  ของอริสโตเติล

 1. ความรอบคอบ  2. ความกลาหาญ

 3. การรูจักประมาณ  4. ความยุติธรรม

8. สมเด็จพระเทพ มีพระราชดํารินําองค 4

 แหงการจัดการศึกษามาจัดการเรียน

 1. พุทธิศึกษา   2. จริยศึกษา

 3. หัตถศึกษา   4. พลศึกษา

9. คุณธรรม 8 ประการของกระทรวง

 1. ขยัน 2. ประหยัด 3. ซื่อสัตย 4. มีวินัย

 5. สุภา 6. สะอาด 7. สามัคคี 8. มีนํ้าใจ

สูตร  (ยัน + หยัด + สัตย + นัย + ภาพ + อาด + คี + ใจ)

10. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (3 หวง 2 เงื่อนไข)

3 หวง ประกอบดวย 1. ความพอประมาณ  2. ความมีเหตุผล  3. ความมีภูมิคุมกัน

2 เงื่อนไข :  เงื่อนไขความรู  เงื่อนไขคุณภาพ

ธรรมะกับหลักการบริหาร

 1. นิคัญเห  นิคัญหาหัง  :  ขมคนที่ควรขม

 2. ปคคัญเห  ปคคัญหารหัง  :  ยกยองคนที่ควรยกยอง

 3. ทิฏฐานุคติ   ทําตัวเปนแบบอยางที่ดี

 * นิขม  ปคยอง  ทิฏ  อยาง
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-ขันธ 5 กายกับใจ ประกอบดวย  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ

-“สุนัขหางดวน”  >>  พระพุทธทาสภิกขุ

-“หัวใจเศรษฐ”  >>  ทิฏฐิธัมมิกัตถประโยชน

-หัวใจนักปราชญ  >>  สุ = ฟง จิ =  พูด   ปุ  =  ถาม  ลิ  =  เขียน, บันทึก

-อบายมุข 4  >>  1. ความเปนนักเลงหญิง  2. สุรา 3. พนัน 4. คบคนชั่ว

-หลักธรรมอธิปไตย 3 หมายถึง ความเปนใหญ (ภาวะที่ถือตนเปนใหญ) 

ประกอบดวย อัตตาธิปไตย   =   ถือตนเปนใหญ

  โลกาธิปไตย    =   ถือโลก เปนใหญ

  ธรรมาธิปไตย  =   ถือธรรมเปนใหญ

- ศีล อุโบสถ  ถือ ศีล 8 = แมชี

- สามเณร ถือ ศีล 10 เนื่องอายุไมถึง 20 ป

- อธิษฐาน 4 : คุณธรรมที่ควรตั้งไวในใจ (ญา 4 สัจ + คะ + มะ)

  ปญญา =  รอบรู สัจจะ = จริงใจ จาคะ  = สละ   อุปสมะ  =  สงบใจ

คานิยมพื้นฐาน 5 ประการ ตามประกาศวัฒนธรรมแหงชาติ 

1. การพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ

2. การประหยัด อดออม

3. การมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย

4. การปฏิบัติตามคุณธรรมศาสนา

5. ความรักชาติ ศาสน กษัตริย

นโยบาย  4 ประการตามมติคณะรัฐมนตรี

1. การประหยัด

2. การนิยมไทย

3. วินัยของชาติ

4. ความสะอาดบานเมือง

***ทั้ง 4 ขอ เหมาะกับเศรษฐกิจ ยุค IMF
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ทฤษฎี  ลิง  3 ตัว  =  ของขงจื๊อ

ปด  หู ตา  ปาก

ตนไมประชาธิปไตย

ใบ  =  ประชาธิปไตยเต็มใบ

ลําตน  =  เลือกตั้ง

ราก  =  หัวใจ

ปญญา  =  Data  -  ขอมูล

Information -  สารสนเทศ

Knowlage -  ความรู

Windom -  ปญญา

***ทั้ง 4 ขอ เหมาะกับเศรษฐกิจ ยุค IMF



FB: apptutoronline
Line: @apptutor
www.tutor.co.th App Store

DOWNLOAD IN THE

Google Play
GET IT ON

เนื้อหาทั้งหมดจัดทําโดย
คุณครูซาอ�ดี สาเมาะ
(โรงเร�ยนอํามาตย�พานิชนุกุล)

คู�มือสอบ ภาค ก
ครูผู�ช�วย (เล�มเดียวจบ)


