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                เกณฑการเขารับราชการตําแหนงครูผูชวยและครู 

 

     ผูท่ีสามารถสอบแขงขันเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดจากคนท่ัวไป 

กลายเปนขาราชการ มีแนวทางสําคัญท่ีเปนประเด็นขอสอบสรุปได ดังนี้  

      

    การเรียกตําแหนง  

     สอบบรรจุติด ไดเปนขาราชการ จะเรียกวา “ครูผูชวย”  ใชเวลาราวๆ 2 ป 

     เมื่อผานการประเมินจากครูผูชวย จะเรียกวา “ครู” 

     เมื่อเปนครูไปไดสักระยะ ถึงเวลาท่ีมีสิทธิขอวิทยฐานะแลว ทําเร่ืองผานเกณฑ 

ก็จะกลายเปน  ครูชํานาญการ  ครูชํานาญการพิเศษ  ครูเชี่ยวชาญ  ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 

ไปเร่ือยๆหากมีศักยภาพท่ีจะทําวิทยฐานะไดตามเกณฑและเง่ือนไขของ ก.ค.ศ. 

 

 

 ¡.¤.È. Â‹ÍÁÒ¨Ò¡ ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¤ÃÙáÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 
 ¡ÃÃÁ¡ÒÃªØ´¹Õé »ÃÐ¸Ò¹¤×Í ÃÑ°Á¹µÃÕÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§Ï ¨Ðà»š¹·ÕÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
 ·Õè´ÙáÅ§Ò¹ºØ¤¤Å¢Í§¤ÃÙáÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÊÒÁ»ÃÐà´ç¹ËÅÑ¡æ ÍÒ·Ôàª‹¹ 
      ÃÐàºÕÂº ÇÔ¹ÑÂ / ÊÔ· Ô̧»ÃÐâÂª¹� ÇÔ·Â°Ò¹Ð / ¡ÒÃáµ‹§µÑé§ ¡ÒÃâÂ¡ÂŒÒÂ  à»š¹µŒ¹ 
      ¡.¤.È. ¹ÕèáËÅ‹Ð¨Ðà»š¹¡ÅØ‹Á·Õè»ÃÐªØÁÍÍ¡¡® ÍÍ¡à¡³±�µ‹Ò§æàËÅ‹Ò¹ÕéãËŒ¹íÒÁÒãªŒ¡Ñ¹ 
 «Öè§ËÁÒÂÃÇÁ¶Ö§àÃ×èÍ§¡ÒÃÊÍºà»š¹¤ÃÙ¼ÙŒª‹ÇÂ´ŒÇÂ à¾ÃÒÐà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃáµ‹§µÑé§¹Ñè¹àÍ§ 
 

 

ขอมูลควรรู ครูผูชวย ก็คือ ครูผูชวย  สวนครู ก็คือ ครู (หาระดับขางตน)  

ดังนั้น ตามภาษาทางการเราจะไมเรียก คนที่สอบไดเปนครูผูชวย วา “ครู” นั่นเอง 
 

เชน ถาถามวาเปนครูกี่ปยายได (ภาษาพูดเราอาจพูดวา 4 ป จึงยายได) แตภาษาแบบทางการ 

เขาจะไมใชเกณฑบอกแบบนี้ แตเขาจะกลาววา ดํารงตําแหนงครูมาไมนอยกวา 2 ป กลาวคือ 

ใหไปบวกครูผูชวยเอาเอง 2 ปกอน จึงรวมได 4 ป (จริงๆ เขาใช 24 เดือนดวยซ้ําในกฏเกณฑ) 

ไมไดใชคําวาสองป : คอยไปดูเร่ืองนี้ในหนาถัดๆ เร่ืองเกณฑการยาย เบ้ืองตนยกตัวอยางใหดู 

สมมติ เราถามวา เปนครูมาแลวกี่ป หากเขาตอบวา 1 ป แสดงวา เขารับราชการมาแลว 3 ป 

เปนครูผูชวยสองป คิดเอาเองในใจวาตองเปนตําแหนงนี้มากอน เปนครูอีก 1 ป รวมได  3 ป 
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        กรณีท่ีสอบไดไปเปนครูผูชวยแลว หากจะผานการประเมินเพื่อยกระดับใหตัวเองเปนครู   

โดยภาษาทางการจะใชคําวา “เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม”  (ระยะเวลา 2 ป)  

 

  กรรมการประเมิน จะใหผูอํานวยการสถานศึกษา (ผอ.โรงเรียน) แตงตั้งคณะกรรมการ

เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมจํานวนสามคน  

  โดยปกติแลวผูอํานวยการสถานศึกษา (ผอ.โรงเรียนเรานั่นแหละ) จะเปนประธานเอง

และมีกรรมการอื่นๆอีก 2 คน มักใชผูทรงคุณวุฒิและครูซึ่งเปนหัวหนาหมวดของครูผูชวยนั้น 

 

 

     ในกรอบส่ีเหล่ียมนี้ คือ ภาษาทางการตามภาษากฎหมาย (ลองอานดูลักษณะภาษา) 
  

      ãËŒ¼ÙŒ·Õèä´ŒÃÑº¡ÒÃºÃÃ Ø̈áÅÐáµ‹§µÑé§à¢ŒÒÃÑºÃÒª¡ÒÃà»š¹¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¤ÃÙáÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã       
      ·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ã¹µíÒáË¹‹§ “¤ÃÙ¼ÙŒª‹ÇÂ” àµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁáÅÐ¾Ñ²¹ÒÍÂ‹Ò§à¢ŒÁ 
      ÃÐËÇ‹Ò§»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃã¹µíÒáË¹‹§¤ÃÙ¼ÙŒª‹ÇÂà»š¹àÇÅÒÊÍ§»‚¹Ñºáµ‹ÇÑ¹·Õèà¢ŒÒ»¯ÔºÑµÔ 
      Ë¹ŒÒ·ÕèÃÒª¡ÒÃ¡‹Í¹áµ‹§µÑé§ãËŒ´íÒÃ§µíÒáË¹‹§¤ÃÙ 
 

 
 

    ãËŒ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¡ÒÃàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁáÅÐ¾Ñ²¹ÒÍÂ‹Ò§à¢ŒÁ¤ÃÙ¼ÙŒª‹ÇÂ à»š¹ÃÐÂÐæ
·Ø¡ 3 à´×Í¹ (ÃÇÁ 8 ¤ÃÑé§) ã¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹áµ‹ÅÐ¤ÃÑé§ãËŒ»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃá¨Œ§¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹
ãËŒ¤ÃÙ¼ÙŒª‹ÇÂ ¡ÒÃ¹ÑºÃÐÂÐàÇÅÒàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁáÅÐ¾Ñ²¹ÒÍÂ‹Ò§à¢ŒÁÊÍ§»‚ ãËŒ¹ÑºÇÑ¹à¢ŒÒ»¯ÔºÑµÔ 
ÃÒª¡ÒÃÇÑ¹áÃ¡à»š¹ÇÑ¹àÃÔèÁµŒ¹áÅÐ¹ÑºÃÐÂÐàÇÅÒÊÔé¹ÊØ´µÒÁ»‚»¯Ô·Ô¹  
 

 

 

    ¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤ÃÑé§·Õè 1 – 4  µŒÍ§¼‹Ò¹à¡³±�ÃŒÍÂÅÐ 50 
    ¼Å¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤ÃÑé§·Õè 5 – 8  µŒÍ§¼‹Ò¹à¡³±�ÃŒÍÂÅÐ 60 

 
 

    กรณีท่ีคะแนนไมผานเกณฑ ใหคณะกรรมการทบทวนคะแนน 

    หากพิจารณาทบทวนแลว เห็นวาไมผาน ก็ ใหออกจากราชการ ภายใน 5 วันทําการ 
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    หลักเกณฑการยาย  

 

   การยาย หมายถึง การแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูใหดํารง

ตําแหนงเดิมในสถานศึกษาอื่น ซึ่งอาจเปนการยายไปดํารงตําแหนงวาง การยายสับเปล่ียนกับ 

ตําแหนงท่ีมีคนครอง หรือการยายโดยการตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน  

 
 

 การยาย ตําแหนงครู มี 3 กรณี ดังนี้ 

1. การยายกรณีปกติ   ไดแก   การยายตามคํารองขอยาย 

2. การยายกรณีพิเศษ  ไดแก   การยายตามคํารองขอยาย เนื่องจาก 

  ติดตามคูสมรส  เจ็บปวยรายแรง  ถูกคุกคามตอชีวิต 

  ยายเพื่อดูแลบิดา มารดา คูสมรสหรือบุตรซึ่งเจ็บปวย 

  รายแรงหรือทุพพลภาพ 

3. การยายกรณีเพ่ือความเหมาะสมและประโยชนของทางราชการ  ไดแก 

การยายเพื่อปญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

หรือเพื่อเกล่ียอัตรากําลังของสถานศึกษา  

 
 

 คุณสมบัติผูมีสิทธิขอยายตองปฏิบัติหนาท่ีครูในสถานศึกษามาไมต่ํากวา 24 เดือน  

โดยตองไมอยูระหวางลาศึกษาตอเต็มเวลาอีกดวย (ซึ่งนั่นก็หมายความวาเราจะตองเปน 

ครูผูชวยมากอน 2 ป จึงเปนครูอีก 2 ป จะมีสิทธิทําเร่ืองขอยายได)  

  
 

 ย่ืนคํารองขอยาย ไดปละ 1 คร้ังในเดือนมกราคมของทุกป  

 เมื่อย่ืนคํารองขอนั้นแลวจะสามารถใชพิจารณายายไดจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม ปนั้น 

   โดยพิจารณายายไดปละ 2 รอบ รอบท่ี 1 ในระหวางวันท่ี 15 กุมภาพันธ – 15 มีนาคม 

   รอบท่ี 2 ในระหวางวันท่ี 15 กันยายน – 15 ตุลาคม   
  

 

      คํารองท่ีไมไดรับการพิจารณาใหยายภายในวันท่ี 31 ธันวาคม ใหถือวาคํารอง 

     ขอยายนั้นเปนอันตกไป ท้ังนี้ ผูย่ืนคํารองขอยาย ไมจําเปนวาจะตองไดยายเสมอไป   

     กลาวคือ อาจไดยาย หรือไมไดยายก็ได แลวแตกรรมการเขาจะพิจารณานั่นเอง 
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  เง่ือนไขของเกณฑเพ่ือขอทําวิทยฐานะ 

 

  เกณฑเกาท่ีใชเมื่อกอนชวงราวๆปกอนๆ กอนจะมาถึงป 2560 

  เปนครูผูชวย 2  ป เปนครูอีก 6 ป รวมรับราชการ 8 ป จะทําวิทยฐานะชํานาญการได 

   

 

      เกณฑใหม ว22/2560  ลงวันท่ี 5 กรกฏาคม 2560  เปนดังนี้ 

      ครูผูชวย  2  ป   ครู 5 ป   ครูชํานาญการ  5 ป   ครูชํานาญการพิเศษ 5 ป   

      ครูเชี่ยวชาญ 5 ป จากนั้นจึงขอวิทยฐานะเพื่อเปนครูเชี่ยวชาญพิเศษ  

 

 

  ¡Å‹ÒÇ¤×Í ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ¨ÐÁÕª‹Ç§ÃÐÂÐàÇÅÒª‹Ç§ÅÐ 5 »‚ (¶ŒÒäÁ‹¹Ñº¤ÃÙ¼ÙŒª‹ÇÂ 2 »‚áÃ¡) 
  ÊÁÁµÔÇ‹ÒàÃÒà»š¹¤¹à¡‹§ÁÒ¡æ àÃÔèÁºÃÃ Ø̈à»š¹¤ÃÙ¼ÙŒª‹ÇÂµÍ¹ÍÒÂØ 24 »‚ ¡çºÇ¡ä»ÍÕ¡ 
  2 »‚ + 5 »‚ + 5 »‚ + 5 »‚ + 5 »‚ ¡ç¨ÐÍÒÂØ 46 »‚ Ö̈§ÁÕÊÔ· Ô̧¢ÍÇÔ·Â°Ò¹ÐÊÙ§ÊØ´ 
  ¤×Íä´ŒãÊ‹ÊÒÂÊÐ¾ÒÂ¢Í§¤ÃÙàªÕèÂÇªÒÞ¾ÔàÈÉ ä»ÃÒÇæ 14 »‚ ¡çà¡ÉÕÂ³ÍÒÂØÃÒª¡ÒÃ  

 

 

      นอกจากเร่ืองของระยะเวลาการปฏิบัติหนาทีด่ังกลาวแลวนั้น จะตองพิจารณา 

      ช่ัวโมงการปฏิบัติงานวิทยฐานะเดิม  (ที่ทําอยูกอนขอระดับใหม) 5 ปยอนหลัง 
 

 

    ครูชํานาญการและชํานาญการพิเศษ  

    มีชั่วโมงปฏิบัติงาน แตละปไมนอยกวา 800 ชั่วโมง และ PLC  ไมนอยกวา 50 ชั่วโมง 

 

    ครูเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ 

    มีชั่วโมงปฏิบัติงาน แตละปไมนอยกวา 900 ชั่วโมง และ PLC  ไมนอยกวา 50 ชั่วโมง 

    และ 5 ปยอนหลังตองมีชั่วโมงสอนวิชา สาขา กลุมสาระท่ีเสนอผลงาน 

 

    ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยในชวง 5 ป 

    มีผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีสายงานการสอน 5 ปการศึกษายอนหลัง ติดตอกัน       
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  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี 4  วิทยฐานะ  

  โดยจะไดรับเงินวิทยฐานะดวยเพิ่มจากเงินเดือนประจําท่ีไดรับอยูแลว  ดังนี้ 
 

  ชํานาญการ     ไดเงินวิทยฐานะเดือนละ  3,500  บาท 

  ชํานาญการพิเศษ   ไดรับเงินวิทยฐานะเดือนละ  5,600  บาท 

  เชี่ยวชาญ    ไดรับเงินวิทยฐานะ เดือนละ 9,900  บาท 

  เชี่ยวชาญพิเศษ   ไดรับเงินวิทยฐานะ  13,000  บาท / 15,600 บาท 

   

 การออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. ตาย 

2. พนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ (เกษียณ) 

3. ลาออกจากราชการและไดรับอนุญาตใหลาออกหรือการลาออกมีผลจริง 

*  อยาลืมวาการลาออก ไมไดแปลวา จะไดออกเสมอไป เพราะลาออก ไมใหออก     

   ก็ถือวายังไมไดออก ดังนั้น การลาออกตองมีผลจึงจะถือวาออกจากราชการได 

     *  ผูบังคับบัญชาสามารถยับยั้งการอนุญาตลาออกไดไมเกิน 90 วัน 

4.  ถูกส่ังใหออก 

5.  ถูกส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออก 

6.  ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ   
 

 

การลาบอยครั้ง และ การมาทํางานสายเนืองๆ 

ถาเปนขาราชการในสถานศึกษา ลาเกิน 6 คร้ัง   เรียกวาลาบอยคร้ัง 

ถาเปนขาราชการในสํานักงาน  ลาเกิน 8 คร้ัง   เรียกวาลาบอยคร้ัง 

ถาเปนขาราชการในสถานศึกษา  มาสายเกิน 8 คร้ัง   เรียกวามาสายเนืองๆ 

ถาเปนขาราชการในสํานักงาน   มาสายเกิน 9 คร้ัง  เรียกวามาสายเนืองๆ 
 

 

 

     ¼ÙŒÁÕÊÔ· Ô̧ÊÍººÃÃ Ø̈à¢ŒÒÃÑºÃÒª¡ÒÃà»š¹¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¤ÃÙáÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 
     µŒÍ§ÁÕÍÒÂØ äÁ‹µèíÒ¡Ç‹Ò 18 »‚ ºÃÔºÙÃ³�  ã¹¢³Ð·Õè¼ÙŒÁÕÊÔ· Ô̧¢ÍãºÍ¹ØÞÒµ»ÃÐ¡Íº 
     ÇÔªÒªÕ¾·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµŒÍ§ÁÕÍÒÂØäÁ‹µèíÒ¡Ç‹Ò 20 »‚ ºÃÔºÙÃ³�  
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à¡Ãç´á¹Ç¢ŒÍÊÍº½ƒ¡½¹àÃÔèÁµŒ¹ÍØ‹¹à¤Ã×èÍ§¡‹Í¹¢Öé¹à¹×éÍËÒ¨ÃÔ§¨Ñ§µ‹Í¨Ò¡¹Õé 

 

1.  หากสอบบรรจุไดทานจะเปนขาราชการประเภทใด 

 ก.  ขาราชการครู           ข.   ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 ค.  ขาราชการพลเรือนสามัญ  ง.   ขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

 

2. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับตําแหนงครูผูชวย 

ก.   ฝกงานสองปเรียกวาครูผูชวย  ข.   สองปแรกของการบรรจุไมไดเปนขาราชการ 

ค.  สามารถเปนครูไดทันทีหากสอบได ง.   เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 2 ป 

 

3. ครู มีวิทยฐานะสูงสุด คือขอใด 

ก.   ชํานาญการ    ข.   ชํานาญการพิเศษ 

ค.  เชี่ยวชาญ    ง.   เชี่ยวชาญพิเศษ 

 

4. ขอใดคือคณะกรรมการบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ก.  คุรุสภา    ข.   ก.ค.ศ. 

ค.  สพฐ     ง.   กกศ 

 

5. ขอใดไมเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ก.   หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ข.  ระเบียบวินัยขาราชการครู 

ค.  สิทธิประโยชนและเงินวิทยฐานะ ง.   การแตงตั้ง โยกยาย ขาราชการครูและบุคฯ 

 

6. เง่ือนไขการยายของครูตองรับราชการมาแลวอยางนอยกี่ป 

ก.   1  ป  ข.    2  ป  ค.  3   ป  ง.  4  ป 

 

7. เง่ือนไขการยายของครูขอใดตอไปนี้กลาวถูกตอง 

ก.   ตองรับราชการมาไมนอยกวา 2 ปจึงมีสิทธิขอยายได 

ข.   ตองผานการเปนครูผูชวยกอน 2 ป ก็จะมีสิทธิสามารถขอยายได 

ค.   ตองปฏิบัติหนาท่ีราชการตําแหนงครูไมนอยกวา 2 ปจึงมีสิทธิขอยายได 

ง.   ตองปฏิบัติหนาท่ีราชการตําแหนงครูไมนอยกวา 4 ป จึงมีสิทธิขอยายได 
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8. การประเมินเพื่อผานครูผูชวยเขาสูตําแหนง ครู มีการประเมินอยางไร 

ก.  ประเมินปละ 2 คร้ัง    ข.   ประเมินระยะทุก 3 เดือน 

ค.  ภายใน 2 ป ประเมินตามความเหมาะสม ง.    ประเมิน 8 คร้ังภายใน 1 ป 

 

9.   กรณีท่ีประเมินครูผูชวยไมผาน กรรมการพิจารณาทบทวนคะแนนแลวก็ไมผาน ตอไป 

      จะดําเนินการอยางไรกับครูผูชวยทานนั้น 

ก.  ปลดออกจากราชการ    ข.   ไลออกจากราชการ 

ค.  ใหออกจากราชการภายใน 5 วันทําการ ง.   ใหออกจากราชการทันที 

 

10.   ขอใดไมใชกรณีการขอยายของครูตามเกณฑการยายของ ก.ค.ศ. 

       ก.  ยายกรณีปกต ิ          

       ข.  ยายกรณีจําเปน 

       ค.  ยายกรณีพิเศษ         

       ง.  ยายเพื่อความเหมาะสมและประโยชนของทางราชการ 

 

11.  ขอใดหมายถึงการยายกรณีพิเศษ  

       ก.  ยายเพื่อติดตามคูสมรส   ข.  ยายเพราะเจ็บปวยรายแรง 

       ค.  ยายเพื่อดูแลบิดามารดา   ง.  เปนการยายกรณีพิเศษทุกขอ 

 

12.  ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับการขอยายของขาราชการครู 

      ก.  เขียนยายปละคร้ัง พิจารณาปละคร้ัง 

      ข.  เขียนยายปละคร้ัง พิจารณาปละสองคร้ัง 

      ค.  เขียนยายปละสองคร้ัง พิจารณาปละสองคร้ัง 

      ง.  เขียนยายปละสองคร้ัง พิจารณาไดตามความเหมาะสม 

 

 

เฉลยคําตอบ      1.  ข      2.  ง      3.  ง      4.  ข      5.  ก      6.  ง 

                     7.  ค      8.  ข      9.  ค    10.  ข     11.  ง    12.  ข 
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รูจักกับกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเปนสวนราชการหลักท่ีควบคุมงานดานการศึกษา 
 
 
 

 ¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃ áµ‹à´ÔÁÁÕª×èÍÇ‹Ò ¡ÃÐ·ÃÇ§¸ÃÃÁ¡ÒÃ µÑé§¢Öé¹àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 1 
àÁÉÒÂ¹ ÃÑµ¹â¡ÊÔ¹·Ã�È¡ 111 »‚ ÁÐâÃ§ µÃ§¡Ñº¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª 2435 ã¹ÃÑª¡ÒÅ·Õè õ
¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐ Ø̈Å¨ÍÁà¡ÅŒÒà Œ̈ÒÍÂÙ‹ËÑÇ ¡ÃÐ·ÃÇ§¸ÃÃÁ¡ÒÃã¹ÃÐÂÐáÃ¡ÁÕË¹ŒÒ·Õè Ñ̈´¡ÒÃ
¾ÃÐÈÒÊ¹Ò ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¡ÒÃ¾ÂÒºÒÅáÅÐ¾Ô¾Ô¸ÀÑ³±� ÁÕ¡ÃÁã¹ÊÑ§¡Ñ´ 5 ¡ÃÁ¤×Í ¡ÃÁ¸ÃÃÁ
¡ÒÃ¡ÅÒ§ ¡ÃÁÈÖ¡ÉÒ Ô̧¡ÒÃ ¡ÃÁ¾ÂÒºÒÅ ¡ÃÁ¾Ô¾Ô¸ÀÑ³±� áÅÐ¡ÃÁÊÑ§¦¡ÒÃÕ ÃÇÁÍÒÂØ
¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃã¹»‚ 2561 à·‹Ò¡Ñº 126 »‚  ª×èÍ¢Í§¡ÃÐ·ÃÇ§¹Õé ä´ŒÁÕ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹ª×èÍ
¡ÅÑºä»¡ÅÑºÁÒËÅÒÂ¤ÃÑé§ ´Ñ§¹Õé 

 

ª‹Ç§»‚¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª ª×èÍ¡ÃÐ·ÃÇ§ 
2435 – 2461 ¡ÃÐ·ÃÇ§¸ÃÃÁ¡ÒÃ 
2462 – 2468 ¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ Ô̧¡ÒÃ 
2469 – 2483 ¡ÃÐ·ÃÇ§¸ÃÃÁ¡ÒÃ 
2484 – »̃¨ Ø̈ºÑ¹ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ Ô̧¡ÒÃ 

             µÃÒàÊÁÒ¸ÃÃÁ Ñ̈¡Ã 
 
             à¤Âà»š¹¢ŒÍÊÍº¶ÒÁÇ‹ÒµÃÒ¡ÃÐ·ÃÇ§Ï ¤×ÍµÃÒã´ 

 
¢ŒÍÊÍº¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¤ÃÙ à¤Â¶ÒÁÇ‹Ò  àÊÁÒ 1  ËÁÒÂ¶Ö§ÍÐäÃ 
        µÍº ÃÑ°Á¹µÃÕÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ Ô̧¡ÒÃ 
                                 àÊÁÒ 1 à»š¹ÀÒÉÒÁÑ¡ãªŒã¹Ç§¡ÒÃ¢Í§¢‹ÒÇàÃÕÂ¡á·¹·‹Ò¹ 
        
     

 
 
 
 
 

Ê‹Ç¹àÊÁÒ 2 ¡çËÁÒÂ¶Ö§ ÃÑ°Á¹µÃÕª‹ÇÂÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ Ô̧¡ÒÃ   
áÁŒÃÑ°Á¹µÃÕª‹ÇÂÏ ¨ÐÁÕ 2 ¤¹ ¡çäÁ‹ä´ŒàÃÕÂ¡ àÊÁÒ 2 àÊÁÒ 3 ¹Ð àÃÕÂ¡Ç‹Ò àÊÁÒ 2 ·Ñé§¤Ù‹  
(¤íÒÇ‹Ò àÊÁÒ à»š¹¤íÒÂ‹Íæ«Öè§ÁÒ¨Ò¡µÃÒàÊÁÒ¸ÃÃÁ Ñ̈¡Ã¢Í§¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ Ô̧¡ÒÃ¹Ñè¹àÍ§) 
 
 



мн

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ø̈´à¹Œ¹áÅÐá¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹¹âÂºÒÂ´ŒÒ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ 2 Ê‹Ç¹ 

 
 
 
 
 
  
  ÃÑ°Á¹µÃÕÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃ    ¤×Í  ¹ÒÂá¾·Â�¸ÕÃÐà¡ÕÂÃµÔ  à¨ÃÔÞàÈÃÉ°ÈÔÅ»Š 
  ÃÑ°Á¹µÃÕª‹ÇÂÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃ ¤×Í  ¾ÅàÍ¡ÊØÃàªÉ°�  ªÑÂÇ§È�  
  ÃÑ°Á¹µÃÕª‹ÇÂÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃ ¤×Í  ¹ÒÂá¾·Â�ÍØ´Á  ¤ªÔ¹·Ã 

 
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ÊíÒ¤ÑÞ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃµíÒáË¹‹§áÅÐ¡ÒÃºÑ§¤ÑººÑÞªÒ 

• ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÃÑ°Á¹µÃÕ      ÊÃ 

• ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃ    Ê».È¸ 

• ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃÊÀÒ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ    Ê¡È  บางครัง้ก็เรียก 5 สว่น 

• ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹    Ê¾°  นีว้า่การบริหาร 5 แท่ง 

• ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃÍÒªÕÇÈÖ¡ÉÒ   ÊÍÈ  คือสํานกังานสําคญัซึง่ 

• ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ   Ê¡Í  ได้ขบัเคล่ือนงานหลกั 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ) จํานวน 77 จังหวัด 

สํานักงานศึกษาธิการภาค 18 แหง 

สพฐ. สอศ สกอ สกศ สํานักปลัด 

สํานักงานรัฐมนตรี 

คณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

คณะกรรมการ 
การศึกษาจังหวัด 
(กศจ / อกศจ) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
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¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ Ô̧¡ÒÃ áº‹§Ê‹Ç¹ÃÒª¡ÒÃËÅÑ¡à»š¹ 6 Ê‹Ç¹  (ÃÇÁÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÃÑ°Á¹µÃÕ´ŒÇÂ) 
â¿¡ÑÊà¢ŒÒÁÒ´Ùà©¾ÒÐ¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ Ô̧¡ÒÃ áº‹§¡ÒÃºÃÔËÒÃà»š¹ 5 á·‹§ ÁÕ¼ÙŒºÑ§¤ÑººÑÞªÒ 
 

 

      สํานกังานรัฐมนตรี 
 

    

          สป.ศธ                   สกศ                    สพฐ                  สอศ                   สกอ 

 

         ก็คือ ถาเราทํางานเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงฯ 

 ตองสังกัดแทงใดแทงหนึ่งจากหาสวนนี้  (เพื่อรับเงินเดือนจากสวนนั้นๆ) เชน เปนครูอาชีวะ 

 ก็กินเงินเดือนหรือทํางานในสวนแทงของ สอศ โดยมีผูบังคับบัญชาใหญท่ีสุดชื่อตําแหนงวา 

 เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ยอวา เลขาฯ กอศ)  ถาเปนครูท่ัวๆไป (ครู สพฐ)  

 ก็รับเงินเดือนจากแทง สพฐ  ผูบังคับบัญชาใหญมีชื่อตําแหนงวาเลขาธิการคณะกรรมการ 

 การศึกษาขั้นพื้นฐาน และแทงอื่นๆก็จะมีหนาท่ีหลักของตน เชน สกศ ก็จะทํางานเกี่ยวกับ 

 กฎหมายการศึกษา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา) 

  
 การบริหาร 5 แทง  ยุคปจจุบัน  สํานักงานและผูบังคับบัญชา 
 

 

สํานกังานปลดัฯ ผู้บงัคบับญัชา  คือ    ปลดักระทรวงศกึษาธิการ 

  สป.ศธ.     ¹ÒÂ¡ÒÃØ³  Ê¡ØÅ»ÃÐ´ÔÉ°� 

  สกศ   ผู้บงัคบับญัชา  คือ เลขาธิการสภาการศกึษา 

      ´Ã.ªÑÂ¾Ä¡É�  àÊÃÕÃÑ¡É� 

สพฐ   ผู้บงัคบับญัชา  คือ เลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

                                                              ´Ã.ºØÞÃÑ¡É�   ÂÍ´à¾ªÃ  

สอศ   ผู้บงัคบับญัชา  คือ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

´Ã.ÊØà·¾  ªÔµÂÇ§É�  

    สกอ     ผู้บงัคบับญัชา  คือ เลขาธิการคณะกรรมการการอดุมศกึษา 

´Ã.ÊØÀÑ·Ã  í̈Ò»Ò·Í§  
 

   ปลดักระทรวง                เลขาฯ กกศ                เลขาฯ กพฐ                 เลขาฯ กอศ               เลขาฯ กกอ  
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 ระวังคํายอ  (ซึ่งปรากฏในหนังสือพิมพหรืออะไรบอยๆ ปรากฏตามหัวขอขาวตางๆก็มี) 

  สพฐ  =  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     (ส  เนนกลาวถึง สํานักงาน) 
  กพฐ  =  คณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน             (ก  เนนกลาวถึง คณะกรรมการ)  
 

  อาชีวะ หรือ อุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย)  ก็เหมือนกัน  ส ขึ้นตน คือ สํานักงาน เปล่ียนเปน  
  ก  คือ หมายถึงคณะกรรมการ   สังเกตคําตอไปนี้     สอศ  /  กอศ   :    สกอ /  กกอ  
 
 
        ดร.บุญรักษ  ยอดเพชร  ทานไดเปนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

        ตามชื่อทางการหากจะยอ ตองยอวา  ดร.บุญรักษ  ยอดเพชร  เปน เลขาฯ กพฐ 

        ไมใช  เลขาฯ สพฐ  (แบบนี้ คือ ผิดตามหลักทางการ) แตสวนใหญ ภาษาขาวหรือ 

        พูดๆกันเขามักใช เลขาฯ สพฐ หรือ เลขาธิการ สพฐ เพราะคนท่ัวไปเขาใจงายกวา 

 
 
 

เลขาธิการ กพฐ - ถูกตองตามหลักทางการ  / เลขาธิการ สพฐ – มักนิยมใชพูดหรือเขียนขาว 

เพราะเขาใจงายกวา  ทําใหคนจํานวนมากเขาถึงเนื้อหาขาว หรือตัวคนไดดีกวา ไมงงมากนัก 
 

´Ã.ÊØÀÑ·Ã ¨íÒ»Ò·Í§ ä´Œà»š¹ àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ Ê¡Í áÅŒÇ  (¤ØÁÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ) ¤íÒÂ‹Í äÁ‹à»š¹·Ò§¡ÒÃ 
´Ã.ÊØÀÑ·Ã ¨íÒ»Ò·Í§ ·‹Ò¹à»š¹ àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ ¡¡Í ¹Ð  (¹Õè¤×Í¡ÒÃÂ‹ÍµíÒáË¹‹§ áººà»š¹·Ò§¡ÒÃ) 
 

 
 สังเกตจาก กูเกิ้ล เซิรท ถาเปนขาวจาก obec.go.th เว็บของ สพฐ โดยตรงเขาจะยอทางการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

     สังเกตถาเปนขาวเว็บอื่นๆท่ัวไป จะใช เลขาฯ สพฐ 
   

 
 
 



ä¿Å�·Õèä´ŒÍ‹Ò¹¹Õé à»š¹µÑÇÍÂ‹Ò§Ë¹Ñ§Ê×Í í̈ÒË¹‹ÒÂ¢Í§àÃÒäÁ‹ä´ŒàÃÕÂ§ÅíÒ´ÑºË¹ŒÒµ‹Ò§æ 
ÁÒ¤Ãº ÁÕ¡ÒÃµÑ´·‹Í¹à»š¹·‹Í¹æà¾×èÍãËŒàËç¹ÇÔ Õ̧¡ÒÃà¢ÕÂ¹Ë¹Ñ§Ê×Í ÇÔ Õ̧¡ÒÃ Ñ̈´ÇÒ§ 
¼Ñ§Ë¹ŒÒ ÇÕ Õ̧ãªŒµÑÇÍÑ¡ÉÃá¹Ç·Ò§¡ÒÃÍ Ô̧ºÒÂáÅÐ¡ÒÃà»�´»ÃÐà´ç¹µ‹Ò§æÇ‹Ò¼ÙŒÍ‹Ò¹ 
ÃÙŒÊÖ¡¤ØŒÁ¤‹Ò·Õè¨Ð«×éÍäËÁ à¾ÃÒÐ¡ÒÃ¢ÒÂË¹Ñ§Ê×Í¢Í§¡ÅØ‹Á·íÒË¹Ñ§Ê×Í í̈Ò¹Ç¹äÁ‹¹ŒÍÂ 
¨ÐãªŒÇÔ Õ̧¡ÒÃâ¾Êµ�á¤‹Ë¹ŒÒ¢Í§Ë¹Ñ§Ê×Í (àËç¹á¤‹Ë¹ŒÒ»¡) ËÃ×ÍãËŒ´Ùà¾ÕÂ§ÊÒÃºÑÞ 
â´Â¼ÙŒ«×éÍá·ºäÁ‹ÁÕâÍ¡ÒÊä´ŒàËç¹à¹×éÍËÒáÅÐÇÔ Õ̧¡ÒÃà¢ÕÂ¹ã¹µíÒÃÒ¢ÒÂ¹Ñé¹æÁÒ¡¹Ñ¡ 

 
 

การใชตัวอักษร การเวนชองไฟ ก็มีผลตอการอานทั้งส้ิน 

ผูอานควรไดเห็นอยางนอย 30 หนา เพ่ือดูแนวทางของ 

ตําราวาจะเขากับตัวเองไดไหม เพราะหลายคนบนมาวา 

โอนเงินซื้อหนังสือเปนพันๆ ซื้อไปก็ไมไดอาน เพราะเปน 

การคัดลอกเอากฎหมายมาใหอาน (อานไมรูเรื่อง) หรือก็ 

แคการกอบปเอารูปภาพจากเว็บตางๆมาแปะทําหนังสือ 

เรื่องเหลานี้มีผลตอขีดความสามารถในการอานทั้งนั้นนะ 

เราจึงใหคุณมีโอกาสเห็น และพิจารณาตัดสินใจซื้อดวย 

การไดอานตัวอยางไมตํ่ากวา 35 หนา ของหนังสือที่ขาย 

 
 

Ë¹Ñ§Ê×ÍáÅÐµíÒÃÒÇÔªÒ¡ÒÃ¢Í§àÃÒ·Õè¢ÒÂ¹ÕéµÑé§ã¨·íÒÁÒ¡æ 
·íÒ Œ́ÇÂËÑÇã¨ ·íÒ Œ́ÇÂ¤ÇÒÁÃÙŒ ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ÃÐ Ñ́ºÊÙ§ã¹ 
áÇ´Ç§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒä·Â¨ÃÔ§æ ·íÒ Œ́ÇÂ¤ÇÒÁÈÃÑ·¸ÒËÇÑ§ã¨ 
Ç‹Ò¨Ðª‹ÇÂãËŒ¤¹Í‹Ò¹à¡Ô´¤ÇÒÁÃÙŒ¨ÃÔ§æ áÅÐÊÍºä Œ́¨ÃÔ§æ 
äÁ‹ãª‹¡ÒÃ·íÒË¹Ñ§Ê×ÍÁÒà¾ÕÂ§ÊÑ¡æá¤‹¨ÐÁÕ¢ÒÂáÅŒÇâ¾Êµ� 
¢ÒÂË¹Ñ§Ê×Í äÁ‹ãª‹àª‹¹¹Ñé¹ Ë¹Ñ§Ê×ÍàÃÒ Ö̈§¡‹ÍãËŒà¡Ô´ÊÔè§·Õè 
àÃÕÂ¡Ç‹Òà»š¹¤ÇÒÁÁËÑÈ¨ÃÃÂ� »ÃÐ·Ñºã¨ ä Œ́¤ÇÒÁÃÙŒÁÒ¡ 

 
 

 
สถาบันสงเสริมอุดมศึกษาและขาราชการไทย 



ทานนี้ไดอานมาแลวแทบทกุเลม เพิ่งมาเจอของเราภายหลัง มาอานของเราก็ทึ่ง 
แลวยอมรับเลมนี้มากที่สุด จากนั้นก็หาทางมาติวกับเราใหได ปจจุบันบรรจุแลว 
และบรรจุดวยการสอบไดที่ 1 ดวย ลองมาดูวา เขากลาวไวอยางไรในผลงานเรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        หลังจากผลสอบออกก็คือ 
 
 
 
 
        หนังสือเราเปนสวนชวยให 
        สอบไดที่ 1 (รูสึกยินดีดวย) 
 

 

เหลานี้คือตัวอยางบางสวนเทานั้น นี่ไมใชการโฆษณา เปนเพียงการบอกขอมูล 
เพราะหากไมบอกอะไรเลย ก็คงเกินไปเนาะ อยูดีๆมาขายของ ไมบอกไมกลาว 
บอกวาดีๆ ซ้ือเลยๆ ของเราดี โดยไมมีอะไรบงชี้นัยผลงานเลย นั่นคงไมถูกตอง 
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                       กระทรวงศึกษาธิการ 
                                  

                        สํานกังานรัฐมนตรี 

    
 

           ส.ปลดัฯ         สกศ             สพฐ             สอศ            สกอ 
 

                               

    สช     ก.ค.ศ.    กศน     - การศกึษาพเิศษ    อาชีวะ     มหาลยั 

         - โรงเรียนทัว่ไป       เทคนิค  

 
 
 
  ¨Ò¡¡ÒÃÍ¸ÔºÒÂ¡‹Í¹Ë¹ŒÒ¹Õé à¾×èÍãËŒÁÍ§ÀÒ¾ÃÇÁáÅÐº·ºÒ·¢Í§Ê‹Ç¹µ‹Ò§æä´Œà¢ŒÒã¨µÒÁ¼Ñ§¹Õé 
  ã¤ÃºÑ§¤ÑººÑÞªÒã¤Ã ÍÐäÃÍÂÙ‹µÃ§äË¹ ¤Çº¤ØÁ´ÙáÅÊ‹Ç¹ã´ ¡‹Í¹¨Ð·íÒ¡ÒÃàµÃÕÂÁÊÍºÍ×è¹æ 
  
 ช้ีแจงเพ่ิมเติม  :  เร่ืองของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  ก็คลายๆโรงเรียนเทศบาล 
คือไมไดอยูในการดูแลหรือควบคุมโดยตรงของกระทรวงศึกษาธิการ  เขาบริหารจัดการในแบบ 
ทองถิ่นมีผูบังคับบัญชาหลัก คือ ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  โรงเรียน กทม หลายแหงจึงยัง 
ไมไดขึ้นตรงในกระทรวงศึกษาธิการ หรือ รัฐมนตรี หรือทานหาแทง ไมสามารถมาส่ังไดนั่นเอง 
 
 ดังนั้น ในกรุงเทพมหานครจึงมีโรงเรียนกลุมใหญสามส่ีกลุม ไดแก โรงเรียนสังกัด สพฐ 
โรงเรียนสังกัด กทม   โรงเรียนอาชีวะ เทคนิค เทคโนตางๆ   โรงเรียนเอกชนตางๆ ซึ่งก็อาจมี 
ประเภทอื่นๆอีก แตเราพูดถึงเฉพาะกลุมนี้ท่ีพบเห็นไดท่ัวไปจํานวนมากมายในเขตกรุงเทพฯ 
 
 

