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  รู้ทัน PAT 5 วิชาชีพครู  9

วิเคราะห์ข้อสอบ PAT 5
ที ่ออกสอบบ่อย

เกริ่นน�ำ

	 	 ข้อสอบ	PAT	5	(ความถนัดทางวิชาชพีคร)ู	เป็นข้อสอบแบบปรนยั	(เลอืกตอบ)	5	ตวัเลอืก	จ�านวน	
120	 ข้อ	 ข้อละ	2.5	คะแนน	คะแนนเตม็	300	คะแนน	 (ตอบผดิไม่หกัคะแนนนะครบั)	 น้องๆ	จะมเีวลาท�า
ทัง้หมด	3	ชัว่โมง	เฉลีย่ข้อละ	1.5	นาท	ีซึง่ต้อง	speed	พอสมควร	เนือ่งจากข้อสอบ	PAT	5	เป็นข้อสอบทีม่ี
เนือ้หาหลากหลายมาก	ดงันัน้	ทรคิง่ายๆ	ในการท�าข้อสอบวชิาน้ี	คอื	เมือ่น้องๆ	ได้ข้อสอบมาแล้วให้รบีเปิด	
และ	scan	ข้อสอบไวๆ	แล้วเลอืกท�า	part	ทีเ่ราคดิว่าถนดัหรอืชอบมากทีส่ดุก่อน	เพราะเราจะเสยีเวลาน้อย
ทีส่ดุ	และถ้ามเีวลาเหลอื	ค่อยมาเริม่ท�า	part	ทีไ่ม่ชอบหรอืไม่ถนดั	เพราะหากหมดเวลาแล้วยังไม่ได้ท�า	part	
ทีตั่วเองถนดั	จะท�าให้น้องๆ	เสยีคะแนนไปแบบเปล่าๆ		เพราะต้องรบีฝนค�าตอบหรอืเดามัว่	ดงัน้ัน	การบรหิาร
เวลาในการท�าข้อสอบ	PAT	5	จงึเป็นสิง่ทีส่�าคญัท่ีสุด	เพราะจากประสบการณ์ท่ีพ่ีสอนวิชาน้ีมาหลายปี	พ่ีพบ
ว่าน้องๆ	 ส่วนใหญ่จะท�าข้อสอบวิชานีไ้ม่ค่อยทนั	 เนือ่งจากหมดเวลาไปกับ	part	ทีต่วัเองไม่ถนดัและจะท�า
ไปเรือ่ยๆ	แบบข้อต่อข้อ	โดยไม่วางแผนการท�าข้อสอบ	ดงันัน้	วางแผนก่อนลงมอืท�า	มชียัไปกว่าครึง่นะครบั
	 	 ด้วยความทีเ่นือ้หาของการสอบวิชาน้ีค่อนข้างกว้าง	พ่ีจงึได้วเิคราะห์ข้อสอบเก่าย้อนหลงั	และสรปุ
ได้ว่า	PAT	5	มีแนวข้อสอบหลักอยู่ทั้งหมด	4	แนว	ซึ่งพบได้ในทุกรอบของการสอบ	PAT	5	และแต่ละรอบ
ออกจ�านวนข้อไม่เท่ากัน	บางรอบออกถึง	30	ข้อ	แต่บางรอบกลบัไม่ออกเลยแม้แต่ข้อเดียว	ซึง่แนวข้อสอบทัง้	
4	แนว	ประกอบด้วย