    ¤ÃÙ Ê¾° ¡ç¨ÐÃÑºà§Ô¹à´×Í¹áÅÐÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ¨Ò¡ Ê¾°  ·íÒ§Ò¹â´ÂµÃ§¡Ñº È¸. 
    ¤ÃÙ ¡·Á ¡ç¨ÐÃÑºà§Ô¹à´×Í¹áÅÐÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ¨Ò¡ ¡·Á  ·íÒ§Ò¹â´ÂµÃ§¡Ñº ¡·Á 
    ¤ÃÙ ÍÒªÕÇÐ ¡çÃÑºà§Ô¹à´×Í¹áÅÐÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ¨Ò¡ ÊÍÈ  ·íÒ§Ò¹â´ÂµÃ§¡Ñº È¸. 
    ÍÑ¹¹ÕéËÁÒÂ¶Ö§ ÍÒªÕÇÐ·ÕèÊÑ§¡Ñ´ È¸. ¹Ð Ê‹Ç¹ÍÒªÕÇÐáººàÍ¡ª¹ ¡ç¤ÅŒÒÂæ¤ÃÙàÍ¡ª¹ 
    ¤ÃÙàÍ¡ª¹ ¡çÃÑºà§Ô¹à´×Í¹áÅÐÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ¨Ò¡àÍ¡ª¹  ½Ò¡ãËŒ Ê».È¸. ª‹ÇÂàËÅ×Í ´ÙáÅ 
      

     ศธ. = กระทรวงศึกษาธิการ    สป.ศธ. = สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 

âÃ§àÃÕÂ¹ 
à·ÈºÒÅ 

âÃ§àÃÕÂ¹ 
¡·Á 

âÃ§àÃÕÂ¹ 
µª´ 
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                      บทบาทของสํานักงานปลดักระทรวง 

 
มาตรา 23   สํานักงานปลัดกระทรวง มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับราชการประจําท่ัวไปของ 

กระทรวง  และราชการท่ีคณะรัฐมนตรีมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัด
กระทรวงโดยเฉพาะ รวมท้ังกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในกระทรวงให
เปนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง  

 

 

 
Í¸ÔºÒÂÀÒÉÒ§‹ÒÂæãËŒà¢ŒÒã¨ ¤×Í ÍÐäÃ·Õè¹Ö¡äÁ‹ÍÍ¡ ºÍ¡äÁ‹¶Ù¡ äÁ‹ÃÙŒÇ‹Ò¤ÇÃ¨ÐàÍÒä»äÇŒ
ÊÑ§¡Ñ´äË¹ ¡ÃÁäË¹ ¡çâÂ¹ÁÒá»ÐäÇŒ·ÕèÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´ ãËŒ»ÅÑ´·íÒ ÍÐäÃ»ÃÐÁÒ³¹Ñé¹ 
áµ‹ÅÐÊ‹Ç¹ÍÕ¡ 4 á·‹§ ÊÑ§à¡µÇ‹Ò¨ÐÁÕË¹ŒÒ·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍºªÑ´ÍÂÙ‹ áµ‹ Ê».È¸. µŒÍ§ä´ŒËÁ´  
¹Õèä§¶Ö§ºÍ¡Ç‹Ò »ÅÑ´Ï ¨ÐµŒÍ§à¡‹§ÁÒ¡æ ·íÒä´Œ·Ø¡ÍÂ‹Ò§ ÃÙŒ·Ø¡àÃ×èÍ§¢Í§¡ÃÐ·ÃÇ§Ï¹Ñè¹àÍ§ 
´Ñ§¹Ñé¹ àÇÅÒ·ÕèÁÕ¢‹ÒÇÇ‹Ò ·‹Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§Ï ÍÍ¡ÁÒá¶Å§ ËÃ×ÍÍÍ¡ÁÒ¾Ù´àÃ×èÍ§ã´ãËŒÃÙŒ 
äÇŒàÅÂÇ‹Ò¹Ñè¹àÃ×èÍ§ÊíÒ¤ÑÞÍÂ‹Ò§¨ÃÔ§¨Ñ§áÅŒÇ à¾ÃÒÐà»š¹¼ÙŒãËÞ‹ÃÐ´Ñº¹ÕéÍÍ¡ÁÒãËŒ¢‹ÒÇ¢ŒÍÁÙÅ 

 
 
 

 
ถาสมมติเราถามกันเลนๆวา กระทรวงศึกษาธิการ ใครเกงท่ีสุด ใครรูเร่ือง เขาใจงานมากท่ีสุด 

ตามหลักการแลวก็ตองตอบวารัฐมนตรีวาการกระทรวงฯ เกงท่ีสุด เพราะถือเปนนายใหญท่ีสุด  

แตจริงๆแลว คนท่ีเกงท่ีสุด คือ ปลัดกระทรวง  เพราะวาทานรัฐมนตรี กับ รัฐมนตรีชวย 2 คน 

เปนขาราชการการเมือง (เปนใครก็ได ซึ่งไดรับแตงตัง้มาจากคณะรัฐมนตรี หรือฝายบริหารให 

มาเปนรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีชวยฯ) เพียงแค คุณสมบัติไมขัดกับท่ีกฎหมายระบุไวเทานั้นเอง 

ตอใหไมเกง ไมรูเร่ือง ไมเขาใจอะไรเลย อยูดีๆ โผลมาจากไหน ถาเขาแตงตั้งใหเปนรัฐมนตรีก็ 

คือ มาเปนไดเลย มาคุมกระทรวงฯ กําหนดนโยบาย วางแผนอะไรใหญท่ีสุดไดเลย ตามนั้นนะ 
 

 

 

   áµ‹¤¹·Õè¨Ðà»š¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ä´Œ µŒÍ§äµ‹àµŒÒÁÒ¨Ò¡¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ»ÃÐ¨íÒÃÐ´ÑºÅ‹Ò§æ áÅŒÇÊÐÊÁ 
   »ÃÐÊº¡ÒÃ³� Í§¤�¤ÇÒÁÃÙŒ ÊÍºäÅ‹ÃÐ´Ñºà»š¹ËÑÇË¹ŒÒ¡Í§ ËÑÇË¹ŒÒÊ‹Ç¹¨¹à»š¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃÏ 
   á·‹§ã´á·‹§Ë¹Öè§ áÅŒÇÃÑºà¡ÕÂÃµÔÊÙ§ÊØ´ã¹ªÕÇÔµ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§Ï ¤×Íà»š¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§Ï 
   ã¹·Ò§»¯ÔºÑµÔ »ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§Ï à¡‹§·ÕèÊØ´ ·Ò§¡®ËÁÒÂ »ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§Ï ÃÍ§¨Ò¡ÃÑ°Á¹µÃÕ 
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อธิบายเพ่ิมเติม เคลียรความสงสัย  (อานมาถึงตรงนี้มีใครบางคนแอบสงสัยอะไรอยูใชไหม) 
 
สงสัยวา ถาปลัดฯ เปนรองแคคนเดียว  แลวรัฐมนตรีชวย หรือ รองผูวาฯ  รองนายกเทศมนตรี   
รองนายก อบจ  รองนายก อบต ละ ทานพวกนั้น เขาไมไดใหญกวาปลัด เหรอ  เอะ ยังไงกัน?    
 

ตัวอยางเชน 
 

 
               รัฐมนตรี           ผูวาราชการจังหวัด 

รัฐมนตรีชวย         รัฐมนตรีชวย            รองผูวาฯ     รองผูวาฯ 

    ปลัดกระทรวง              ปลัดจังหวัด 

 

 

    นายกเทศมนตรี       นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

รองนายกฯ                รองนายกฯ                    รองนายก อบจ            รองนายก อบจ 

             ปลัดเทศบาล           ปลัด อบจ 

 
 
ตอบใหเลยวา  ไมครับ  ทานเหลานั้น ตามกฎหมายหรือตามหลักการแลว ไมไดใหญกวาปลัดฯ 

หรือส่ังปลัดได  เพราะทานพวกนั้น กฎหมายระบุไวให เปนเพียง ผูชวยส่ังปฏิบัติราชการตามท่ี 

(คนใหญท่ีสุด) ส่ังงานหรือมอบหมายงาน  เชน ใหมีรองผูวาราชการจังหวัดเปนผูชวยส่ังปฏิบัติ 

ราชการตามท่ีผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย เปนตน  [ นี่คือขอความตามกฎหมายกําหนดไว ]   

ตามระเบียบบริหารราชการแผนดิน เขาระบุให ปลัดฯ นั้นๆ เปนรองแคคนๆเดียวซึ่งใหญท่ีสุด 

 
ในกระทรวงฯ ศึกษาธิการ การบริหารหาแทง คือ ผูบริหารท้ังหาทานนี้ เขาถือวาใหมีศักดิ์ศรี 
หรือระดับเทากันนะครับ แตเบ้ืองตนใหรูคราวๆเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีความสําคัญของปลัดฯ  

 

    
 

                ส.ปลดัฯ                   สกศ                    สพฐ                  สอศ                   สกอ 
 

 

 

 

การุณ  สกลุประดิษฐ์     ชยัพฤกษ์  เสรีรักษ์       บญุรักษ์  ยอดเพชร       สเุทพ  ชิตยวงษ์        สภุทัร  จําปาทอง 



21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ขอสอบขาราชการมักหลอกถาม  ใครเปนผูบังคับบัญชาขาราชการในกระทรวงฯ รองจาก  
   รัฐมนตรีวาการกระทรวงฯ  เฉลย อยางชัดเจน ในกฎหมายระบุไว ตอบ  ปลัดกระทรวงฯ   
   ใครเปนผูบังคับบัญชาขาราชการในจังหวัด รองจากผูวาราชการจังหวัด ตอบ ปลัดจังหวัด 
   ใครเปนผูบังคับบัญชาพนักงานในเทศบาลรองจาก นายกเทศมนตรี  ตอบ ปลัดเทศบาล 
 
  เขาถามเชนนี้เพ่ือจะวางกับดักขอสอบ  ใหคนไปตอบ  รองนายกเทศมนตรี  รองผูวาฯ  
  หรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง  อะไรทํานองนั้น  กฎหมายระบุไว  ตอบ ปลัดตางๆ 
 
 
 ÊÑ§à¡µ¡ÒÃºÃÔËÒÃÃÐºº¹Õé â´ÂÀÒ¾ÃÇÁ¼ÙŒºÃÔËÒÃÊÙ§ÊØ´¢Í§¡ÃÐ·ÃÇ§Ï¨Ðáµ‹§µÑé§ÃÍ§ÏÁÒ 
ª‹ÇÂ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃ ¤×Í·‹Ò¹áµ‹§µÑé§ã¤Ã¡çä´ŒÁÒà»š¹ÃÍ§Ï ¢Í§·‹Ò¹ (â´ÂäÁ‹¢Ñ´µ‹Í¡®ËÁÒÂ¹Ñé¹æ) 
¨ÃÔ§æ äÁ‹à¡‹§ äÁ‹ÃÙŒàÃ×èÍ§§Ò¹¡çÁÒà»š¹ä´Œ ËÃ×Í¢Í§à·ÈºÒÅàÍ§ ¤¹·Õèà»š¹ÃÍ§¹ÒÂ¡à·ÈÁ¹µÃÕ à»š¹ 
¤¹·Õè¹ÒÂ¡à·ÈÁ¹µÃÕáµ‹§µÑé§ÁÒà»š¹ÃÍ§Ï (¤×Í ÍÒ¨µÑé§ÀÃÃÂÒµ¹àÍ§ ÞÒµÔÁÔµÃ ·ÕèäÁ‹ä´Œà»š¹§Ò¹ 
¨ÃÔ§æÁÒà»š¹¡çä´Œ µÃÒº·ÕèäÁ‹¢Ñ´µ‹Í¤Ø³ÊÁºÑµÔáÅÐ¡®ËÁÒÂºÑÞÞÑµÔäÇŒ) àª‹¹à´ÕÂÇ¡Ñ¹ ¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡ÒÃ 
¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã ¡çÁÕáººá¹Ç·Ò§à´ÕÂÇ¡Ñ¹ ¤×Í ÃÍ§¼ÙŒÇ‹ÒÏ ãËŒ¼ÙŒÇ‹Òáµ‹§µÑé§ÁÒª‹ÇÂ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃ  
à»š¹àËÁ×Í¹ÃÍ§¹ÒÂ¡à·ÈÁ¹µÃÕ ¤×Í ÍÒ¨äÁ‹ä´Œà¡‹§ äÁ‹ÃÙŒàÃ×èÍ§§Ò¹¨ÃÔ§æ áÅÐäÁ‹ä´Œà»š¹¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ 
 
 
 

    พวกทานรองฯ ดังกลาวไมไดเปนขาราชการ ซึ่งไตเตาสรางผลงานมาแบบเกงๆ  

   หมายถึง ทานรองบริหารฯ เหลานี้ ซึ่งมีท่ีมาจากการแตงตั้งมาจากผูบริหารสูงสุดนั่นเอง 

   ไมนับรวมตําแหนง รองฯ บางตําแหนง ท่ีพวกเขาสอบไตเตาขึ้นมาปกติ เชน รองอธิบดี 

   หรือรองผูอํานวยการโรงเรียน  รองผูอํานวยการเขต เปนตน (แยกแยะประเด็นดวยนะ) 

   ตําแหนงรอง มีสองแบบหลักๆ รองท่ีมาจากผูใหญท่ีสุดแตงตั้งมาชวยงานดังท่ีอธิบายไป 

   กับรองฯท่ีเขาไดสอบหรือเล่ือนขั้นมาตามโมเดลปกติ ไตเตามาจนไดมารับตําแหนงรองฯ  
 
 
 
 

 

      àÃÒ¡íÒÅÑ§¡Å‹ÒÇ¶Ö§ÃÍ§¹ÒÂ¡à·ÈÁ¹µÃÕ ÃÍ§¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡ÒÃ¡ÃØ§à·¾Ï ·Õèä´ŒÃÑºáµ‹§µÑé§ÁÒ 
¾Ç¡·‹Ò¹äÁ‹ä´Œà»š¹¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ ´Ñ§¹Ñé¹ ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃâ´Â·ÑèÇä»¨ÐÂÔ¹´ÕàµçÁã¨ËÃ×Í¾ÃŒÍÁÃÑº¤íÒÊÑè§¨Ò¡ 
ÃÍ§ÏäËÁ áÅÐ¡ÒÃ·ÕèÍÒ¨äÁ‹ä´Œà¡‹§¨ÃÔ§æ ¨ÐÊÑè§§Ò¹¢ŒÒÃÒª¡ÒÃµ‹Ò§æ ä´Œ´Õ¨ÃÔ§äËÁ ¹Õèä§ à¢ÒàÅÂãËŒ 
·‹Ò¹ÃÍ§Ïµ‹Ò§æ·Õèä´ŒªÕéá¨§ä» à»š¹à¾ÕÂ§¼ÙŒª‹ÇÂ»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃ äÁ‹ä´ŒãËŒ¤ØÁ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃä´Œ àË¹×Í¡Ç‹Ò 
»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§Ï ËÃ×Í»ÅÑ´à·ÈºÒÅ ËÃ×Í»ÅÑ´ Íº¨ ËÃ×Í »ÅÑ´¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã¹Ñè¹àÍ§  
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 ย่ิงถาโฟกัสมาท่ีเร่ืองของกระทรวงศึกษาธิการ ย่ิงชัดเจนวาปลัดกระทรวงฯ นี่แหละคือ 
ขาราชการท่ีเกงท่ีสุดแลวในงานทางดานการศึกษา (ใหศึกษาเร่ืองขาราชการพลเรือนสามัญกับ 
ขาราชการการเมืองวาแตกตางกันอยางไร จะเขาใจไดดี ในอีกไมกี่หนาถัดจากนี้ไป)  
 
 โดยในสายงาน ปลัดกระทรวง ถือเปนขาราชการระดับสูงท่ีตองเกงท่ีสุด คุมไดทุกอยาง 
ในกระทรวงศึกษาธิการ มีการบริหารหาแทง ท้ัง 5 ทานนั้น เขาใหระดับเปน ซี 11 ระดับสูงสุด 
ในขั้นซีของขาราชการ (ตอนนี้ ณ ปจจุบันนี้ เขาเลิกระบบซีไปแลวนะครับ ชี้แจงใหเขาใจกอน) 
แตวาการพูดขั้นซี จะอธิบายการบริหารไดเขาใจงายกวา แมกระท่ังขาวจากรัฐมนตรีหรือผูใหญ 
ในกระทรวงฯ เวลาแถลงชี้แจงอะไร เขาก็พูดขั้นซี เปรียบเทียบเชนกัน (แมระบบซีนี้จะเลิกใช) 
เชน ท่ีเขาไดแถลงเร่ือง ศึกษาธิการภาค วา แตงตั้ง ซี 10 ซี 9 เพิ่มมากี่คนๆ เปนตน ก็วากันไป 
เพราะการเทียบซีในการอธิบายโครงสรางบริหารจะทําใหเขาใจงายกวา วาใครเหนือกวาใครใน 
สายงานราชการ ใครสําคัญระดับใดนั่นเอง  ซี 11 ตองเหนือกวา ซี 10 และ 9 8 7 ตามลําดับ 
 
 

 
    ¡ÒÃºÃÔËÒÃ 5 á·‹§ à·ÕÂºÈÑ¡´ÔìÈÃÕ ´Õ¡ÃÕà·‹Ò¡Ñ¹ à¾ÃÒÐ¶×ÍÇ‹Ò ·Ñé§ËŒÒ·‹Ò¹  
         ÃÐ´Ñº«Õ 11 (¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ·ÑèÇä» ¤¹¸ÃÃÁ´ÒáººàÃÒæ ÊÍºä´ŒãËÁ‹¶ŒÒà·ÕÂº 
         «ÕÊÁÑÂ¡‹Í¹¨Ðà»š¹ÃÐ´Ñº«Õ 3)  3 – 4 – 5 – 6 – 7 äÅ‹ä»àµÔºâµã¹§Ò¹ 
         ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃä» ¨¹ÊØ´·ŒÒÂ ÊØ´ÂÍ´¨º¡Ñ¹·ÕèÃÐ´Ñº «Õ 11 �̈Ð ¤×ÍÃÐ´ÑºÊÙ§ÊØ´ 
 
 
 

ปจจุบันตําแหนง ปลัดกระทรวงฯ เรียกวา ตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง 
 
 
 

¢ŒÍÊÍº·Õèà¤Â¶ÒÁ 
¢ŒÍã´à»š¹¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¾ÅàÃ×Í¹ÊÒÁÑÞµíÒáË¹‹§ÊÙ§·ÕèÊØ´ã¹¡ÃÐ·ÃÇ§ 
¡. ÃÑ°Á¹µÃÕÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§   ¢.  »ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ 
¤.  ÃÑ°Á¹µÃÕª‹ÇÂÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§  §.  Í Ô̧º´Õ 
 

à©ÅÂ »ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§  Ê‹Ç¹·‹Ò¹ÃÑ°Á¹µÃÕ ¡ÑºÃÑ°Á¹µÃÕª‹ÇÂÇ‹Ò¡ÒÃÏ 
      à»š¹¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¡ÒÃàÁ×Í§ äÁ‹ãª‹¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¾ÅàÃ×Í¹ÊÒÁÑÞ·ÑèÇä» 
 
 

 
   



44 

 

 

 

 

 
      รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของกระทรวงศึกษาการ ตั้งแตเร่ิมรัฐบาลพลเอกประยุทธ 
      ณ ชวงป 2557 เมื่อพลเอกประยุทธ  จันทรโอชา ไดเปนนายกฯใหม รูปแบบเปนดังนี้  

  ตอนนั้น รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ยังเปน พลเรือเอกณรงค  พิพัฒนาศัย 
 

                                           
         สํานกังานรัฐมนตรี 

    
 

                ส.ปลดัฯ                   สกศ                    สพฐ                  สอศ                   สกอ 
 

                             

           ก.ค.ศ.      

 
ชวงตนป 2558 มีการตั้งทีมชวยสนับสนุนการศึกษามาหนึ่งทีม  คือ  ซุปเปอรบอรดการศึกษา 

 

 

ช่ือเตม็ “คณะกรรมการนโยบายและพฒันาการศึกษา” 

โดยประธานของคณะกรรมการชุดนี้คือนายกรัฐมนตรีเองเลย 
 
 

 

¢ŒÍÊÍº¨ÃÔ§·Õèà¤ÂÍÍ¡ ¡ç¶ÒÁÍÂ‹Ò§§‹ÒÂàÅÂ ã¤Ãà»š¹»ÃÐ¸Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃªØ´¹Õé ÂÑ§µÍº¡Ñ¹äÁ‹ä´Œ 
¤¹ÁÒ¡ÁÒÂ¡ç¾ÅÒ´ä»µÍºÃÑ°Á¹µÃÕÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§Ï ¡Ñ¹«Ð ¹‹ÒàÊÕÂ´ÒÂá·¹ ¢ŒÍÁÙÅäÁ‹ä´ŒÂÒ¡ 

 

 

               อํานาจหนาที่  เสนอแนะนโยบาย แนวทางการขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษา  

การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตามนโยบายรัฐบาล และแนวทางการขับเคล่ือน

ยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมท้ังใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับมาตร -

การและแนวทางการตัดสินใจในเชิงรุก เพื่อใหการขับเคล่ือนงานตามนโยบายรัฐบาล และแผน 

พัฒนาฯ บังเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 

 

     กํากับดูแล ติดตาม และบูรณาการประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับ

การดําเนินนโยบายและการดําเนินงานพัฒนาการศึกษา เพื่อใหการขับเคล่ือนการพัฒนา

ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู มีความสอดคลองกันอยางเปนระบบ เปนเอกภาพ

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

 



47 

 

 

 

 
 
 
   

                 องค์การมหาชนในกระทรวงศึกษาธิการ 

 
                                       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ 

    
 

                ส.ปลดัฯ           สกศ              สพฐ               สอศ              สกอ 
 

                             

           ก.ค.ศ.   

          

 
 
 
 

   รูจักกับองคการมหาชน ในกระทรวงศึกษาธิการ ทุกกระทรวงก็มีองคการมหาชนท่ีเกี่ยวของ 
   ในลักษณะนี้  กระทรวงศึกษาธิการ มีองคการมหาชนท่ีสําคัญๆซึ่งเกี่ยวของกับครู อาทิเชน 
  

ÊÁÈ           Ê·È         ÊÊÇ·           Ê¡Ê¤          ¤ØÃØÊÀÒ      
 
à¡Ãḉ ¤ÇÒÁÃÙŒ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  (โรงเรียนดังมากๆ อยูในเรทอันดับ 1 – 2 

ของประเทศ)  จัดตั้งตาม พ.ร.บ. องคการมหาชน  ดังนั้น โรงเรียนนี้ถือวาเปนองคการมหาชน  
 
องคการมหาชน คือ สวนราชการท่ีตั้งขึ้นมาเฉพาะตามกฎหมายพิเศษท่ีตองการสภาพ

คลองของตนเอง บริหารไดเอง ไมไดขึ้นตรงตอสวนราชการใด สามารถมีคณะกรรมการบริหาร 

อธิบายใหเขาใจ คือจริงๆแลวบรรดาเจาหนาท่ี หรือพนักงาน หรือคนทํางานในองคการมหาชน 

ไมไดเปนลูกนองของรัฐมนตรีฯ หรือ ท้ังหาทาน (บริหารหาแทงนั่นเอง) คือ อยูเฉยๆปกติทาน 

จะไปส่ังการ ไปจะดําเนินการอะไรกับการทํางานขององคการมหาชน ไมได อะไรประมาณนั้น 

 
 จึงมีทีมบริหารของเขาเองในแตละสวน คอยทํางานสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการตาม
บาทบาทหนาท่ีของแตละแหงนั่นเอง อยูปกติรัฐมนตรีและผูบริหารระดับสูง ไมไดไปรูเร่ืองการ 
ประชุมอะไรของพวกองคการมหาชน (ถาอยากทําหรืออยากรู ก็จะใช ม.44 ส่ังเพื่อเขาไปดูแล) 
ดูรายละเอียด การใช ม.44 กับองคการมหาชนไดในหนาถัดๆไป 
 
 

คุรุสภา 

สกสค 

สทศ 

สมศ สสวท 
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เกร็ดความรู้สําหรับคนสอบงานด้านการศึกษา 

 
 

¤ØÃØÊÀÒ à»š¹ÊÀÒ¤ÃÙáÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 
 

Ê¡Ê¤ ¤×Í  ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃáÅÐÊÇÑÊ´ÔÀÒ¾¤ÃÙáÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã  
            ·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 
 

ÊÁÈ  ¤×Í   ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÃÑºÃÍ§ÁÒµÃ°Ò¹áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ (Í§¤�¡ÒÃÁËÒª¹) 
 

Ê·È  ¤×Í   Ê¶ÒºÑ¹·´ÊÍº·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáË‹§ªÒµÔ  (Í§¤�¡ÒÃÁËÒª¹) 
 

ÊÊÇ· ¤×Í   Ê¶ÒºÑ¹Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÊÍ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ 
              
          
         คุรุสภา  กับ  สกสค  มีเร่ืองของการทุจริตกันภายในมากมาย เขาเลยใช ม.44  ส่ังให 
คณะกรรมการสองชุดนี้ พนตําแหนงและใหทีมบริหารระดับสูงของกระทรวงฯ เขาไปนั่งแทน 
ดังนั้น ภาษาพูดกันก็คือ สกสค และ คุรุสภา อยูในการจัดการ (ควบคุม) ของกระทรวงแลวจะ 
ตั้งแตเดือนเมษายน 2558  ดังนั้น ประธาน 2 หนวยนี้ ปจจุบัน คือรัฐมนตรีวาการกระทรวงฯ 
 
 
         สมศ  โดนท่ีอดีตทาน ผอ. สมศ  ถูก ม.44 ส่ังใหระงับการปฏิบัติหนาท่ีตั้งแตวันท่ี 16 
พฤษภาคม 2559  จากนั้นในวันท่ี 13 ธันวาคม 2559 ส่ังใหทานพนจากตําแหนงผูอํานวยการ  
สมศ ไปโดยไมมีความผิด แลวใหสรรหาผูอื่นมาเปนผูอํานวยการ สมศ แทนตามสมควรตอไป 
 

 
        ขอสอบเกี่ยวกบัองคการมหาชน ก็มีออกอยูพอสมควร เชน 
  
¢ŒÍã´µ‹Íä»¹Õé áµ¡µ‹Ò§¨Ò¡¾Ç¡     1. Ê·È    2.  ÊÁÈ    3.  Ê¾°     4.  ¤ØÃØÊÀÒ 
¨§ã¨ËÅÍ¡ãËŒµÍº ¤ØÃØÊÀÒ «Öè§ä´Œ¼Å µÍº¼Ô´¡Ñ¹ËÅÒÂ¤¹ µŒÍ§µÍº Ê¾° à¾ÃÒÐÇ‹Òà»š¹ 
Ê‹Ç¹ÃÒª¡ÒÃÃÐ´Ñº¡ÃÁ ã¹¡ÃÐ·ÃÇ§Ï áµ‹·ÕèàËÅ×ÍÍÕ¡ÊÒÁµÑÇàÅ×Í¡¹Ñé¹à»š¹Í§¤�¡ÒÃÁËÒª¹ 
ºÒ§·Õ¡ç¶ÒÁ¢ŒÍã´µ‹Íä»¹Õéà»š¹Í§¤�¡ÒÃÁËÒª¹ / ¶ÒÁ ¤ØÃØÊÀÒ ÁÕÊ¶Ò¹Ðà»š¹ÍÐäÃ à»š¹µŒ¹ 
    
 
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj2gfLa8bbRAhXHvo8KHfbRBRAQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.onesqa.or.th%2Fth%2F&usg=AFQjCNF4mtMunzO8Gc4Ti2OI1PKrrRel0g&sig2=xOeJ_p0k8H-3ZXOe8NvFmQ
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4_(%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5
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แนวข้อสอบครูผู้ช่วยส่วนการบริหารกระทรวงศึกษาธิการ 

 
1.     ข้อใดไม่ใช่ส่วนบริหาร 5 แท่ง ในกระทรวงศกึษาธิการ 

         ก.    สํานกังานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ข.    สํานกังานปลดักระทรวงฯ 

         ค.    สํานกังานคณะกรรมการอาชีวศกึษา ง.    สํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา 

 

2.     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการคนปัจจบุนัคือ 

         ก.    นพ.ธีระเกียรต ิ เจริญเศรษฐศิลป์  ข.    พลเอกดาว์พงษ์   รัตนสวุรรณ 

         ค.    รศ.นพ. กําจร    ตติยกวี   ง.    นายการุณ    สกลุประดิษฐ์ 

 

3.     ปลดักระทรวงศกึษาธิการ คนปัจจบุนัคือ 

         ก.    พลเอกประยทุธ์   จนัทร์โอชา  ข.    ดร.ชยัพฤกษ์  เสรีรักษ์ 

         ค.    รศ.นพ. กําจร    ตติยกวี   ง.    นายการุณ    สกลุประดิษฐ์ 

 

4.    ท่านใด ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

       ก.  นพ.ธีระเกียรติ   เจริญเศรษฐศิลป์  ข.   ดร. บญุรักษ์  ยอดเพชร 

       ค.  นายการุณ  สกลุประดิษฐ์   ง.   ดร. ชยัพฤกษ์ เสรีรักษ์ 

 

5.    ท่านใด ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการสภาการศกึษา 

       ก.  ดร. ชยัพฤกษ์ เสรีรักษ์   ข.   ดร. กมล  รอดคล้าย 

       ค.  นายการุณ  สกลุประดิษฐ์   ง.   ดร.บญุรักษ์  ยอดเพชร 

 

6.   องค์คณะบคุคลใด ทําหน้าท่ีบริหารงานบคุคลในกระทรวงศกึษาธิการ 

      ก.   ก.ค.ศ.  ข.   กศจ.                   ค.   อกศจ  ง.    กพฐ 

    

7.   คณะกรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษามีจํานวนก่ีคน 

     ก.    14   คน           ข.   20   คน       ค.    29   คน  ง.   31   คน 
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36.   ข้อใดต่อไปนีก้ล่าวถกูต้องเก่ียวกบัการกําหนดนโยบายขบัเคล่ือนงานด้านการศกึษา 

  ก.    ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจของประชาชนและความเหมาะสมกบัสภาพสงัคม 

          ข.    ขึน้อยู่กบัยทุธศาสตร์ชาติและบคุคลผู้ ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ 

  ค.    ขึน้อยู่กบัหลกัสตูรการสอน รวมถึงพระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติกําหนดไว้ 

          ง.    ขึน้อยู่กบัแนวทางการบริหารงานของนายกรัฐมนตรี และรัฐบาลชดุนัน้ๆกําหนด 

 

37.    “เสมา 1”   หมายถึงบคุคลใด 

         ก.  นพ.ธีระเกียรติ   เจริญเศรษฐศิลป์  ข.   พลเอกสรุเชษฐ์   ชยัวงศ์ 

 ค.  หม่อมหลวงปนดัดา   ดิศกลุ   ง.   นายการุณ  สกลุประดิษฐ์ 

 

38.    ผู้บงัคบับญัชาข้าราชการและบลุลากรในสํานกังานรัฐมนตรีฯ คือข้อใด 

         ก.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ   ข.   เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 ค.  เลขานกุารรัฐมนตรี    ง.   เลขาธิการ ก.ค.ศ. 

 

39.   บคุคลใดต่อไปนี ้ไม่ได้เป็นข้าราชการการเมือง 

 ก.   หม่อมหลวงปริยดา  ดิศกลุ   ข.   หม่อมหลวงปนดัดา  ดิศกลุ  

         ค.   พลเอกสรุะเชษฐ์   ชยัวงศ์   ง.   นายพนิิจศกัดิ์    สวุรรณรังค์  

 

40.   ข้อใดกล่าวไม่ถกูต้องเก่ียวกบัการบริหารงานในกระทรวงศกึษาธิการ 

 ก.   มีรัฐมนตรีช่วยฯ  2 คน   ข.   มี ก.ค.ศ. บริหารงานบคุคล  

         ค.   สมศ  เป็นส่วนราชการในกระทรวงฯ ง.   กศน  สงักดัสํานกังานปลดัฯ  

 

 

เฉลยแนวข้อสอบ 
 

1 ก 2 ก 3 ง 4 ข 5 ก 6 ก 7 ก 8 ค 9 ก 10 ค 
11 ข 12 ข 13 ง 14 ก 15 ข 16 ค 17 ง 18 ข 19 ก 20 ค 
21 ก 22 ง 23 ก 24 ข 25 ค 26 ก 27 ข 28 ก 29 ข 30 ง 
31 ก 32 ข 33 ข 34 ก 35 ง 36 ข 37 ก 38 ค 39 ง 40 ค 
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มีการปรับปรุง 3 ฉบับ ไดแก 
1. พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ประกาศใช  19  สิงหาคม 2542 
2. พรบ.การศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 2)พ.ศ. 2545 ประกาศใช 19 ธันวาคม 2545 
3. พรบ.การศึกษาแหงชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2553) ประกาศใช 22 กรกฎาคม2553 

 
 

สรุปสาระสําคัญ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ เปนกฎหมายแมบททางการศึกษา มี 9 หมวด       
1 บทเฉพาะกาล  78 มาตรา สรุปประเด็นสําคัญ ดังนี้  
 หมวดท่ี 1 บทท่ัวไป 
 หมวดท่ี 2 สิทธิและหนาท่ีทางการศึกษา 
 หมวดท่ี 3 ระบบการศึกษา 
 หมวดท่ี 4 แนวการจัดการศึกษา 
 หมวดท่ี 5 การบริหารและการจัดการศึกษา 
 หมวดท่ี 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 หมวดท่ี 7 ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
 หมวดท่ี 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
 หมวดท่ี 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 บทเฉพาะกาล 
 
 
 
 

    ความหมายของคําศัพทที่สําคัญ 
 

การศึกษา หมายความวา กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม 
 

 การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หมายถึง การศึกษาระดับกอนอุดมศึกษา 
 

 การศึกษาตลอดชีวิต หมายความวา การศึกษาท่ีเกิดจากการผสมผสานระหวาง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อใหสามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
 

สถานศึกษา หมายความวา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนยการเรียน วิทยาลัย 
สถาบัน มหาวิทยาลัย หนวยงานการศึกษาหรือหนวยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชน ท่ีมีอํานาจ
หนาท่ีหรือมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา  
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มาตรฐานการศึกษา หมายความวา ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพท่ีพึง

ประสงคและมาตรฐานท่ีตองการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแหง  
 

 การประกันคุณภาพภายใน หมายความวา การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษา
นั้นเอง หรือ โดยหนวยงานตนสังกัดท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลสถานศึกษานั้น (สพฐ) 
  

การประกันคุณภาพภายนอก หมายความวา การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดย สมศ.หรือบุคคลท่ี สมศ.รับรอง   
 
  
 

    ผูสอน หมายความวา ครูและคณาจารยในสถานศึกษาระดับตางๆ 
    ครู หมายความวา บุคลากรวิชาชีพซึ่งทําหนาท่ีหลักทางดานการเรียนการสอนและ 

       การสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน 
    คณาจารย หมายความวา บุคลากรซึ่งทําหนาท่ีหลักทางดานการสอนและการวิจัย 

       ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชน 
 
 
 

ผูบริหารสถานศึกษา หมายความวา บุคลากรวิชาชีพท่ีรับผิดชอบการบริหาร
สถานศึกษาแตละแหง ท้ังของรัฐและเอกชน 
  

ผูบริหารการศึกษา หมายความวา บุคลากรวิชาชีพ*ท่ีรับผิดชอบการบริหารการศึกษา
นอกสถานศึกษาตั้งแตระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาขึ้นไป 

 

บุคลากรทางการศึกษา หมายความวา ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา รวมท้ัง
ผูสนับสนุนการศึกษาซึ่งเปนผูทําหนาท่ีใหบริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษาตางๆ 

 

กระทรวง หมายความวา กระทรวงศึกษาธิการ 
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

*** หมายเหตุ***   * ครู *  ไมใชบุคลากรทางการศึกษา  
 
 

เพราะถาจัดใหครูเปนบุคลากรทางการศึกษาดวยคงใชชื่อวา พ.ร.บ. บุคลากรทางการศึกษา    
แบบรวบกันทีเดียว คงไมแยกเปน พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ความมุงหมาย ตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ (เกง ดี มีสุข) 
 
ËÅÑ¡¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÁÕ 3 »ÃÐ¡ÒÃ 

1. à»š¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµÅÍ´ªÕÇÔµÊíÒËÃÑº»ÃÐªÒª¹ 
2. ãËŒÊÑ§¤ÁÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 
3. ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÊÒÃÐáÅÐ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒãËŒà»š¹ä»ÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§ 

 
 
         ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับ 

 

- การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

- รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และ

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  

- มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาต ิ

รวมท้ังสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย 

และความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

- มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง  

- มีความริเร่ิมสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 

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

 
 

สิทธิและหนาที ่   บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 
12 ป ท่ีรัฐตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย / การจัดการศึกษาสําหรับ
คนพิการใหจัดตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการโดยไมเสียคาใชจาย  
 
 
บิดา มารดา หรือผูปกครอง  มีหนาท่ีจัดใหบุตรหรือบุคคลซึ่งอยูในความดูแล ไดรับการศึกษา 

                                   ภาคบังคับตามกฎหมาย  
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1. การศึกษา หมายถึง ขอใด 
    ก.  กระบวนการจัดการเรียนการสอน                  
    ข.  กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงาม 
    ค.  กระบวนการพัฒนาความรูใหกับประชาชน                
    ง.  กระบวนการเรียนการสอนและสงเสริมพัฒนา 
 
2. ขอใดไมจัดเปนบุคลากรวิชาชีพ 
    ก. ครู                        ข. ผูบริหารสถานศึกษา 
    ค. ผูบริหารการศึกษา     ง. อาจารยมหาวิทยาลัย 
 
3. ขอใดไมใชบุคลากรทางการศึกษา 
   ก.  ครู            
   ข.  ผูอํานวยการสถานศึกษา 
   ค.  ผูอํานวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   ง.   ศึกษานิเทศ 
 
4.  สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษารูปแบบใดได 
   ก.  จัดไดเฉพาะการศึกษาในระบบ 
   ข.  จัดไดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเทานั้น 
   ค.  จัดใหครบทุกรูปแบบของระบบการศึกษา 
   ง.  จัดไดหลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสม 
 
5.  สวนราชการใดไมมีองคคณะบุคคลหรือ 
    คณะกรรมการในกระทรวงศึกษาธิการ 

ก. สํานักงานปลัดกระทรวง 
ข. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
ค. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ง. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

6.  การศึกษาแบงออกเปนกี่รูปแบบ 
   ก.  2  รูปแบบ                 
   ข.  3  รูปแบบ 
   ค.  4  รูปแบบ                  
   ง.   5  รูปแบบ 
 
7. การศึกษาภาคบังคับกี่ป 
    ก. 6 ป             ข. 9 ป 
    ค. 12 ป           ง. 15 ป  
 
8. การขั้นศึกษาขั้นพื้นฐานกี่ป 
    ก. ไมนอยกวา 6 ป 
    ข. ไมนอยกวา 9 ป 
    ค. ไมนอยกวา 12 ป                      
    ง.  ไมนอยกวา 15 ป 
 
9. ขอใดไมใชรูปแบบการศึกษา 
   ก.  การศึกษาในระบบ                          
   ข.  การศึกษานอกระบบ 
   ค.  การศึกษาตามอัธยาศัย 
   ง.  การศึกษาตลอดชีวิต 
 
10. เด็กไทยตองเขารับการศึกษา 
     ภาคบังคับเมื่อไร 
  ก.  เมื่ออายุยางเขาปท่ี 7 
  ข.  เมื่อเด็กมีความพรอม 
  ค.  เมื่อเร่ิมเขาชั้นอนุบาล 
  ง.  เมื่ออายุถึงวัยเรียนรูได 

 

à©ÅÂ   1.  ¢   2. §   3. ¡    4. §    5. ¡   6. ¢   7. ¢   8. ¤   9. §   10. ¡ 
 
 

แนวขอสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
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11. กฎหมายฉบับใดเปนกฎหมายแมบททางการศึกษาของประเทศไทย 
 ก. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
 ข. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ค. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 ง. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
12. การแกไขพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ คร้ังท่ี 3 มีสาเหตุจากขอใด 
 ก. การแยกงานดานศิลปะ วัฒนธรรมไปจัดตั้งกระทรวงวัฒนธรรม 
 ข. การยุบรวมเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 ค. การแยกเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 ง. การปรับปรุงและเปล่ียนแปลงหลักสูตรการศึกษารองรับประชาคมอาเซียน 
 
13. ขอใดไมใชรูปแบบของการจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
    ก. การศึกษาในระบบ   ข. การศึกษานอกระบบ 
    ค. การศึกษาตามอัธยาศัย  ง. การศึกษาตลอดชีวิต 
 
14. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับระบบการศึกษาในประเทศไทย 
 ก. การศึกษาภาคบังคับจํานวน 9 ป 
 ข. การศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวน 12 ป 
 ค. จบการศึกษาภาคบังคับคือชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  
 ง. จบการศึกษาขั้นพื้นฐานคือชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
 
15. เด็กชายแดงเกิด วันท่ี 1 มกราคม 2550 จะเขารับการศึกษาภาคบังคับปใด 
 ก. พ.ศ. 2556  ข. พ.ศ. 2557   ค. พ.ศ. 2558  ง. พ.ศ. 2559 
 
16.  เด็กหญิงดาว เกิดวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2550  เขาจะสําเร็จการศึกษาภาคบังคับปใด 
 ก. พ.ศ. 2557  ข. พ.ศ. 2562  ค. พ.ศ. 2563  ง. พ.ศ. 2566 

 
17. การศึกษาท่ีมีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา      
     และระยะเวลาในการจัดการศึกษา คือขอใด 
    ก. Formal Education   ข. Informal Education  
    ค. non-Formal Education  ง. Long-life  Education  
 
à©ÅÂ   11. ¡      12. ¤      13. §     14. ¢      15. ¢     16. §     17. ¤  
 



ผลงานที่ทํามาแตละอยางไดรับการตอบรับเชิงบวกแบบทวมทนเชนนี้ ขอบพระคุณทุกทาน 
 
 
 

 ไมวานวัตกรรมออนไลน 
การติวเอาความรูแบบสด 
การขายหนังสือมาใหอาน 

การทําไฟลงานมาใหศึกษา 
ทุกอยางไดรับการตอบรับ 
ลักษณะดังกลาวนี้ทวมทน 

 
 
 
    ส่ิงที่เราพยายามนําเสนอ 
    คือบอกวาหนังสือที่ทํามา 
    เพ่ือขายใหนั้นเปนหนังสือ 
    ทรงคุณคาและทําดีมากๆ 
    ละเอียดในประเด็นตางๆ 
    อยากใหทุกคนไดอานดีๆ 
    เพ่ือเตรียมสอบครูผูชวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            อยูดีๆคือโพสตขึ้นบนเฟสตัวเอง พรั่งพรูแบบนี้   
ไมใชหนามาดวยนะครับ แบบวาออกมาจากใจ 
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ความหมายของวินัย 
 

 วินัย ( Discipline ) หมายถึง เคร่ืองควบคุมพฤติกรรมของคน 
 วินัย หมายถึง  ระเบียบ แบบแผนและขอบังคับ  ขอปฏิบัติ 
 วินัย หมายถึง กฎเกณฑ ขอบังคับ หรือแบบแผนความประพฤติท่ีควบคุมพฤติกรรม

ของคนในองคกรใหเปนไปในแนวทางท่ีพึงประสงค 
 
 

วินัยขาราชการครู ขอบัญญัติท่ีกําหนดเปนขอหามและขอปฏิบัติตามหมวด 6       
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
 
 
 

   การรักษาวินัย  
 

การรักษาวินัย หมายถึง การท่ีขาราชการปฏิบัติตามขอกําหนดทางวินัย ตามท่ี
กฎหมายบัญญัติอยางเครงครัด ระมัดระวัง ดูแล ปองกัน ไมฝาฝนหรือหลีกเล่ียง หากพบวามี
การกระทําผิดผูบังคับบัญชาตองดําเนินการทางวินัยทันที เพื่อมิใหเปนเย่ียงอยางแกผูอื่น การ
รักษาวินัยท่ีดีนั้นนอกจากเกิดจากตัวขาราชการเองท่ีจะตองเรียนรู สํานึกและตระหนักใน
หนาท่ีแลว ผูบังคับบัญชาก็จะตองทําตัวเปนแบบอยางท่ีดี ดูแล สงเสริมและพัฒนาให
ขาราชการมีวินัยดวย 

 
 
     ความสําคัญของวินัยที่มีตอการศึกษา 
  

เปาหมายท่ีแทจริงในการสงเสริมใหครูมีวินัยนั้นมิใชอยูท่ีครู แตอยูท่ีตัวนักเรียน 
กลาวคือ ถาครูมีวินัยความมีวินัยของครูจะสงผลไปถึงนักเรียนดวย เชน ครูจะตั้งใจอบรมส่ัง
สอนนักเรียนอยางเต็มกําลังความสามารถ จะประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกนักเรียน จะชัก
นําใหเรียนรู ส่ิงตาง ๆ ไดอยางเต็มท่ี โดยเฉพาะอยางย่ิงในทางจิตวิทยาถือวาวัยเด็กเปนวัยท่ี
สามารถจดจําและเลียนแบบพฤติกรรมของผูท่ีใกลชิด และผูท่ีตนเคารพนับถือ หากเด็กท่ีไดครู
มีระเบียบวินัย เด็กก็จะลอกเลียนพฤติกรรมท่ีดีของครู ซึ่งอาจจะทําใหเปนเด็กท่ีมีระเบียบวินัย
เชนเดียวกับครูดวย ซึ่งนั่นยอมหมายถึงความสําเร็จในการจัดการศึกษาของชาติ แตหากไม
สามารถสงเสริมใหครูเปนผูมีวินัยไดแลว การจัดการศึกษาจะบรรลุเปาหมายท่ีวางไวยอมเปน
ส่ิงท่ีเปนไปไดยาก 

วินัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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การรองทุกข 
หมายถึง ผูถูกกระทบสิทธิหรือไมไดรับความเปนธรรมจากคําส่ังของฝายปกครอง หรือ 

คับของใจจากการกระทําของผูบังคับบัญชา ใชสิทธิรองทุกขขอความเปนธรรม ขอใหเพิกถอน
คําส่ังหรือทบทวนการกระทําของฝายปกครองหรือของผูบังคับบัญชา 

 
ผูถูกส่ังใหออกจากราชการมีสิทธิรองทุกขตอ ก.ค.ศ. และผูซึ่งตนเห็นวาตนไมไดรับ

ความเปนธรรม หรือมีความคับของใจเนื่องจากการกระทําของผูบังคับบัญชา หรือ กรณีถูกตั้ง
กรรมการสอบสวน มีสิทธิรองทุกขตอ กศจ. หรือ  อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แลวแต
กรณี ภายใน 30 วัน 
 

ผูมีสิทธิรองทุกข ไดแก ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เหตุท่ีจะรองทุกข 
(1) ถูกส่ังใหออกจากราชการ 
(2) ถูกส่ังพักราชการ 
(3) ถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน 
(4) ไมไดรับความเปนธรรม หรือคับของใจจากการกระทําของผูบังคับบัญชา 
(5) ถูกตั้งกรรมการสอบสวน 

 
การฟองรอง 
 ขาราชการผูใดดําเนินการอุทธรณตอ ก.ค.ศ. แลวไมเปนผล และเห็นวาไมไดรับความ
เปนธรรม สามารถใชสิทธ์ิย่ืนฟองรองตอศาลปกครองได ถามติศาลปกครองเปนเชนใด ใหยึด
ตามคําตัดสินของศาล 
 
 
มาดูทบทวนกรณีนาสนใจใดบางท่ีพระราชบัญญัติไดกําหนดใหเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

-   จงใจไมปฏิบัติตามระเบียบ นโยบาย แนวทางการปฏิบัติของราชการ หรือประมาท เลินเลอ 

    เพิกเฉยไมปฏิบัติหนาท่ีตางๆแลวสงผลกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการอยางรายแรง 

    ถือวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 

-   จงใจไมปฏิบัติตามระเบียบ นโยบาย แนวทางการปฏิบัติของราชการ หรือประมาท เลินเลอ 

   เพิกเฉยไมปฏิบัติหนาท่ีตางๆหรือไมระมัดระวังรักษาผลประโยชนของทางราชการแลวสงผล    

     กอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการอยางรายแรง ถือวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
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 เกร็ดความรูเก่ียวกับวินัยขาราชการ 

 

  “ขาราชการดื่มสุรา มึนเมา ครองสติไมไดเสมอๆ หลังเวลาราชการถือเปนความผิดวินัยไหม”  

   นี่ก็เปนอีกหนึ่งคําถามท่ีปรากฏการอธิบายผิด บนเพจติววิทยากรครูท่ีเราเคยยกตัวอยางไป 

   บอกวานอกเวลาราชการ ไมผิดวินัย ซึ่งเปนการอธิบายแบบขาดความรู เพราะจริงๆ มันผิด 

 

 

    ¤ÇÒÁà»š¹¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ ¶×Íà»š¹ÈÑ¡´ÔìáÅÐÈÃÕ â´ÂÁÕÊ¶Ò¹ÀÒ¾µÅÍ´ 24 ªÑèÇâÁ§  
 

         การท่ีประเทศชาติ ใชเงินภาษีของรัฐมาจางเปนคาเงินเดือน คาสวัสดิการขาราชการ

เขาถือวาจางตลอด 24 ชั่วโมง ไมใชวา เลิกเวลาราชการแลว เราไมไดเปนขาราชการ จะมา

เปนอีกที ตอน 8.30 น. ของวันถัดไป แบบนั้น ไมใชเชนนั้น  

 
         ขอสังเกต   

 กรณีท่ีเราเจ็บปวย เชน ไสติ่งจะแตก เจ็บปวดมาก ตอนเท่ียงคืนกวา รีบพารถ พาอะไร

สงถึงโรงพยาบาลฉุกเฉิน ราวๆใกลตีหนึ่ง หมอวินิจฉัยแลววาจะตองผาตัดดวน เราผาไดเลยนะ 

และเบิกคารักษาพยาบาลได โดยไมตองบอกหมอวา  “หมอขา อยาเพิ่งผาหนูตอนนี้ไดไหมคะ 

นี่มันตี 1 ไมใชเวลาราชการเดี๋ยวหนูเบิกไมได เอาไวไปผาตอน 8.30 น. นะคะ” 
 

 

เห็นไหมวา ความเปนขาราชการคุมครองกันตลอด 24 ชั่วโมง ไมวาเราจะหัวแตก 

สีขางหัก ไหปลารากระเทือน คลอดกอนกําหนด เวลาใดๆ ตีหนึ่ง ตีสาม นอกเวลา 

ราชการ เราก็สามารถเบิกได อะไรไดตามระบบราชการ ไมไดจํากัดเฉพาะในเวลา 

 
 

        áÁŒ¡ÃÐ·Ñè§¡ÒÃàÊÕÂªÕÇÔµ´ŒÇÂ ¶Ö§ä»µÒÂµÍ¹à·ÕèÂ§¤×¹¡çÂÑ§ä´ŒÍÐäÃæ µÒÁÊÔ· Ô̧¢Í§
¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¾‹ÍáÁ‹ ¤Ù‹ÊÁÃÊ ËÃ×ÍÅÙ¡æ ¡çÂÑ§ä´ŒÃÑºÊÔ· Ô̧µÒÁà§×èÍ¹ä¢µ‹Ò§æ äÁ‹ í̈Ò¡Ñ´á¤‹àÇÅÒ 
ÃÒª¡ÒÃ àª‹¹à´ÕÂÇ¡Ñ¹ ¡Ã³Õà¡ÕèÂÇ¡ÑºàÃ×èÍ§ÇÔ¹ÑÂáÅÐ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒÇÔ¹ÑÂ ËÒ¡äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶àÍÒ¼Ô´ 
·Ò§ÇÔ¹ÑÂä´ŒàËµØà¾ÃÒÐà»š¹¡ÒÃ·íÒ¼Ô´¹Í¡àÇÅÒÃÒª¡ÒÃ ¶×ÍÇ‹ÒäÁ‹¼Ô´ÇÔ¹ÑÂ¹Ñé¹ ¡ç¤§¨Ð·íÒãËŒ
¢ŒÒÃÒª¡ÒÃä·ÂËÁ´ÈÑ¡´ÔìÈÃÕáÅÐäÁ‹ÁÕÍÐäÃÁÒ¤Çº¤ØÁä´ŒàÅÂ   
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¾Ö§µÃÐË¹Ñ¡µÒÁà§×èÍ¹ä¢áÅÐ¡Ã³ÕµÑÇÍÂ‹Ò§µ‹Íä»¹Õé 
â´Â»¡µÔáÅŒÇ Ê‹Ç¹ãËÞ‹ à¢Ò¡çäÁ‹ä´Œ·íÒ¼Ô´ã¹àÇÅÒÃÒª¡ÒÃ¡Ñ¹¹Ð àª‹¹  

 
 
 
 

“หัวหนาคะ หนู เปนชู มีความสัมพันธทางเพศ กับบุคคลอื่นท่ีไมใชสามีหนูก็จริงนะ 
แตหนูทํากันตอนหาทุมนะคะ ไมไดไปมีอะไรกันในเวลาราชการ หัวหนาจะมาเอาผิด 
ทางวินัยขาราชการกับหนูไมได เพราะไมใชเวลาราชการนะ ยังไมเคยมีอะไรกับชูใน 
เวลาคะ”  ผางงงง  ---  หัวหนาบอก  เออ จริงดวย ไมไดทําผิดในเวลาราชการนี่นา 

 
“ผอ. ครับ ผมคัดลอกผลงานวิชาการของเพื่อน เพื่อทําวิทยฐานะของตัวเองก็จริงอยู 
แตผมไมเคยลอกในเวลาราชการนะครับ ทุกคร้ังท่ีผมลอก ก็จะใชเวลาชวงส่ีทุมจนถึง 
ไมเกินตีสองของทุกคืน ก็ไมเคยลอกในเวลาราชการเลย เอาผิดวินัยผมไมไดนะครับ” 

 
เห็นตัวอยางแลวนึกภาพออกหรือยัง ความผิดสวนใหญ นอกเวลาราชการทั้งนั้น 

เอาผิดทางวินัยไดตลอด ปลดออก ไลออก  ตัดเงินเดือน อะไรก็วาไปตามเงือ่นไข 

 

 

เมาสุรา ครองสติไมได ก็เชนกัน  แมเปนเร่ืองท่ีทํานอกเวลาราชการแลว 
สามารถเอาผิดทางวินัยขาราชการไดตามแตเหตุอันสมควรแกการลงโทษ 
โดยในกรม หรือสวนราชการตางๆ ก็มีการลงโทษผูผิดวินัยกรณีดังกลาวนี้ 
นับพัน นับหมื่นกรณีแลวชวงตลอดท่ีผานมา (รวมกันท้ังประเทศ) กรณีท่ี 
เขาลงโทษ มักจะเปนการลงโทษ ตัดเงินเดือนเสียเปนสวนใหญ โดยจริงๆ 
สามารถลงโทษอยางอื่นก็ได แตเทาท่ีเห็นภาพรวม เขาใชวิธีตัดเงินเดือน 

 
 

        โดยปกติแลว หากเปนการเมาสุรา ครองสติไมได นอกเวลาราชการ 

สวนใหญจะใหเปนความผิดไมรายแรง มีการลงโทษจะโดนวินัยไมรายแรง 

อันไดแก  ภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือน  ลดเงินเดือน / ลดขั้นเงินเดือน นั่นเอง 
 

ลงโทษจริงในบางกรม ของบางกระทรวง ตัดเงินเดือน 10 %  เปนเวลา 4 เดือน ก็มีบอยคร้ัง 
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 แตถาเปนการเมาสุราในขณะปฏิบัติงานหรือในเวลาราชการ เขาจะใหเปนความผิดวินัย

รายแรง ลงโทษไดแก ปลดออกหรืออาจไลออกไดเลย แลวแตความผิดในขณะนั้น หรือแลวแต

กรณีวาหนักหนาสาหัสกันปานใด 

 

 

ขยายความและเกร็ดความรูเร่ืองเมาสุรา ครองสติไมได  หมายถึงอะไร 

 

        หลายคนอาจนึกภาพคนเมามาย แบบท่ีคนท่ัวไปคงพอจะนึกออก (คนเมา) แตจริงๆแลว 

ในกรณีวินิจฉัยวินัย เขาดูจากพฤติกรรมกรณีตางๆท่ีเขาขายการไมมีสติ หรือไมรูจักยับย้ังชั่งใจ 

แลวลงโทษตามความประพฤติท่ีสามารถเห็นไดชัดเจนอันแสดงออกมา  

 

 เชน กรณีจริงตอไปนี้ เปนตัวอยางของขาราชการกรมตางๆท่ีทําผิดจริง 

- เมาไมรูเร่ือง ไปกอดและหอมแกมภรรยาชาวบานเขา (โดนตัดเงินเดือน 10 %) 

- เมามาย เร่ิมเกงท่ีสุดในจักรวาล ทาตอย ทาตีชาวบานไปเร่ือย (โดนตัด 5 %) 

- เมาเหลา ชี้หนาดาผูบังคับบัญชา พูดจาหยาบคาย ไมรูเร่ือง (โดนตัดเงินเดือน) 

- เมากล่ินเหลาหึ่ง เดินโซซัด โซเซ ไปตรงทาง ดูเสียผูเสียคน (นี่ก็ตัดเงินเดือน) 

- เมาแลวรวย ไลแจกเงินเขาไปเร่ือย เอาเงินใหคนนั้น คนนี้  (คุมสติไมไดแลว) 

- เมาแลวพูดจาเพอเจอ ตอบไมไดวาตนเปนใคร ชื่ออะไร พูดไปเร่ือยเปอยเลย 

- เมาแลวเกงภาษา คุยกับหมารูเร่ือง ไปคุยกับหมาขางถนน (เส่ือมเสียเกียรติ) 

 

เหลานี้เปนกรณีตัวอยางท่ีเกิดขึ้นจริงกับขาราชการ โดยใชพิจารณาวาเปนการครองสติ

ไมได แลวพิจารณาลงโทษกันตามท่ีควร ตามแตเหตุ ปจจัยและพฤติกรรมหรือการเส่ือมเสียท่ี

เกิดขึ้นวามากนอยกันปานใด (แตสวนใหญเขาจะใชวิธีตัดเงินเดือน) 

 
 

  ¡Ã³ÕµÑÇÍÂ‹Ò§¢ŒÍÊÍº 
  ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¤ÃÙáÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒàÁÒ¤ÃÍ§ÊµÔäÁ‹ä´Œ 
  ËÅÑ§àÇÅÒÃÒª¡ÒÃ¨Ð¶Ù¡Å§â·É·Ò§ÇÔ¹ÑÂÊ¶Ò¹ã´ 

¡.   µÑ¡àµ×Í¹  ¢.  »Å´ÍÍ¡ 

¤.   µÑ´à§Ô¹à´×Í¹  §.  äÅ‹ÍÍ¡ 

à©ÅÂ  ¤. 
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อุนเครื่องขอสอบจริง ทบทวน ท่ีเคยออกเก่ียวกับวินัยขาราชการ 

 

1. ¡ÒÃ·Õè¨ÐãËŒ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¤ÃÙÁÕÇÔ¹ÑÂ ¤ÇÃµŒÍ§¡ÒÃ¡ÃÐ·íÒÊÔè§ã´à»š¹»ÃÐ¡ÒÃÊíÒ¤ÑÞ 
   ¡. à¾ÔèÁâ·Éá¡‹¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ  
   ¢. ¾Ñ²¹ÒÃÐ´Ñº Ô̈µã¨¢Í§¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¤ÃÙ 
   ¤. Ñ̈´ÍºÃÁ¤ÃÙÊÁèíÒàÊÁÍáÅÐµÔ´µÒÁ  
   §. ¾Ñ²¹Ò¡®ËÁÒÂáÅÐÃÐàºÕÂº»¯ÔºÑµÔ¢Í§¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¤ÃÙ 
 
2. ÊÔè§ã´à»š¹»̃¨ Ñ̈Â·Õè¨Ðª‹ÇÂÊ‹§àÊÃÔÁãËŒÃÒª¡ÒÃ¤ÃÙÇÔ¹ÑÂ·Õè´Õ 
   ¡. à§Ô¹à´×Í¹            ¢. ¤ÇÒÁÊíÒ¹Ö¡ã¹Ë¹ŒÒ·ÕèáÅÐ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº   
   ¤. ¡ÒÃÂ¡Â‹Í§          §. ¡ÒÃ»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨ã¹Ë¹ŒÒ·Õè¡ÒÃ§Ò¹áÅÐªÕÇÔµ¤ÃÍº¤ÃÑÇ 
 
3. ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹ÁÔãËŒ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¡ÃÐ·íÒ¼Ô´·Õè¹‹Ò¨Ðä´Œ¼Å´Õ·ÕèÊØ´¤ÇÃ»¯ÔºÑµÔÍÂ‹Ò§äÃ 
  ¡.  ÃÑ°µŒÍ§ Ñ̈´ÃÐºººÃÔËÒÃãËŒà»š¹¸ÃÃÁ  
  ¢.  ãËŒÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃá¡‹¢ŒÒÃÒª¡ÒÃÍÂ‹ÒãËŒà´×Í´ÃŒÍ¹ 
  ¤.  ¢ Ñ̈´àËµØ·Õè¡‹ÍãËŒà¡Ô´¡ÒÃ¡ÃÐ·íÒ¼Ô´ÇÔ¹ÑÂ¢Í§¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ 
  §.  »ÃÑºÃÐ´Ñºà§Ô¹à´×Í¹¢Í§¢ŒÒÃÒª¡ÒÃãËŒàËÁÒÐÊÁ¡Ñº¤‹Ò¤ÃÍ§ªÕ¾ 
 
4.  ¢ŒÍã´ÁÔãª‹¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃŒÒ§áÅÐ¾Ñ²¹Ò¢Í§¼ÙŒºÑ§¤ÑººÑÞªÒ·Õèª‹ÇÂãËŒ¼ÙŒãµŒºÑ§¤ÑººÑÞªÒÁÕÇÔ¹ÑÂ 
    ¡. ¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ ¾Ñ²¹Ò´ŒÒ¹ÇÔ¹ÑÂ       ¢. ¡ÒÃ»ÃÐ¡ÒÈà¡ÕÂÃµÔ¤Ø³ãËŒ¼ÙŒãµŒºÑ§¤ÑººÑÞªÒ 
    ¤. ¡ÒÃÊÃŒÒ§¢ÇÑÞáÅÐ¡íÒÅÑ§ã¨          §.  ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµ¹à»š¹áººÍÂ‹Ò§·Õè´Õ 
 
5.  ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¤ÃÙ»¯ÔºÑµÔËÃ×ÍÅÐàÇŒ¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔË¹ŒÒ·ÕèÃÒª¡ÒÃâ´ÂÁÔªÍºà¾×èÍãËŒµ¹àÍ§ËÃ×Í  
    ¼ÙŒÍ×è¹ä´Œ»ÃÐâÂª¹�·ÕèÁÔ¤ÇÃ¨Ðä´Œà»š¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµµ‹ÍË¹ŒÒ·ÕèÃÒª¡ÒÃ¶×Íà»š¹¤ÇÒÁ¼Ô´Ê¶Ò¹ã´ 
    ¡. µÑ´à§Ô¹à´×Í¹                        ¢. Å´¢Ñé¹à§Ô¹à´×Í¹ 
    ¤. à»š¹¤ÇÒÁ¼Ô´ÇÔ¹ÑÂÍÂ‹Ò§ÃŒÒÂáÃ§      §. Ç‹Ò¡Å‹ÒÇµÑ¡àµ×Í¹ÅÐ·íÒ·Ñ³±�º¹ 
 
 
เฉลย    1.  ข     2.  ข    3.  ค     4.  ข    5.  ค      
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6.  ¢ŒÍã´à»š¹¤ÇÒÁ¼Ô´ÇÔ¹ÑÂäÁ‹ÃŒÒÂáÃ§¢Í§¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¤ÃÙáÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 
    ¡.  ÃÒÂ§Ò¹¢ŒÍÁÙÅà·ç¨µ‹ÍºÑ§¤ÑººÑÞªÒ 
    ¢.  à¢ŒÒÃ‹ÇÁÊÁÑ¤Ãà»š¹ÊÁÒªÔ¡¾ÃÃ¡ÒÃàÁ×Í§ 
    ¤.  ´ÙËÁÔè¹àËÂÕÂ´ËÂÒÁ»ÃÐªÒª¹¼ÙŒÁÒµÔ´µ‹ÍÃÒª¡ÒÃ 
    §.  ä´ŒÃÑºâ·É í̈Ò¤Ø¡â´ÂÈÒÅµÑ´ÊÔ¹¤´ÕÍÒÞÒáÅÐäÁ‹ãª‹â·É°Ò¹»ÃÐÁÒ·ËÃ×ÍÅËØâ·É 
 
7. ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¢Ò´ÃÒª¡ÒÃµÔ´µ‹Í¡Ñ¹¤ÃÒÇà´ÕÂÇà¡Ô¹ 15 ÇÑ¹ â´ÂäÁ‹ÁÕàËµØ¼ÅÍÑ¹¤ÇÃ 
   ¶×Íà»š¹¤ÇÒÁ¼Ô´ÇÔ¹ÑÂ Å§â·ÉÊ¶Ò¹ã´ 
    ¡. »Å´ÍÍ¡                          ¢. µÑ´à§Ô¹à´×Í¹  
    ¤. Å´¢Ñé¹à§Ô¹à´×Í¹                    §. Ç‹Ò¡Å‹ÒÇµÑ¡àµ×Í¹áÅÐ·íÒ·Ñ³±�º¹ 
 
8. ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¨§ã¨äÁ‹»¯ÔºÑµÔµÒÁ¡®ËÁÒÂ ÃÐàºÕÂº¢Í§·Ò§ÃÒª¡ÒÃ ¶×Íà»š¹¤ÇÒÁ¼Ô´ÇÔ¹ÑÂ   
   ÅÑ¡É³Ðã´ 
    ¡. ¤ÇÒÁ¼Ô´àÅç¡¹ŒÍÂ                      ¢. ¤ÇÒÁ¼Ô´ÍÂ‹Ò§ÃŒÒÂáÃ§ 
    ¤. ¤ÇÒÁ¼Ô´ÍÂ‹Ò§äÁ‹ÃŒÒÂáÃ§               §. ¤ÇÒÁ¼Ô´·Õè»ÃÒ¡¯ªÑ´á Œ̈§ 
 
9. ¡ÃÐ·íÒ¼Ô´ÇÔ¹ÑÂÅÑ¡É³Ðã´äÁ‹µŒÍ§µÑé§¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÍºÊÇ¹¡çä´Œ 
    ¡.  ÅÑ¡·ÃÑ¾Â�áÅŒÇ¡ÅŒÍ§Ç§¨Ã»�´ Ñ̈ºä´Œ     ¢.  ·íÒÃŒÒÂ¼ÙŒºÑ§¤ÑººÑÞªÒµ‹ÍË¹ŒÒÊÒ¸ÒÃ³Ð 
    ¤.  ¤ºªÙŒ Ñ̈ºä´Œ¤ÒË¹Ñ§¤Òà¢Ò               §.  ·íÒ¤ÇÒÁ¼Ô´áÅŒÇ·íÒË¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÊÒÃÀÒ¾ 
 
10.  ¼ÙŒÁÕÍíÒ¹Ò¨µÑé§¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÍºÊÇ¹ÇÔ¹ÑÂÍÂ‹Ò§ÃŒÒÂáÃ§¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¤ÃÙáÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã·Ò§ 
     ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒã¹ÃÐ´Ñº Ñ̈§ËÇÑ´ ¤×Í¢ŒÍã´ 
    ¡.  ÈÖ¡ÉÒ Ô̧¡ÒÃ Ñ̈§ËÇÑ´         ¢.   ¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µ¾×é¹·Õè¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 
    ¤.  ¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡ÒÃ Ñ̈§ËÇÑ´                    §.   ¼ÙŒºÑ§¤ÑººÑÞªÒ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¤¹¹Ñé¹ 
 

       
 
     6. ค   7.  ก     8.  ข   9.  ง   10.  ก 
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46.  ข้าราชการครูคนใดถือว่าประพฤติชั่ว 
 ก. เล่นการพนันเป็นอาจิณ   ข. ขายยาเสพติดให้กับนักเรียน 
 ค. ล่วงละเมิดทางเพศต่อศิษย์   ง. มีความประพฤติในทํานองชู้สาว 
 
47.  ครสูมภพถูกกรรมการสอบสวนระบุความผิดในข้อหาคัดลอกผลงานทางวิชาการ 
      ของผู้อืน่และถูกลงโทษทางวินัย ครูสมภพจะต้องดําเนินการอย่างไร 

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

 
48.   ข้อใดเป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  
 ก.  ขอมีเพศสัมพันธ์กับนักเรียน ข.  คิดวางแผนทําร้ายผู้อํานวยการ 
 ค.  เมาสุราหลังจากโรงเรียนเลิก ง.  ด่าทอผู้ปกครองต่อหน้าลูกศิษย์ 
 
49.   ครูสมศักดิ์สอนวิชาเพศศึกษาเปิดวิดีโอลามกให้นักเรียนดู โดยอ้างว่าดูเป็นการศึกษา 
       หากมีการร้องเรียนเกิดขึ้นครูสมศักดิ์จะถูกดําเนินการตามข้อใด 

ก.  ไล่ออก      ข.   ให้ออก ค.   ตัดเงินเดือน ง.  ตักเตือน 
 
50.   ครูกมล วิทยฐานะชํานาญการ ถูกร้องเรียนทุจริตเงินโครงการ ใครตั้งกรรมการสอบสวน 
 ก.   หัวหน้าหมวด   ข.  ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
 ค.   ĻŉĔļŅīŇĔŅĶěńĚľĺńħ   ง.   เลขาธิการ กพฐ 
 
 
 
 

ข้อ ค าตอบ ข้อ ค าตอบ ข้อ ค าตอบ ข้อ ค าตอบ ข้อ ค าตอบ 
1 ค 11 ง 21 ค 31 ก 41 ค 
2 ข 12 ก 22 ข 32 ก 42 ก 
3 ข 13 ค 23 ค 33 ข 43 ง 
4 ข 14 ง 24 ข 34 ก 44 ง 
5 ข 15 ข 25 ก 35 ง 45 ข 
6 ก 16 ง 26 ข 36 ง 46 ง 
7 ค 17 ง 27 ง 37 ค 47 ง 
8 ง 18 ข 28 ข 38 ค 48 ก 
9 ก 19 ก 29 ค 39 ข 49 ง 
10 ข 20 ก 30 ข 40 ก 50 ค 
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1. มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา หมายถึง ขอใด 

ก. จรรยาบรรณวิชาชีพที่ครูตองประพฤติปฏิบัติ 

ข. ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค 

ค. ประมวลความประพฤติของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ง. แบบแผนความประพฤติของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

2. มาตรฐานวิชาชีพครู มีจํานวนกี่มาตรฐาน 

ก. 3 มาตรฐาน  ข. 4 มาตรฐาน  ค. 5 มาตรฐาน  ง. 6 มาตรฐาน 

 

3. ขอใด ไมใชมาตรฐานของวิชาชีพครู 

ก. มาตรฐานการปฏิบัติตน   ข. มาตรฐานความรูและประสบการณ  

ค. มาตรฐานการปฏิบัติงาน   ง. มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

4. ครูตองมีมาตรฐานความรูทั้งหมดกี่ดาน 

ก. 6 ดาน         ข. 7 ดาน  ค. 9 ดาน  ง. 11 ดาน 

 

5.มาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู มีกี่ขอ 

ก. 5 ขอ  ข. 10 ขอ   ค. 11 ขอ  ง. 12 ขอ 

 

6. จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษามีกี่ดาน 

ก. 3 ดาน  ข. 5 ดาน   ค. 7 ดาน  ง. 9 ดาน 

 

7.  ครูวีระศักด์ิ ถูกพิจารณากรณีทําผิดจรรยาบรรณรายแรง จะถูกลงโทษสถานใด 

         ก.  ปลดออก  ข.  ภาคทัณฑ  ค.  พักใชใบอนญุาต ง.  ไลออก 

 

8.   ตองมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน ใหทันตอการพัฒนา 

     ทางวิทยาการเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอยูเสมอเปนจรรยาบรรณดานใด  

ก. จรรยาบรรณตอวิชาชีพ   ข. จรรยาบรรณตอผูรับบริการ 

ค. จรรยาบรรณตอสังคม                          ง. จรรยาบรรณตอตนเอง 
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9. ครูสมศรีชอบนําเรื่องสวนตัวของครูอรอนงคไปเลาใหเพ่ือนครูในโรงเรียนฟงในทางเสียหาย 

     จัดวาผิดจรรยาบรรณดานใด 

ก.  จรรยาบรรณตอวิชาชีพ  ข. จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ  

ค.  จรรยาบรรณตอสังคม  ง. จรรยาบรรณตอเพ่ือนรวมงาน 

 

10. ขอใดคือการประพฤติผิดจรรยาบรรณตอตนเอง 

ก. ติฉินนินทาเพ่ือนรวมงานและการบริหารงานของผูอํานวยการ  

ข. คัดลอกผลงานหรือนําผลงานทางวิชาการของผูอื่นมาเปนของตน  

ค. ขาดความรับผิดชอบ สูบบุหรี่ ด่ืมสุรา แตงกายไมเรียบรอย 

ง. ไมประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีในการอนุรักษหรือพัฒนาส่ิงแวดลอม 

 

11.  ครูมานิตยแมจะมีฐานะยากจนแตก็เก็บหอมรอบริบเพ่ือนําเงินไปใชในการศึกษาตอ  

      ปริญญาโทนอกเวลาราชการจนสําเร็จการศึกษา จัดวามีจรรยาบรรณดานใด 

ก.  จรรยาบรรณตอวิชาชีพ               ข. จรรยาบรรณตอตนเอง 

ค.  จรรยาบรรณตอสังคม                 ง. จรรยาบรรณตอผูรับบริการ 

 

12. จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดานใดสําคัญที่สุด 

ก. จรรยาบรรณตอตนเอง  ข. จรรยาบรรณตอวิชาชีพ  

ค. จรรยาบรรณตอผูรับบริการ  ง. จรรยาบรรณตอสังคม 

 

13. ผูอํานวยการเรียกรับเงินผูปกครองที่จะฝากลูกเขาเรียนผิดจรรยาบรรณดานใด 

ก. จรรยาบรรณตอวิชาชีพ  ข. จรรยาบรรณตอผูรับบริการ  

ค. จรรยาบรรณตอสังคม  ง. จรรยาบรรณตอตนเอง 

 

14.  จัดกิจกรรมใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอดคลองกับ 

         ก.  จรรยาบรรณตอตนเอง  ข.  จรรยาบรรณตอผูรับบริการ 

 ค.  จรรยาบรรณตอสังคม  ง.   จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 
 
 

ย้ําเรื่อง การลงโทษทาง จรรยาบรรณ กับ วินัยขาราชการ เปนคนละเรื่องกัน 
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15. ครูสายใจบริจาคเงินในการสรางหองสมุดโรงเรียนจัดวามีคุณธรรมขอใด  

ก. มุฑิตา          ข. จาคะ  ค. สัจจะ  ง. ขันติ 

 

16. ทานไปบรรจุใหมพบวาในโรงเรียนมีปญหาเกือบทุกเรื่อง โรงเรียนขาดความพรอมทุกอยาง 

     ทานจะใชหลักธรรมใดในการทํางาน 

ก. พรหมวิหาร 4 ข. อิทธิบาท 4   ค. สังคหวัคถุ 4  ง. หิริโอตัปปะ 

 

17. อุบัติเหตุในชวงสงกรานตเพราะขาดคุณธรรมขอใด 

ก. สติ สัมปชัญญะ ข. หิริโอตัปปะ  ค. ขันติ โสรัจจะ ง. โลกบาลธรรม 

 

18. ถาครูมีการติฉินนินทาเพ่ือนครูดวยกันใหทานฟงเสมอทานจะใชหลักธรรมใดในการรับฟง 

ก. ขันติ โสรัจจะ ข. กาลามาสูตร  ค. สัปปุริสธรรม ง. หิริโอตัปปะ 

 

19. ครูลลิลไดรับมอบหมายใหเปนประธานจัดกิจกรรมคายพักแรมทั้งที่ตนเองไมชอบวิชา  

     ลูกเสือเนตรนารีจะใชหลักธรรมใดในการทํางาน 

ก. อิทธิบาท 4  ข. สังคหวัตถุ 4  ค. พรหมวิหาร 4 ง. ฆราวาสธรรม 4 

 

20. ครูสมศรีรูสึกอิจฉาไมพอใจเมื่อเพ่ือนครูไดรับรางวัลครูดีเดน ครูสมศรีขาดหลักธรรมขอใด 

ก. อิทธิบาท 4  ข. พรมวิหาร 4  ค. อริยสัจ 4     ง. ฆราวาสธรรม 4 

 

21.  มีคนมาบอกครูแดงวา ครูสมศรีชอบนินทาครูแดง เปนประจําเลย จนครูแดงเริ่มรูสึกโกรธ 

      ครูแดงควรใชหลักธรรมใด 

         ก.  ขันติ  ข.  อุเบกขา  ค.  ทมะ  ง.  ทาน 

 

22.   ครูตองจิตถูก ผอ ตําหนิตอหนาอยางแรง รูสึกเจ็บใจ และโกรธ ผอ ตองใชหลักธรรมใด 

        ก.  ขันติ   ข.  อุเบกขา  ค.    กาลมาสูตร ง  พรมวิหาร  

 