  1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาและวิชาชีพครู 
	 	 part	 นี้ถือเป็นหัวใจของการสอบ	 PAT	 5	 เลยครับ	 ข้อสอบไล่ออกตั้งแต่กฎหมายการศึกษา 
โดยเฉพาะพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	น้องๆ	 จะต้องท�าความเข้าใจกฎหมายฉบับน้ีให้ละเอียด	
เพราะข้อสอบจะออกมาตราไหนมาก็ได้	และที่ส�าคัญตัวเลือกในข้อค�าถามแทบจะคัดลอกวลีในกฎหมาย
มาแบบค�าต่อค�าเลยครบั	โดยเฉพาะเรือ่งจรรยาบรรณและใบประกอบวิชาชพีครท่ีูมกัจะออกบ่อยในข้อสอบ	
และยังมปีระเดน็ร่วมสมยัทางการศกึษา	เช่น	หลกัสตูรแกนกลาง	การปฏริปูการศกึษา	แผนการศกึษาแห่งชาต	ิ 
ซึ่งเด็กๆ	จะต้องอัปเดตข่าวสารและประเด็นร่วมสมัยทางการศึกษาในรอบปีที่ตนเองจะสอบด้วยนะครับ	
	 	 นอกจากนี้ยังมีข้อค�าถามจ�าพวกสถานการณ์จ�าลองในห้องเรียน	หรือสถานการณ์ระหว่างครูกับ
เพ่ือนคร	ูผูบ้รหิาร	และผูป้กครองด้วยครบั	ซึง่เรือ่งน้ีไม่ยาก	เพราะมกัเป็นสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจรงิในโรงเรยีน	
แอบกระซบิว่า	เวลาตอบข้อสอบเรือ่งน้ีอย่าตอบแง่ลบจนเกินไป	อย่าตอบค�าพูดทีเ่ป็นการประจานเดก็หรอื
ค�าพูดที่ใช้วาจาประชดประชันนะครับ	ไม่งั้น	0	แน่นอน	
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10  รู้ทัน PAT 5 วิชาชีพครู

  2. คว�มรู้รอบตัวและเหตุก�รณ์ปัจจุบัน 
  part น้ีอารมณ์คล้ายข้อสอบวิชาสงัคมศกึษา คอื น้องๆ ต้องมคีวามรูร้อบตวัอยู่บ้าง ซึง่มทีัง้ความรู้
รอบตวัทีเ่ป็นเรือ่งค่อนข้างตายตวั เช่น กฎหมายรฐัธรรมนูญ อาเซยีนศกึษา หน่วยงานระหว่างประเทศต่างๆ 
วันสำาคัญต่างๆ ของโลก และความรูท้ีเ่ป็นเหตกุารณ์ปัจจบุนัในรอบปีทีน้่องๆ ต้องสอบ เช่น บคุคลสำาคญั 
ของโลกโดยองค์การ UNESCO ผู้รับรางวัลโนเบลในแต่ละปี การประชุมสำาคัญต่างๆ ของโลก ซึ่งเป็นสิ่งที่
น้องๆ จำาเป็นต้องอ่านข่าวและอัปเดตคลังความรู้ของตนเองในรอบปีอย่างสมำ่าเสมอ ข้อสอบใน part นี ้
ถือว่าเก็งยากทีส่ดุ เพราะผูอ้อกข้อสอบจะออกเรือ่งครอบจกัรวาลอะไรก็ได้ ถือว่าเป็นความรูร้อบตวัท้ังสิน้ 
ดงันัน้ น้องๆ คนไหนท่ีชอบอ่านมาก ฟังมาก จะได้ประโยชน์มากใน part นี้

  3. ก�รอ่�นและก�รคิดวเิคร�ะห์ ก�รเรยีงลำ�ดบัข้อคว�ม สำ�นวนไทยและอุปม�อุปไมยท�ง
ภ�ษ�
  part นี้อารมณ์คล้ายข้อสอบวิชาภาษาไทยหน่อยๆ คือ มีบทสนทนา บทความสั้น จนไปถึง 
บทความยาว ซ่ึงส่วนใหญ่ก็มักจะถามสาระสำาคัญของเรื่อง แต่ก็มีบางบทความท่ีอ่านจนจบแล้วพบว่า 
สิ่งที่ถามไม่ได้เกี่ยวกับบทความเลยก็มี ดงันั้น ทริคงา่ยๆ ของพีค่ือ อ่านโจทย์ก่อนครับว่าโจทย์ถามอะไร  
แล้วค่อยกลบัไปตามอ่านบทความ เจอข้อความทีโ่จทย์ถามอย่าลมืขดีเส้นใต้ไว้ว่าตรงน้ีคอืสิง่ท่ีโจทย์ต้องการ 
น้องๆ จะประหยัดเวลาในการอ่านมาก เพราะจะทำาให้ไม่ต้องอ่านบทความหลายรอบ นอกจากน้ียงัมกีาร
อ่านเชงิคดิวิเคราะห์ ซึง่เป็นการอ่านทีต้่องอาศัยการวเิคราะห์เพ่ือเชือ่มโยงความสมัพันธ์ของสถานการณ์ตาม
ทีโ่จทย์กำาหนด
  นอกจากการอ่านแล้ว ใน part นี้ยังรวมถึงการเรียงลำาดับข้อความให้สัมพันธ์เป็นเรื่องเดียวกัน  
ทริคง่ายๆ สำาหรับเร่ืองน้ี คือ ไม่ควรนำาคำาเชื่อมมาขึ้นต้นประโยค และยังมีการเลือกใช้สำานวนไทยให้ 
เหมาะสมกับบริบทและความหมาย รวมถึงอุปมาอุปไมยทางภาษาท่ีต้องเทียบเคียงจากข้อมูลท่ีโจทย ์
ให้มาเพื่อให้การอุปมาอุปไมยสอดคล้องกัน