 ฝกวิเคราะหหลักธรรม และแนวทางเหลานี้บอยๆ จะชวยใหทําขอสอบสวนนี้ไดดี 


	เกณฑ์การเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยและครู
	ผู้ที่สามารถสอบแข่งขันเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จากคนทั่วไป กลายเป็นข้าราชการ มีแนวทางสำคัญที่เป็นประเด็นข้อสอบสรุปได้ ดังนี้
	การเรียกตำแหน่ง
	สอบบรรจุติด ได้เป็นข้าราชการ จะเรียกว่า “ครูผู้ช่วย”  ใช้เวลาราวๆ 2 ปี
	เมื่อผ่านการประเมินจากครูผู้ช่วย จะเรียกว่า “ครู”
	เมื่อเป็นครูไปได้สักระยะ ถึงเวลาที่มีสิทธิขอวิทยฐานะแล้ว ทำเรื่องผ่านเกณฑ์
	ก็จะกลายเป็น  ครูชำนาญการ  ครูชำนาญการพิเศษ  ครูเชี่ยวชาญ  ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
	ไปเรื่อยๆหากมีศักยภาพที่จะทำวิทยฐานะได้ตามเกณฑ์และเงื่อนไขของ ก.ค.ศ.
	ก.ค.ศ. ย่อมาจาก คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	กรรมการชุดนี้ ประธานคือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ จะเป็นทีมคณะกรรมการ
	ที่ดูแลงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา สามประเด็นหลักๆ อาทิเช่น
	ระเบียบ วินัย / สิทธิประโยชน์ วิทยฐานะ / การแต่งตั้ง การโยกย้าย  เป็นต้น
	ก.ค.ศ. นี่แหล่ะจะเป็นกลุ่มที่ประชุมออกกฎ ออกเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้ให้นำมาใช้กัน
	ซึ่งหมายรวมถึงเรื่องการสอบเป็นครูผู้ช่วยด้วย เพราะเกี่ยวกับการแต่งตั้งนั่นเอง
	ข้อมูลควรรู้ ครูผู้ช่วย ก็คือ ครูผู้ช่วย  ส่วนครู ก็คือ ครู (ห้าระดับข้างต้น)
	ดังนั้น ตามภาษาทางการเราจะไม่เรียก คนที่สอบได้เป็นครูผู้ช่วย ว่า “ครู” นั่นเอง
	เช่น ถ้าถามว่าเป็นครูกี่ปีย้ายได้ (ภาษาพูดเราอาจพูดว่า 4 ปี จึงย้ายได้) แต่ภาษาแบบทางการ
	เขาจะไม่ใช้เกณฑ์บอกแบบนี้ แต่เขาจะกล่าวว่า ดำรงตำแหน่งครูมาไม่น้อยกว่า 2 ปี กล่าวคือ
	ให้ไปบวกครูผู้ช่วยเอาเอง 2 ปีก่อน จึงรวมได้ 4 ปี (จริงๆ เขาใช้ 24 เดือนด้วยซ้ำในกฏเกณฑ์)
	ไม่ได้ใช้คำว่าสองปี : ค่อยไปดูเรื่องนี้ในหน้าถัดๆ เรื่องเกณฑ์การย้าย เบื้องต้นยกตัวอย่างให้ดู
	สมมติ เราถามว่า เป็นครูมาแล้วกี่ปี หากเขาตอบว่า 1 ปี แสดงว่า เขารับราชการมาแล้ว 3 ปี
	เป็นครูผู้ช่วยสองปี คิดเอาเองในใจว่าต้องเป็นตำแหน่งนี้มาก่อน เป็นครูอีก 1 ปี รวมได้  3 ปี
	กรณีที่สอบได้ไปเป็นครูผู้ช่วยแล้ว หากจะผ่านการประเมินเพื่อยกระดับให้ตัวเองเป็นครู
	โดยภาษาทางการจะใช้คำว่า “เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม”  (ระยะเวลา 2 ปี)
	กรรมการประเมิน จะให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา (ผอ.โรงเรียน) แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มจำนวนสามคน
	โดยปกติแล้วผู้อำนวยการสถานศึกษา (ผอ.โรงเรียนเรานั่นแหล่ะ) จะเป็นประธานเองและมีกรรมการอื่นๆอีก 2 คน มักใช้ผู้ทรงคุณวุฒิและครูซึ่งเป็นหัวหน้าหมวดของครูผู้ช่วยนั้น
	ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้ คือ ภาษาทางการตามภาษากฎหมาย (ลองอ่านดูลักษณะภาษา)
	ให้คณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย เป็นระยะๆทุก 3 เดือน (รวม 8 ครั้ง) ในการประเมินแต่ละครั้งให้ประธานกรรมการแจ้งผลการประเมินให้ครูผู้ช่วย การนับระยะเวลาเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสองปี ให้นับวันเข้าปฏิบัติ ราชกา...
	กรณีที่คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ ให้คณะกรรมการทบทวนคะแนน
	หากพิจารณาทบทวนแล้ว เห็นว่าไม่ผ่าน ก็ ให้ออกจากราชการ ภายใน 5 วันทำการ
	หลักเกณฑ์การย้าย
	การย้าย หมายถึง การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูให้ดำรงตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาอื่น ซึ่งอาจเป็นการย้ายไปดำรงตำแหน่งว่าง การย้ายสับเปลี่ยนกับ
	ตำแหน่งที่มีคนครอง หรือการย้ายโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
	การย้าย ตำแหน่งครู มี 3 กรณี ดังนี้
	1. การย้ายกรณีปกติ   ได้แก่   การย้ายตามคำร้องขอย้าย
	2. การย้ายกรณีพิเศษ  ได้แก่   การย้ายตามคำร้องขอย้าย เนื่องจาก
	ติดตามคู่สมรส  เจ็บป่วยร้ายแรง  ถูกคุกคามต่อชีวิต
	ย้ายเพื่อดูแลบิดา มารดา คู่สมรสหรือบุตรซึ่งเจ็บป่วย
	ร้ายแรงหรือทุพพลภาพ
	3. การย้ายกรณีเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ  ได้แก่
	การย้ายเพื่อปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
	หรือเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังของสถานศึกษา
	คุณสมบัติผู้มีสิทธิขอย้ายต้องปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษามาไม่ต่ำกว่า 24 เดือน
	โดยต้องไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลาอีกด้วย (ซึ่งนั่นก็หมายความว่าเราจะต้องเป็น
	ครูผู้ช่วยมาก่อน 2 ปี จึงเป็นครูอีก 2 ปี จะมีสิทธิทำเรื่องขอย้ายได้)
	ยื่นคำร้องขอย้าย ได้ปีละ 1 ครั้งในเดือนมกราคมของทุกปี
	เมื่อยื่นคำร้องขอนั้นแล้วจะสามารถใช้พิจารณาย้ายได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ปีนั้น
	โดยพิจารณาย้ายได้ปีละ 2 รอบ รอบที่ 1 ในระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม
	รอบที่ 2 ในระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 15 ตุลาคม
	คำร้องที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้ย้ายภายในวันที่ 31 ธันวาคม ให้ถือว่าคำร้อง
	ขอย้ายนั้นเป็นอันตกไป ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำร้องขอย้าย ไม่จำเป็นว่าจะต้องได้ย้ายเสมอไป
	กล่าวคือ อาจได้ย้าย หรือไม่ได้ย้ายก็ได้ แล้วแต่กรรมการเขาจะพิจารณานั่นเอง
	เกร็ดความรู้เกี่ยวกับระบบเงินเดือน
	โดยปกติช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้เลื่อนเงินเดือนหรือได้รับเงินเดือนในระบบขั้น เป็นตารางเงินเดือนที่ชัดเจน โดยเราจะรู้ได้ทันทีว่า
	ถ้าครั้งต่อไปเราได้เลื่อน .5 ขั้น (ครึ่งขั้น) เราจะได้เงินกี่บาท หรือถ้าเลื่อน 1 ขั้น จะได้กี่บาท
	ตัวอย่างบัญชีเงินเดือนแบบขั้น
	ชำนาญการ   ชำนาญการพิเศษ    เชี่ยวชาญ  เชี่ยวชาญพิเศษ
	ข้อสังเกตว่า การขึ้นเงินเดือนด้วยอัตราระบบแท่งขั้นเงินเดือนนี้ จะทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีรายได้ต่อเดือนที่เยอะมากทีเดียว เมื่อลองเทียบกับข้าราชการสังกัดอื่นๆ
	ในการนี้ รัฐบาลปัจจุบันจึงมีความเห็นในประเด็นดังกล่าวว่า ควรมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้
	สอดคล้องกับข้าราชการหลายสังกัด และสอดรับกับระบบเศรษฐกิจตลอดจนการคลังของ
	ประเทศ จึงได้มีการกำหนดระบบเงินเดือนใหม่ เพื่อยกเลิกแท่งขั้นดังกล่าวนี้ (ซึ่งจ่ายเงิน
	ให้ข้าราชการครูและบุคลกรฯ เยอะพอควร) กลายเป็นระบบขึ้นแบบเปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะทำ
	ให้เงินเดือนจะไม่ขึ้นเร็วและสูงเท่ากับระบบขั้นที่เราเห็นนี้นั่นเอง กำหนดขึ้น  3%   5%
	ทั้งนี้เนื่องจากระบบการเปลี่ยนดังกล่าวมีความสลับซับซ้อน และมีสูตรคิดมากมาย
	ไม่ได้ทำกันง่ายๆ พอจะเปลี่ยนก็มีข้อครหาหรืออะไรต่างๆ จึงทำให้การสร้างเกณฑ์
	ดังกล่าวต้องเลื่อนออกไป เห็นว่าจะเริ่มทำ 1 ตุลาคม 2560 จากที่ว่าจะทำเมษายน
	ที่ผ่านมา แต่ทำไม่ทัน ( ณ ตอนปิดเล่มหนังสือนี้กำลังหาทางทำระบบคิดสูตรอยู่)
	แต่ถ้าให้เดาเล่นๆ คิดว่าตุลาคม 60 ก็ไม่น่าทันอีก คงเลื่อนการใช้ไปอีก คิดว่านะ
	รู้จักภาษาในแวดวงข้าราชการครู
	ชำนาญการ   ชำนาญการพิเศษ    เชี่ยวชาญ  เชี่ยวชาญพิเศษ
	จำผังเงินเดือนนี้ได้ไหม เรียกว่า แท่งอันดับเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	สอบบรรจุติดรับราชการใหม่ๆ ปุ๊บ สองปีแรก เราจะได้กินเงินเดือนสตาร์ทของอันดับครูผู้ช่วย
	ถ้าคนที่จบหลักสูตรสี่ปีจะได้เริ่มต้นที่ 15,050 บาท (เริ่มแรกเลย) แต่ถ้าคนที่จบหลักสูตร 5 ปี
	คือสตาร์ทแรกจะได้กินเงินเดือน 15,800 บาท (เปรียบเสมือนว่าเธอใช้เวลาเรียนเพิ่มขึ้นมาอีก
	หนึ่งปีจากรุ่นก่อนที่เรียนสี่ปี เลยให้ขึ้นมา 1 ขั้นทันทีที่บรรจุ ไม่ต้องเริ่มสตาร์ท 15,050 บาท)
	พออยู่ไปก็เลื่อนระดับเงินเดือนขึ้นไปเป็นแท่งตามนั้นว่าได้ขึ้นกี่ขั้น .5 ขั้น หรือ 1 ขั้นก็ว่ากันไป
	พอผ่านจากการประเมินครูผู้ช่วยแล้ว สมมติว่า ณ เดือนสุดท้ายของครูผู้ช่วย ได้เลื่อนไปรับเงิน
	เดือนที่ขั้น 4 เดือนละ 17,310 บาท เมื่อเดือนต่อไปที่ได้เป็นครู ไม่ใช่ครูผู้ช่วยอีกแล้ว คือเดือน
	แรกของปีที่สาม จะได้กินเงินเดือนเท่าเดิม (หรือมากกว่าเดิมนิดหน่อย) ในแท่งอันดับ ครู ก็คือ
	จะไปกินที่ 17,490 บาท ของแท่งอันดับ คศ 1 (ดูในขั้นที่ 3.5 ของ คศ.1)  นี่แหล่ะ ภาษาทาง
	การเขาจะเรียกว่า “ครู”  ภาษาพูดในการเรียกอันดับเงินเดือน จะเรียกว่า “ฉันเป็นครู คศ.1”
	แต่ถ้าสมมติว่า ณ เดือนสุดท้ายของการเป็นครูผู้ช่วยนั้น เราเลื่อนเงินเดือนเร็วมาก (ได้ใจ ผอ.)
	เรากินเงินเดือนที่ขั้นที่ 5 คือ 17,910 บาท พอเรากลายเป็นครู (หรืออาจพูดว่า ครู คศ.1) เรา
	จะได้กินเงินเดือนเท่าเดิม (เหมือนตอนเป็นครูผู้ช่วย) คือ เงินเดือนในขั้นที่ 4 ของอันดับ คศ.1
	เห็นไหม เพราะว่าที่เขาวางไว้มันตัวเลขเดียวกันเลย  จากครูผู้ช่วยขั้นที่ 5 มากิน คศ.1 ขั้นที่ 4
	กล่าวคือจะเลื่อนมากินเท่าเดิม (ถ้ามันเท่ากันดังกรณีตัวอย่าง) หรือไม่ก็มากกว่าเดิมนิดหน่อย
	กรณีที่มันไม่เท่ากัน (เหมือนกรณีแรกที่ยกตัวอย่างไป)  โดยจะไม่กินในขั้นที่ต่ำกว่าเดิมนั่นเอง
	แล้วถ้าได้กินเท่าเดิม มีอะไรต่างละ เงินเดือนไม่ต่าง ความต่างคือ คุณกลายเป็น “ครู” แล้วไง
	ไม่ใช่ “ครูผู้ช่วย” อีกต่อไป  หรือเขาก็พูดๆในแวดวงภาษาคุยๆกันคุณได้เป็นครู คศ.1 แล้วนะ
	ต่อมาจาก คศ.1 ถ้า เราสอนๆไปหลายปี จนมีสิทธิเข้าเกณฑ์ทำวิทยฐานะผ่าน เราก็จะได้ทำ
	และทำผ่าน ก็จะไปกินเงินเดือนเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมนิดหน่อย ในแท่งของ คศ.2 นั่นเอง
	ทางการเขาจะเรียกว่า “ครู ชำนาญการ”  ได้เงินเดือน สมมติว่า ได้สองหมื่นห้าพันกว่าบาท
	ก็จะได้บวกค่าวิทยฐานะอีก 3,500 บาทต่อเดือน ภาษาคุยๆกัน อาจใช้ว่า “ฉันเป็นครู คศ.2”
	การขึ้นอันดับต่อๆไป ในอนาคตก็เหมือนเดิม คือ ทำวิทยฐานะระดับต่างๆให้ผ่าน
	ก็จะได้ไปกินเงินเดือนในอัตราเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมนิดหน่อยในแท่งอันดับ คศ.3
	เงินเดือนบวกค่าวิทยฐานะอีกเดือนละ  5,600 บาท เรียกว่า ครู ชำนาญการพิเศษ (ครู คศ.3)
	ดังนั้น ถ้าคนพูดว่า โห ครู คนนี้เป็น คศ.5 นะ  ก็แสดงว่าเขาเป็น ครู เชี่ยวชาญพิเศษ
	เงินเดือนอาจจะสี่หมื่นกว่าต้นๆ บวกวิทยฐานะอีกหมื่นกว่าบาท ประมาณนั้น นั่นเอง
	นี่แหล่ะระบบเงินเดือนครู ที่มีแรงจูงใจอัตราเงินเดือนสูงน่าดู ในรูปแบบแท่งเงินเดือน
	มันไม่ใช่แค่นั้นนะสิ  เพราะว่า ตั้งแต่ คศ.3 ขึ้นไป (ครู ชำนาญการพิเศษ)
	เงินวิทยฐานะไม่ได้แค่ 5,600 บาท เขาให้ตอบแทนคูณสอง คือ 11,200 บาท
	เฉพาะเงินเดือนก็ซัดไป สามหมื่นห้าละ บวกวิทยฐานะอีกหมื่นต้นๆ เป็นไงละ
	คศ.3  รายได้ต่อเดือนเกือบๆห้าหมื่น (สองคนผัวเมียบวกกันเป็นแสนกว่าบาท)
	อลังการไหม ลูกครูสบายเลยนะ ---
	แต่อย่างไรก็ดี แม้เงินเดือนจะสูงดังที่ได้แสดงให้เห็น เมื่อสิ้นเดือนมาก็จะมียอดรับ
	เงินเดือนเหลือสองพันห้าร้อยบาท สามพันบาท (กินแกลบ) เพราะอะไร เพราะว่า
	ยอดเงินเดือน สามหมื่นห้า หักค่าหนี้สหกรณ์ สองหมื่น หักค่า กบข หกพันห้า กู้นั่น
	กู้นี่ หักๆๆ สุดท้าย ยอดเงินเดือนคงเหลือสองพันห้าร้อยบาท (ฮาไป แซวกันเล่นๆ)
	ผอ รอง ผอ.  คศ.3  คศ.2 อะไร ก็เป็นเหมือนกันหมด วัฏจักรนี้ สนุกสนานเฮฮา….
	หมายเหตุ ในทางปฏิบัติ คศ.3  ทบค่าวิทยฐานะ คูณสอง คือ 11,200 บาทก็จริง
	แต่ในทางข้อสอบหรือทางการ ให้ตอบค่าจริงนะ ที่ 5,600 บาท วิทยฐานะ คศ.3
	เงื่อนไขของเกณฑ์เพื่อขอทำวิทยฐานะ
	เกณฑ์เก่าที่ใช้เมื่อก่อนช่วงราวๆปีก่อนๆ ก่อนจะมาถึงปี 2560
	เป็นครูผู้ช่วย 2  ปี เป็นครูอีก 6 ปี รวมรับราชการ 8 ปี จะทำวิทยฐานะชำนาญการได้
	เกณฑ์ใหม่ ว22/2560  ลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2560  เป็นดังนี้
	ครูผู้ช่วย  2  ปี   ครู 5 ปี   ครูชำนาญการ  5 ปี   ครูชำนาญการพิเศษ 5 ปี
	ครูเชี่ยวชาญ 5 ปี จากนั้นจึงขอวิทยฐานะเพื่อเป็นครูเชี่ยวชาญพิเศษ
	กล่าวคือ อย่างน้อยจะมีช่วงระยะเวลาช่วงละ 5 ปี (ถ้าไม่นับครูผู้ช่วย 2 ปีแรก)
	สมมติว่าเราเป็นคนเก่งมากๆ เริ่มบรรจุเป็นครูผู้ช่วยตอนอายุ 24 ปี ก็บวกไปอีก
	2 ปี + 5 ปี + 5 ปี + 5 ปี + 5 ปี ก็จะอายุ 46 ปี จึงมีสิทธิขอวิทยฐานะสูงสุด
	คือได้ใส่สายสะพายของครูเชี่ยวชาญพิเศษ ไปราวๆ 14 ปี ก็เกษียณอายุราชการ
	นอกจากเรื่องของระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแล้วนั้น จะต้องพิจารณา
	ชั่วโมงการปฏิบัติงานวิทยฐานะเดิม  (ที่ทำอยู่ก่อนขอระดับใหม่) 5 ปีย้อนหลัง
	ครูชำนาญการและชำนาญการพิเศษ
	มีชั่วโมงปฏิบัติงาน แต่ละปีไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมง และ PLC  ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง
	ครูเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ
	มีชั่วโมงปฏิบัติงาน แต่ละปีไม่น้อยกว่า 900 ชั่วโมง และ PLC  ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง
	และ 5 ปีย้อนหลังต้องมีชั่วโมงสอนวิชา สาขา กลุ่มสาระที่เสนอผลงาน
	ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยในช่วง 5 ปี
	มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานการสอน 5 ปีการศึกษาย้อนหลัง ติดต่อกัน
	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี 4  วิทยฐานะ
	โดยจะได้รับเงินวิทยฐานะด้วยเพิ่มจากเงินเดือนประจำที่ได้รับอยู่แล้ว  ดังนี้
	ชำนาญการ     ได้เงินวิทยฐานะเดือนละ  3,500  บาท
	ชำนาญการพิเศษ   ได้รับเงินวิทยฐานะเดือนละ  5,600  บาท
	เชี่ยวชาญ    ได้รับเงินวิทยฐานะ เดือนละ 9,900  บาท
	เชี่ยวชาญพิเศษ   ได้รับเงินวิทยฐานะ  13,000  บาท / 15,600 บาท
	การออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	1. ตาย
	2. พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (เกษียณ)
	3. ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออกหรือการลาออกมีผลจริง
	*  อย่าลืมว่าการลาออก ไม่ได้แปลว่า จะได้ออกเสมอไป เพราะลาออก ไม่ให้ออก
	ก็ถือว่ายังไม่ได้ออก ดังนั้น การลาออกต้องมีผลจึงจะถือว่าออกจากราชการได้
	*  ผู้บังคับบัญชาสามารถยับยั้งการอนุญาตลาออกได้ไม่เกิน 90 วัน
	4.  ถูกสั่งให้ออก
	5.  ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก
	6.  ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
	การลาบ่อยครั้ง และ การมาทำงานสายเนืองๆ
	ถ้าเป็นข้าราชการในสถานศึกษา ลาเกิน 6 ครั้ง   เรียกว่าลาบ่อยครั้ง
	ถ้าเป็นข้าราชการในสำนักงาน  ลาเกิน 8 ครั้ง   เรียกว่าลาบ่อยครั้ง
	ถ้าเป็นข้าราชการในสถานศึกษา  มาสายเกิน 8 ครั้ง   เรียกว่ามาสายเนืองๆ
	ถ้าเป็นข้าราชการในสำนักงาน   มาสายเกิน 9 ครั้ง  เรียกว่ามาสายเนืองๆ
	ผู้มีสิทธิสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	ต้องมีอายุ ไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์  ในขณะที่ผู้มีสิทธิขอใบอนุญาตประกอบ
	วิชาชีพทางการศึกษาต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
	เกร็ดแนวข้อสอบฝึกฝนเริ่มต้นอุ่นเครื่องก่อนขึ้นเนื้อหาจริงจังต่อจากนี้
	1.  หากสอบบรรจุได้ท่านจะเป็นข้าราชการประเภทใด
	ก.  ข้าราชการครู           ข.   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	ค.  ข้าราชการพลเรือนสามัญ  ง.   ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ
	2. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับตำแหน่งครูผู้ช่วย
	ก.   ฝึกงานสองปีเรียกว่าครูผู้ช่วย  ข.   สองปีแรกของการบรรจุไม่ได้เป็นข้าราชการ
	ค.  สามารถเป็นครูได้ทันทีหากสอบได้ ง.   เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี
	3. ครู มีวิทยฐานะสูงสุด คือข้อใด
	ก.   ชำนาญการ    ข.   ชำนาญการพิเศษ
	ค.  เชี่ยวชาญ    ง.   เชี่ยวชาญพิเศษ
	4. ข้อใดคือคณะกรรมการบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	ก.  คุรุสภา    ข.   ก.ค.ศ.
	ค.  สพฐ     ง.   กกศ
	5. ข้อใดไม่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	ก.   หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ข.  ระเบียบวินัยข้าราชการครู
	ค.  สิทธิประโยชน์และเงินวิทยฐานะ ง.   การแต่งตั้ง โยกย้าย ข้าราชการครูและบุคฯ
	6. เงื่อนไขการย้ายของครูต้องรับราชการมาแล้วอย่างน้อยกี่ปี
	ก.   1  ปี  ข.    2  ปี  ค.  3   ปี  ง.  4  ปี
	7. เงื่อนไขการย้ายของครูข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
	ก.   ต้องรับราชการมาไม่น้อยกว่า 2 ปีจึงมีสิทธิขอย้ายได้
	ข.   ต้องผ่านการเป็นครูผู้ช่วยก่อน 2 ปี ก็จะมีสิทธิสามารถขอย้ายได้
	ค.   ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการตำแหน่งครูไม่น้อยกว่า 2 ปีจึงมีสิทธิขอย้ายได้
	ง.   ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการตำแหน่งครูไม่น้อยกว่า 4 ปี จึงมีสิทธิขอย้ายได้
	8. การประเมินเพื่อผ่านครูผู้ช่วยเข้าสู่ตำแหน่ง ครู มีการประเมินอย่างไร
	ก.  ประเมินปีละ 2 ครั้ง    ข.   ประเมินระยะทุก 3 เดือน
	ค.  ภายใน 2 ปี ประเมินตามความเหมาะสม ง.    ประเมิน 8 ครั้งภายใน 1 ปี
	9.   กรณีที่ประเมินครูผู้ช่วยไม่ผ่าน กรรมการพิจารณาทบทวนคะแนนแล้วก็ไม่ผ่าน ต่อไป
	จะดำเนินการอย่างไรกับครูผู้ช่วยท่านนั้น
	ก.  ปลดออกจากราชการ    ข.   ไล่ออกจากราชการ
	ค.  ให้ออกจากราชการภายใน 5 วันทำการ ง.   ให้ออกจากราชการทันที
	10.   ข้อใดไม่ใช่กรณีการขอย้ายของครูตามเกณฑ์การย้ายของ ก.ค.ศ.
	ก.  ย้ายกรณีปกติ
	ข.  ย้ายกรณีจำเป็น
	ค.  ย้ายกรณีพิเศษ
	ง.  ย้ายเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ
	11.  ข้อใดหมายถึงการย้ายกรณีพิเศษ
	ก.  ย้ายเพื่อติดตามคู่สมรส   ข.  ย้ายเพราะเจ็บป่วยร้ายแรง
	ค.  ย้ายเพื่อดูแลบิดามารดา   ง.  เป็นการย้ายกรณีพิเศษทุกข้อ
	12.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการขอย้ายของข้าราชการครู
	ก.  เขียนย้ายปีละครั้ง พิจารณาปีละครั้ง
	ข.  เขียนย้ายปีละครั้ง พิจารณาปีละสองครั้ง
	ค.  เขียนย้ายปีละสองครั้ง พิจารณาปีละสองครั้ง
	ง.  เขียนย้ายปีละสองครั้ง พิจารณาได้ตามความเหมาะสม
	เฉลยคำตอบ      1.  ข      2.  ง      3.  ง      4.  ข      5.  ก      6.  ง
	7.  ค      8.  ข      9.  ค    10.  ข     11.  ง    12.  ข
	รู้จักกับกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นส่วนราชการหลักที่ควบคุมงานด้านการศึกษา
	กระทรวงศึกษาธิการ แต่เดิมมีชื่อว่า กระทรวงธรรมการ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน รัตนโกสินทร์ศก 111 ปี มะโรง ตรงกับพุทธศักราช 2435 ในรัชกาลที่ ๕พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงธรรมการในระยะแรกมีหน้าที่จัดการพระศาสนา การศึกษา การพยาบาลและพิ...
	ตราเสมาธรรมจักร
	เคยเป็นข้อสอบถามว่าตรากระทรวงฯ คือตราใด
	ข้อสอบข้าราชการครู เคยถามว่า  เสมา 1  หมายถึงอะไร
	ตอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
	เสมา 1 เป็นภาษามักใช้ในวงการของข่าวเรียกแทนท่าน
	ส่วนเสมา 2 ก็หมายถึง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
	แม้รัฐมนตรีช่วยฯ จะมี 2 คน ก็ไม่ได้เรียก เสมา 2 เสมา 3 นะ เรียกว่า เสมา 2 ทั้งคู่
	(คำว่า เสมา เป็นคำย่อๆซึ่งมาจากตราเสมาธรรมจักรของกระทรวงศึกษาธิการนั่นเอง)
	จุดเน้นและแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา ประกอบด้วย 2 ส่วน
	กระทรวงศึกษาธิการ แบ่งส่วนราชการหลักเป็น 6 ส่วน  (รวมสำนักงานรัฐมนตรีด้วย)
	โฟกัสเข้ามาดูเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ แบ่งการบริหารเป็น 5 แท่ง มีผู้บังคับบัญชา
	การบริหาร 5 แท่ง  ยุคปัจจุบัน  สำนักงานและผู้บังคับบัญชา
	วันที่ 21 มีนาคม 2559  มีคำสั่ง ม.44 เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในกระทรวงศึกษาธิการ
	คำสั่งสองฉบับ มีสาระสำคัญ เรื่องการยุบ ยกเลิก อ.ก.ค.ศ  เขตพื้นที่การศึกษา และ
	คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  มีการยุบยกเลิกศึกษาธิการภาค 13 ภาค แล้วก็ให้
	แต่งตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค 18 ภาค  ตั้งศึกษาธิการจังหวัด  และแต่งตั้ง คปภ
	มาขยายความกัน ตามผังที่ปรากฏ
	แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คปภ
	ยุบ ยกเลิก กรรมการเขตพื้นที่  ยกเลิก อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่  (อ.ก.ค.ศ. อื่นๆ ยังทำหน้าที่ปกติ)
	ให้ยุบยกเลิกศึกษาธิการภาค 1 – 13 ภาค แต่งตั้งใหม่ เป็น สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 – 18
	อะไรอื่นๆซึ่งเห็นว่าไม่มีการขีดเส้นฆ่าทิ้งไป เช่น ก.ต.ป.น. (เขตละ 9 คน) ยังอยู่ปกติ ไม่ถูกยุบ
	ศึกษาธิการภาค 13 แห่ง คืออะไร ก็ไม่มีอะไรมาก ก่อนนี้ เขาแค่พยายามหาทางสนับสนุนงาน
	ด้านการศึกษา คิดวิธีนั่น วิธีนี่ ก็มีช่วงหนึ่งตั้ง สำนักงานศึกษาธิการภาค แบ่งโซนเป็น 13 พื้นที่
	ช่วยสนับสนุนแต่ละเขตฯ แต่เอาเข้าจริงๆ ก็คือ ไม่มีผลเชิงบวกอะไรนัก ไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้น
	คำสั่งลงวันที่ 21 มีนาคม 2559  มีผลบังคับใช้วันที่  22  มีนาคม  2559 (วงแตกกันเลย)
	***  เบื้องหลังสำคัญของการพยายามเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ คือ เรื่องทุจริต คอรัปชั่นในเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีประเด็นปัญหามายาวนานต่อเนื่องแล้ว เพราะ ผอ เขต มีอำนาจกับ
	กลุ่ม อ.ก.ค.ศ  บางเขต (ไม่ใช่เป็นทุกแห่ง แต่จำนวนหนึ่งและจำนวนมากด้วย)  นึกภาพตามว่า
	ถ้าไม่มีเงินใต้โต๊ะให้กลุ่มนั้นในเขตที่ทุจริต ไม่ได้วิทยฐานะ ไม่ได้โยกย้าย และมีการใช้หน้าที่มา
	กลั่นแกล้งข้าราชการซึ่งไม่ใช่พวกพ้องของตน  หากินบนกองทุกข์ของครูและบุคลากรฯ เพราะ
	กลุ่มนั้นเขาคุมเรื่องวินัย การพิจารณาลงโทษ  อะไรอยู่นั่นเอง (บางคนผิด แต่มีเงินยัด ก็ไม่ผิด)
	ก่อนอื่นรู้จักคณะกรรมการชุดใหญ่ คปภ ที่ตั้งมาใหม่ก่อน มาขับเคลื่อนงานหลัก มีใครบ้าง
	ความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษ
	ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสอนเด็กพิเศษ
	กระบวนการจัดการเรียนการสอนเด็กพิเศษ
	- การประเมินผลการเรียนไปพร้อมๆกันกับการปรับเปลี่ยนแผนการสอนหากพบข้อบกพร่องในการเรียนการสอน ควรสนับสนุนให้เด็กสามารถเรียนรู้และแก้ปัญหาด้วยตนเอง รวมถึงการเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ความรู้ และแสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ
	- ทำการคัดกรองและประเมินความสามารถพื้นฐานของเด็ก เพื่อให้ทราบถึงระดับความสามารถ และพัฒนาการของเด็กแต่ละคน
	- ให้การส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมแก่เด็กตามพัฒนาการที่พึงประสงค์ในแต่ละช่วงวัย
	-     มีการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมต่อ
	-     พัฒนาการ และความต้องการพิเศษของเด็กแต่ละคน -     ให้คำแนะนำและทำความเข้าใจแก่ผู้ปกครองหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็ก ว่าควรให้การ
	ส่งเสริมพัฒนาการแก่เด็กในด้านใดบ้าง เช่น ทักษะด้านการคิด ทักษะด้านวิชาการ ทักษะ
	ด้านการสื่อความหมาย และการใช้ภาษา เป็นต้น
	-     ให้การฝึกฝนและเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่ และถูกต้อง
	เหมาะสมต่อ สภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ -     มีการเสริมประสบการณ์พิเศษแก่เด็กเพื่อให้เด็กมี โลกทัศน์ที่กว้างขึ้นรวมถึงความสามารถ
	ในการช่วยเหลือตนเอง และสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข
	ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระดับและการศึกษาตามอัธยาศัย

	ทำไมจึงวงแตก
	เพราะว่าเรื่องใหญ่มาก
	การใช้คำสั่งโดย ม.44  สองฉบับดังกล่าวมานี้
	เปลี่ยนแปลง  กระแส
	อำนาจ  หน้าที่ต่างๆ
	ยุบ ยกเลิก หรือเพิ่มโครงสร้างใดๆ ซึ่งจะปรากฏผังบริหารใหม่
	-----------------------------------------------------------
	สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
	สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
	เรียกโดยยอวา  “สํานักงาน  กศน.”
	ซึ่งมีเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
	เรียกโดยยอวา  “เลขาธิการ กศน.”  ซึ่งมีฐานะเปนอธิบดีและเปนผูบังคับบัญชา
	ขาราชการ  พนักงานและลูกจาง  และรับผิดชอบ การดําเนินงานของสํานักงาน
	จะมีคณะกรรมการสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ของแต่ละจังหวัด ดังต่อไปนี้
	(๑) ในกรุงเทพมหานคร
	ใหมีคณะกรรมการสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร  ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  เปนประธานกรรมการ
	ให้มีสำนักงานโดยชื่อย่อว่า   “สํานักงาน  กศน.  กทม.”
	(๒) ในจังหวัดอื่น
	ใหมีคณะกรรมการสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
	ผูวาราชการจังหวัด  เปนประธานกรรมการ
	ใหมีสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเรียกโดยยอวา  “สํานักงาน  กศน.  จังหวัด
	เพื่อประโยชนในการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา ใหบุคคลไดรับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยางทั่วถึงและมีคุณภาพตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ  โดยใหบุคคลซึ่งไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปแลวหรือไมก็ตามมีสิทธิไดรับการศึกษาในรูปแบบการศึกษา...
	การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใหยึดหลักดังตอไปนี้
	(๑) การศึกษานอกระบบ
	(ก) ความเสมอภาคในการเขาถึงและไดรับการศึกษาอยางกวางขวาง  ทั่วถึง
	เปนธรรม  และมีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพชีวิตของประชาชน
	(ข) การกระจายอํานาจแกสถานศึกษาและการใหภาคีเครือขายมีสวนรวมใน
	การจัดการ เรียนรู
	(๒) การศึกษาตามอัธยาศัย
	(ก) การเขาถึงแหลงการเรียนรูที่สอดคลองกับความสนใจและวิถีชีวิตของผูเรียน
	ทุกกลุมเปาหมาย
	(ข) การพัฒนาแหลงการเรียนรูใหมีความหลากหลายทั้งสวนที่เปนภูมิปญญา
	ทองถิ่น และสวนที่นําเทคโนโลยีมาใชเพื่อการศึกษา
	(ค) การจัดกรอบหรือแนวทางการเรียนรูที่เปนคุณประโยชนตอผูเรียน
	ใหกระทรวงศึกษาธิการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษา
	ตามอัธยาศัย  โดยใหความสําคัญแกผูเกี่ยวของตามบทบาทและหนาที่ดังตอไปนี้
	(๑) ผูเรียน  ซึ่งเปนผูที่ไดรับประโยชน  มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู  และสามารถ
	เลือกรับบริการไดหลากหลายตามความตองการของตนเอง
	(๒) ผูจัดการเรียนรูสําหรับการศึกษานอกระบบ  และผูจัดแหลงการเรียนรูสําหรับ
	การศึกษา ตามอัธยาศัย  มีการดําเนินการที่หลากหลายตามศักยภาพเพื่อตอบสนองความ
	ตองการของผูเรียน โดยบูรณาการความรู  ปลูกฝงคุณธรรม  และคานิยมที่ดีงาม
	(๓) ผูสงเสริมและสนับสนุน  ซึ่งเปนผูที่เอื้อประโยชนใหแกผูเรียนและผูจัดการเรียนรู
	มีการดําเนินการที่หลากหลาย  เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง
	แนวข้อสอบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
	เฉลย
	1. ค     2. ก     3. ข     4. ง     5. ง     6. ก      7. ข      8. ก      9. ข     10.  ก
	5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรและตำราเรียน
	ก. ให้กำหนดตัวชี้วัดต้องรู้ และตัวชี้วัดควรรู้
	ข. เพิ่มชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษวันละ 1 ชั่วโมง
	ค. ให้ สทศ.ออกข้อสอบให้ตรงตามหลักสูตร
	ง. ให้ปรับปรุงตำราเรียนทุกวิชาให้มีคุณภาพ
	13. ข้อใดไม่ใช่โครงการที่เกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน
	ก. โรงเรียนประชารัฐ    ข. โรงเรียนคุณธรรม
	ค. โรงเรียนแม่เหล็ก    ง. โรงเรียน ICU
	รู้จักกับกระแสข้อสอบจริงของ ภาค ข ในตำแหน่งต่างๆ
	สอบข้าราชการท้องถิ่นมีจุดพลิกที่น่าสนใจประการหนึ่ง ซึ่งคนจำนวนมากเข้าไม่ถึงประเด็นนี้
	นั่นคือประเด็นข้อสอบ ภาค ข ของแต่ละตำแหน่ง คือ จริงๆแล้ว เขาไม่ได้ออกสอบเนื้อหา
	ตรงๆ ตามรายวิชาที่กำหนดเห็นได้เบื้องต้น จึงทำให้คนจำนวนมากพลาดท่าในประเด็นนี้ไป
	ข้อมูลจริงของการสอบข้าราชการท้องถิ่น ปี 2557 หลังจากสอบเสร็จก็มีการโพสต์ต่างๆถามไถ่
	ภาค ข ทำไม่ได้ / ภาค ข ยาก / ออกไม่ตรงหลักสูตร อ่านไปแทบตายไม่เจอข้อสอบ T-T  ลักษณะความคิดเห็นประมาณนี้ ที่พบเห็นได้มากมายหลังสอบข้าราชการเสร็จ ทำไมล่ะ?
	นี่คือกลุ่มคนอื่นๆที่สอบ
	แต่ยังไม่มีโอกาสได้อ่าน
	หนังสือสอบของเรานะ
	อารมณ์และคอมเม้นท์ลักษณะนี้ เกิดขึ้นทุกครั้งหลังการสอบข้าราชการเสร็จตามเพจต่างๆ
	ทั้งสอบครูผู้ช่วย  สอบตำรวจ สอบอื่นๆ หรือแม้กระทั่งการสอบท้องถิ่น ก็คงเหมือนกันเลย
	เหตุผลที่แท้จริง ไม่ใช่เขาออกไม่ตรง  แต่พวกเราเองต่างหากไปอ่านหนังสือหรือเตรียมตัว
	ไม่ถูกจุด พอไปสอบจึงมีอาการลักษณะแบบนั้น คือ แบบอึ้ง ว่าทำไม ถึงไม่เหมือนที่อ่านมาเลย
	คือ เขาไม่ได้ออกข้อประเด็น 1 -  8 ที่เห็นชัดๆนั้นนะ  เห็นประเด็นข้อ 9 นั่นไหม
	ข้อ 9 หรือข้อสุดท้ายของแต่ละสายงาน เขาจะระบุลักษณะที่ว่า
	ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ
	นี่แหล่ะ เป็นประเด็นสำคัญที่สุด เป็นช่องที่นักวิชาการด้านการออกข้อสอบเขานำตรงนี้มาทำข้อสอบเป็นส่วนสำคัญ คือ ครอบคลุมกับทุกสาระที่เกี่ยว เพื่อที่จะให้เป็นช่องเปิดกว้างในการ
	ออกข้อสอบของกรรมการ เพราะคณะกรรมการออกข้อสอบไม่ได้จ้างมาถูกๆ  จ้างแพงด้วยนะสิ
	จ้างให้มาออกข้อสอบ เขาจะเน้นตรงนี้ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ไม่มีในหนังสือเตรียมสอบทั่วไปนั่นเองจน
	คนคิดว่าออกไม่ตรงหลักสูตร เพราะคนไปคิดว่าเขาจะออก ข้อ 1 – 8 เป็นหลักไง  แต่จริงๆแล้วผู้ออกสอบในประเด็นที่เป็นชื่อกฎหมายเห็นๆเหล่านั้นแค่เฉลี่ย 3 – 7 ข้อเท่านั้น แต่เขาไปเน้นออกในประเด็นสุดท้าย คือ ข้อ 9 ครอบจักรวาล เช่น งานวิจัยทางการศึกษา และอื่นๆนั่...
	ทีนี้เข้าใจหรือยังว่าทำไม คนจำนวนมากจึงบอกว่า ที่อ่านไม่ออก ออกที่ไม่อ่าน
	จึงบอกว่าข้อสอบยาก ทำไมจึงท้อ อ่านมากมายไม่เจอข้อสอบ คงเห็นภาพบ้าง
	เพราะประเด็นที่ 9 ซึ่งคนไม่เตรียมตัวมีข้อสอบกว่า 50 – 70 % ของทั้งหมด
	มาดูกรณีจริงที่เกิดขึ้นในการสอบของท้องถิ่นที่เขาเปิดสอบเอง ในตำแหน่งของ
	พนักงานราชการช่วงปลายปี 2559 ถึงต้นปี 2560 ที่มีคนไปสอบมาบ้างแล้ว
	หลังจากที่ผู้เขียนเห็นประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว ณ วันที่ประกาศสอบก็รู้สึกว่าปีนี้
	คงมีอะไรแปลกๆอีก เพราะได้กำหนดให้เฉพาะสายการศึกษาเท่านั้นสอบ ซึ่งแน่นอนว่าต้องมี
	การประท้วงหรือข้อสงสัยมากมายกับกรรมการจัดสอบว่าเหตุใดจึงเป็นลักษณะเช่นนั้นไม่ให้
	คนจบสายอื่นๆเข้าสอบตำแหน่งนี้ได้ ทั้งที่มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งได้ระบุว่ามีสิทธิเป็น
	และทำในตำแหน่งนี้ ซึ่งสภาการศึกษาและอื่นๆก็ให้สอบได้เช่นกัน
	เมื่อมีข้อท้วงติงและสงสัยต่างๆมากขึ้น ยิ่งใกล้วันสอบเท่าไร ยิ่งมีคำถามยิงไปยังทีม
	จัดสอบมากขึ้นๆๆๆๆ เพื่อเรียกร้องให้มีสิทธิสอบได้ (ที่ไม่ได้จบสายงานด้านการศึกษา) จน
	ในที่สุดวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ก็ได้มีการประชุมด่วนเกี่ยวกับเรื่องนี้และในวันที่ 9 สิงหาคม
	ก่อนการรับสมัครสอบหนึ่งวัน ก็ได้มีคำสั่งหรือหนังสือทางการแจ้งกฏเกณฑ์ เปลี่ยนเกณฑ์
	ออกมาให้กลายเป็นว่าใครที่ไม่จบสายการศึกษา สามารถสอบได้ตามเงื่อนไขปี 2557
	เสริมวินัย
	1. กระแสพระราชดำรัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
	“ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู” “ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจต่อเพื่อนไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง
	ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่า ช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า”
	“ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทำร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี”

	แนวทางการทำงาน 3 ลักษณะ   ได้แก่
	- Hit the Point กล่าวคือ งานทุกงานต้องฉีกปัญหาให้ขาด ตีโจทย์ให้แตก ตลอดจนหากิจเฉพาะและกิจแฝงให้เจอ เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
	- Dynamic หมายถึงการขับเคลื่อนงานตลอดเวลา หยุดไม่ได้
	หมายเหตุ   พลเอกดาว์พงษ์   รัตนสุวรรณ ได้รับตำแหน่งองคมนตรีในรัชกาลที่ 10
	ทำให้ท่านต้องลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
	เพราะข้อกำหนดของการเป็นองคมนตรีคือต้องไม่ยุ่งเกี่ยวทางการเมือง
	ทำอย่างไรให้เรียนสนุก นักเรียนกระตือรือร้น รู้สึกชอบและอยากไปโรงเรียน
	เรื่องราวงานที่เกิดในยุคของนายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ เช่น
	โรงเรียนไอซียู  แนวทางของ PLC เป็นต้น
	การแก้ไขปัญหาเด็กประถม อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
	- ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช่น การสอนแบบแจกลูกสะกดคำโดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการสมอง (BBL)
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	แต่นี่สอบสวนแล้ว การเข้าไปในตอนเริ่มต้นนั้น ทุจริตไง เขาก็เลยเอาเงินเดือนคืนนั่นเองจ๊ะ
	หลักเกณฑ์การย้าย
	การย้าย หมายถึง การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูให้ดำรงตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาอื่น ซึ่งอาจเป็นการย้ายไปดำรงตำแหน่งว่าง การย้ายสับเปลี่ยนกับ
	ตำแหน่งที่มีคนครอง หรือการย้ายโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
	การย้าย ตำแหน่งครู มี 3 กรณี ดังนี้
	1. การย้ายกรณีปกติ   ได้แก่   การย้ายตามคำร้องขอย้าย
	2. การย้ายกรณีพิเศษ  ได้แก่   การย้ายตามคำร้องขอย้าย เนื่องจาก
	ติดตามคู่สมรส  เจ็บป่วยร้ายแรง  ถูกคุกคามต่อชีวิต
	ย้ายเพื่อดูแลบิดา มารดา คู่สมรสหรือบุตรซึ่งเจ็บป่วย
	ร้ายแรงหรือทุพพลภาพ
	3. การย้ายกรณีเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ  ได้แก่
	การย้ายเพื่อปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
	หรือเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังของสถานศึกษา
	คุณสมบัติผู้มีสิทธิขอย้ายต้องปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษามาไม่ต่ำกว่า 24 เดือน
	โดยต้องไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลาอีกด้วย (ซึ่งนั่นก็หมายความว่าเราจะต้องเป็น
	ครูผู้ช่วยมาก่อน 2 ปี จึงเป็นครูอีก 2 ปี จะมีสิทธิทำเรื่องขอย้ายได้)
	ยื่นคำร้องขอย้าย ได้ปีละ 1 ครั้งในเดือนมกราคมของทุกปี
	เมื่อยื่นคำร้องขอนั้นแล้วจะสามารถใช้พิจารณาย้ายได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ปีนั้น
	โดยพิจารณาย้ายได้ปีละ 2 รอบ รอบที่ 1 ในระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม
	รอบที่ 2 ในระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 15 ตุลาคม
	คำร้องที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้ย้ายภายในวันที่ 31 ธันวาคม ให้ถือว่าคำร้อง
	ขอย้ายนั้นเป็นอันตกไป ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำร้องขอย้าย ไม่จำเป็นว่าจะต้องได้ย้ายเสมอไป
	กล่าวคือ อาจได้ย้าย หรือไม่ได้ย้ายก็ได้ แล้วแต่กรรมการเขาจะพิจารณานั่นเอง
	ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่ง
	พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ในหมวดที่ 3 ว่าด้วยเรื่องการกำหนดตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้
	หลักสำคัญพื้นฐานเรื่องการกำหนดตำแหน่ง
	สมมติว่ามีคนถามว่า ใครเป็นบุคลากรทางการศึกษาบ้าง?
	สิ่งแรกที่เราต้องคิดคือ พยายามนึกถึงประมวลกฎหมาย หรือคำสั่งใดๆที่เป็นทางการว่ามีหนังสือฉบับใด ระเบียบใดบ้าง คำสั่งใดบ้างที่กำหนดตำแหน่งไว้ ลงวันที่เท่าไร  ใครเซ็นต์
	อย่าคิดทึกทักเอาเอง ว่าคนนั้นคนนี้ก็เป็นบุคลากรทางการศึกษาได้ เพราะสนับสนุนการศึกษา
	เพราะถ้าเราคิดเอาเองแปลว่า เราอาจยังขาดความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายและระบบการศึกษาอย่างมาก ขืนทำข้อสอบไป มีโอกาสตกสูงมาก ต้องรีบปรับแก้ความเข้าใจพื้นฐานตรงนี้ ด่วน !
	วิธีแก้ง่ายมาก ซื้อหนังสือเล่มฟ้า (เล่มนี้)  เล่มสีชมพู  เล่มสีเขียว ของเราไปอ่าน ช่วยได้อยู่นะ
	การกำหนดตำแหน่งนี้สำคัญมาก เราจะระบุว่าใคร เป็นใครได้ ต้องรู้เงื่อนไขนี้
	ไม่ใช่อยู่ๆ ก็คิดเอาเอง เช่น ข้อสอบถามว่า ข้อใดไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษา
	ถ้าเฉลยว่า ผู้สอนไม่ใช่  แต่ผู้ปกครอง ใช่  เป็นบุคลากรทางการศึกษา แบบนี้
	เป็นพื้นฐานที่ความรู้ยังน้อยอยู่  ผู้ปกครองไม่มีการกำหนดตำแหน่งไว้ใดๆเลย
	แต่ผู้สอน มีการกำหนดตำแหน่งว่าเป็นบุคลากรทางการศึกษา ในระเบียบของ
	สภามหาวิทยาลัยแทบทุกแห่ง หรือระเบียบข้าราชการระดับอุดมศึกษานั่นเอง
	ระบุให้ผู้สอน อันได้แก่ อาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   รองศาสตราจารย์และ
	ศาสตราจารย์ เป็นตำแหน่งประเภทผู้สอนในสถานศึกษาซึ่งเป็นบุคลากรทาง
	การศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นต้น  นี่คือตัวอย่างของการกำหนดตำแหน่ง
	ตัวอย่างจริง เช่น ช่วงเดือนมิถุนายน 2560  เขาอยากให้มีครูไปสอนเพิ่มในโรงเรียนวังไกลกังวล  ก.ค.ศ. ยังต้องประชุมเพื่อเห็นชอบให้นำอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ จำนวน 59 อัตรา ให้ไปกำหนดเป็นตำแ...
	ไม่ใช่อยู่ดีๆ ก็บอกว่าไปสอนเลย ขาดกี่อัตรา เซ็นต์อนุมัติ  ไม่ใช่ มันต้องมีการกำหนดตำแหน่ง
	อย่างเป็นทางการว่า ตำแหน่งนี้ สายงานอะไร ประเภทอะไร ชื่อตำแหน่งอะไร กี่อัตรา เป็นต้น
	เงื่อนไขของเกณฑ์เพื่อขอทำวิทยฐานะ
	เกณฑ์เก่าที่ใช้เมื่อก่อนช่วงราวๆปีก่อนๆ ก่อนจะมาถึงปี 2560
	เป็นครูผู้ช่วย 2  ปี เป็นครูอีก 6 ปี รวมรับราชการ 8 ปี จะทำวิทยฐานะชำนาญการได้
	เกณฑ์ใหม่ ว22/2560  ลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2560  เป็นดังนี้
	ครูผู้ช่วย  2  ปี   ครู 5 ปี   ครูชำนาญการ  5 ปี   ครูชำนาญการพิเศษ 5 ปี
	ครูเชี่ยวชาญ 5 ปี จากนั้นจึงขอวิทยฐานะเพื่อเป็นครูเชี่ยวชาญพิเศษ
	กล่าวคือ อย่างน้อยจะมีช่วงระยะเวลาช่วงละ 5 ปี (ถ้าไม่นับครูผู้ช่วย 2 ปีแรก)
	สมมติว่าเราเป็นคนเก่งมากๆ เริ่มบรรจุเป็นครูผู้ช่วยตอนอายุ 24 ปี ก็บวกไปอีก
	2 ปี + 5 ปี + 5 ปี + 5 ปี + 5 ปี ก็จะอายุ 46 ปีจึงมีสิทธิขอวิทยฐานะสูงสุด
	จะได้ใส่สายสะพายของครูเชี่ยวชาญพิเศษไปอีกราว 14 ปี จึงเกษียณอายุราชการ
	ลองสังเกตดูว่า  กรณีเราเป็นคนเก่งมากๆ คือ พอมีสิทธิทำวิทยฐานะแล้วก็ทำเลยทันทีนั้น
	ผ่านเลยตามเกณฑ์ ถ้าบรรจุตอนอายุ 24 ปี กว่าจะได้เชี่ยวชาญพิเศษ ก็อายุ  46 ปีเลยนะ
	เป็นครูผู้ช่วย               2  ปี   อายุ  24 – 25  ปี
	เป็นครู  (อันดับเงินเดือน คศ.1)             5  ปี    อายุ  26 – 30  ปี
	เป็นครูชำนาญการ  (อันดับเงินเดือน คศ.2)           5  ปี   อายุ  31 – 35  ปี
	เป็นครูชำนาญการพิเศษ  (อันดับเงินเดือน คศ.3)      5  ปี   อายุ  36 – 40  ปี
	เป็นครูเชี่ยวชาญ  (อันดับเงินเดือน คศ.4)            5  ปี   อายุ 41 – 45  ปี
	เป็นครูเชี่ยวชาญพิเศษ  (อันดับเงินเดือน คศ.5)    อายุ  46  ปี
	นอกจากเรื่องของระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแล้วนั้น จะต้องพิจารณา
	ชั่วโมงการปฏิบัติงานวิทยฐานะเดิม  (ที่ทำอยู่ก่อนขอระดับใหม่) 5 ปีย้อนหลัง
	ครูชำนาญการและชำนาญการพิเศษ
	มีชั่วโมงปฏิบัติงาน แต่ละปีไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมง และ PLC  ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง
	ครูเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ
	มีชั่วโมงปฏิบัติงาน แต่ละปีไม่น้อยกว่า 900 ชั่วโมง และ PLC  ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง
	และ 5 ปีย้อนหลังต้องมีชั่วโมงสอนวิชา สาขา กลุ่มสาระที่เสนอผลงาน
	ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยในช่วง 5 ปี
	มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานการสอน 5 ปีการศึกษาย้อนหลัง ติดต่อกัน
	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี 4  วิทยฐานะ
	โดยจะได้รับเงินวิทยฐานะด้วยเพิ่มจากเงินเดือนประจำที่ได้รับอยู่แล้ว  ดังนี้
	ชำนาญการ     ได้เงินวิทยฐานะเดือนละ  3,500  บาท
	ชำนาญการพิเศษ   ได้รับเงินวิทยฐานะเดือนละ  5,600  บาท
	เชี่ยวชาญ    ได้รับเงินวิทยฐานะ เดือนละ 9,900  บาท
	เชี่ยวชาญพิเศษ   ได้รับเงินวิทยฐานะ  13,000  บาท / 15,600 บาท
	พื้นฐานความรู้เรื่องวิทยฐานะ
	ผู้เขียนบอกชัดเจนว่าหนังสือเล่มนี้จะไขปมต่างๆ อย่างละเอียดจากเริ่มต้น จากคนที่ไม่รู้ อะไรเลย มาอ่านปุ๊บ ว้าวว เก็ทมากๆ อย่างนี้นี่เอง ซึ่งเรียกว่าการอธิบายจากพื้นฐานความรู้ เจตนาของเราคือทำหนังสือให้คนที่ยังไม่มีความรู้ สามารถมีความรู้จริงได้ดี และสอบ...
	หนังสือค่ายต่างๆมาแล้วพอมาเจอกับการทำตำราเรา แทบทุกคนต้องอยากวางเล่มอื่นๆทิ้งและ
	หันมาอ่านแต่ของเราเท่านั้น เนื้อหาต่อไปนี้จะเป็นคำตอบว่า “ทำไม จึงเป็นแบบนั้น”
	ถ้ามีใครก็ตามกำลังพูดคำว่า หรือ มีข้อความว่า ว 17/2552
	นั่นหมายความว่า เขากำลังพูดถึงหนังสือเวียนฉบับนั้น ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแบบเก่านั่นเองหรือบางคนอาจจะพูดสั้นๆว่า ว.17 ก็แปลว่า เขากำลังพูดถึง
	การประเมินวิทยฐานะระบบเก่าที่ใช้กันตลอดมา จนเริ่มมีแบบใหม่โผล่ออกมาในปี 2560
	แต่ปัจจุบัน เป็น ว 21/2560  ลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2560
	ถ้าผู้อ่านได้ยิน หรือได้อ่านข่าว หรือได้เห็นคำว่า ว 21  หรือ ว 21/2560 ในแวดวง
	การศึกษา แวดวงครูต่างๆ ก็แปลว่า เขากำลังพูดถึงเรื่องเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแบบใหม่
	เห็นไหมอ่านปุ๊บปั๊บไม่กี่หน้าได้ความรู้ ว้าววว เลย ทีนี้ เราก็อ่านข่าว ไม่งงข่าวละ
	เช่น หัวข้อข่าวบอกว่า “หมอธี เตรียมแก้ ว21/2560  บ่นอุบ ครูกังวลเกินเหตุ
	เตรียมย้อนกลับไปใช้ ว17”  (อันนี้แค่ลองสมมติเป็นหัวข้อข่าวนะ ไม่ใช่เรื่องจริง)
	ทีนี้ ผู้อ่านก็ไม่งงละ หรือรู้ละว่า อ๋อ ข่าวนี้ กำลังพูดถึงว่า รัฐมนตรีจะแก้อีกแล้ว
	แก้ไปแก้มา จะแก้เกณฑ์วิทยฐานะของใหม่ เตรียมกลับไปใช้แบบเดิมแล้วเหรอ?
	มาดูความแตกต่างระหว่าง ว17/2552 (เกณฑ์วิทยฐานะแบบเก่า ใช้มาตั้งแต่ปี 2552)
	กับเกณฑ์แบบใหม่ ว21/2560  ประกาศใช้แล้วในวันที่ 5 กรกฏาคม 2560 เป็นต้นมา
	เงื่อนไขที่น่าสนใจ คือ เงื่อนไขของเวลาว่าเมื่อไรจึงจะทำวิทยฐานะใดได้บ้าง
	ว17/2552  มีแนวทางดังนี้
	คือเป็นครูผู้ช่วย 2 ปีผ่านแล้วจะได้เป็น ครู คศ1  (ครู คศ 1 คือครูธรรมดาที่ยังไม่มีวิทยฐานะ)
	ถ้าคุณมีวุฒิปริญญาตรี   จะใช้ชีวิต คศ1 6 ปี  จึงทำวิทยฐานะได้  (รวมรับราชการมา 8 ปี)
	ถ้าคุณมีวุฒิปริญญาโท   จะใช้ชีวิต คศ1 4 ปี  จึงทำวิทยฐานะได้  (รวมรับราชการมา 6 ปี)
	ถ้าคุณมีวุฒิปริญญาเอก  จะใช้ชีวิต คศ1 2 ปี  จึงทำวิทยฐานะได้  (รวมรับราชการมา 4 ปี)
	เมื่อได้วิทยฐานะแล้ว  คุณจะได้เป็น คศ2  (คือได้เป็นครูชำนาญการ)
	ใช้ชีวิต คศ2 ไปอีก 1 ปี  ก็จะสามารถทำวิทยฐานะต่อไปเพื่อเป็น คศ3 ได้ (เร็วดีแท้เนาะ)
	เมื่อได้เป็น คศ3  (ครูชำนาญการพิเศษ)  ก็ใช้ชีวิตในแบบ คศ3 ไปอีก 3 ปี ก็จะทำวิทยฐานะได้
	เพื่อได้เป็น คศ4  (ครูเชี่ยวชาญ)  แล้วอยู่ไปอีก 2 ปี ก็จะทำวิทยฐานะสูงสุดเพื่อให้ได้เป็น คศ5
	จุดที่น่าสนใจใน ว17/2552 นี้ คือ ถ้าคุณเป็น คศ2  (ครูชำนาญการ)
	คุณไม่อยากเป็น คศ3 ก็ได้ อยากจะกระโดดข้ามไปเป็น คศ4 ก็ได้นะ
	แต่ว่าต้องเป็น คศ2 มา 5 ปี จึงจะทำ คศ4 ได้ โดยไม่ต้องเป็น คศ3
	กล่าวคือ      นายวีระศักดิ์           นายภานุรัตน์     (ทั้งคู่จบปริญญาตรีเหมือนกัน)
	ครูผู้ช่วย 2 ปี          ครูผู้ช่วย  2 ปี
	ครู คศ1 เป็น 6 ปี ครู คศ1 เป็น 6 ปี
	ครู คศ2 เป็น 1 ปี ครู คศ2 เป็น 5 ปี
	ครู คศ3 เป็น 3 ปี  ไม่เป็น ครู คศ3
	ได้เป็น ครู คศ4  ได้เป็น ครู คศ4
	ต้องใช้ชีวิตราชการ 12 ปี จึงมีสิทธิ ต้องใช้ชีวิตราชการ 13 ปี จึงมีสิทธิ
	ได้เป็นครูเชี่ยวชาญ ตามกฎเกณฑ์        ได้เป็นครูเชี่ยวชาญ ตามกฎเกณฑ์
	แต่ปกติแล้ว การทำเลื่อนระดับแบบไม่ปกติ (แบบนายภานุรัตน์) คือไม่ยอมเป็น คศ3
	อัพตัวเองให้ข้ามไปเป็น ครูเชี่ยวชาญเลย จะยากกว่าการตามระบบแบบนายวีระศักดิ์
	ใช้เวลานานกว่าด้วย และโอกาสทำผ่านก็มีน้อยกว่า เพราะมันจะมีเงื่อนไขที่ยากกว่า
	แต่กฎหมายตาม ว17/2552  อนุญาตให้ทำได้ แบบนายภานุรัตน์ ถ้าจะทำก็ทำได้นะ
	การจะใช้ปริญญาเอก โท ตรี มาช่วยในเงื่อนไข ทำได้เฉพาะ ครู คศ1 เพื่อจะเปลี่ยน
	เป็น ครู คศ2 เท่านั้นนะ ที่เหลือไม่มีผล ไม่ว่าจะวุฒิใดก็ค่าเท่ากันในวิทยฐานะอื่นๆ
	ที่เราได้ศึกษาเรื่องของเงื่อนเวลาในการทำวิทยฐานะไปในหน้าก่อนนั้นคือแบบเก่า ว17/2552
	ต่อไป เราจะมาดูในแบบใหม่ของ ว21/2560  (อันนี้ง่ายนะ ไม่มีเงื่อนไขอะไรสลับซับซ้อนใดๆ)
	นอกจากไม่มีเงื่อนไขสลับซับซ้อนแล้ว การมีวุฒิปริญาเอก ปริญญาโท ไม่มีผลด้วยคือค่าเท่ากัน
	ว21/2560   มีเงื่อนไขตามเกณฑ์ว่า
	เป็นครูผู้ช่วย 2 ปี  จึงกลายเป็น ครู  (ครู คศ1 หรือครูธรรมดาที่ยังไม่มีวิทยฐานะ)
	เป็นครู  คศ1  คศ2  คศ3  คศ4  เป็นไปเถอะ อย่างละ 5 ปี จึงจะทำวิทยฐานะได้
	ในแต่ละระดับหรือแต่ละขั้น ไม่มีการข้ามขั้นได้ด้วย ไปเรื่อยๆ 5 5 5 5 ง่ายดีเนาะ
	คือจำง่ายดี ไม่ต้องมีอะไรสลับซับซ้อน วุ่นวาย จำข้อมูลง่าย สบายเลยสินะ ผู้สอบ
	2 + 5 + 5 + 5 + 5  =  จึงจะได้เป็นครูเชี่ยวชาญพิเศษ  (คศ5)
	ครูผู้ช่วย + คศ1 + คศ2 + คศ3 + คศ4 = จะได้เป็น คศ5
	หวังว่าแนวทางการอธิบายเรื่อง ว17/2552  กับ ว21/2560 นี้ คงช่วยหลายคนได้ดีนะ
	เก็ทปิ้งเลยสิ ที่ไม่เคยรู้เลยเรื่องนี้ ส่วน ว21 ประกาศมาแล้ว ประท้วงกันวุ่นวาย ตลกดี
	การออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	1. ตาย
	2. พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (เกษียณ)
	3. ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออกหรือการลาออกมีผลจริง
	*  อย่าลืมว่าการลาออก ไม่ได้แปลว่า จะได้ออกเสมอไป เพราะลาออก ไม่ให้ออก
	ก็ถือว่ายังไม่ได้ออก ดังนั้น การลาออกต้องมีผลจึงจะถือว่าออกจากราชการได้
	*  ผู้บังคับบัญชาสามารถยับยั้งการอนุญาตลาออกได้ไม่เกิน 90 วัน
	4.  ถูกสั่งให้ออก
	5.  ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก
	6.  ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
	การให้ออกจากราชการ  ไม่ใช่การลงโทษทางวินัย
	เหตุที่จะทำคำสั่งให้ออกจากราชการได้  ดังต่อไปนี้
	1. การขาดคุณสมบัติทั่วไป  คุณสมบัติทั่วไป คืออะไร ก็คือ ทีเขาประกาศรับสมัครมา
	ในตอนแรก เช่น อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี มีสัญชาติไทย ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง
	หรืออื่นๆ เหล่านี้เมื่อบรรจุไปแล้ว มาพบภายหลังว่าคุณสมบัติไม่ตรงตามนั้น ก็จะสั่ง
	ให้ออกจากราชการ หรืออย่างการโอนสัญชาติ (ไม่มีสัญชาติไทยแล้ว)  หรือได้กลาย
	เป็นบุคคลล้มละลาย  ได้กลายเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
	กลายเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น เหล่านี้ คือ ขาดคุณสมบัติทั่วไปแล้ว
	2. กรณีผลประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่ำกว่าเกณฑ์ก็ให้ออก
	3. กรณีเจ็บป่วย ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้โดยสม่ำเสมอ ก็ให้ออก
	4. กรณีหย่อนความสามารถอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่
	5. กรณีประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการก็สั่งให้ออกจากราชการได้
	6. กรณีมีมลทินมัวหมอง ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแล้วแต่
	การสอบสวนไม่ได้ความแน่นชัดพอที่จะสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็สั่งให้ออกจากราชการได้
	7. กรณีต้องโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
	หรือความผิดลหุโทษซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกปลดออกหรือไล่ออก  (ซึ่งโดยปกตินั้น
	ความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษจะไม่เป็นความผิดวินัย จึงไม่ถูกลงโทษ
	ทางวินัย แต่ด้วยเหตุว่าต้องรับโทษจำคุก จึงไม่อาจมาปฏิบัติราชการ ก็สั่งให้ออกได้
	8. กรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ถ้าภายในสามสิบวันหน่วยงานการ
	ศึกษาไม่มีตำแหน่งว่างหรือตำแหน่งที่สามารถย้ายไปทำงานได้  ก็สั่งให้ออกได้
	อธิบายก็คือ การถูกเพิกถอนใบอนุญาต ก็สอนไม่ได้ ตามกฎหมาย แต่ยังไม่เป็นไร
	ถ้าถูกเพิกถอนจริงเขาสามารถให้ย้ายตำแหน่งไปทำอย่างอื่นที่ไม่ต้องใช้ใบอนุญาต
	แต่ถ้าหาตำแหน่งว่างอื่นๆ ไม่ได้ใน 30 วันจึงให้ออกจากราชการ (ไม่มีใบอนุญาต)
	ลองดูข้อสอบจริงที่เคยออกกันหน่อย เกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ
	ถามว่า   ข้อใดไม่ใช่การให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไป
	1. ดำรงตำแหน่งพรรคการเมือง
	2. ไม่มีสัญชาติไทย
	3. เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
	4. ไม่ผ่านประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
	เฉลย 4. เรื่องนั้น ไม่เรียกว่า คุณสมบัติทั่วไปของการเข้ารับราชการ
	คุณสมบัติทั่วไปของการเข้ารับราชการ คือ อะไร ?
	ก็คือเรื่องพื้นฐานทั่วไปที่เขาประกาศไว้ชัดเจนตอนรับสมัครสอบนั่นแหละ จำได้ไหม
	ใน 13 ข้อ เช่น อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์   มีสัญชาติไทย  ไม่เป็นผู้บริหารพรรคการเมือง  ไม่เป็นคนล้มละลาย  ไม่เป็นคนวิกลจริต  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ  เป็นต้น
	เมื่อไรก็ตามที่คุณไม่มีลักษณะพวกนี้อยู่ในตัว เมื่อนั้นก็แปลว่า คุณไม่มีคุณสมบัติ
	ใช่ ตอนสอบเข้าไป อาจมีคุณสมบัติถูกต้อง แต่อยู่ดีๆ เป็นข้าราชการไปดีๆ หลายปี
	หรือสี่ซ้าห้าวัน อาจไม่มีคุณสมบัติก็ได้ เช่น อาจสืบพบภายหลังว่าเธอไม่ได้อายุเกิน 18 นี่นา
	จริงๆเธออายุแค่ 17 ปีกว่าเอง (แต่ปลอมใบ ปลอมอะไรมา เป็นต้น)  หรือ อยู่ดีๆ กลายเป็น
	ไม่เต็มเต็ง เป็นบ้าเป็นบอ ไปซะงั้น หรือว่า ไปขอเปลี่ยนสัญชาติเป็นสัญชาติอื่นตามสามีฝรั่ง  หรือไปสมัครเป็นผู้บริหารพรรคการเมือง  ฯลฯ  เหล่านี้ เรียกว่า การขาดคุณสมบัติทั่วไป
	พอสืบทราบว่า “ขาดคุณสมบัติ”  เขาก็ให้ออกจากราชการ
	แต่การไม่ผ่านการประเมินเอย  การถูกไล่ออกเอย อะไรเอย พวกนั้น เป็นการออกจากราชการกรณีอื่น  ไม่ใช่กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป  (ออกเพราะเรื่องราวอื่นๆที่ต้องออก อยู่ไม่ได้แล้วละ)
	การลาบ่อยครั้ง และ การมาทำงานสายเนืองๆ
	ถ้าเป็นข้าราชการในสถานศึกษา ลาเกิน 6 ครั้ง   เรียกว่าลาบ่อยครั้ง
	ถ้าเป็นข้าราชการในสำนักงาน  ลาเกิน 8 ครั้ง   เรียกว่าลาบ่อยครั้ง
	ถ้าเป็นข้าราชการในสถานศึกษา  มาสายเกิน 8 ครั้ง   เรียกว่ามาสายเนืองๆ
	ถ้าเป็นข้าราชการในสำนักงาน   มาสายเกิน 9 ครั้ง  เรียกว่ามาสายเนืองๆ
	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคนใดต่อไปนี้ลาบ่อยครั้ง
	1. ครูสมศักดิ์ลาติดต่อกันหนึ่งสัปดาห์
	2. ครูชำนาญการลาหยุดทุกวันจันทร์ของเดือนนี้
	3. ครูผู้ช่วยลาคลอดบุตรเป็นเวลาเกือบสามเดือน
	4. รองผู้อำนวยการสถานศึกษาลาเจ็ดครั้งในสี่เดือน
	เฉลย  ข้อ 4.  ลาเจ็ดครั้งคือเกินกว่า 6 ครั้ง เรียกว่าลาบ่อยครั้ง
	ระวัง ข้อ 1 ลาติดต่อกันหนึ่งสัปดาห์ (7 วัน) ก็จริง แต่เป็นการลาแค่ครั้งเดียว
	ผู้มีสิทธิสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	ต้องมีอายุ ไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์  ในขณะที่ผู้มีสิทธิขอใบอนุญาตประกอบ
	วิชาชีพทางการศึกษาต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
	ผู้ที่มีอำนาจในการแต่งตั้ง
	จากบุคคลธรรมดา สอบได้ กลายเป็น ครูผู้ช่วย  ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคือ ศึกษาธิการจังหวัด
	(ถ้าเป็นสมัยก่อน ก่อนจะมีระบบ กศจ เมื่อปี 59)  จะเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนเราเองที่
	เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้ง บุคคลธรรมดา สอบติด ให้เป็นข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย
	จากครูผู้ช่วย ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ผู้มีอำนาจแต่งตั้งให้เป็นครู
	คือ ศึกษาธิการจังหวัด (ถ้าเป็นเมื่อก่อนจะเป็น ผู้อำนวยการสถานศึกษา เหมือนครูผู้ช่วย)
	รู้จักอำนาจแต่งตั้งตามมาตรา 53
	ย้ำว่า มาตรา 53 นี้ ใช้ไม่ได้แล้วนะ ตอนปี 2560 เพราะว่าถูกยกเลิกเงื่อนไขไปแล้ว
	โดยมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงใหม่มา ดังนั้น ใครที่ถูกหลอก ถูกติว ในช่วงปี 2560 โดยข้อความ
	ที่ว่า ผู้มีอำนาจลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 53 แสดงว่าคุณกำลังโดนกลุ่มติวหรือ
	กลุ่มวิทยากรที่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในระบบราชการจริง มาหลอกติวแล้วละ เพียงแค่
	เป็นการพยายามทำภาษาทางการให้ดูมีความรู้ แต่จริงๆความรู้ผิดๆ เพราะเขาไม่ใช้แล้ว
	มาตรา 53  กล่าวโดยสรุปคืออำนาจในการแต่งตั้ง โดยปัจจุบันนี้ไม่ได้ใช้แล้วยกเลิก
	(ซึ่งมีผลต่ออำนาจในการสั่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงด้วย)
	เอาสรุปย่อๆ เฉพาะที่เกี่ยวกับครูผู้ช่วยและครูต่างๆ
	คนที่มีอำนาจในการแต่งตั้ง (หรือเซ็นต์ให้เป็นระดับต่างๆ)  ได้แก่
	ครผู้ช่วย  ผู้อำนวยการสถานศึกษา (ผอ โรงเรียน)   โดย  อ.ก.ค.ศ.
	ครู   ผู้อำนวยการโรงเรียน (ผอ โรงเรียน)  โดย อ.ก.ค.ศ.
	ครูชำนาญการ  ผู้อำนวยการเขต  (ผอ เขต)  โดย อ.ก.ค.ศ.
	ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้อำนวยการเขต  (ผอ เขต)  โดย อ.ก.ค.ศ.
	ครูเชี่ยวชาญ  ผู้อำนวยการเขต  (ผอ เขต)  โดย อ.ก.ค.ศ.
	ครูเชี่ยวชาญพิเศษ   กษัตริย์ ทรงโปรดเกล้าแต่งตั้ง โดย เลขาธิการ กพฐ สั่งบรรจุ
	ผู้มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ก็คือ คนตามนี้ มาตรา 53
	ซึ่งปัจจุบันไม่ได้ใช้แล้ว เพราะปัจจุบันอำนาจทุกอย่างเป็นของ ศึกษาธิการจังหวัด
	โดย กศจ  ไม่ใช่  ผอ โรงเรียน ผอ เขต โดย อ.ก.ค.ศ. แล้วนั่นเอง ยกเว้น คศ5 ที่
	ยังให้เป็น กษัตริย์ โปรดเกล้าแต่งตั้ง และให้เลขาธิการ กพฐ สั่งบรรจุ เหมือนเดิม
	ดังนั้น คำว่าผู้มีอำนาจแต่งตั้งตามมาตรา 53 จึงไม่สามารถใช้ได้แล้วในยุคนี้ คนที่
	พูดไม่รู้จริง แล้วพยายามพูดหรือติวเป็นภาษาวิชาการให้คนอื่นคิดว่าเก่งดีจังเลย
	เพราะถ้ามีความรู้ ความเข้าใจจริง ต้องสามารถอธิบายได้ว่าเกิดอะไรกับมาตรานี้
	เกร็ดแนวข้อสอบฝึกฝนเริ่มต้นอุ่นเครื่องก่อนขึ้นเนื้อหาจริงจังต่อจากนี้
	1.  หากสอบบรรจุได้ท่านจะเป็นข้าราชการประเภทใด
	ก.  ข้าราชการครู           ข.   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	ค.  ข้าราชการพลเรือนสามัญ  ง.   ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ
	2. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับตำแหน่งครูผู้ช่วย
	ก.   ฝึกงานสองปีเรียกว่าครูผู้ช่วย  ข.   สองปีแรกของการบรรจุไม่ได้เป็นข้าราชการ
	ค.  สามารถเป็นครูได้ทันทีหากสอบได้ ง.   เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี
	3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการครู ต้องมีอายุเท่าไร
	ก.  ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์  ข.   ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
	ค. ไม่ต่ำกว่า 21 ปีบริบูรณ์  ง.   ไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์
	4. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
	ก.   1  ปี      ข.  2  ปี             ค. 3  ปี            ง.  4  ปี
	5. วิทยฐานะแรกสุดของครู คือข้อใด
	ก.   ครูชำนาญการ   ข.   ครูชำนาญการพิเศษ
	ค.  ครูเชี่ยวชาญ    ง.   ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
	6. ครู มีวิทยฐานะสูงสุด คือข้อใด
	ก.   ครูชำนาญการ   ข.   ครูชำนาญการพิเศษ
	ค.  ครูเชี่ยวชาญ    ง.   ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
	7. ข้อใดคือคณะกรรมการบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	ก.  คุรุสภา   ข.   ก.ค.ศ.            ค.  สพฐ      ง.   กกศ
	8. ข้อใดไม่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	ก.   หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ข.  ระเบียบวินัยข้าราชการครู
	ค.  สิทธิประโยชน์และเงินวิทยฐานะ ง.   การแต่งตั้ง โยกย้าย ข้าราชการครู
	9. เงื่อนไขการย้ายของครูต้องรับราชการมาแล้วอย่างน้อยกี่ปี
	ก.   1  ปี  ข.    2  ปี  ค.  3   ปี  ง.  4  ปี
	10. เงื่อนไขการย้ายของครูข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
	ก.   ต้องรับราชการมาไม่น้อยกว่า 2 ปีจึงมีสิทธิขอย้ายได้
	ข.   ต้องผ่านการเป็นครูผู้ช่วยก่อน 2 ปี ก็จะมีสิทธิสามารถขอย้ายได้
	ค.   ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการตำแหน่งครูไม่น้อยกว่า 2 ปีจึงมีสิทธิขอย้ายได้
	ง.   ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการตำแหน่งครูไม่น้อยกว่า 4 ปี จึงมีสิทธิขอย้ายได้
	11.  การประเมินเพื่อผ่านครูผู้ช่วยเข้าสู่ตำแหน่ง ครู มีการประเมินอย่างไร
	ก.  ประเมินไม่น้อยกว่า 8 ครั้งภายใน 2 ปี ข.   ประเมินระยะทุก 3 เดือน
	ค.  ภายใน 2 ปี ประเมินตามความเหมาะสม ง.    ประเมินปีละ 2 ครั้ง
	12.  กรณีที่ประเมินครูผู้ช่วยไม่ผ่าน กรรมการพิจารณาทบทวนคะแนนแล้วก็ไม่ผ่าน ต่อไป
	จะดำเนินการอย่างไรกับครูผู้ช่วยท่านนั้น
	ก.  ปลดออกจากราชการ    ข.   ไล่ออกจากราชการ
	ค.  ให้ออกจากราชการภายใน 5 วันทำการ ง.   ให้ออกจากราชการทันที
	13.   ข้อใดไม่ใช่กรณีการขอย้ายของครูตามเกณฑ์การย้ายของ ก.ค.ศ.
	ก.  ย้ายกรณีปกติ           ข.  ย้ายกรณีจำเป็น
	ค.  ย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ         ง.  ย้ายกรณีพิเศษ
	14.  ข้อใดหมายถึงการย้ายกรณีพิเศษ
	ก.  ติดตามคู่สมรส ข.  เจ็บป่วยร้ายแรง         ค.  ดูแลบิดามารดา     ง.  ถูกทุกข้อ
	15.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการขอย้ายของข้าราชการครู
	ก.  เขียนย้ายปีละครั้ง พิจารณาปีละครั้ง
	ข.  เขียนย้ายปีละครั้ง พิจารณาปีละสองครั้ง
	ค.  เขียนย้ายปีละสองครั้ง พิจารณาปีละสองครั้ง
	ง.  เขียนย้ายปีละสองครั้ง พิจารณาได้ตามความเหมาะสม
	จุดเน้นและแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา ประกอบด้วย 2 ส่วน
	วันที่ 21 มีนาคม 2559  มีคำสั่ง ม.44 เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในกระทรวงศึกษาธิการ
	คำสั่งสองฉบับ มีสาระสำคัญ เรื่องการยุบ ยกเลิก อ.ก.ค.ศ  เขตพื้นที่การศึกษา และ
	คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  มีการยุบยกเลิกศึกษาธิการภาค 13 ภาค แล้วก็ให้
	แต่งตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค 18 ภาค  ตั้งศึกษาธิการจังหวัด  และแต่งตั้ง คปภ
	มาขยายความกัน ตามผังที่ปรากฏ
	แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คปภ
	ยุบ ยกเลิก กรรมการเขตพื้นที่  ยกเลิก อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่  (อ.ก.ค.ศ. อื่นๆ ยังทำหน้าที่ปกติ)
	ให้ยุบยกเลิกศึกษาธิการภาค 1 – 13 ภาค แต่งตั้งใหม่ เป็น สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 – 18
	อะไรอื่นๆซึ่งเห็นว่าไม่มีการขีดเส้นฆ่าทิ้งไป เช่น ก.ต.ป.น. (เขตละ 9 คน) ยังอยู่ปกติ ไม่ถูกยุบ
	ศึกษาธิการภาค 13 แห่ง คืออะไร ก็ไม่มีอะไรมาก ก่อนนี้ เขาแค่พยายามหาทางสนับสนุนงาน
	ด้านการศึกษา คิดวิธีนั่น วิธีนี่ ก็มีช่วงหนึ่งตั้ง สำนักงานศึกษาธิการภาค แบ่งโซนเป็น 13 พื้นที่
	ช่วยสนับสนุนแต่ละเขตฯ แต่เอาเข้าจริงๆ ก็คือ ไม่มีผลเชิงบวกอะไรนัก ไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้น
	คำสั่งลงวันที่ 21 มีนาคม 2559  มีผลบังคับใช้วันที่  22  มีนาคม  2559 (วงแตกกันเลย)
	ก่อนหน้านี้ผู้อำนวยการเขตมีอำนาจหน้าที่หรือบทบาท
	***  เบื้องหลังสำคัญของการพยายามเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ คือ เรื่องทุจริต คอรัปชั่นในเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีประเด็นปัญหามายาวนานต่อเนื่องแล้ว เพราะ ผอ เขต มีอำนาจกับ
	กลุ่ม อ.ก.ค.ศ  บางเขต (ไม่ใช่เป็นทุกแห่ง แต่จำนวนหนึ่งและจำนวนมากด้วย)  นึกภาพตามว่า
	ถ้าไม่มีเงินใต้โต๊ะให้กลุ่มนั้นในเขตที่ทุจริต ไม่ได้วิทยฐานะ ไม่ได้โยกย้าย และมีการใช้หน้าที่มา
	กลั่นแกล้งข้าราชการซึ่งไม่ใช่พวกพ้องของตน  หากินบนกองทุกข์ของครูและบุคลากรฯ เพราะ
	กลุ่มนั้นเขาคุมเรื่องวินัย การพิจารณาลงโทษ  อะไรอยู่นั่นเอง (บางคนผิด แต่มีเงินยัด ก็ไม่ผิด)
	ก่อนอื่นรู้จักคณะกรรมการชุดใหญ่ คปภ ที่ตั้งมาใหม่ก่อน มาขับเคลื่อนงานหลัก มีใครบ้าง
	ทำไมจึงวงแตก
	เพราะว่าเรื่องใหญ่มาก
	การใช้คำสั่งโดย ม.44  สองฉบับดังกล่าวมานี้
	เปลี่ยนแปลง  กระแส
	อำนาจ  หน้าที่ต่างๆ
	ยุบ ยกเลิก หรือเพิ่มโครงสร้างใดๆ ซึ่งจะปรากฏผังบริหารใหม่
	รู้จักส่วนราชการหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
	ก.พ.  ย่อมาจาก คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นคณะกรรมการระดับประเทศ
	ที่ได้กำหนดแนวทางของงานบุคคลสำหรับข้าราชการทั้งประเทศไทย
	แต่ละกระทรวงฯ ก็จะดึงเนื้อหาแก่นหลักต่างๆจาก ก.พ. นำไปใช้กับ
	การบริหารงานบุคคลของส่วนราชการที่ตนเองรับผิดชอบอยู่
	ก.ค.ศ.  คือ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นฝ่ายบุคคล
	สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการ
	กรรมการชุดดังกล่าวมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน
	ควบคุมงานหลายอย่าง โดยหลักๆก็ได้แก่ ระเบียบ วินัย สิทธิประโยชน์
	การแต่งตั้ง การโยกย้าย ของครูและบุคลากรทางการศึกษานั่นเอง
	อ.ก.ค.ศ.   ย่อมาจาก คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	ทีมชุดนี้ เป็นทีมย่อย (ลูกๆ) ของ ก.ค.ศ. กระจายกันไปทำงานบุคคล
	ในแต่ละส่วน เช่น อ.ก.ค.ศ. อาชีวศึกษา  (ก็คุมพวกครูและบุคลากรใน
	ส่วนอาชีวะ  อ.ก.ค.ศ. วิทยาลัยชุมชน ก็คุมพวกครูฯ ในวิทยาลัยชุมชน)
	โดยก่อนหน้านี้ มี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา คุมบรรดาครูและกลุ่ม
	บุคลากรทางการศึกษาในแต่ละเขต ปัจจุบันถูกยุบไปแล้วให้ กศจ แทน
	กศจ      คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตัวที่ตั้งขึ้นมาใหม่ในปี 2559 ขึ้นมา
	ทำงานสำคัญต่างๆแทนที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาซึ่งถูกยกเลิกไป
	งานบุคคล  หมายถึง การบริหารจัดการเกี่ยวกับคนเช่นเรื่องการสอบ การแต่งตั้ง
	การโยกย้าย ระเบียบ วินัย สิทธิประโยชน์  เงินเดือน วิทยฐานะ ฯลฯ
	วินัยและงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพฐ
	จึงมีสองส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้อง ณ ปัจจุบัน คือ  ก.ค.ศ. และ กศจ
	ก.ค.ศ.  เมื่อก่อนมี 31 คน ต่อมาปี 60 มีการลดสัดส่วนเหลือ 14 คน
	ประธานคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
	ประชุม ทำงาน หรืออะไรๆกันใน สำนักงาน ก.ค.ศ.
	มีเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นผู้บังคับบัญชา (หรือหัวหน้า) ของสำนักงาน
	กศจ   ตั้งมามีไม่เกิน 22 คน (ในปี 2559)  แต่ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
	จนปัจจุบันมีไม่เกิน 15 คน มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
	ประชุม ทำงาน หรืออะไรๆกันใน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
	มีศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชา (หรือหัวหน้า) ของสำนักงาน
	ให้ผู้อ่านจำประเด็นหลักไว้ว่า เรื่องอะไรหนักหนาสาหัส เช่น เรื่องไล่ออก ปลดออก
	หรือให้ออก เรื่องเหล่านี้หนักนะ สำคัญๆ ก็ให้ไปข้องเกี่ยวกับ ก.ค.ศ. (ชุดใหญ่เลย)
	ไม่ว่าจะอุทธรณ์ หรือ ร้องทุกข์ อะไรก็ว่ากันไป สำคัญๆ หนักๆ ให้ไปที่ ก.ค.ศ.
	เรื่องวินัยทั่วไป เรื่องปกติ ไม่หนักหนามาก เช่น การถูกทำโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง
	ก็ไปข้องเกี่ยวเชิงการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ กับ กศจ  ที่บริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
	(ซึ่งสมัยก่อน อำนาจหน้าที่ส่วนนี้เคยเป็นของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษานั่นเอง)
	:  คำสั่ง ม.44 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 ยุบ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ ตั้ง กศจ แทน
	โดนสั่งปลดออก  ไล่ออก  ให้ไปอุทธรณ์ ต่อ ก.ค.ศ.
	โดนสั่งภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  ลดเงินเดือน  ให้ไปอุทธรณ์ ต่อ กศจ
	วินัย คือ การควบคุมความประพฤติให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผน หรือ
	การควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบของบทวินัยตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย โดยวินัยของ
	ข้าราชการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ต้องทำในสิ่งที่กำหนดและห้ามทำในสิ่งห้าม
	สรุป อันที่จริง การลงโทษข้าราชการมี 7 เลยนะ (ถ้ามีความรู้จริงต้องเข้าใจและแยกแยะได้)
	การลงโทษทางมาตรการทางการบริหาร มีสองลักษณะ คือ ทำทัณฑ์บน ว่ากล่าวตักเตือน
	การลงโทษทางวินัยข้าราชการ มีห้า คือ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ปลดออก ไล่ออก
	การลงโทษสองอันแรก จะไม่มีถูกบันทึกในประวัติราชการว่าเคยทำผิด เคยโดนทำโทษมา
	การลงโทษห้าอันหลัง จะถูกบันทึกในประวัติว่าเคยทำผิด โดนลงโทษทางวินัยอะไรมาบ้าง
	สังเกต เปรียบเทียบนะ ที่เกริ่นนำมาในบทเริ่มต้นว่า วินัยข้าราชการเป็นลักษณะนี้
	1. กระแสพระราชดำรัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
	“ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู” “ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจต่อเพื่อนไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง
	ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่า ช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า”
	“ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทำร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี”