  4. คว�มรู้ท�งคณิตศ�สตร์และมิติสัมพันธ์
  part นีค้นชอบจะชอบมาก คนไม่ชอบจะเกลยีดและใช้เวลากับมนันานมากจนหมดเวลาแล้วยังทำา
ข้อสอบได้ไม่ถึงครึ่งก็มี เพราะเป็นเรื่องคณิตศาสตร์พื้นฐาน ข้อสอบออกได้ตั้งแต่เรื่องง่ายๆ อย่างอนุกรม
ตวัเลขจนไปถึงการคำานวณท่ีต้องใช้สตูรพ้ืนฐาน เช่น พ้ืนที ่ความจ ุห.ร.ม. ค.ร.น. แผนผงั แผนภูม ิส่วนเรือ่ง
มิติสัมพันธ์ คือ อนุกรมรูปภาพที่เน้นการหาความเชื่อมโยงของรูปภาพที่โจทย์ให้ซึ่งต้องสัมพันธ์กับคำาตอบ 
เรื่องนี้พี่ชอบบอกเด็กที่สอนให้คิดว่ากำาลังเล่นเกม photo hunt จับผิดภาพ แล้วทุกอย่างจะง่ายสุดๆ 
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12  รู้ทัน PAT 5 วิชาชีพครู

ความรู ้เก ี ่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ
และพัฒนาการของการศึกษาไทย

บทท่ี 1

  ก่อนที่น้องๆ จะไปตะลุยข้อสอบ PAT 5 พี่อยากให้น้องๆ ทำาความเข้าใจกับพื้นฐานของกระทรวง
ศึกษาธิการและพื้นฐานของการศึกษาไทยก่อนนะครับ แอบกระซิบว่าคนออกข้อสอบชอบออกเรื่องนี้ด้วย 
โดยเฉพาะตัวอักษรย่อและหน้าที่ขององค์กรหลัก รับรองเจอในข้อสอบชัวร์ๆ 

     เดิมชื่อ “กระทรวงธรรมการ”
     ตัง้ขึน้ในวันที ่1 เมษายน รตันโกสนิทรศก 111 ปีมะโรง ตรงกับพุทธศักราช 2435 ในสมัยของพระบาท
        สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
     ในระยะแรกมีหน้าที่จัดการพระศาสนา การศึกษา การพยาบาลและพิพิธภัณฑ์
     มกีรมในสงักัด 5 กรม คอื กรมธรรมการกลาง กรมศกึษาธิการ กรมพยาบาล กรมพิพิธภัณฑ์ และกรม
        สงัฆการี
     ชื่อของกระทรวงมีการเปลี่ยนไปมาหลายครั้ง ดังนี้

   ประวัติกระทรวงศึกษาธิการ

ช่วงปีพุทธศักรำช ชื่อกระทรวง

2435-2461 กระทรวงธรรมการ

2462-2468 กระทรวงศึกษาธิการ

2469-2483 กระทรวงธรรมการ

2484-ปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการ
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  รู้ทัน PAT 5 วิชาชีพครู  13

     ที�ทําการกระทรวงศกึษาธิการตั �งแตเ่ริ�มก่อตั �งจนถงึปัจจบุนั มีการย้ายหลายแหง่ดงันี �
      - ในสมยัแรกเริ�มตั �งอยูที่�ตกึริมประตพิูมานไชยศรี ด้านตะวนัออก (ปัจจบุนัเป็นสาํนกังานพระคลงั)
      - พ.ศ. 2441 ย้ายมาที�ตกึสนุนัทาลยั ปากคลองตลาด (โรงเรียนราชินีในปัจจบุนั)
      - พ.ศ. 2448 ย้ายไปอยูที่�ตกึสร้างใหมที่�พระราชวงับวรสถานมงคล (โรงละครแหง่ชาตใินปัจจบุนั)
    - พ.ศ. 2452 ย้ายไปอยู่ที�บ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ ริมปากคลองโอ่งอ่าง (ปัจจบุนัเป็นที�ทําการ
           ของกรมการข้าว)
      - พ.ศ. 2483 ย้ายมาอยูที่�วงัจนัทรเกษม ถนนราชดําเนินนอก จนถงึปัจจบุนั

   ตราประจำ กระทรวงศึกษาธิการ

ตราเสมาธรรมจักร

  ปรากฏตามประกาศตราตำาแหน่งเสนาบดี กระทรวงธรรมการ พ.ศ. 2456 ว่า พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โปรดให้สร้างขึ้น เป็นรูปวงกลม มีลายเสมาตั้งบนฐาน มีรูป
พระธรรมจักร คือ ล้อรถอยู่กลางใบเสมา มีอักษรขอม ทุ.ส.นิ.ม หัวใจพระอริยสัจจ์อยู่ที่ขอบเบื้องบนเสมา

1. สำ�นักง�นรัฐมนตรี
  ทำาหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของรัฐมนตรี และของกระทรวงในเชิงยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์
สถานการณ์ การเชือ่มโยงนโยบายของกระทรวงกับภาพรวมนโยบายของรฐับาลระดบัมหภาค การประสาน
นโยบายกับกระทรวงต่างๆ ตลอดจนการประสานงานกับฝ่ายข้าราชการประจำา เพื่อสนับสนุนรัฐมนตรีใน
การจัดทำานโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของกระทรวงท่ีรัฐมนตรีต้องทำาข้อตกลงการทำางานกับ
คณะกรรมการนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งการจัดทำารายงานต่อรัฐบาล รัฐสภา และสาธารณชน และเป็น
แกนประสานเชื่อมโยงการดำาเนินนโยบายรัฐบาลระหว่างกระทรวง

   หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ
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14  รู้ทัน PAT 5 วิชาชีพครู

2. สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
  เดิมเป็นหน่วยงานท่ีทำาหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการท่ัวไป แต่ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 มีการปฏิรูป
ระบบกระทรวงใหม่ จึงทำาให้สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้รวมเอากิจการของกรมการศึกษานอก
โรงเรียน สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และกรม
พลศึกษาบางส่วน เข้าไว้ด้วยกัน

  หน่วยง�นในสังกัดที่สำ�คัญ  
             สำานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
             สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
             สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
             สำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

3. สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ� (สกศ.) 
  จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2501 ในชื่อว่า สภาการศึกษาแห่งชาติ ทำาหน้าที่เสนอนโยบาย แผน และ
มาตรฐานการศกึษาของชาตท่ีิบรูณาการศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรมและการกีฬากับการศกึษาทุกระดบั เสนอ
นโยบายและแผนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา และการประเมินผลการจัดการศึกษา

4. สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น (สพฐ.)
  ทำาหน้าทีร่บัผดิชอบการจดัการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน โดยมหีน่วยงานส่วนกลางประจำาภูมภิาคต่างๆ ทัว่
ประเทศ ได้แก่ สำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา (จำานวน 183 เขตพื้นที่การศึกษา) สำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (จำานวน 42 เขตพื้นที่การศึกษา)

     NOTE
การศกึษาข้ันพ้ืนฐาน หมายถึง ประถมศกึษาปีที ่1-6 (รายละเอยีดเชงิลกึให้ไปอ่าน

ในหัวข้ออธิบายความพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นะครับ)

     NOTE
แต่เดิมการอาชีวศึกษาของสถานศึกษาเอกชน สังกัดกับสำานักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) แต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ใช้มาตรา 
44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 สั่งเมื่อ
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ให้รวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
อยู่ภายใต้สังกัด สอศ.

5. สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ� (สอศ.)
  เดิมชื่อว่า กรมอาชีวศึกษา ทำาหน้าที่รับผิดชอบกำากับดูแลงานการศึกษาในด้านการอาชีวศึกษา
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  รู้ทัน PAT 5 วิชาชีพครู  15

     NOTE
ปัจจุบัน สอศ. มีสถานศึกษา 2 กลุ่ม คือ 

            1) กลุ่มที่จัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตร
           วิชาชพีชัน้สงู (ปวส.) คอื วิทยาลยัเทคนิค วทิยาลยัอาชวีศกึษา วทิยาลยัการอาชพี
           วทิยาลยัอืน่ๆ 
       2) กลุม่ท่ีจดัการศกึษาถึงระดบัปรญิญาตร ีคือ สถาบนัการอาชวีศกึษาและสถาบนั
           การอาชีวศึกษาเกษตร

6. สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ� (สกอ.) 
  ทำาหน้าท่ีในการดแูลและรบัผดิชอบการศกึษาระดบัอดุมศกึษา เดมิชือ่ทบวงมหาวทิยาลยั ปัจจบุนั
ดูแลสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง 
  สถาบันอุดมศึกษาของไทยในปัจจุบัน ประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ
            1) สถาบันอุดมศึกษารัฐ
            2) สถาบันอุดมศึกษาในกำากับของรัฐ (มหาวิทยาลัยนอกระบบ)
            3) สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

  มหาวิทยาลัยนอกระบบเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารการจัดการอิสระ แยกจากระบบราชการ 
แต่ยังได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้เป็นรายปี ปัจจุบันมี 26 แห่ง ประกอบด้วย
            1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
            2) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
            3) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
            4) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
            5) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
            6) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
            7) มหาวิทยาลัยมหิดล
            8) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
            9) มหาวิทยาลัยบูรพา
            10) มหาวิทยาลัยทักษิณ
            11) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
            12) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
            13) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
            14) มหาวิทยาลัยพะเยา
            15) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
            16) สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
            17) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
            18) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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16  รู้ทัน PAT 5 วิชาชีพครู

            19) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
            20) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
            21) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
            22) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
            23) มหาวิทยาลัยศิลปากร
            24) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
            25) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
            26) สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

  เดิมตำาแหน่งผู้ปกครองสูงสุดของกระทรวง เรียกว่า เสนาบดีกระทรวงธรรมการ ซึ่งต่อมาเปลี่ยน
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามลำาดับ

   รายพระนาม/รายนามเสนาบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจนถึงปัจจุบัน

รำยพระนำม/รำยนำม  ต�ำแหน่ง ระยะเวลำด�ำรงต�ำแหน่ง

1. เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ เสนาบดี พ.ศ. 2435-2445

2. เจ้าพระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร เสนาบดี พ.ศ. 2445-2454

3. เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบด ี เสนาบดี พ.ศ. 2454-2458

4. เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เสนาบดี พ.ศ. 2458-2469

5. พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิ
ยากร 

เสนาบดี พ.ศ. 2469-2475

6. เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตร ี รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2475-2476

7. พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2476-2477

8. พระสารสาสน์ประพันธ์ รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2477-2478

9. พลเรือเอก สินธุ์ กมลนาวิน รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2478-2484

10. จอมพล แปลก พิบูลสงคราม รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2485

11. พลโท ประยูร ภมรมนตรี รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2485-2487
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รำยพระนำม/รำยนำม  ต�ำแหน่ง ระยะเวลำด�ำรงต�ำแหน่ง

12. นายทวี บุณยเกตุ รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2487-2488

13. พระตีรณสารวิศวกรรม รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2488-2489

14. นายเดือน บุนนาค รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2489-2490

15. พระยาศราภัยพิพัฒ (เลือ่น ศราภัยวานิช) รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2490-2491

16. หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2491

17. พลเอก มังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการฯ พ ศ. 2491-2492

18. พลโท สวัสดิ์ ส. สวัสดิเกียรติ รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2492-2494