	แนวทางการทำงาน 3 ลักษณะ   ได้แก่
	- Hit the Point กล่าวคือ งานทุกงานต้องฉีกปัญหาให้ขาด ตีโจทย์ให้แตก ตลอดจนหากิจเฉพาะและกิจแฝงให้เจอ เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
	- Dynamic หมายถึงการขับเคลื่อนงานตลอดเวลา หยุดไม่ได้
	หมายเหตุ   พลเอกดาว์พงษ์   รัตนสุวรรณ ได้รับตำแหน่งองคมนตรีในรัชกาลที่ 10
	ทำให้ท่านต้องลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
	เพราะข้อกำหนดของการเป็นองคมนตรีคือต้องไม่ยุ่งเกี่ยวทางการเมือง
	ทำอย่างไรให้เรียนสนุก นักเรียนกระตือรือร้น รู้สึกชอบและอยากไปโรงเรียน
	เรื่องราวงานที่เกิดในยุคของนายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ เช่น
	โรงเรียนไอซียู  แนวทางของ PLC เป็นต้น
	การแก้ไขปัญหาเด็กประถม อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
	- ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช่น การสอนแบบแจกลูกสะกดคำโดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการสมอง (BBL)
	- กำหนดเป้าหมายให้นักเรียนชั้น ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.2 ขึ้นไปต้องอ่านคล่องเขียนคล่อง เป็นต้น (ตัวชี้วัด KPI การอ่านตามนโยบายใหม่จะใช้ทดสอบ ชั้น ป.4)
	การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
	- การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูสอนไม่ครบชั้นเรียน - ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLIT) อย่างจริงจังเต็มรูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนไกลกังวลให้เป็นโรงเรียนต้นทางที่มีคุณภาพ
	การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
	- ใช้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล DLTV และผ่าน ICT ด้วย DLIT
	โครงการโรงเรียนประชารัฐ  เป็นหนึ่งในโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “สานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ”ร่วมกับภาคประชาสังคมและ...
	ข้อสอบจริงเคยออกถามว่า  MoU  หมายถึงอะไร
	ก.  ข้อกำหนดการทำงาน  ข.  ข้อตกลงความร่วมมือ
	ข.  แนวทางกำหนดภาษี  ง.  สนธิสัญญาทางการค้า
	ข้อมูลข้างต้นอ้างอิงจากข่าวรัฐบาลไทยเว็บไซต์  Www.THAIGOV.GO.TH

	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 อ่านคล่องเขียนคล่อง
	ง. ป.1 – ป.6 อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น
	ตัวอย่างคลังข้อสอบวิชาชีพครู อุดมการณ์ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  วินัยครู
	13.   ผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้หลักธรรมข้อใดกับข้าราชการใต้บังคับบัญชาของตน
	ก.   พรหมวิหาร  4        ข.  อิทธิบาท  4
	ค.   สังคหวัตถุ 4              ง.  อริยสัจ 4
	เฉลย  ก.  พรหมวิหาร 4 คือธรรมที่ผู้ใหญ่พึงมีต่อผู้น้อย ครูมีต่อศิษย์ หัวหน้ามีต่อลูกน้อง
	14.  การกระทำใดของครูที่สังคมไม่ชอบมากที่สุด
	ประเทศไทยจะได้อะไร จากการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (smart city)
	2. การสัญจรอัจฉริยะ (smart mobility)
	3. ชุมชนอัจฉริยะ (smart community)
	4. สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (smart environment)
	5. เศรษฐกิจอัจฉริยะ (smart economy)
	6. อาคารอัจฉริยะ (smart building)
	7. การบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ (smart governance)


	พลังหรืออำนาจแฝงของ ม.44 นี้ ทีเด็ดมากกว่าที่คิดนะ ไม่ใช่แค่
	ติวสอบที่สุรินทร์
	ติวสอบที่สุรินทร์
	เกณฑ์การเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยและครู
	ผู้ที่สามารถสอบแข่งขันเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จากคนทั่วไป กลายเป็นข้าราชการ มีแนวทางสำคัญที่เป็นประเด็นข้อสอบสรุปได้ ดังนี้
	การเรียกตำแหน่ง
	สอบบรรจุติด ได้เป็นข้าราชการ จะเรียกว่า “ครูผู้ช่วย”  ใช้เวลาราวๆ 2 ปี
	เมื่อผ่านการประเมินจากครูผู้ช่วย จะเรียกว่า “ครู”
	เมื่อเป็นครูไปได้สักระยะ ถึงเวลาที่มีสิทธิขอวิทยฐานะแล้ว ทำเรื่องผ่านเกณฑ์
	ก็จะกลายเป็น  ครูชำนาญการ  ครูชำนาญการพิเศษ  ครูเชี่ยวชาญ  ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
	ไปเรื่อยๆหากมีศักยภาพที่จะทำวิทยฐานะได้ตามเกณฑ์และเงื่อนไขของ ก.ค.ศ.
	ก.ค.ศ. ย่อมาจาก คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	กรรมการชุดนี้ ประธานคือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ จะเป็นทีมคณะกรรมการ
	ที่ดูแลงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา สามประเด็นหลักๆ อาทิเช่น
	ระเบียบ วินัย / สิทธิประโยชน์ วิทยฐานะ / การแต่งตั้ง การโยกย้าย  เป็นต้น
	ก.ค.ศ. นี่แหล่ะจะเป็นกลุ่มที่ประชุมออกกฎ ออกเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้ให้นำมาใช้กัน
	ซึ่งหมายรวมถึงเรื่องการสอบเป็นครูผู้ช่วยด้วย เพราะเกี่ยวกับการแต่งตั้งนั่นเอง
	ข้อมูลควรรู้ ครูผู้ช่วย ก็คือ ครูผู้ช่วย  ส่วนครู ก็คือ ครู (ซึ่งครูแบ่งเป็นห้าระดับข้างต้น)
	ดังนั้น ตามภาษาแบบทางการเราจะไม่เรียก คนที่สอบได้เป็นครูผู้ช่วย ว่า “ครู” นั่นเอง
	เช่น ถ้าถามว่าเป็นครูกี่ปีย้ายได้ (ภาษาพูดเราอาจพูดว่า 4 ปี จึงย้ายได้) แต่ภาษาแบบทางการ
	เขาจะไม่ใช้เกณฑ์บอกแบบนี้ แต่เขาจะกล่าวว่า ดำรงตำแหน่งครูมาไม่น้อยกว่า 2 ปี กล่าวคือ
	ให้ไปบวกครูผู้ช่วยเอาเอง 2 ปีก่อน จึงรวมได้ 4 ปี (จริงๆ เขาใช้ 24 เดือนด้วยซ้ำในกฏเกณฑ์)
	ไม่ได้ใช้คำว่าสองปี : ค่อยไปดูเรื่องนี้ในหน้าถัดไปเรื่องเกณฑ์การย้าย เบื้องต้นยกตัวอย่างให้ดู
	สมมติ เราถามว่า เป็นครูมาแล้วกี่ปี หากเขาตอบว่า 1 ปี แสดงว่า เขารับราชการมาแล้ว 3 ปี
	เป็นครูผู้ช่วยสองปี คิดเอาเองในใจว่าต้องเป็นตำแหน่งนี้มาก่อน เป็นครูอีก 1 ปี รวมได้  3 ปี
	กรณีที่สอบได้ไปเป็นครูผู้ช่วยแล้ว หากจะผ่านการประเมินเพื่อยกระดับให้ตัวเองเป็นครู
	โดยภาษาทางการจะใช้คำว่า “เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม”  (ระยะเวลา 2 ปี)
	กรรมการประเมิน จะให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา (ผอ.โรงเรียน) แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มจำนวนสามคน
	โดยปกติแล้วผู้อำนวยการสถานศึกษา (ผอ.โรงเรียนเรานั่นแหล่ะ) จะเป็นประธานเองและมีกรรมการอื่นๆอีก 2 คน มักใช้ผู้ทรงคุณวุฒิและครูซึ่งเป็นหัวหน้าหมวดของครูผู้ช่วยนั้น
	หรือเป็นครูพี่เลี้ยงของครูผู้ช่วยที่รับการประเมินนั่นเอง รวมคณะกรรมการประเมิน 3 คน
	ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้ คือ ภาษาทางการตามภาษากฎหมาย (ลองอ่านดูลักษณะภาษา)
	ให้คณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย เป็นระยะๆทุก 3 เดือน (รวม 8 ครั้ง) ในการประเมินแต่ละครั้งให้ประธานกรรมการแจ้งผลการประเมินให้ครูผู้ช่วย การนับระยะเวลาเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสองปี ให้นับวันเข้าปฏิบัติ ราชกา...
	กรณีที่คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ ให้คณะกรรมการทบทวนคะแนน
	หากพิจารณาทบทวนแล้ว เห็นว่าไม่ผ่าน ก็ ให้ออกจากราชการ ภายใน 5 วันทำการ
	ความเป็นข้าราชการ
	ความเป็นข้าราชการ กี่ชั่วโมง ?
	เคยมีข้อสอบถามข้อนี้ด้วยนะ (เป็นข้อสอบจริงหลายปีก่อนแล้ว ราวช่วงปี 2557 – 58)
	มีคนมากมายตอบผิด ไปตอบว่า  8  ชั่วโมง  ไม่ใช่นะ
	เวลาราชการ คือ 8.30 – 16.30 น.  วันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนขตฤกษ์
	ความเป็นข้าราชการต้องเป็น 24 ชั่วโมง
	ณ วินาที ที่มีคำสั่งแต่งตั้งคุณเป็นข้าราชการ ถือว่าคุณเป็นแล้ว และต้องรักษา
	สถานภาพของความเป็นข้าราชการตลอดทุกวินาที จนกว่าจะออกจากราชการหรือตาย
	การออกจากราชการ เช่น ลาออก  ออกตามอายุงาน (เกษียณ)  ถูกปลดออก ไล่ออก
	ถูกให้ออก หรือตาย หรือพ้นจากความเป็นข้าราชการด้วยเหตุอื่นใด เป็นต้น
	ยังไงเหรอ ?
	ก็คือ เขาจ้างคุณ เอางบประมาณของแผ่นดิน ภาษีประชาชน เป็นเงินเดือนคุณและเป็นสวัสดิการของคุณ คุ้มครองคุณตั้งแต่บรรจุ จนยันเกษียณ ขนาดปลดระวาง (เกษียณแล้ว) เขาก็ยังให้บำเหน็จ นำบาญกับคุณใช้ตลอดไป ยังมีสิทธิพิเศษคุ้มครองพ่อแม่ บุตร คู่สมรสคุณด้วย
	เขาจ้างด้วยการประมาณว่า 24 ชั่วโมง ไม่ได้จ้างแค่ 8 ชั่วโมง คุณต้องรักษาเกียรติและความเป็นราชการตลอดเวลา (แม้หลับฝันยังเป็นข้าราชการนะเธอ)  ยกตัวอย่างเล่นๆ เช่น
	- หลับอยู่ดีๆ ตี 2 กว่าๆ  ไฟเกิดไหม้โรงเรียน ผอ. โทรสั่งให้คุณมาช่วยกันหน่อย
	คือ ผอ. พิจารณาแล้วว่าบ้านคุณอยู่ห่างจากโรงเรียนไม่ไกล  คุณมีรถมาช่วยได้
	คุณไม่มานี่ถือว่าขัดคำสั่งได้นะ (เป็นราชการของคุณเลยทีเดียว ต้องมาช่วยกัน)
	ไม่งั้นจะมีกำหนดหน้าที่เวรครูผู้ช่วย (เฝ้าโรงเรียน) ตอนกลางคืนเหรอ  ใช่ไหม
	มาปฏิบัติราชการกลางคืน ตลอดคืน ตอนที่ได้รับหน้าที่คำสั่งให้เป็นเวร นั่นเอง
	เงินที่จ่ายต่างๆสำหรับการทำงาน หรือสำหรับชีวิตข้าราชการ ถือว่าเป็นเงินจ้าง 24 ชั่วโมง เงินคุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่างๆก็คือยี่สิบสี่ชั่วโมง  ยกตัวอย่างเช่น
	- เจ็บท้องหนักมาก ไส้ติ่งจะแตกแล้ว ตอนเที่ยงคืน พาไปส่งโรงพยาบาล ด่วน !
	ความเป็นราชการถ้าไม่คุ้มครองตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง คือ แย่เลย เพราะคุณต้อง
	บอกหมอว่า หมอขา อย่าเพิ่งผ่าตัดหนูนะ  รอให้ถึงเวลาราชการ 8.30 น. ก่อน
	เดี๋ยวหนูเบิกไม่ได้ค่ะ  เป็นต้น  เห็นไหมว่า ไม่ต้อง ผ่าได้เลย เบิกสิทธิได้ตลอด
	- อยู่ดีๆ ตายกระทันหัน ตายตอน 8.29 น. กำลังขับมอเตอร์ไซด์จะเข้าโรงเรียน
	รถจักรยานเด็ก ป. 3 ปั่นมาชน ปัง ทำให้ล้มหัวฟาดฟื้นตาย (ฮา)   ถามว่าทาง
	ครอบครัวคุณจะได้รับสิทธิประโยชน์จากความตายของคุณไหม ตายนอกเวลา
	ราชการ นั่นไง ก็ได้รับสิทธิ ตายกี่โมงก็ได้หมด   เพราะเขาไม่ได้จ้างคุณให้เป็น
	ข้าราชการแค่ 8 ชั่วโมงนั่นเอง แต่จ้างให้คุณมีความเป็นข้าราชการ 24 ชั่วโมง
	ดังนั้น ในกฎหมายระเบียบของข้าราชการระบุไว้ชัดเจนว่า ความเป็นข้าราชการนั้นต้องรักษา
	เกียรติและชื่อเสียงตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง  วินัยก็มีผลยี่สิบสี่ชั่วโมง ไม่ใช่มีผลเฉพาะเวลาราชการ
	การจะเป็นข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยได้นั้น  โดยปกติต้องใช้วิธีการสอบคัดเลือก
	แข่งขันจากผู้สมัครมากมาย ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ สอบมาด้วยความโปร่งใส สุจริต
	หากแม้นพบการทุจริตหรือข้อครหาในภายหลัง ถึงแม้รับราชการไปนานเท่าใดก็ตามแต่
	เขามีสิทธิให้โมฆะความเป็นข้าราชการนั้นได้ เช่น เคยมีกรณี ที่คนทุจริตสอบรับราชการ
	ทำงานไป 10 กว่าปี กินเงินเดือนและสวัสดิการอะไรจากงบประมาณแผ่นดิน ปรากฏว่า
	สืบภายหลังพบว่าตอนเข้าไปนั้นทุจริต ไม่ชอบธรรม เข้าให้ออกจากราชการและให้มีการ
	ชดเชยเงินเดือนที่จ่ายให้ตลอดสิบกว่าปีนั้น คืนกลับแก่คลังของประเทศด้วยนะ เอาสิเธอ
	โดยปกติถ้าให้ออก ไล่ออก ปลดออกต่างๆเขาก็ไม่ค่อยเรียกคืนหรอก แต่ให้ออกๆไป แค่นั้น
	แต่นี่สอบสวนแล้ว การเข้าไปในตอนเริ่มต้นนั้น ทุจริตไง เขาก็เลยเอาเงินเดือนคืนนั่นเองจ๊ะ
	หลักเกณฑ์การย้าย
	การย้าย หมายถึง การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูให้ดำรงตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาอื่น ซึ่งอาจเป็นการย้ายไปดำรงตำแหน่งว่าง การย้ายสับเปลี่ยนกับ
	ตำแหน่งที่มีคนครอง หรือการย้ายโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
	การย้าย ตำแหน่งครู มี 3 กรณี ดังนี้
	1. การย้ายกรณีปกติ   ได้แก่   การย้ายตามคำร้องขอย้าย
	2. การย้ายกรณีพิเศษ  ได้แก่   การย้ายตามคำร้องขอย้าย เนื่องจาก
	ติดตามคู่สมรส  เจ็บป่วยร้ายแรง  ถูกคุกคามต่อชีวิต
	ย้ายเพื่อดูแลบิดา มารดา คู่สมรสหรือบุตรซึ่งเจ็บป่วย
	ร้ายแรงหรือทุพพลภาพ
	3. การย้ายกรณีเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ  ได้แก่
	การย้ายเพื่อปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
	หรือเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังของสถานศึกษา
	คุณสมบัติผู้มีสิทธิขอย้ายต้องปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษามาไม่ต่ำกว่า 24 เดือน
	โดยต้องไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลาอีกด้วย (ซึ่งนั่นก็หมายความว่าเราจะต้องเป็น
	ครูผู้ช่วยมาก่อน 2 ปี จึงเป็นครูอีก 2 ปี จะมีสิทธิทำเรื่องขอย้ายได้)
	ยื่นคำร้องขอย้าย ได้ปีละ 1 ครั้งในเดือนมกราคมของทุกปี
	เมื่อยื่นคำร้องขอนั้นแล้วจะสามารถใช้พิจารณาย้ายได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ปีนั้น
	โดยพิจารณาย้ายได้ปีละ 2 รอบ รอบที่ 1 ในระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม
	รอบที่ 2 ในระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 15 ตุลาคม
	คำร้องที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้ย้ายภายในวันที่ 31 ธันวาคม ให้ถือว่าคำร้อง
	ขอย้ายนั้นเป็นอันตกไป ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำร้องขอย้าย ไม่จำเป็นว่าจะต้องได้ย้ายเสมอไป
	กล่าวคือ อาจได้ย้าย หรือไม่ได้ย้ายก็ได้ แล้วแต่กรรมการเขาจะพิจารณานั่นเอง
	ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่ง
	พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ในหมวดที่ 3 ว่าด้วยเรื่องการกำหนดตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้
	หลักสำคัญพื้นฐานเรื่องการกำหนดตำแหน่ง
	สมมติว่ามีคนถามว่า ใครเป็นบุคลากรทางการศึกษาบ้าง?
	สิ่งแรกที่เราต้องคิดคือ พยายามนึกถึงประมวลกฎหมาย หรือคำสั่งใดๆที่เป็นทางการว่ามีหนังสือฉบับใด ระเบียบใดบ้าง คำสั่งใดบ้างที่กำหนดตำแหน่งไว้ ลงวันที่เท่าไร  ใครเซ็นต์
	อย่าคิดทึกทักเอาเอง ว่าคนนั้นคนนี้ก็เป็นบุคลากรทางการศึกษาได้ เพราะสนับสนุนการศึกษา
	เพราะถ้าเราคิดเอาเองแปลว่า เราอาจยังขาดความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายและระบบการศึกษาอย่างมาก ขืนทำข้อสอบไป มีโอกาสตกสูงมาก ต้องรีบปรับแก้ความเข้าใจพื้นฐานตรงนี้ ด่วน !
	วิธีแก้ง่ายมาก ซื้อหนังสือเล่มฟ้า (เล่มนี้)  เล่มสีชมพู  เล่มสีเขียว ของเราไปอ่าน ช่วยได้อยู่นะ
	การกำหนดตำแหน่งนี้สำคัญมาก เราจะระบุว่าใคร เป็นใครได้ ต้องรู้เงื่อนไขนี้
	ไม่ใช่อยู่ๆ ก็คิดเอาเอง เช่น ข้อสอบถามว่า ข้อใดไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษา
	ถ้าเฉลยว่า ผู้สอนไม่ใช่  แต่ผู้ปกครอง ใช่  เป็นบุคลากรทางการศึกษา แบบนี้
	เป็นพื้นฐานที่ความรู้ยังน้อยอยู่  ผู้ปกครองไม่มีการกำหนดตำแหน่งไว้ใดๆเลย
	แต่ผู้สอน มีการกำหนดตำแหน่งว่าเป็นบุคลากรทางการศึกษา ในระเบียบของ
	สภามหาวิทยาลัยแทบทุกแห่ง หรือระเบียบข้าราชการระดับอุดมศึกษานั่นเอง
	ระบุให้ผู้สอน อันได้แก่ อาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   รองศาสตราจารย์และ
	ศาสตราจารย์ เป็นตำแหน่งประเภทผู้สอนในสถานศึกษาซึ่งเป็นบุคลากรทาง
	การศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นต้น  นี่คือตัวอย่างของการกำหนดตำแหน่ง
	ตัวอย่างจริง เช่น ช่วงเดือนมิถุนายน 2560  เขาอยากให้มีครูไปสอนเพิ่มในโรงเรียนวังไกลกังวล  ก.ค.ศ. ยังต้องประชุมเพื่อเห็นชอบให้นำอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ จำนวน 59 อัตรา ให้ไปกำหนดเป็นตำแ...
	ไม่ใช่อยู่ดีๆ ก็บอกว่าไปสอนเลย ขาดกี่อัตรา เซ็นต์อนุมัติ  ไม่ใช่ มันต้องมีการกำหนดตำแหน่ง
	อย่างเป็นทางการว่า ตำแหน่งนี้ สายงานอะไร ประเภทอะไร ชื่อตำแหน่งอะไร กี่อัตรา เป็นต้น
	เงื่อนไขของเกณฑ์เพื่อขอทำวิทยฐานะ
	เกณฑ์เก่าที่ใช้เมื่อก่อนช่วงราวๆปีก่อนๆ ก่อนจะมาถึงปี 2560
	เป็นครูผู้ช่วย 2  ปี เป็นครูอีก 6 ปี รวมรับราชการ 8 ปี จะทำวิทยฐานะชำนาญการได้
	เกณฑ์ใหม่ ว22/2560  ลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2560  เป็นดังนี้
	ครูผู้ช่วย  2  ปี   ครู 5 ปี   ครูชำนาญการ  5 ปี   ครูชำนาญการพิเศษ 5 ปี
	ครูเชี่ยวชาญ 5 ปี จากนั้นจึงขอวิทยฐานะเพื่อเป็นครูเชี่ยวชาญพิเศษ
	กล่าวคือ อย่างน้อยจะมีช่วงระยะเวลาช่วงละ 5 ปี (ถ้าไม่นับครูผู้ช่วย 2 ปีแรก)
	สมมติว่าเราเป็นคนเก่งมากๆ เริ่มบรรจุเป็นครูผู้ช่วยตอนอายุ 24 ปี ก็บวกไปอีก
	2 ปี + 5 ปี + 5 ปี + 5 ปี + 5 ปี ก็จะอายุ 46 ปีจึงมีสิทธิขอวิทยฐานะสูงสุด
	จะได้ใส่สายสะพายของครูเชี่ยวชาญพิเศษไปอีกราว 14 ปี จึงเกษียณอายุราชการ
	ลองสังเกตดูว่า  กรณีเราเป็นคนเก่งมากๆ คือ พอมีสิทธิทำวิทยฐานะแล้วก็ทำเลยทันทีนั้น
	ผ่านเลยตามเกณฑ์ ถ้าบรรจุตอนอายุ 24 ปี กว่าจะได้เชี่ยวชาญพิเศษ ก็อายุ  46 ปีเลยนะ
	เป็นครูผู้ช่วย               2  ปี   อายุ  24 – 25  ปี
	เป็นครู  (อันดับเงินเดือน คศ.1)             5  ปี    อายุ  26 – 30  ปี
	เป็นครูชำนาญการ  (อันดับเงินเดือน คศ.2)           5  ปี   อายุ  31 – 35  ปี
	เป็นครูชำนาญการพิเศษ  (อันดับเงินเดือน คศ.3)      5  ปี   อายุ  36 – 40  ปี
	เป็นครูเชี่ยวชาญ  (อันดับเงินเดือน คศ.4)            5  ปี   อายุ 41 – 45  ปี
	เป็นครูเชี่ยวชาญพิเศษ  (อันดับเงินเดือน คศ.5)    อายุ  46  ปี
	นอกจากเรื่องของระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแล้วนั้น จะต้องพิจารณา
	ชั่วโมงการปฏิบัติงานวิทยฐานะเดิม  (ที่ทำอยู่ก่อนขอระดับใหม่) 5 ปีย้อนหลัง
	ครูชำนาญการและชำนาญการพิเศษ
	มีชั่วโมงปฏิบัติงาน แต่ละปีไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมง และ PLC  ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง
	ครูเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ
	มีชั่วโมงปฏิบัติงาน แต่ละปีไม่น้อยกว่า 900 ชั่วโมง และ PLC  ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง
	และ 5 ปีย้อนหลังต้องมีชั่วโมงสอนวิชา สาขา กลุ่มสาระที่เสนอผลงาน
	ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยในช่วง 5 ปี
	มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานการสอน 5 ปีการศึกษาย้อนหลัง ติดต่อกัน
	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี 4  วิทยฐานะ
	โดยจะได้รับเงินวิทยฐานะด้วยเพิ่มจากเงินเดือนประจำที่ได้รับอยู่แล้ว  ดังนี้
	ชำนาญการ     ได้เงินวิทยฐานะเดือนละ  3,500  บาท
	ชำนาญการพิเศษ   ได้รับเงินวิทยฐานะเดือนละ  5,600  บาท
	เชี่ยวชาญ    ได้รับเงินวิทยฐานะ เดือนละ 9,900  บาท
	เชี่ยวชาญพิเศษ   ได้รับเงินวิทยฐานะ  13,000  บาท / 15,600 บาท
	พื้นฐานความรู้เรื่องวิทยฐานะ
	ผู้เขียนบอกชัดเจนว่าหนังสือเล่มนี้จะไขปมต่างๆ อย่างละเอียดจากเริ่มต้น จากคนที่ไม่รู้ อะไรเลย มาอ่านปุ๊บ ว้าวว เก็ทมากๆ อย่างนี้นี่เอง ซึ่งเรียกว่าการอธิบายจากพื้นฐานความรู้ เจตนาของเราคือทำหนังสือให้คนที่ยังไม่มีความรู้ สามารถมีความรู้จริงได้ดี และสอบ...
	หนังสือค่ายต่างๆมาแล้วพอมาเจอกับการทำตำราเรา แทบทุกคนต้องอยากวางเล่มอื่นๆทิ้งและ
	หันมาอ่านแต่ของเราเท่านั้น เนื้อหาต่อไปนี้จะเป็นคำตอบว่า “ทำไม จึงเป็นแบบนั้น”
	ถ้ามีใครก็ตามกำลังพูดคำว่า หรือ มีข้อความว่า ว 17/2552
	นั่นหมายความว่า เขากำลังพูดถึงหนังสือเวียนฉบับนั้น ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแบบเก่านั่นเองหรือบางคนอาจจะพูดสั้นๆว่า ว.17 ก็แปลว่า เขากำลังพูดถึง
	การประเมินวิทยฐานะระบบเก่าที่ใช้กันตลอดมา จนเริ่มมีแบบใหม่โผล่ออกมาในปี 2560
	แต่ปัจจุบัน เป็น ว 21/2560  ลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2560
	ถ้าผู้อ่านได้ยิน หรือได้อ่านข่าว หรือได้เห็นคำว่า ว 21  หรือ ว 21/2560 ในแวดวง
	การศึกษา แวดวงครูต่างๆ ก็แปลว่า เขากำลังพูดถึงเรื่องเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแบบใหม่
	เห็นไหมอ่านปุ๊บปั๊บไม่กี่หน้าได้ความรู้ ว้าววว เลย ทีนี้ เราก็อ่านข่าว ไม่งงข่าวละ
	เช่น หัวข้อข่าวบอกว่า “หมอธี เตรียมแก้ ว21/2560  บ่นอุบ ครูกังวลเกินเหตุ
	เตรียมย้อนกลับไปใช้ ว17”  (อันนี้แค่ลองสมมติเป็นหัวข้อข่าวนะ ไม่ใช่เรื่องจริง)
	ทีนี้ ผู้อ่านก็ไม่งงละ หรือรู้ละว่า อ๋อ ข่าวนี้ กำลังพูดถึงว่า รัฐมนตรีจะแก้อีกแล้ว
	แก้ไปแก้มา จะแก้เกณฑ์วิทยฐานะของใหม่ เตรียมกลับไปใช้แบบเดิมแล้วเหรอ?
	มาดูความแตกต่างระหว่าง ว17/2552 (เกณฑ์วิทยฐานะแบบเก่า ใช้มาตั้งแต่ปี 2552)
	กับเกณฑ์แบบใหม่ ว21/2560  ประกาศใช้แล้วในวันที่ 5 กรกฏาคม 2560 เป็นต้นมา
	เงื่อนไขที่น่าสนใจ คือ เงื่อนไขของเวลาว่าเมื่อไรจึงจะทำวิทยฐานะใดได้บ้าง
	ว17/2552  มีแนวทางดังนี้
	คือเป็นครูผู้ช่วย 2 ปีผ่านแล้วจะได้เป็น ครู คศ1  (ครู คศ 1 คือครูธรรมดาที่ยังไม่มีวิทยฐานะ)
	ถ้าคุณมีวุฒิปริญญาตรี   จะใช้ชีวิต คศ1 6 ปี  จึงทำวิทยฐานะได้  (รวมรับราชการมา 8 ปี)
	ถ้าคุณมีวุฒิปริญญาโท   จะใช้ชีวิต คศ1 4 ปี  จึงทำวิทยฐานะได้  (รวมรับราชการมา 6 ปี)
	ถ้าคุณมีวุฒิปริญญาเอก  จะใช้ชีวิต คศ1 2 ปี  จึงทำวิทยฐานะได้  (รวมรับราชการมา 4 ปี)
	เมื่อได้วิทยฐานะแล้ว  คุณจะได้เป็น คศ2  (คือได้เป็นครูชำนาญการ)
	ใช้ชีวิต คศ2 ไปอีก 1 ปี  ก็จะสามารถทำวิทยฐานะต่อไปเพื่อเป็น คศ3 ได้ (เร็วดีแท้เนาะ)
	เมื่อได้เป็น คศ3  (ครูชำนาญการพิเศษ)  ก็ใช้ชีวิตในแบบ คศ3 ไปอีก 3 ปี ก็จะทำวิทยฐานะได้
	เพื่อได้เป็น คศ4  (ครูเชี่ยวชาญ)  แล้วอยู่ไปอีก 2 ปี ก็จะทำวิทยฐานะสูงสุดเพื่อให้ได้เป็น คศ5
	จุดที่น่าสนใจใน ว17/2552 นี้ คือ ถ้าคุณเป็น คศ2  (ครูชำนาญการ)
	คุณไม่อยากเป็น คศ3 ก็ได้ อยากจะกระโดดข้ามไปเป็น คศ4 ก็ได้นะ
	แต่ว่าต้องเป็น คศ2 มา 5 ปี จึงจะทำ คศ4 ได้ โดยไม่ต้องเป็น คศ3
	กล่าวคือ      นายวีระศักดิ์           นายภานุรัตน์     (ทั้งคู่จบปริญญาตรีเหมือนกัน)
	ครูผู้ช่วย 2 ปี          ครูผู้ช่วย  2 ปี
	ครู คศ1 เป็น 6 ปี ครู คศ1 เป็น 6 ปี
	ครู คศ2 เป็น 1 ปี ครู คศ2 เป็น 5 ปี
	ครู คศ3 เป็น 3 ปี  ไม่เป็น ครู คศ3
	ได้เป็น ครู คศ4  ได้เป็น ครู คศ4
	ต้องใช้ชีวิตราชการ 12 ปี จึงมีสิทธิ ต้องใช้ชีวิตราชการ 13 ปี จึงมีสิทธิ
	ได้เป็นครูเชี่ยวชาญ ตามกฎเกณฑ์        ได้เป็นครูเชี่ยวชาญ ตามกฎเกณฑ์
	แต่ปกติแล้ว การทำเลื่อนระดับแบบไม่ปกติ (แบบนายภานุรัตน์) คือไม่ยอมเป็น คศ3
	อัพตัวเองให้ข้ามไปเป็น ครูเชี่ยวชาญเลย จะยากกว่าการตามระบบแบบนายวีระศักดิ์
	ใช้เวลานานกว่าด้วย และโอกาสทำผ่านก็มีน้อยกว่า เพราะมันจะมีเงื่อนไขที่ยากกว่า
	แต่กฎหมายตาม ว17/2552  อนุญาตให้ทำได้ แบบนายภานุรัตน์ ถ้าจะทำก็ทำได้นะ
	การจะใช้ปริญญาเอก โท ตรี มาช่วยในเงื่อนไข ทำได้เฉพาะ ครู คศ1 เพื่อจะเปลี่ยน
	เป็น ครู คศ2 เท่านั้นนะ ที่เหลือไม่มีผล ไม่ว่าจะวุฒิใดก็ค่าเท่ากันในวิทยฐานะอื่นๆ
	ที่เราได้ศึกษาเรื่องของเงื่อนเวลาในการทำวิทยฐานะไปในหน้าก่อนนั้นคือแบบเก่า ว17/2552
	ต่อไป เราจะมาดูในแบบใหม่ของ ว21/2560  (อันนี้ง่ายนะ ไม่มีเงื่อนไขอะไรสลับซับซ้อนใดๆ)
	นอกจากไม่มีเงื่อนไขสลับซับซ้อนแล้ว การมีวุฒิปริญาเอก ปริญญาโท ไม่มีผลด้วยคือค่าเท่ากัน
	ว21/2560   มีเงื่อนไขตามเกณฑ์ว่า
	เป็นครูผู้ช่วย 2 ปี  จึงกลายเป็น ครู  (ครู คศ1 หรือครูธรรมดาที่ยังไม่มีวิทยฐานะ)
	เป็นครู  คศ1  คศ2  คศ3  คศ4  เป็นไปเถอะ อย่างละ 5 ปี จึงจะทำวิทยฐานะได้
	ในแต่ละระดับหรือแต่ละขั้น ไม่มีการข้ามขั้นได้ด้วย ไปเรื่อยๆ 5 5 5 5 ง่ายดีเนาะ
	คือจำง่ายดี ไม่ต้องมีอะไรสลับซับซ้อน วุ่นวาย จำข้อมูลง่าย สบายเลยสินะ ผู้สอบ
	2 + 5 + 5 + 5 + 5  =  จึงจะได้เป็นครูเชี่ยวชาญพิเศษ  (คศ5)
	ครูผู้ช่วย + คศ1 + คศ2 + คศ3 + คศ4 = จะได้เป็น คศ5
	หวังว่าแนวทางการอธิบายเรื่อง ว17/2552  กับ ว21/2560 นี้ คงช่วยหลายคนได้ดีนะ
	เก็ทปิ้งเลยสิ ที่ไม่เคยรู้เลยเรื่องนี้ ส่วน ว21 ประกาศมาแล้ว ประท้วงกันวุ่นวาย ตลกดี
	การออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	1. ตาย
	2. พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (เกษียณ)
	3. ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออกหรือการลาออกมีผลจริง
	*  อย่าลืมว่าการลาออก ไม่ได้แปลว่า จะได้ออกเสมอไป เพราะลาออก ไม่ให้ออก
	ก็ถือว่ายังไม่ได้ออก ดังนั้น การลาออกต้องมีผลจึงจะถือว่าออกจากราชการได้
	*  ผู้บังคับบัญชาสามารถยับยั้งการอนุญาตลาออกได้ไม่เกิน 90 วัน
	4.  ถูกสั่งให้ออก
	5.  ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก
	6.  ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
	การให้ออกจากราชการ  ไม่ใช่การลงโทษทางวินัย
	เหตุที่จะทำคำสั่งให้ออกจากราชการได้  ดังต่อไปนี้
	1. การขาดคุณสมบัติทั่วไป  คุณสมบัติทั่วไป คืออะไร ก็คือ ทีเขาประกาศรับสมัครมา
	ในตอนแรก เช่น อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี มีสัญชาติไทย ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง
	หรืออื่นๆ เหล่านี้เมื่อบรรจุไปแล้ว มาพบภายหลังว่าคุณสมบัติไม่ตรงตามนั้น ก็จะสั่ง
	ให้ออกจากราชการ หรืออย่างการโอนสัญชาติ (ไม่มีสัญชาติไทยแล้ว)  หรือได้กลาย
	เป็นบุคคลล้มละลาย  ได้กลายเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
	กลายเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น เหล่านี้ คือ ขาดคุณสมบัติทั่วไปแล้ว
	2. กรณีผลประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่ำกว่าเกณฑ์ก็ให้ออก
	3. กรณีเจ็บป่วย ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้โดยสม่ำเสมอ ก็ให้ออก
	4. กรณีหย่อนความสามารถอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่
	5. กรณีประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการก็สั่งให้ออกจากราชการได้
	6. กรณีมีมลทินมัวหมอง ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแล้วแต่
	การสอบสวนไม่ได้ความแน่นชัดพอที่จะสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็สั่งให้ออกจากราชการได้
	7. กรณีต้องโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
	หรือความผิดลหุโทษซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกปลดออกหรือไล่ออก  (ซึ่งโดยปกตินั้น
	ความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษจะไม่เป็นความผิดวินัย จึงไม่ถูกลงโทษ
	ทางวินัย แต่ด้วยเหตุว่าต้องรับโทษจำคุก จึงไม่อาจมาปฏิบัติราชการ ก็สั่งให้ออกได้
	8. กรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ถ้าภายในสามสิบวันหน่วยงานการ
	ศึกษาไม่มีตำแหน่งว่างหรือตำแหน่งที่สามารถย้ายไปทำงานได้  ก็สั่งให้ออกได้
	อธิบายก็คือ การถูกเพิกถอนใบอนุญาต ก็สอนไม่ได้ ตามกฎหมาย แต่ยังไม่เป็นไร
	ถ้าถูกเพิกถอนจริงเขาสามารถให้ย้ายตำแหน่งไปทำอย่างอื่นที่ไม่ต้องใช้ใบอนุญาต
	แต่ถ้าหาตำแหน่งว่างอื่นๆ ไม่ได้ใน 30 วันจึงให้ออกจากราชการ (ไม่มีใบอนุญาต)
	ลองดูข้อสอบจริงที่เคยออกกันหน่อย เกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ
	ถามว่า   ข้อใดไม่ใช่การให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไป
	1. ดำรงตำแหน่งพรรคการเมือง
	2. ไม่มีสัญชาติไทย
	3. เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
	4. ไม่ผ่านประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
	เฉลย 4. เรื่องนั้น ไม่เรียกว่า คุณสมบัติทั่วไปของการเข้ารับราชการ
	คุณสมบัติทั่วไปของการเข้ารับราชการ คือ อะไร ?
	ก็คือเรื่องพื้นฐานทั่วไปที่เขาประกาศไว้ชัดเจนตอนรับสมัครสอบนั่นแหละ จำได้ไหม
	ใน 13 ข้อ เช่น อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์   มีสัญชาติไทย  ไม่เป็นผู้บริหารพรรคการเมือง  ไม่เป็นคนล้มละลาย  ไม่เป็นคนวิกลจริต  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ  เป็นต้น
	เมื่อไรก็ตามที่คุณไม่มีลักษณะพวกนี้อยู่ในตัว เมื่อนั้นก็แปลว่า คุณไม่มีคุณสมบัติ
	ใช่ ตอนสอบเข้าไป อาจมีคุณสมบัติถูกต้อง แต่อยู่ดีๆ เป็นข้าราชการไปดีๆ หลายปี
	หรือสี่ซ้าห้าวัน อาจไม่มีคุณสมบัติก็ได้ เช่น อาจสืบพบภายหลังว่าเธอไม่ได้อายุเกิน 18 นี่นา
	จริงๆเธออายุแค่ 17 ปีกว่าเอง (แต่ปลอมใบ ปลอมอะไรมา เป็นต้น)  หรือ อยู่ดีๆ กลายเป็น
	ไม่เต็มเต็ง เป็นบ้าเป็นบอ ไปซะงั้น หรือว่า ไปขอเปลี่ยนสัญชาติเป็นสัญชาติอื่นตามสามีฝรั่ง  หรือไปสมัครเป็นผู้บริหารพรรคการเมือง  ฯลฯ  เหล่านี้ เรียกว่า การขาดคุณสมบัติทั่วไป
	พอสืบทราบว่า “ขาดคุณสมบัติ”  เขาก็ให้ออกจากราชการ
	แต่การไม่ผ่านการประเมินเอย  การถูกไล่ออกเอย อะไรเอย พวกนั้น เป็นการออกจากราชการกรณีอื่น  ไม่ใช่กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป  (ออกเพราะเรื่องราวอื่นๆที่ต้องออก อยู่ไม่ได้แล้วละ)
	การลาบ่อยครั้ง และ การมาทำงานสายเนืองๆ
	ถ้าเป็นข้าราชการในสถานศึกษา ลาเกิน 6 ครั้ง   เรียกว่าลาบ่อยครั้ง
	ถ้าเป็นข้าราชการในสำนักงาน  ลาเกิน 8 ครั้ง   เรียกว่าลาบ่อยครั้ง
	ถ้าเป็นข้าราชการในสถานศึกษา  มาสายเกิน 8 ครั้ง   เรียกว่ามาสายเนืองๆ
	ถ้าเป็นข้าราชการในสำนักงาน   มาสายเกิน 9 ครั้ง  เรียกว่ามาสายเนืองๆ
	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคนใดต่อไปนี้ลาบ่อยครั้ง
	1. ครูสมศักดิ์ลาติดต่อกันหนึ่งสัปดาห์
	2. ครูชำนาญการลาหยุดทุกวันจันทร์ของเดือนนี้
	3. ครูผู้ช่วยลาคลอดบุตรเป็นเวลาเกือบสามเดือน
	4. รองผู้อำนวยการสถานศึกษาลาเจ็ดครั้งในสี่เดือน
	เฉลย  ข้อ 4.  ลาเจ็ดครั้งคือเกินกว่า 6 ครั้ง เรียกว่าลาบ่อยครั้ง
	ระวัง ข้อ 1 ลาติดต่อกันหนึ่งสัปดาห์ (7 วัน) ก็จริง แต่เป็นการลาแค่ครั้งเดียว
	ผู้มีสิทธิสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	ต้องมีอายุ ไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์  ในขณะที่ผู้มีสิทธิขอใบอนุญาตประกอบ
	วิชาชีพทางการศึกษาต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
	ผู้ที่มีอำนาจในการแต่งตั้ง
	จากบุคคลธรรมดา สอบได้ กลายเป็น ครูผู้ช่วย  ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคือ ศึกษาธิการจังหวัด
	(ถ้าเป็นสมัยก่อน ก่อนจะมีระบบ กศจ เมื่อปี 59)  จะเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนเราเองที่
	เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้ง บุคคลธรรมดา สอบติด ให้เป็นข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย
	จากครูผู้ช่วย ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ผู้มีอำนาจแต่งตั้งให้เป็นครู
	คือ ศึกษาธิการจังหวัด (ถ้าเป็นเมื่อก่อนจะเป็น ผู้อำนวยการสถานศึกษา เหมือนครูผู้ช่วย)
	รู้จักอำนาจแต่งตั้งตามมาตรา 53
	ย้ำว่า มาตรา 53 นี้ ใช้ไม่ได้แล้วนะ ตอนปี 2560 เพราะว่าถูกยกเลิกเงื่อนไขไปแล้ว
	โดยมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงใหม่มา ดังนั้น ใครที่ถูกหลอก ถูกติว ในช่วงปี 2560 โดยข้อความ
	ที่ว่า ผู้มีอำนาจลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 53 แสดงว่าคุณกำลังโดนกลุ่มติวหรือ
	กลุ่มวิทยากรที่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในระบบราชการจริง มาหลอกติวแล้วละ เพียงแค่
	เป็นการพยายามทำภาษาทางการให้ดูมีความรู้ แต่จริงๆความรู้ผิดๆ เพราะเขาไม่ใช้แล้ว
	มาตรา 53  กล่าวโดยสรุปคืออำนาจในการแต่งตั้ง โดยปัจจุบันนี้ไม่ได้ใช้แล้วยกเลิก
	(ซึ่งมีผลต่ออำนาจในการสั่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงด้วย)
	เอาสรุปย่อๆ เฉพาะที่เกี่ยวกับครูผู้ช่วยและครูต่างๆ
	คนที่มีอำนาจในการแต่งตั้ง (หรือเซ็นต์ให้เป็นระดับต่างๆ)  ได้แก่
	ครผู้ช่วย  ผู้อำนวยการสถานศึกษา (ผอ โรงเรียน)   โดย  อ.ก.ค.ศ.
	ครู   ผู้อำนวยการโรงเรียน (ผอ โรงเรียน)  โดย อ.ก.ค.ศ.
	ครูชำนาญการ  ผู้อำนวยการเขต  (ผอ เขต)  โดย อ.ก.ค.ศ.
	ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้อำนวยการเขต  (ผอ เขต)  โดย อ.ก.ค.ศ.
	ครูเชี่ยวชาญ  ผู้อำนวยการเขต  (ผอ เขต)  โดย อ.ก.ค.ศ.
	ครูเชี่ยวชาญพิเศษ   กษัตริย์ ทรงโปรดเกล้าแต่งตั้ง โดย เลขาธิการ กพฐ สั่งบรรจุ
	ผู้มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ก็คือ คนตามนี้ มาตรา 53
	ซึ่งปัจจุบันไม่ได้ใช้แล้ว เพราะปัจจุบันอำนาจทุกอย่างเป็นของ ศึกษาธิการจังหวัด
	โดย กศจ  ไม่ใช่  ผอ โรงเรียน ผอ เขต โดย อ.ก.ค.ศ. แล้วนั่นเอง ยกเว้น คศ5 ที่
	ยังให้เป็น กษัตริย์ โปรดเกล้าแต่งตั้ง และให้เลขาธิการ กพฐ สั่งบรรจุ เหมือนเดิม
	ดังนั้น คำว่าผู้มีอำนาจแต่งตั้งตามมาตรา 53 จึงไม่สามารถใช้ได้แล้วในยุคนี้ คนที่
	พูดไม่รู้จริง แล้วพยายามพูดหรือติวเป็นภาษาวิชาการให้คนอื่นคิดว่าเก่งดีจังเลย
	เพราะถ้ามีความรู้ ความเข้าใจจริง ต้องสามารถอธิบายได้ว่าเกิดอะไรกับมาตรานี้
	เกร็ดแนวข้อสอบฝึกฝนเริ่มต้นอุ่นเครื่องก่อนขึ้นเนื้อหาจริงจังต่อจากนี้
	1.  หากสอบบรรจุได้ท่านจะเป็นข้าราชการประเภทใด
	ก.  ข้าราชการครู           ข.   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	ค.  ข้าราชการพลเรือนสามัญ  ง.   ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ
	2. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับตำแหน่งครูผู้ช่วย
	ก.   ฝึกงานสองปีเรียกว่าครูผู้ช่วย  ข.   สองปีแรกของการบรรจุไม่ได้เป็นข้าราชการ
	ค.  สามารถเป็นครูได้ทันทีหากสอบได้ ง.   เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี
	3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการครู ต้องมีอายุเท่าไร
	ก.  ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์  ข.   ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
	ค. ไม่ต่ำกว่า 21 ปีบริบูรณ์  ง.   ไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์
	4. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
	ก.   1  ปี      ข.  2  ปี             ค. 3  ปี            ง.  4  ปี
	5. วิทยฐานะแรกสุดของครู คือข้อใด
	ก.   ครูชำนาญการ   ข.   ครูชำนาญการพิเศษ
	ค.  ครูเชี่ยวชาญ    ง.   ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
	6. ครู มีวิทยฐานะสูงสุด คือข้อใด
	ก.   ครูชำนาญการ   ข.   ครูชำนาญการพิเศษ
	ค.  ครูเชี่ยวชาญ    ง.   ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
	7. ข้อใดคือคณะกรรมการบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	ก.  คุรุสภา   ข.   ก.ค.ศ.            ค.  สพฐ      ง.   กกศ
	8. ข้อใดไม่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	ก.   หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ข.  ระเบียบวินัยข้าราชการครู
	ค.  สิทธิประโยชน์และเงินวิทยฐานะ ง.   การแต่งตั้ง โยกย้าย ข้าราชการครู
	9. เงื่อนไขการย้ายของครูต้องรับราชการมาแล้วอย่างน้อยกี่ปี
	ก.   1  ปี  ข.    2  ปี  ค.  3   ปี  ง.  4  ปี
	10. เงื่อนไขการย้ายของครูข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
	ก.   ต้องรับราชการมาไม่น้อยกว่า 2 ปีจึงมีสิทธิขอย้ายได้
	ข.   ต้องผ่านการเป็นครูผู้ช่วยก่อน 2 ปี ก็จะมีสิทธิสามารถขอย้ายได้
	ค.   ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการตำแหน่งครูไม่น้อยกว่า 2 ปีจึงมีสิทธิขอย้ายได้
	ง.   ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการตำแหน่งครูไม่น้อยกว่า 4 ปี จึงมีสิทธิขอย้ายได้
	11.  การประเมินเพื่อผ่านครูผู้ช่วยเข้าสู่ตำแหน่ง ครู มีการประเมินอย่างไร
	ก.  ประเมินไม่น้อยกว่า 8 ครั้งภายใน 2 ปี ข.   ประเมินระยะทุก 3 เดือน
	ค.  ภายใน 2 ปี ประเมินตามความเหมาะสม ง.    ประเมินปีละ 2 ครั้ง
	12.  กรณีที่ประเมินครูผู้ช่วยไม่ผ่าน กรรมการพิจารณาทบทวนคะแนนแล้วก็ไม่ผ่าน ต่อไป
	จะดำเนินการอย่างไรกับครูผู้ช่วยท่านนั้น
	ก.  ปลดออกจากราชการ    ข.   ไล่ออกจากราชการ
	ค.  ให้ออกจากราชการภายใน 5 วันทำการ ง.   ให้ออกจากราชการทันที
	13.   ข้อใดไม่ใช่กรณีการขอย้ายของครูตามเกณฑ์การย้ายของ ก.ค.ศ.
	ก.  ย้ายกรณีปกติ           ข.  ย้ายกรณีจำเป็น
	ค.  ย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ         ง.  ย้ายกรณีพิเศษ
	14.  ข้อใดหมายถึงการย้ายกรณีพิเศษ
	ก.  ติดตามคู่สมรส ข.  เจ็บป่วยร้ายแรง         ค.  ดูแลบิดามารดา     ง.  ถูกทุกข้อ
	15.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการขอย้ายของข้าราชการครู
	ก.  เขียนย้ายปีละครั้ง พิจารณาปีละครั้ง
	ข.  เขียนย้ายปีละครั้ง พิจารณาปีละสองครั้ง
	ค.  เขียนย้ายปีละสองครั้ง พิจารณาปีละสองครั้ง
	ง.  เขียนย้ายปีละสองครั้ง พิจารณาได้ตามความเหมาะสม
	จุดเน้นและแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา ประกอบด้วย 2 ส่วน
	วันที่ 21 มีนาคม 2559  มีคำสั่ง ม.44 เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในกระทรวงศึกษาธิการ
	คำสั่งสองฉบับ มีสาระสำคัญ เรื่องการยุบ ยกเลิก อ.ก.ค.ศ  เขตพื้นที่การศึกษา และ
	คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  มีการยุบยกเลิกศึกษาธิการภาค 13 ภาค แล้วก็ให้
	แต่งตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค 18 ภาค  ตั้งศึกษาธิการจังหวัด  และแต่งตั้ง คปภ
	มาขยายความกัน ตามผังที่ปรากฏ
	แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คปภ
	ยุบ ยกเลิก กรรมการเขตพื้นที่  ยกเลิก อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่  (อ.ก.ค.ศ. อื่นๆ ยังทำหน้าที่ปกติ)
	ให้ยุบยกเลิกศึกษาธิการภาค 1 – 13 ภาค แต่งตั้งใหม่ เป็น สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 – 18
	อะไรอื่นๆซึ่งเห็นว่าไม่มีการขีดเส้นฆ่าทิ้งไป เช่น ก.ต.ป.น. (เขตละ 9 คน) ยังอยู่ปกติ ไม่ถูกยุบ
	ศึกษาธิการภาค 13 แห่ง คืออะไร ก็ไม่มีอะไรมาก ก่อนนี้ เขาแค่พยายามหาทางสนับสนุนงาน
	ด้านการศึกษา คิดวิธีนั่น วิธีนี่ ก็มีช่วงหนึ่งตั้ง สำนักงานศึกษาธิการภาค แบ่งโซนเป็น 13 พื้นที่
	ช่วยสนับสนุนแต่ละเขตฯ แต่เอาเข้าจริงๆ ก็คือ ไม่มีผลเชิงบวกอะไรนัก ไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้น
	คำสั่งลงวันที่ 21 มีนาคม 2559  มีผลบังคับใช้วันที่  22  มีนาคม  2559 (วงแตกกันเลย)
	รู้จักส่วนราชการหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
	ก.พ.  ย่อมาจาก คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นคณะกรรมการระดับประเทศ
	ที่ได้กำหนดแนวทางของงานบุคคลสำหรับข้าราชการทั้งประเทศไทย
	แต่ละกระทรวงฯ ก็จะดึงเนื้อหาแก่นหลักต่างๆจาก ก.พ. นำไปใช้กับ
	การบริหารงานบุคคลของส่วนราชการที่ตนเองรับผิดชอบอยู่
	ก.ค.ศ.  คือ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นฝ่ายบุคคล
	สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการ
	กรรมการชุดดังกล่าวมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน
	ควบคุมงานหลายอย่าง โดยหลักๆก็ได้แก่ ระเบียบ วินัย สิทธิประโยชน์
	การแต่งตั้ง การโยกย้าย ของครูและบุคลากรทางการศึกษานั่นเอง
	อ.ก.ค.ศ.   ย่อมาจาก คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	ทีมชุดนี้ เป็นทีมย่อย (ลูกๆ) ของ ก.ค.ศ. กระจายกันไปทำงานบุคคล
	ในแต่ละส่วน เช่น อ.ก.ค.ศ. อาชีวศึกษา  (ก็คุมพวกครูและบุคลากรใน
	ส่วนอาชีวะ  อ.ก.ค.ศ. วิทยาลัยชุมชน ก็คุมพวกครูฯ ในวิทยาลัยชุมชน)
	โดยก่อนหน้านี้ มี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา คุมบรรดาครูและกลุ่ม
	บุคลากรทางการศึกษาในแต่ละเขต ปัจจุบันถูกยุบไปแล้วให้ กศจ แทน
	กศจ      คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตัวที่ตั้งขึ้นมาใหม่ในปี 2559 ขึ้นมา
	ทำงานสำคัญต่างๆแทนที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาซึ่งถูกยกเลิกไป
	งานบุคคล  หมายถึง การบริหารจัดการเกี่ยวกับคนเช่นเรื่องการสอบ การแต่งตั้ง
	การโยกย้าย ระเบียบ วินัย สิทธิประโยชน์  เงินเดือน วิทยฐานะ ฯลฯ
	วินัยและงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพฐ
	จึงมีสองส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้อง ณ ปัจจุบัน คือ  ก.ค.ศ. และ กศจ
	ก.ค.ศ.  เมื่อก่อนมี 31 คน ต่อมาปี 60 มีการลดสัดส่วนเหลือ 14 คน
	ประธานคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
	ประชุม ทำงาน หรืออะไรๆกันใน สำนักงาน ก.ค.ศ.
	มีเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นผู้บังคับบัญชา (หรือหัวหน้า) ของสำนักงาน
	กศจ   ตั้งมามีไม่เกิน 22 คน (ในปี 2559)  แต่ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
	จนปัจจุบันมีไม่เกิน 15 คน มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
	ประชุม ทำงาน หรืออะไรๆกันใน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
	มีศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชา (หรือหัวหน้า) ของสำนักงาน
	ให้ผู้อ่านจำประเด็นหลักไว้ว่า เรื่องอะไรหนักหนาสาหัส เช่น เรื่องไล่ออก ปลดออก
	หรือให้ออก เรื่องเหล่านี้หนักนะ สำคัญๆ ก็ให้ไปข้องเกี่ยวกับ ก.ค.ศ. (ชุดใหญ่เลย)
	ไม่ว่าจะอุทธรณ์ หรือ ร้องทุกข์ อะไรก็ว่ากันไป สำคัญๆ หนักๆ ให้ไปที่ ก.ค.ศ.
	เรื่องวินัยทั่วไป เรื่องปกติ ไม่หนักหนามาก เช่น การถูกทำโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง
	ก็ไปข้องเกี่ยวเชิงการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ กับ กศจ  ที่บริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
	(ซึ่งสมัยก่อน อำนาจหน้าที่ส่วนนี้เคยเป็นของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษานั่นเอง)
	:  คำสั่ง ม.44 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 ยุบ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ ตั้ง กศจ แทน
	โดนสั่งปลดออก  ไล่ออก  ให้ไปอุทธรณ์ ต่อ ก.ค.ศ.
	โดนสั่งภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  ลดเงินเดือน  ให้ไปอุทธรณ์ ต่อ กศจ
	วินัย คือ การควบคุมความประพฤติให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผน หรือ
	การควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบของบทวินัยตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย โดยวินัยของ
	ข้าราชการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ต้องทำในสิ่งที่กำหนดและห้ามทำในสิ่งห้าม
	สรุป อันที่จริง การลงโทษข้าราชการมี 7 เลยนะ (ถ้ามีความรู้จริงต้องเข้าใจและแยกแยะได้)
	การลงโทษทางมาตรการทางการบริหาร มีสองลักษณะ คือ ทำทัณฑ์บน ว่ากล่าวตักเตือน
	การลงโทษทางวินัยข้าราชการ มีห้า คือ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ปลดออก ไล่ออก
	การลงโทษสองอันแรก จะไม่มีถูกบันทึกในประวัติราชการว่าเคยทำผิด เคยโดนทำโทษมา
	การลงโทษห้าอันหลัง จะถูกบันทึกในประวัติว่าเคยทำผิด โดนลงโทษทางวินัยอะไรมาบ้าง
	สังเกต เปรียบเทียบนะ ที่เกริ่นนำมาในบทเริ่มต้นว่า วินัยข้าราชการเป็นลักษณะนี้
	1. กระแสพระราชดำรัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
	“ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู” “ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจต่อเพื่อนไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง
	ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่า ช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า”
	“ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทำร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี”

	แนวทางการทำงาน 3 ลักษณะ   ได้แก่
	- Hit the Point กล่าวคือ งานทุกงานต้องฉีกปัญหาให้ขาด ตีโจทย์ให้แตก ตลอดจนหากิจเฉพาะและกิจแฝงให้เจอ เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
	- Dynamic หมายถึงการขับเคลื่อนงานตลอดเวลา หยุดไม่ได้
	หมายเหตุ   พลเอกดาว์พงษ์   รัตนสุวรรณ ได้รับตำแหน่งองคมนตรีในรัชกาลที่ 10
	ทำให้ท่านต้องลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
	เพราะข้อกำหนดของการเป็นองคมนตรีคือต้องไม่ยุ่งเกี่ยวทางการเมือง
	ทำอย่างไรให้เรียนสนุก นักเรียนกระตือรือร้น รู้สึกชอบและอยากไปโรงเรียน
	เรื่องราวงานที่เกิดในยุคของนายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ เช่น
	โรงเรียนไอซียู  แนวทางของ PLC เป็นต้น
	การแก้ไขปัญหาเด็กประถม อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
	- ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช่น การสอนแบบแจกลูกสะกดคำโดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการสมอง (BBL)
	- กำหนดเป้าหมายให้นักเรียนชั้น ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.2 ขึ้นไปต้องอ่านคล่องเขียนคล่อง เป็นต้น (ตัวชี้วัด KPI การอ่านตามนโยบายใหม่จะใช้ทดสอบ ชั้น ป.4)
	การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
	- การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูสอนไม่ครบชั้นเรียน - ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLIT) อย่างจริงจังเต็มรูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนไกลกังวลให้เป็นโรงเรียนต้นทางที่มีคุณภาพ
	การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
	- ใช้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล DLTV และผ่าน ICT ด้วย DLIT
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	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 อ่านคล่องเขียนคล่อง
	ง. ป.1 – ป.6 อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น
	ตัวอย่างคลังข้อสอบวิชาชีพครู อุดมการณ์ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  วินัยครู
	13.   ผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้หลักธรรมข้อใดกับข้าราชการใต้บังคับบัญชาของตน
	ก.   พรหมวิหาร  4        ข.  อิทธิบาท  4
	ค.   สังคหวัตถุ 4              ง.  อริยสัจ 4
	เฉลย  ก.  พรหมวิหาร 4 คือธรรมที่ผู้ใหญ่พึงมีต่อผู้น้อย ครูมีต่อศิษย์ หัวหน้ามีต่อลูกน้อง
	14.  การกระทำใดของครูที่สังคมไม่ชอบมากที่สุด
	ประเทศไทยจะได้อะไร จากการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (smart city)
	2. การสัญจรอัจฉริยะ (smart mobility)
	3. ชุมชนอัจฉริยะ (smart community)
	4. สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (smart environment)
	5. เศรษฐกิจอัจฉริยะ (smart economy)
	6. อาคารอัจฉริยะ (smart building)
	7. การบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ (smart governance)


	พลังหรืออำนาจแฝงของ ม.44 นี้ ทีเด็ดมากกว่าที่คิดนะ ไม่ใช่แค่
	ต่อสุรินทร์
	ประเทศไทยจะได้อะไร จากการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (smart city)
	2. การสัญจรอัจฉริยะ (smart mobility)
	3. ชุมชนอัจฉริยะ (smart community)
	4. สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (smart environment)
	5. เศรษฐกิจอัจฉริยะ (smart economy)
	6. อาคารอัจฉริยะ (smart building)
	7. การบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ (smart governance)

	นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ  “ไทยนิยม ยั่งยืน”  ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
	99. Tablet หมายถึง อะไร