19. นายเลียง ไชยกาล รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2494-2500

20. พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์
รังสฤษฎ์ 

รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2494-2500

21. หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2500-2512

22. นายสุกิจ นิมมานเหมินท ์ รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2512-2515

23. นายอภัย จันทวิมล รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2515-2517

24. นายเกรียง กีรติกร รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2517

25. นายก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2518, พ.ศ. 2522

26. นายนิพนธ์ ศศิธร รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2518

27. นายประชุม รัตนเพียร รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2518-2519

28. พลตรี ศิริ สิริโยธิน รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2519

29. นายภิญโญ สาธร รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2519

30. นายแพทย์บุญสม มาร์ติน รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2520, พ.ศ. 2523

31. นายสิปปนนท์ เกตุทัต รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2523-2524

page1 _1-64(��+Cyan).indd   17 8/22/18   2:11 PM



18  รู้ทัน PAT 5 วิชาชีพครู

รำยพระนำม/รำยนำม  ต�ำแหน่ง ระยะเวลำด�ำรงต�ำแหน่ง

32. นายเกษม ศิริสัมพันธ์ รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2524-2526

33. นายชวน หลีกภัย รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2526-2529

34. นายมารุต บุนนาค รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2529-2531

35. พลเอก มานะ รัตนโกเศศ รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2531-26 ส.ค. 2533

36. พลเอก เทียนชัย สิริสัมพันธ์ รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2522-23 ก.พ. 2534

37. นายก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2535

38. พลอากาศเอก สมบุญ ระหงษ์ รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2534-2535

39. นายสัมพันธ์ ทองสมัคร รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2535-2538

40. นายสุขวิช รังสิตพล รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2538-2540

41. นายชิงชัย มงคลธรรม รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2540

42. นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2540-2541

43. นายปัญจะ เกสรทอง รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2541-2542

44. นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2542-2544

45. ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วฒันชยั รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2544-2544

46. พันตำารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2544

47. นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2544-2545

48. นายปองพล อดิเรกสาร รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2545-2546

49. ดร.อดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2546-2548

50. นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2548-2549

51. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2549-2551
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รำยพระนำม/รำยนำม  ต�ำแหน่ง ระยะเวลำด�ำรงต�ำแหน่ง

52. นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2551-2551

53. นายศรีเมือง เจริญศิริ รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2551-2551

54. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2551-2553

55. นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการฯ พ.ศ. 2553-ก.ย. 2554

56. นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการฯ ต.ค. 2554-17 ม.ค. 2555

57. ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำารงเวช รัฐมนตรีว่าการฯ 18 ม.ค. 2555-26 ต.ค.2555

58. นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการฯ 27 ต.ค.2555-30 มิ.ย.2556

59. นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการฯ 30 มิ.ย.2556-29 ส.ค. 2556

60. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการฯ 30 ส.ค. 2556-18 ส.ค.2558

61. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการฯ 20 ส.ค.2558-6 ธ.ค.2559

62. นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการฯ 15 ธ.ค.2559-ปัจจุบัน

     NOTE
เคยมเีสนาบด/ีรฐัมนตรกีระทรวงศึกษาธิการทีช่าวไทยได้รบัการยกย่องจากองค์การ

การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้เป็นบุคคล
สำาคัญของโลก จำานวน 2 คน คือ

1) หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ได้รับการยกย่องเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2546
2) เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ได้รับการยกย่องเมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 
    2560
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   พัฒนาการของการศึกษาไทยตั้งแต่การปฏิรูปการศึกษาในสมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน

พ.ศ. เหตุกำรณ์ส�ำคัญ

2414
ตั้งโรงเรียนหลวงในพระบรมมหาราชวัง
(ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนพระตำาหนักสวนกุหลาบ)

2416 ตั้งโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในพระบรมมหาราชวัง

2423 ตั้งโรงเรียนสุนันทาลัย

2427 ตั้งโรงเรียนสำาหรับราษฎรแห่งแรก คือ วัดมหรรณพาราม 

2430 จัดตั้งกรมศึกษาธิการ 

2431 ตั้งโรงเรียนแพทย์ชื่อว่า โรงเรียนแพทยากร

2432 ตั้งมหาธาตุวิทยาลัย ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2435
- ยกฐานะกรมศึกษาธิการขึ้นเป็นกระทรวงธรรมการ
- ตั้งโรงเรียนฝึกหัดครู บริเวณโรงเลี้ยงเด็ก ถนนบำารุงเมืองในพระนคร
- ตั้งโรงเรียนราชกุมาร เพื่อการศึกษาสำาหรับเจ้านายและเชื้อพระวงศ์ระดับปฐมวัย

2440
- ตั้งโรงเรียนกฎหมายโดยพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ฯ 
- ริเริ่มพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวง

2441 ประกาศใช้โครงการศึกษา พ.ศ. 2441

2442
ตั้งโรงเรียนสำาหรับฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือน ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียน
มหาดเล็ก

2445 ประกาศใช้โครงการศึกษา พ.ศ. 2445

2450 ประกาศใช้โครงการศึกษา พ.ศ. 2450

2453
ยกฐานะโรงเรียนมหาดเล็กเป็นโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

2456 ประกาศใช้โครงการศึกษา พ.ศ. 2456

2458 ประกาศใช้โครงการศึกษา พ.ศ. 2458
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พ.ศ. เหตุกำรณ์ส�ำคัญ

2459
- ตั้งกรมสามัญศึกษา 
- ยกฐานะโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศ คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2462 เปลี่ยนชื่อกระทรวงธรรมการเป็นศึกษาธิการ

2464
ประกาศใช้โครงการศึกษา พ.ศ. 2464 และพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 
2464

2469 เปลี่ยนชื่อกระทรวงศึกษาธิการกลับมาเป็นธรรมการ

2473 ตั้งกรมวิชาการ

2475 ประกาศใช้แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2475

2477
- ตั้งกรมพลศึกษา 
- ตั้งมหาวิทยาลัยแห่งที่ 2 คือ มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง

2479 ประกาศใช้แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2479

2484 เปลี่ยนชื่อกระทรวงธรรมการกลับมาเป็นศึกษาธิการ และตั้งกรมอาชีวศึกษา

2486
ตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหิดล) 
และมหาวิทยาลัยศิลปากร

2494 ประกาศใช้แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2494

2501 ตั้งสภาการศึกษาแห่งชาติ

2503 ประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2503

2504 เริ่มการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ Entrance

2507 ตั้งมหาวิทยาลัยภูมิภาคแห่งแรก คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2509 ตั้งมหาวิทยาลัยภูมิภาคแห่งที่ 2 คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2511 ตั้งมหาวิทยาลัยภูมิภาคแห่งที่ 3 คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2514 ตั้งมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรก คือ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
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พ.ศ. เหตุกำรณ์ส�ำคัญ

2515 ตั้งทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ

2520 ประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2520

2531 ยกฐานะวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาขึ้นเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2535 ประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2535

2538 ยกฐานะวิทยาลัยครูขึ้นเป็นสถาบันราชภัฏ

2542
- ประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
- ปรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ Entrance เป็นสอบ 2 ครั้ง ในเดือน 
  ตุลาคมและมีนาคม

2544
ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 โดยกำาหนดสาระการเรียนรู้
8 กลุ่มสาระ

2545
- ประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545-2559 
- ปรับปรุงโครงสร้างระบบราชการใหม่ ทำาให้เกิดหน่วยงานด้านการศึกษา 6 หน่วยงาน

2547 ยกฐานะสถาบันราชภัฏขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ

2548 ยกฐานะสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

2549
- ยกเลิกระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย Entrance 
- เร่ิมการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ Admission โดยใช้คะแนน O-NET และ A-NET

2551 ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

2552 ปรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ Admission เป็นการใช้ O-NET และ GAT/PAT

2554 เริ่มการสอบเข้ามหาวิทยาลัยโดยระบบรับตรงส่วนกลาง หรือ Clearing House

2560

- ประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
- ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 
  พ.ศ. 2560) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์
  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ยกเลิกระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย Admission 
- เร่ิมการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS (Thai University Center Admission
  System)
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