	อะยะ
	เกณฑ์การเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยและครู
	ผู้ที่สามารถสอบแข่งขันเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จากคนทั่วไป กลายเป็นข้าราชการ มีแนวทางสำคัญที่เป็นประเด็นข้อสอบสรุปได้ ดังนี้
	การเรียกตำแหน่ง
	สอบบรรจุติด ได้เป็นข้าราชการ จะเรียกว่า “ครูผู้ช่วย”  ใช้เวลาราวๆ 2 ปี
	เมื่อผ่านการประเมินจากครูผู้ช่วย จะเรียกว่า “ครู”
	เมื่อเป็นครูไปได้สักระยะ ถึงเวลาที่มีสิทธิขอวิทยฐานะแล้ว ทำเรื่องผ่านเกณฑ์
	ก็จะกลายเป็น  ครูชำนาญการ  ครูชำนาญการพิเศษ  ครูเชี่ยวชาญ  ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
	ไปเรื่อยๆหากมีศักยภาพที่จะทำวิทยฐานะได้ตามเกณฑ์และเงื่อนไขของ ก.ค.ศ.
	ก.ค.ศ. ย่อมาจาก คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	กรรมการชุดนี้ ประธานคือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ จะเป็นทีมคณะกรรมการ
	ที่ดูแลงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา สามประเด็นหลักๆ อาทิเช่น
	ระเบียบ วินัย / สิทธิประโยชน์ วิทยฐานะ / การแต่งตั้ง การโยกย้าย  เป็นต้น
	ก.ค.ศ. นี่แหล่ะจะเป็นกลุ่มที่ประชุมออกกฎ ออกเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้ให้นำมาใช้กัน
	ซึ่งหมายรวมถึงเรื่องการสอบเป็นครูผู้ช่วยด้วย เพราะเกี่ยวกับการแต่งตั้งนั่นเอง
	ข้อมูลควรรู้ ครูผู้ช่วย ก็คือ ครูผู้ช่วย  ส่วนครู ก็คือ ครู (ซึ่งครูแบ่งเป็นห้าระดับข้างต้น)
	ดังนั้น ตามภาษาแบบทางการเราจะไม่เรียก คนที่สอบได้เป็นครูผู้ช่วย ว่า “ครู” นั่นเอง
	เช่น ถ้าถามว่าเป็นครูกี่ปีย้ายได้ (ภาษาพูดเราอาจพูดว่า 4 ปี จึงย้ายได้) แต่ภาษาแบบทางการ
	เขาจะไม่ใช้เกณฑ์บอกแบบนี้ แต่เขาจะกล่าวว่า ดำรงตำแหน่งครูมาไม่น้อยกว่า 2 ปี กล่าวคือ
	ให้ไปบวกครูผู้ช่วยเอาเอง 2 ปีก่อน จึงรวมได้ 4 ปี (จริงๆ เขาใช้ 24 เดือนด้วยซ้ำในกฏเกณฑ์)
	ไม่ได้ใช้คำว่าสองปี : ค่อยไปดูเรื่องนี้ในหน้าถัดไปเรื่องเกณฑ์การย้าย เบื้องต้นยกตัวอย่างให้ดู
	สมมติ เราถามว่า เป็นครูมาแล้วกี่ปี หากเขาตอบว่า 1 ปี แสดงว่า เขารับราชการมาแล้ว 3 ปี
	เป็นครูผู้ช่วยสองปี คิดเอาเองในใจว่าต้องเป็นตำแหน่งนี้มาก่อน เป็นครูอีก 1 ปี รวมได้  3 ปี
	กรณีที่สอบได้ไปเป็นครูผู้ช่วยแล้ว หากจะผ่านการประเมินเพื่อยกระดับให้ตัวเองเป็นครู
	โดยภาษาทางการจะใช้คำว่า “เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม”  (ระยะเวลา 2 ปี)
	กรรมการประเมิน จะให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา (ผอ.โรงเรียน) แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มจำนวนสามคน
	โดยปกติแล้วผู้อำนวยการสถานศึกษา (ผอ.โรงเรียนเรานั่นแหล่ะ) จะเป็นประธานเองและมีกรรมการอื่นๆอีก 2 คน มักใช้ผู้ทรงคุณวุฒิและครูซึ่งเป็นหัวหน้าหมวดของครูผู้ช่วยนั้น
	หรือเป็นครูพี่เลี้ยงของครูผู้ช่วยที่รับการประเมินนั่นเอง รวมคณะกรรมการประเมิน 3 คน
	ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้ คือ ภาษาทางการตามภาษากฎหมาย (ลองอ่านดูลักษณะภาษา)
	ให้คณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย เป็นระยะๆทุก 3 เดือน (รวม 8 ครั้ง) ในการประเมินแต่ละครั้งให้ประธานกรรมการแจ้งผลการประเมินให้ครูผู้ช่วย การนับระยะเวลาเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสองปี ให้นับวันเข้าปฏิบัติ ราชกา...
	กรณีที่คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ ให้คณะกรรมการทบทวนคะแนน
	หากพิจารณาทบทวนแล้ว เห็นว่าไม่ผ่าน ก็ ให้ออกจากราชการ ภายใน 5 วันทำการ
	ความเป็นข้าราชการ
	ความเป็นข้าราชการ กี่ชั่วโมง ?
	เคยมีข้อสอบถามข้อนี้ด้วยนะ (เป็นข้อสอบจริงหลายปีก่อนแล้ว ราวช่วงปี 2557 – 58)
	มีคนมากมายตอบผิด ไปตอบว่า  8  ชั่วโมง  ไม่ใช่นะ
	เวลาราชการ คือ 8.30 – 16.30 น.  วันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนขตฤกษ์
	ความเป็นข้าราชการต้องเป็น 24 ชั่วโมง
	ณ วินาที ที่มีคำสั่งแต่งตั้งคุณเป็นข้าราชการ ถือว่าคุณเป็นแล้ว และต้องรักษา
	สถานภาพของความเป็นข้าราชการตลอดทุกวินาที จนกว่าจะออกจากราชการหรือตาย
	การออกจากราชการ เช่น ลาออก  ออกตามอายุงาน (เกษียณ)  ถูกปลดออก ไล่ออก
	ถูกให้ออก หรือตาย หรือพ้นจากความเป็นข้าราชการด้วยเหตุอื่นใด เป็นต้น
	ยังไงเหรอ ?
	ก็คือ เขาจ้างคุณ เอางบประมาณของแผ่นดิน ภาษีประชาชน เป็นเงินเดือนคุณและเป็นสวัสดิการของคุณ คุ้มครองคุณตั้งแต่บรรจุ จนยันเกษียณ ขนาดปลดระวาง (เกษียณแล้ว) เขาก็ยังให้บำเหน็จ นำบาญกับคุณใช้ตลอดไป ยังมีสิทธิพิเศษคุ้มครองพ่อแม่ บุตร คู่สมรสคุณด้วย
	เขาจ้างด้วยการประมาณว่า 24 ชั่วโมง ไม่ได้จ้างแค่ 8 ชั่วโมง คุณต้องรักษาเกียรติและความเป็นราชการตลอดเวลา (แม้หลับฝันยังเป็นข้าราชการนะเธอ)  ยกตัวอย่างเล่นๆ เช่น
	- หลับอยู่ดีๆ ตี 2 กว่าๆ  ไฟเกิดไหม้โรงเรียน ผอ. โทรสั่งให้คุณมาช่วยกันหน่อย
	คือ ผอ. พิจารณาแล้วว่าบ้านคุณอยู่ห่างจากโรงเรียนไม่ไกล  คุณมีรถมาช่วยได้
	คุณไม่มานี่ถือว่าขัดคำสั่งได้นะ (เป็นราชการของคุณเลยทีเดียว ต้องมาช่วยกัน)
	ไม่งั้นจะมีกำหนดหน้าที่เวรครูผู้ช่วย (เฝ้าโรงเรียน) ตอนกลางคืนเหรอ  ใช่ไหม
	มาปฏิบัติราชการกลางคืน ตลอดคืน ตอนที่ได้รับหน้าที่คำสั่งให้เป็นเวร นั่นเอง
	เงินที่จ่ายต่างๆสำหรับการทำงาน หรือสำหรับชีวิตข้าราชการ ถือว่าเป็นเงินจ้าง 24 ชั่วโมง เงินคุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่างๆก็คือยี่สิบสี่ชั่วโมง  ยกตัวอย่างเช่น
	- เจ็บท้องหนักมาก ไส้ติ่งจะแตกแล้ว ตอนเที่ยงคืน พาไปส่งโรงพยาบาล ด่วน !
	ความเป็นราชการถ้าไม่คุ้มครองตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง คือ แย่เลย เพราะคุณต้อง
	บอกหมอว่า หมอขา อย่าเพิ่งผ่าตัดหนูนะ  รอให้ถึงเวลาราชการ 8.30 น. ก่อน
	เดี๋ยวหนูเบิกไม่ได้ค่ะ  เป็นต้น  เห็นไหมว่า ไม่ต้อง ผ่าได้เลย เบิกสิทธิได้ตลอด
	- อยู่ดีๆ ตายกระทันหัน ตายตอน 8.29 น. กำลังขับมอเตอร์ไซด์จะเข้าโรงเรียน
	รถจักรยานเด็ก ป. 3 ปั่นมาชน ปัง ทำให้ล้มหัวฟาดฟื้นตาย (ฮา)   ถามว่าทาง
	ครอบครัวคุณจะได้รับสิทธิประโยชน์จากความตายของคุณไหม ตายนอกเวลา
	ราชการ นั่นไง ก็ได้รับสิทธิ ตายกี่โมงก็ได้หมด   เพราะเขาไม่ได้จ้างคุณให้เป็น
	ข้าราชการแค่ 8 ชั่วโมงนั่นเอง แต่จ้างให้คุณมีความเป็นข้าราชการ 24 ชั่วโมง
	ดังนั้น ในกฎหมายระเบียบของข้าราชการระบุไว้ชัดเจนว่า ความเป็นข้าราชการนั้นต้องรักษา
	เกียรติและชื่อเสียงตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง  วินัยก็มีผลยี่สิบสี่ชั่วโมง ไม่ใช่มีผลเฉพาะเวลาราชการ
	การจะเป็นข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยได้นั้น  โดยปกติต้องใช้วิธีการสอบคัดเลือก
	แข่งขันจากผู้สมัครมากมาย ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ สอบมาด้วยความโปร่งใส สุจริต
	หากแม้นพบการทุจริตหรือข้อครหาในภายหลัง ถึงแม้รับราชการไปนานเท่าใดก็ตามแต่
	เขามีสิทธิให้โมฆะความเป็นข้าราชการนั้นได้ เช่น เคยมีกรณี ที่คนทุจริตสอบรับราชการ
	ทำงานไป 10 กว่าปี กินเงินเดือนและสวัสดิการอะไรจากงบประมาณแผ่นดิน ปรากฏว่า
	สืบภายหลังพบว่าตอนเข้าไปนั้นทุจริต ไม่ชอบธรรม เข้าให้ออกจากราชการและให้มีการ
	ชดเชยเงินเดือนที่จ่ายให้ตลอดสิบกว่าปีนั้น คืนกลับแก่คลังของประเทศด้วยนะ เอาสิเธอ
	โดยปกติถ้าให้ออก ไล่ออก ปลดออกต่างๆเขาก็ไม่ค่อยเรียกคืนหรอก แต่ให้ออกๆไป แค่นั้น
	แต่นี่สอบสวนแล้ว การเข้าไปในตอนเริ่มต้นนั้น ทุจริตไง เขาก็เลยเอาเงินเดือนคืนนั่นเองจ๊ะ
	หลักเกณฑ์การย้าย
	การย้าย หมายถึง การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูให้ดำรงตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาอื่น ซึ่งอาจเป็นการย้ายไปดำรงตำแหน่งว่าง การย้ายสับเปลี่ยนกับ
	ตำแหน่งที่มีคนครอง หรือการย้ายโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
	การย้าย ตำแหน่งครู มี 3 กรณี ดังนี้
	1. การย้ายกรณีปกติ   ได้แก่   การย้ายตามคำร้องขอย้าย
	2. การย้ายกรณีพิเศษ  ได้แก่   การย้ายตามคำร้องขอย้าย เนื่องจาก
	ติดตามคู่สมรส  เจ็บป่วยร้ายแรง  ถูกคุกคามต่อชีวิต
	ย้ายเพื่อดูแลบิดา มารดา คู่สมรสหรือบุตรซึ่งเจ็บป่วย
	ร้ายแรงหรือทุพพลภาพ
	3. การย้ายกรณีเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ  ได้แก่
	การย้ายเพื่อปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
	หรือเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังของสถานศึกษา
	คุณสมบัติผู้มีสิทธิขอย้ายต้องปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษามาไม่ต่ำกว่า 24 เดือน
	โดยต้องไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลาอีกด้วย (ซึ่งนั่นก็หมายความว่าเราจะต้องเป็น
	ครูผู้ช่วยมาก่อน 2 ปี จึงเป็นครูอีก 2 ปี จะมีสิทธิทำเรื่องขอย้ายได้)
	ยื่นคำร้องขอย้าย ได้ปีละ 1 ครั้งในเดือนมกราคมของทุกปี
	เมื่อยื่นคำร้องขอนั้นแล้วจะสามารถใช้พิจารณาย้ายได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ปีนั้น
	โดยพิจารณาย้ายได้ปีละ 2 รอบ รอบที่ 1 ในระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม
	รอบที่ 2 ในระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 15 ตุลาคม
	คำร้องที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้ย้ายภายในวันที่ 31 ธันวาคม ให้ถือว่าคำร้อง
	ขอย้ายนั้นเป็นอันตกไป ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำร้องขอย้าย ไม่จำเป็นว่าจะต้องได้ย้ายเสมอไป
	กล่าวคือ อาจได้ย้าย หรือไม่ได้ย้ายก็ได้ แล้วแต่กรรมการเขาจะพิจารณานั่นเอง
	ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่ง
	พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ในหมวดที่ 3 ว่าด้วยเรื่องการกำหนดตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้
	หลักสำคัญพื้นฐานเรื่องการกำหนดตำแหน่ง
	สมมติว่ามีคนถามว่า ใครเป็นบุคลากรทางการศึกษาบ้าง?
	สิ่งแรกที่เราต้องคิดคือ พยายามนึกถึงประมวลกฎหมาย หรือคำสั่งใดๆที่เป็นทางการว่ามีหนังสือฉบับใด ระเบียบใดบ้าง คำสั่งใดบ้างที่กำหนดตำแหน่งไว้ ลงวันที่เท่าไร  ใครเซ็นต์
	อย่าคิดทึกทักเอาเอง ว่าคนนั้นคนนี้ก็เป็นบุคลากรทางการศึกษาได้ เพราะสนับสนุนการศึกษา
	เพราะถ้าเราคิดเอาเองแปลว่า เราอาจยังขาดความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายและระบบการศึกษาอย่างมาก ขืนทำข้อสอบไป มีโอกาสตกสูงมาก ต้องรีบปรับแก้ความเข้าใจพื้นฐานตรงนี้ ด่วน !
	วิธีแก้ง่ายมาก ซื้อหนังสือเล่มฟ้า (เล่มนี้)  เล่มสีชมพู  เล่มสีเขียว ของเราไปอ่าน ช่วยได้อยู่นะ
	การกำหนดตำแหน่งนี้สำคัญมาก เราจะระบุว่าใคร เป็นใครได้ ต้องรู้เงื่อนไขนี้
	ไม่ใช่อยู่ๆ ก็คิดเอาเอง เช่น ข้อสอบถามว่า ข้อใดไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษา
	ถ้าเฉลยว่า ผู้สอนไม่ใช่  แต่ผู้ปกครอง ใช่  เป็นบุคลากรทางการศึกษา แบบนี้
	เป็นพื้นฐานที่ความรู้ยังน้อยอยู่  ผู้ปกครองไม่มีการกำหนดตำแหน่งไว้ใดๆเลย
	แต่ผู้สอน มีการกำหนดตำแหน่งว่าเป็นบุคลากรทางการศึกษา ในระเบียบของ
	สภามหาวิทยาลัยแทบทุกแห่ง หรือระเบียบข้าราชการระดับอุดมศึกษานั่นเอง
	ระบุให้ผู้สอน อันได้แก่ อาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   รองศาสตราจารย์และ
	ศาสตราจารย์ เป็นตำแหน่งประเภทผู้สอนในสถานศึกษาซึ่งเป็นบุคลากรทาง
	การศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นต้น  นี่คือตัวอย่างของการกำหนดตำแหน่ง
	ตัวอย่างจริง เช่น ช่วงเดือนมิถุนายน 2560  เขาอยากให้มีครูไปสอนเพิ่มในโรงเรียนวังไกลกังวล  ก.ค.ศ. ยังต้องประชุมเพื่อเห็นชอบให้นำอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ จำนวน 59 อัตรา ให้ไปกำหนดเป็นตำแ...
	ไม่ใช่อยู่ดีๆ ก็บอกว่าไปสอนเลย ขาดกี่อัตรา เซ็นต์อนุมัติ  ไม่ใช่ มันต้องมีการกำหนดตำแหน่ง
	อย่างเป็นทางการว่า ตำแหน่งนี้ สายงานอะไร ประเภทอะไร ชื่อตำแหน่งอะไร กี่อัตรา เป็นต้น
	เงื่อนไขของเกณฑ์เพื่อขอทำวิทยฐานะ
	เกณฑ์เก่าที่ใช้เมื่อก่อนช่วงราวๆปีก่อนๆ ก่อนจะมาถึงปี 2560
	เป็นครูผู้ช่วย 2  ปี เป็นครูอีก 6 ปี รวมรับราชการ 8 ปี จะทำวิทยฐานะชำนาญการได้
	เกณฑ์ใหม่ ว22/2560  ลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2560  เป็นดังนี้
	ครูผู้ช่วย  2  ปี   ครู 5 ปี   ครูชำนาญการ  5 ปี   ครูชำนาญการพิเศษ 5 ปี
	ครูเชี่ยวชาญ 5 ปี จากนั้นจึงขอวิทยฐานะเพื่อเป็นครูเชี่ยวชาญพิเศษ
	กล่าวคือ อย่างน้อยจะมีช่วงระยะเวลาช่วงละ 5 ปี (ถ้าไม่นับครูผู้ช่วย 2 ปีแรก)
	สมมติว่าเราเป็นคนเก่งมากๆ เริ่มบรรจุเป็นครูผู้ช่วยตอนอายุ 24 ปี ก็บวกไปอีก
	2 ปี + 5 ปี + 5 ปี + 5 ปี + 5 ปี ก็จะอายุ 46 ปีจึงมีสิทธิขอวิทยฐานะสูงสุด
	จะได้ใส่สายสะพายของครูเชี่ยวชาญพิเศษไปอีกราว 14 ปี จึงเกษียณอายุราชการ
	ลองสังเกตดูว่า  กรณีเราเป็นคนเก่งมากๆ คือ พอมีสิทธิทำวิทยฐานะแล้วก็ทำเลยทันทีนั้น
	ผ่านเลยตามเกณฑ์ ถ้าบรรจุตอนอายุ 24 ปี กว่าจะได้เชี่ยวชาญพิเศษ ก็อายุ  46 ปีเลยนะ
	เป็นครูผู้ช่วย               2  ปี   อายุ  24 – 25  ปี
	เป็นครู  (อันดับเงินเดือน คศ.1)             5  ปี    อายุ  26 – 30  ปี
	เป็นครูชำนาญการ  (อันดับเงินเดือน คศ.2)           5  ปี   อายุ  31 – 35  ปี
	เป็นครูชำนาญการพิเศษ  (อันดับเงินเดือน คศ.3)      5  ปี   อายุ  36 – 40  ปี
	เป็นครูเชี่ยวชาญ  (อันดับเงินเดือน คศ.4)            5  ปี   อายุ 41 – 45  ปี
	เป็นครูเชี่ยวชาญพิเศษ  (อันดับเงินเดือน คศ.5)    อายุ  46  ปี
	นอกจากเรื่องของระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแล้วนั้น จะต้องพิจารณา
	ชั่วโมงการปฏิบัติงานวิทยฐานะเดิม  (ที่ทำอยู่ก่อนขอระดับใหม่) 5 ปีย้อนหลัง
	ครูชำนาญการและชำนาญการพิเศษ
	มีชั่วโมงปฏิบัติงาน แต่ละปีไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมง และ PLC  ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง
	ครูเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ
	มีชั่วโมงปฏิบัติงาน แต่ละปีไม่น้อยกว่า 900 ชั่วโมง และ PLC  ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง
	และ 5 ปีย้อนหลังต้องมีชั่วโมงสอนวิชา สาขา กลุ่มสาระที่เสนอผลงาน
	ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยในช่วง 5 ปี
	มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานการสอน 5 ปีการศึกษาย้อนหลัง ติดต่อกัน
	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี 4  วิทยฐานะ
	โดยจะได้รับเงินวิทยฐานะด้วยเพิ่มจากเงินเดือนประจำที่ได้รับอยู่แล้ว  ดังนี้
	ชำนาญการ     ได้เงินวิทยฐานะเดือนละ  3,500  บาท
	ชำนาญการพิเศษ   ได้รับเงินวิทยฐานะเดือนละ  5,600  บาท
	เชี่ยวชาญ    ได้รับเงินวิทยฐานะ เดือนละ 9,900  บาท
	เชี่ยวชาญพิเศษ   ได้รับเงินวิทยฐานะ  13,000  บาท / 15,600 บาท
	พื้นฐานความรู้เรื่องวิทยฐานะ
	ผู้เขียนบอกชัดเจนว่าหนังสือเล่มนี้จะไขปมต่างๆ อย่างละเอียดจากเริ่มต้น จากคนที่ไม่รู้ อะไรเลย มาอ่านปุ๊บ ว้าวว เก็ทมากๆ อย่างนี้นี่เอง ซึ่งเรียกว่าการอธิบายจากพื้นฐานความรู้ เจตนาของเราคือทำหนังสือให้คนที่ยังไม่มีความรู้ สามารถมีความรู้จริงได้ดี และสอบ...
	หนังสือค่ายต่างๆมาแล้วพอมาเจอกับการทำตำราเรา แทบทุกคนต้องอยากวางเล่มอื่นๆทิ้งและ
	หันมาอ่านแต่ของเราเท่านั้น เนื้อหาต่อไปนี้จะเป็นคำตอบว่า “ทำไม จึงเป็นแบบนั้น”
	ถ้ามีใครก็ตามกำลังพูดคำว่า หรือ มีข้อความว่า ว 17/2552
	นั่นหมายความว่า เขากำลังพูดถึงหนังสือเวียนฉบับนั้น ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแบบเก่านั่นเองหรือบางคนอาจจะพูดสั้นๆว่า ว.17 ก็แปลว่า เขากำลังพูดถึง
	การประเมินวิทยฐานะระบบเก่าที่ใช้กันตลอดมา จนเริ่มมีแบบใหม่โผล่ออกมาในปี 2560
	แต่ปัจจุบัน เป็น ว 21/2560  ลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2560
	ถ้าผู้อ่านได้ยิน หรือได้อ่านข่าว หรือได้เห็นคำว่า ว 21  หรือ ว 21/2560 ในแวดวง
	การศึกษา แวดวงครูต่างๆ ก็แปลว่า เขากำลังพูดถึงเรื่องเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแบบใหม่
	เห็นไหมอ่านปุ๊บปั๊บไม่กี่หน้าได้ความรู้ ว้าววว เลย ทีนี้ เราก็อ่านข่าว ไม่งงข่าวละ
	เช่น หัวข้อข่าวบอกว่า “หมอธี เตรียมแก้ ว21/2560  บ่นอุบ ครูกังวลเกินเหตุ
	เตรียมย้อนกลับไปใช้ ว17”  (อันนี้แค่ลองสมมติเป็นหัวข้อข่าวนะ ไม่ใช่เรื่องจริง)
	ทีนี้ ผู้อ่านก็ไม่งงละ หรือรู้ละว่า อ๋อ ข่าวนี้ กำลังพูดถึงว่า รัฐมนตรีจะแก้อีกแล้ว
	แก้ไปแก้มา จะแก้เกณฑ์วิทยฐานะของใหม่ เตรียมกลับไปใช้แบบเดิมแล้วเหรอ?
	มาดูความแตกต่างระหว่าง ว17/2552 (เกณฑ์วิทยฐานะแบบเก่า ใช้มาตั้งแต่ปี 2552)
	กับเกณฑ์แบบใหม่ ว21/2560  ประกาศใช้แล้วในวันที่ 5 กรกฏาคม 2560 เป็นต้นมา
	เงื่อนไขที่น่าสนใจ คือ เงื่อนไขของเวลาว่าเมื่อไรจึงจะทำวิทยฐานะใดได้บ้าง
	ว17/2552  มีแนวทางดังนี้
	คือเป็นครูผู้ช่วย 2 ปีผ่านแล้วจะได้เป็น ครู คศ1  (ครู คศ 1 คือครูธรรมดาที่ยังไม่มีวิทยฐานะ)
	ถ้าคุณมีวุฒิปริญญาตรี   จะใช้ชีวิต คศ1 6 ปี  จึงทำวิทยฐานะได้  (รวมรับราชการมา 8 ปี)
	ถ้าคุณมีวุฒิปริญญาโท   จะใช้ชีวิต คศ1 4 ปี  จึงทำวิทยฐานะได้  (รวมรับราชการมา 6 ปี)
	ถ้าคุณมีวุฒิปริญญาเอก  จะใช้ชีวิต คศ1 2 ปี  จึงทำวิทยฐานะได้  (รวมรับราชการมา 4 ปี)
	เมื่อได้วิทยฐานะแล้ว  คุณจะได้เป็น คศ2  (คือได้เป็นครูชำนาญการ)
	ใช้ชีวิต คศ2 ไปอีก 1 ปี  ก็จะสามารถทำวิทยฐานะต่อไปเพื่อเป็น คศ3 ได้ (เร็วดีแท้เนาะ)
	เมื่อได้เป็น คศ3  (ครูชำนาญการพิเศษ)  ก็ใช้ชีวิตในแบบ คศ3 ไปอีก 3 ปี ก็จะทำวิทยฐานะได้
	เพื่อได้เป็น คศ4  (ครูเชี่ยวชาญ)  แล้วอยู่ไปอีก 2 ปี ก็จะทำวิทยฐานะสูงสุดเพื่อให้ได้เป็น คศ5
	จุดที่น่าสนใจใน ว17/2552 นี้ คือ ถ้าคุณเป็น คศ2  (ครูชำนาญการ)
	คุณไม่อยากเป็น คศ3 ก็ได้ อยากจะกระโดดข้ามไปเป็น คศ4 ก็ได้นะ
	แต่ว่าต้องเป็น คศ2 มา 5 ปี จึงจะทำ คศ4 ได้ โดยไม่ต้องเป็น คศ3
	กล่าวคือ      นายวีระศักดิ์           นายภานุรัตน์     (ทั้งคู่จบปริญญาตรีเหมือนกัน)
	ครูผู้ช่วย 2 ปี          ครูผู้ช่วย  2 ปี
	ครู คศ1 เป็น 6 ปี ครู คศ1 เป็น 6 ปี
	ครู คศ2 เป็น 1 ปี ครู คศ2 เป็น 5 ปี
	ครู คศ3 เป็น 3 ปี  ไม่เป็น ครู คศ3
	ได้เป็น ครู คศ4  ได้เป็น ครู คศ4
	ต้องใช้ชีวิตราชการ 12 ปี จึงมีสิทธิ ต้องใช้ชีวิตราชการ 13 ปี จึงมีสิทธิ
	ได้เป็นครูเชี่ยวชาญ ตามกฎเกณฑ์        ได้เป็นครูเชี่ยวชาญ ตามกฎเกณฑ์
	แต่ปกติแล้ว การทำเลื่อนระดับแบบไม่ปกติ (แบบนายภานุรัตน์) คือไม่ยอมเป็น คศ3
	อัพตัวเองให้ข้ามไปเป็น ครูเชี่ยวชาญเลย จะยากกว่าการตามระบบแบบนายวีระศักดิ์
	ใช้เวลานานกว่าด้วย และโอกาสทำผ่านก็มีน้อยกว่า เพราะมันจะมีเงื่อนไขที่ยากกว่า
	แต่กฎหมายตาม ว17/2552  อนุญาตให้ทำได้ แบบนายภานุรัตน์ ถ้าจะทำก็ทำได้นะ
	การจะใช้ปริญญาเอก โท ตรี มาช่วยในเงื่อนไข ทำได้เฉพาะ ครู คศ1 เพื่อจะเปลี่ยน
	เป็น ครู คศ2 เท่านั้นนะ ที่เหลือไม่มีผล ไม่ว่าจะวุฒิใดก็ค่าเท่ากันในวิทยฐานะอื่นๆ
	ที่เราได้ศึกษาเรื่องของเงื่อนเวลาในการทำวิทยฐานะไปในหน้าก่อนนั้นคือแบบเก่า ว17/2552
	ต่อไป เราจะมาดูในแบบใหม่ของ ว21/2560  (อันนี้ง่ายนะ ไม่มีเงื่อนไขอะไรสลับซับซ้อนใดๆ)
	นอกจากไม่มีเงื่อนไขสลับซับซ้อนแล้ว การมีวุฒิปริญาเอก ปริญญาโท ไม่มีผลด้วยคือค่าเท่ากัน
	ว21/2560   มีเงื่อนไขตามเกณฑ์ว่า
	เป็นครูผู้ช่วย 2 ปี  จึงกลายเป็น ครู  (ครู คศ1 หรือครูธรรมดาที่ยังไม่มีวิทยฐานะ)
	เป็นครู  คศ1  คศ2  คศ3  คศ4  เป็นไปเถอะ อย่างละ 5 ปี จึงจะทำวิทยฐานะได้
	ในแต่ละระดับหรือแต่ละขั้น ไม่มีการข้ามขั้นได้ด้วย ไปเรื่อยๆ 5 5 5 5 ง่ายดีเนาะ
	คือจำง่ายดี ไม่ต้องมีอะไรสลับซับซ้อน วุ่นวาย จำข้อมูลง่าย สบายเลยสินะ ผู้สอบ
	2 + 5 + 5 + 5 + 5  =  จึงจะได้เป็นครูเชี่ยวชาญพิเศษ  (คศ5)
	ครูผู้ช่วย + คศ1 + คศ2 + คศ3 + คศ4 = จะได้เป็น คศ5
	หวังว่าแนวทางการอธิบายเรื่อง ว17/2552  กับ ว21/2560 นี้ คงช่วยหลายคนได้ดีนะ
	เก็ทปิ้งเลยสิ ที่ไม่เคยรู้เลยเรื่องนี้ ส่วน ว21 ประกาศมาแล้ว ประท้วงกันวุ่นวาย ตลกดี
	การออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	1. ตาย
	2. พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (เกษียณ)
	3. ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออกหรือการลาออกมีผลจริง
	*  อย่าลืมว่าการลาออก ไม่ได้แปลว่า จะได้ออกเสมอไป เพราะลาออก ไม่ให้ออก
	ก็ถือว่ายังไม่ได้ออก ดังนั้น การลาออกต้องมีผลจึงจะถือว่าออกจากราชการได้
	*  ผู้บังคับบัญชาสามารถยับยั้งการอนุญาตลาออกได้ไม่เกิน 90 วัน
	4.  ถูกสั่งให้ออก
	5.  ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก
	6.  ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
	การให้ออกจากราชการ  ไม่ใช่การลงโทษทางวินัย
	เหตุที่จะทำคำสั่งให้ออกจากราชการได้  ดังต่อไปนี้
	1. การขาดคุณสมบัติทั่วไป  คุณสมบัติทั่วไป คืออะไร ก็คือ ทีเขาประกาศรับสมัครมา
	ในตอนแรก เช่น อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี มีสัญชาติไทย ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง
	หรืออื่นๆ เหล่านี้เมื่อบรรจุไปแล้ว มาพบภายหลังว่าคุณสมบัติไม่ตรงตามนั้น ก็จะสั่ง
	ให้ออกจากราชการ หรืออย่างการโอนสัญชาติ (ไม่มีสัญชาติไทยแล้ว)  หรือได้กลาย
	เป็นบุคคลล้มละลาย  ได้กลายเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
	กลายเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น เหล่านี้ คือ ขาดคุณสมบัติทั่วไปแล้ว
	2. กรณีผลประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่ำกว่าเกณฑ์ก็ให้ออก
	3. กรณีเจ็บป่วย ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้โดยสม่ำเสมอ ก็ให้ออก
	4. กรณีหย่อนความสามารถอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่
	5. กรณีประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการก็สั่งให้ออกจากราชการได้
	6. กรณีมีมลทินมัวหมอง ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแล้วแต่
	การสอบสวนไม่ได้ความแน่นชัดพอที่จะสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็สั่งให้ออกจากราชการได้
	7. กรณีต้องโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
	หรือความผิดลหุโทษซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกปลดออกหรือไล่ออก  (ซึ่งโดยปกตินั้น
	ความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษจะไม่เป็นความผิดวินัย จึงไม่ถูกลงโทษ
	ทางวินัย แต่ด้วยเหตุว่าต้องรับโทษจำคุก จึงไม่อาจมาปฏิบัติราชการ ก็สั่งให้ออกได้
	8. กรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ถ้าภายในสามสิบวันหน่วยงานการ
	ศึกษาไม่มีตำแหน่งว่างหรือตำแหน่งที่สามารถย้ายไปทำงานได้  ก็สั่งให้ออกได้
	อธิบายก็คือ การถูกเพิกถอนใบอนุญาต ก็สอนไม่ได้ ตามกฎหมาย แต่ยังไม่เป็นไร
	ถ้าถูกเพิกถอนจริงเขาสามารถให้ย้ายตำแหน่งไปทำอย่างอื่นที่ไม่ต้องใช้ใบอนุญาต
	แต่ถ้าหาตำแหน่งว่างอื่นๆ ไม่ได้ใน 30 วันจึงให้ออกจากราชการ (ไม่มีใบอนุญาต)
	ลองดูข้อสอบจริงที่เคยออกกันหน่อย เกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ
	ถามว่า   ข้อใดไม่ใช่การให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไป
	1. ดำรงตำแหน่งพรรคการเมือง
	2. ไม่มีสัญชาติไทย
	3. เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
	4. ไม่ผ่านประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
	เฉลย 4. เรื่องนั้น ไม่เรียกว่า คุณสมบัติทั่วไปของการเข้ารับราชการ
	คุณสมบัติทั่วไปของการเข้ารับราชการ คือ อะไร ?
	ก็คือเรื่องพื้นฐานทั่วไปที่เขาประกาศไว้ชัดเจนตอนรับสมัครสอบนั่นแหละ จำได้ไหม
	ใน 13 ข้อ เช่น อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์   มีสัญชาติไทย  ไม่เป็นผู้บริหารพรรคการเมือง  ไม่เป็นคนล้มละลาย  ไม่เป็นคนวิกลจริต  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ  เป็นต้น
	เมื่อไรก็ตามที่คุณไม่มีลักษณะพวกนี้อยู่ในตัว เมื่อนั้นก็แปลว่า คุณไม่มีคุณสมบัติ
	ใช่ ตอนสอบเข้าไป อาจมีคุณสมบัติถูกต้อง แต่อยู่ดีๆ เป็นข้าราชการไปดีๆ หลายปี
	หรือสี่ซ้าห้าวัน อาจไม่มีคุณสมบัติก็ได้ เช่น อาจสืบพบภายหลังว่าเธอไม่ได้อายุเกิน 18 นี่นา
	จริงๆเธออายุแค่ 17 ปีกว่าเอง (แต่ปลอมใบ ปลอมอะไรมา เป็นต้น)  หรือ อยู่ดีๆ กลายเป็น
	ไม่เต็มเต็ง เป็นบ้าเป็นบอ ไปซะงั้น หรือว่า ไปขอเปลี่ยนสัญชาติเป็นสัญชาติอื่นตามสามีฝรั่ง  หรือไปสมัครเป็นผู้บริหารพรรคการเมือง  ฯลฯ  เหล่านี้ เรียกว่า การขาดคุณสมบัติทั่วไป
	พอสืบทราบว่า “ขาดคุณสมบัติ”  เขาก็ให้ออกจากราชการ
	แต่การไม่ผ่านการประเมินเอย  การถูกไล่ออกเอย อะไรเอย พวกนั้น เป็นการออกจากราชการกรณีอื่น  ไม่ใช่กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป  (ออกเพราะเรื่องราวอื่นๆที่ต้องออก อยู่ไม่ได้แล้วละ)
	การลาบ่อยครั้ง และ การมาทำงานสายเนืองๆ
	ถ้าเป็นข้าราชการในสถานศึกษา ลาเกิน 6 ครั้ง   เรียกว่าลาบ่อยครั้ง
	ถ้าเป็นข้าราชการในสำนักงาน  ลาเกิน 8 ครั้ง   เรียกว่าลาบ่อยครั้ง
	ถ้าเป็นข้าราชการในสถานศึกษา  มาสายเกิน 8 ครั้ง   เรียกว่ามาสายเนืองๆ
	ถ้าเป็นข้าราชการในสำนักงาน   มาสายเกิน 9 ครั้ง  เรียกว่ามาสายเนืองๆ
	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคนใดต่อไปนี้ลาบ่อยครั้ง
	1. ครูสมศักดิ์ลาติดต่อกันหนึ่งสัปดาห์
	2. ครูชำนาญการลาหยุดทุกวันจันทร์ของเดือนนี้
	3. ครูผู้ช่วยลาคลอดบุตรเป็นเวลาเกือบสามเดือน
	4. รองผู้อำนวยการสถานศึกษาลาเจ็ดครั้งในสี่เดือน
	เฉลย  ข้อ 4.  ลาเจ็ดครั้งคือเกินกว่า 6 ครั้ง เรียกว่าลาบ่อยครั้ง
	ระวัง ข้อ 1 ลาติดต่อกันหนึ่งสัปดาห์ (7 วัน) ก็จริง แต่เป็นการลาแค่ครั้งเดียว
	ผู้มีสิทธิสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	ต้องมีอายุ ไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์  ในขณะที่ผู้มีสิทธิขอใบอนุญาตประกอบ
	วิชาชีพทางการศึกษาต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
	ผู้ที่มีอำนาจในการแต่งตั้ง
	จากบุคคลธรรมดา สอบได้ กลายเป็น ครูผู้ช่วย  ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคือ ศึกษาธิการจังหวัด
	(ถ้าเป็นสมัยก่อน ก่อนจะมีระบบ กศจ เมื่อปี 59)  จะเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนเราเองที่
	เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้ง บุคคลธรรมดา สอบติด ให้เป็นข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย
	จากครูผู้ช่วย ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ผู้มีอำนาจแต่งตั้งให้เป็นครู
	คือ ศึกษาธิการจังหวัด (ถ้าเป็นเมื่อก่อนจะเป็น ผู้อำนวยการสถานศึกษา เหมือนครูผู้ช่วย)
	รู้จักอำนาจแต่งตั้งตามมาตรา 53
	ย้ำว่า มาตรา 53 นี้ ใช้ไม่ได้แล้วนะ ตอนปี 2560 เพราะว่าถูกยกเลิกเงื่อนไขไปแล้ว
	โดยมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงใหม่มา ดังนั้น ใครที่ถูกหลอก ถูกติว ในช่วงปี 2560 โดยข้อความ
	ที่ว่า ผู้มีอำนาจลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 53 แสดงว่าคุณกำลังโดนกลุ่มติวหรือ
	กลุ่มวิทยากรที่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในระบบราชการจริง มาหลอกติวแล้วละ เพียงแค่
	เป็นการพยายามทำภาษาทางการให้ดูมีความรู้ แต่จริงๆความรู้ผิดๆ เพราะเขาไม่ใช้แล้ว
	มาตรา 53  กล่าวโดยสรุปคืออำนาจในการแต่งตั้ง โดยปัจจุบันนี้ไม่ได้ใช้แล้วยกเลิก
	(ซึ่งมีผลต่ออำนาจในการสั่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงด้วย)
	เอาสรุปย่อๆ เฉพาะที่เกี่ยวกับครูผู้ช่วยและครูต่างๆ
	คนที่มีอำนาจในการแต่งตั้ง (หรือเซ็นต์ให้เป็นระดับต่างๆ)  ได้แก่
	ครผู้ช่วย  ผู้อำนวยการสถานศึกษา (ผอ โรงเรียน)   โดย  อ.ก.ค.ศ.
	ครู   ผู้อำนวยการโรงเรียน (ผอ โรงเรียน)  โดย อ.ก.ค.ศ.
	ครูชำนาญการ  ผู้อำนวยการเขต  (ผอ เขต)  โดย อ.ก.ค.ศ.
	ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้อำนวยการเขต  (ผอ เขต)  โดย อ.ก.ค.ศ.
	ครูเชี่ยวชาญ  ผู้อำนวยการเขต  (ผอ เขต)  โดย อ.ก.ค.ศ.
	ครูเชี่ยวชาญพิเศษ   กษัตริย์ ทรงโปรดเกล้าแต่งตั้ง โดย เลขาธิการ กพฐ สั่งบรรจุ
	ผู้มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ก็คือ คนตามนี้ มาตรา 53
	ซึ่งปัจจุบันไม่ได้ใช้แล้ว เพราะปัจจุบันอำนาจทุกอย่างเป็นของ ศึกษาธิการจังหวัด
	โดย กศจ  ไม่ใช่  ผอ โรงเรียน ผอ เขต โดย อ.ก.ค.ศ. แล้วนั่นเอง ยกเว้น คศ5 ที่
	ยังให้เป็น กษัตริย์ โปรดเกล้าแต่งตั้ง และให้เลขาธิการ กพฐ สั่งบรรจุ เหมือนเดิม
	ดังนั้น คำว่าผู้มีอำนาจแต่งตั้งตามมาตรา 53 จึงไม่สามารถใช้ได้แล้วในยุคนี้ คนที่
	พูดไม่รู้จริง แล้วพยายามพูดหรือติวเป็นภาษาวิชาการให้คนอื่นคิดว่าเก่งดีจังเลย
	เพราะถ้ามีความรู้ ความเข้าใจจริง ต้องสามารถอธิบายได้ว่าเกิดอะไรกับมาตรานี้
	เกร็ดแนวข้อสอบฝึกฝนเริ่มต้นอุ่นเครื่องก่อนขึ้นเนื้อหาจริงจังต่อจากนี้
	1.  หากสอบบรรจุได้ท่านจะเป็นข้าราชการประเภทใด
	ก.  ข้าราชการครู           ข.   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	ค.  ข้าราชการพลเรือนสามัญ  ง.   ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ
	2. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับตำแหน่งครูผู้ช่วย
	ก.   ฝึกงานสองปีเรียกว่าครูผู้ช่วย  ข.   สองปีแรกของการบรรจุไม่ได้เป็นข้าราชการ
	ค.  สามารถเป็นครูได้ทันทีหากสอบได้ ง.   เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี
	3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการครู ต้องมีอายุเท่าไร
	ก.  ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์  ข.   ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
	ค. ไม่ต่ำกว่า 21 ปีบริบูรณ์  ง.   ไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์
	4. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
	ก.   1  ปี      ข.  2  ปี             ค. 3  ปี            ง.  4  ปี
	5. วิทยฐานะแรกสุดของครู คือข้อใด
	ก.   ครูชำนาญการ   ข.   ครูชำนาญการพิเศษ
	ค.  ครูเชี่ยวชาญ    ง.   ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
	6. ครู มีวิทยฐานะสูงสุด คือข้อใด
	ก.   ครูชำนาญการ   ข.   ครูชำนาญการพิเศษ
	ค.  ครูเชี่ยวชาญ    ง.   ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
	7. ข้อใดคือคณะกรรมการบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	ก.  คุรุสภา   ข.   ก.ค.ศ.            ค.  สพฐ      ง.   กกศ
	8. ข้อใดไม่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	ก.   หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ข.  ระเบียบวินัยข้าราชการครู
	ค.  สิทธิประโยชน์และเงินวิทยฐานะ ง.   การแต่งตั้ง โยกย้าย ข้าราชการครู
	9. เงื่อนไขการย้ายของครูต้องรับราชการมาแล้วอย่างน้อยกี่ปี
	ก.   1  ปี  ข.    2  ปี  ค.  3   ปี  ง.  4  ปี
	10. เงื่อนไขการย้ายของครูข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
	ก.   ต้องรับราชการมาไม่น้อยกว่า 2 ปีจึงมีสิทธิขอย้ายได้
	ข.   ต้องผ่านการเป็นครูผู้ช่วยก่อน 2 ปี ก็จะมีสิทธิสามารถขอย้ายได้
	ค.   ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการตำแหน่งครูไม่น้อยกว่า 2 ปีจึงมีสิทธิขอย้ายได้
	ง.   ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการตำแหน่งครูไม่น้อยกว่า 4 ปี จึงมีสิทธิขอย้ายได้
	11.  การประเมินเพื่อผ่านครูผู้ช่วยเข้าสู่ตำแหน่ง ครู มีการประเมินอย่างไร
	ก.  ประเมินไม่น้อยกว่า 8 ครั้งภายใน 2 ปี ข.   ประเมินระยะทุก 3 เดือน
	ค.  ภายใน 2 ปี ประเมินตามความเหมาะสม ง.    ประเมินปีละ 2 ครั้ง
	12.  กรณีที่ประเมินครูผู้ช่วยไม่ผ่าน กรรมการพิจารณาทบทวนคะแนนแล้วก็ไม่ผ่าน ต่อไป
	จะดำเนินการอย่างไรกับครูผู้ช่วยท่านนั้น
	ก.  ปลดออกจากราชการ    ข.   ไล่ออกจากราชการ
	ค.  ให้ออกจากราชการภายใน 5 วันทำการ ง.   ให้ออกจากราชการทันที
	13.   ข้อใดไม่ใช่กรณีการขอย้ายของครูตามเกณฑ์การย้ายของ ก.ค.ศ.
	ก.  ย้ายกรณีปกติ           ข.  ย้ายกรณีจำเป็น
	ค.  ย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ         ง.  ย้ายกรณีพิเศษ
	14.  ข้อใดหมายถึงการย้ายกรณีพิเศษ
	ก.  ติดตามคู่สมรส ข.  เจ็บป่วยร้ายแรง         ค.  ดูแลบิดามารดา     ง.  ถูกทุกข้อ
	15.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการขอย้ายของข้าราชการครู
	ก.  เขียนย้ายปีละครั้ง พิจารณาปีละครั้ง
	ข.  เขียนย้ายปีละครั้ง พิจารณาปีละสองครั้ง
	ค.  เขียนย้ายปีละสองครั้ง พิจารณาปีละสองครั้ง
	ง.  เขียนย้ายปีละสองครั้ง พิจารณาได้ตามความเหมาะสม
	จุดเน้นและแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา ประกอบด้วย 2 ส่วน
	วันที่ 21 มีนาคม 2559  มีคำสั่ง ม.44 เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในกระทรวงศึกษาธิการ
	คำสั่งสองฉบับ มีสาระสำคัญ เรื่องการยุบ ยกเลิก อ.ก.ค.ศ  เขตพื้นที่การศึกษา และ
	คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  มีการยุบยกเลิกศึกษาธิการภาค 13 ภาค แล้วก็ให้
	แต่งตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค 18 ภาค  ตั้งศึกษาธิการจังหวัด  และแต่งตั้ง คปภ
	มาขยายความกัน ตามผังที่ปรากฏ
	แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คปภ
	ยุบ ยกเลิก กรรมการเขตพื้นที่  ยกเลิก อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่  (อ.ก.ค.ศ. อื่นๆ ยังทำหน้าที่ปกติ)
	ให้ยุบยกเลิกศึกษาธิการภาค 1 – 13 ภาค แต่งตั้งใหม่ เป็น สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 – 18
	อะไรอื่นๆซึ่งเห็นว่าไม่มีการขีดเส้นฆ่าทิ้งไป เช่น ก.ต.ป.น. (เขตละ 9 คน) ยังอยู่ปกติ ไม่ถูกยุบ
	ศึกษาธิการภาค 13 แห่ง คืออะไร ก็ไม่มีอะไรมาก ก่อนนี้ เขาแค่พยายามหาทางสนับสนุนงาน
	ด้านการศึกษา คิดวิธีนั่น วิธีนี่ ก็มีช่วงหนึ่งตั้ง สำนักงานศึกษาธิการภาค แบ่งโซนเป็น 13 พื้นที่
	ช่วยสนับสนุนแต่ละเขตฯ แต่เอาเข้าจริงๆ ก็คือ ไม่มีผลเชิงบวกอะไรนัก ไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้น
	คำสั่งลงวันที่ 21 มีนาคม 2559  มีผลบังคับใช้วันที่  22  มีนาคม  2559 (วงแตกกันเลย)
	ก่อนหน้านี้ผู้อำนวยการเขตมีอำนาจหน้าที่หรือบทบาท
	***  เบื้องหลังสำคัญของการพยายามเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ คือ เรื่องทุจริต คอรัปชั่นในเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีประเด็นปัญหามายาวนานต่อเนื่องแล้ว เพราะ ผอ เขต มีอำนาจกับ
	กลุ่ม อ.ก.ค.ศ  บางเขต (ไม่ใช่เป็นทุกแห่ง แต่จำนวนหนึ่งและจำนวนมากด้วย)  นึกภาพตามว่า
	ถ้าไม่มีเงินใต้โต๊ะให้กลุ่มนั้นในเขตที่ทุจริต ไม่ได้วิทยฐานะ ไม่ได้โยกย้าย และมีการใช้หน้าที่มา
	กลั่นแกล้งข้าราชการซึ่งไม่ใช่พวกพ้องของตน  หากินบนกองทุกข์ของครูและบุคลากรฯ เพราะ
	กลุ่มนั้นเขาคุมเรื่องวินัย การพิจารณาลงโทษ  อะไรอยู่นั่นเอง (บางคนผิด แต่มีเงินยัด ก็ไม่ผิด)
	ก่อนอื่นรู้จักคณะกรรมการชุดใหญ่ คปภ ที่ตั้งมาใหม่ก่อน มาขับเคลื่อนงานหลัก มีใครบ้าง
	ทำไมจึงวงแตก
	เพราะว่าเรื่องใหญ่มาก
	การใช้คำสั่งโดย ม.44  สองฉบับดังกล่าวมานี้
	เปลี่ยนแปลง  กระแส
	อำนาจ  หน้าที่ต่างๆ
	ยุบ ยกเลิก หรือเพิ่มโครงสร้างใดๆ ซึ่งจะปรากฏผังบริหารใหม่
	รู้จักส่วนราชการหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
	ก.พ.  ย่อมาจาก คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นคณะกรรมการระดับประเทศ
	ที่ได้กำหนดแนวทางของงานบุคคลสำหรับข้าราชการทั้งประเทศไทย
	แต่ละกระทรวงฯ ก็จะดึงเนื้อหาแก่นหลักต่างๆจาก ก.พ. นำไปใช้กับ
	การบริหารงานบุคคลของส่วนราชการที่ตนเองรับผิดชอบอยู่
	ก.ค.ศ.  คือ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นฝ่ายบุคคล
	สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการ
	กรรมการชุดดังกล่าวมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน
	ควบคุมงานหลายอย่าง โดยหลักๆก็ได้แก่ ระเบียบ วินัย สิทธิประโยชน์
	การแต่งตั้ง การโยกย้าย ของครูและบุคลากรทางการศึกษานั่นเอง
	อ.ก.ค.ศ.   ย่อมาจาก คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	ทีมชุดนี้ เป็นทีมย่อย (ลูกๆ) ของ ก.ค.ศ. กระจายกันไปทำงานบุคคล
	ในแต่ละส่วน เช่น อ.ก.ค.ศ. อาชีวศึกษา  (ก็คุมพวกครูและบุคลากรใน
	ส่วนอาชีวะ  อ.ก.ค.ศ. วิทยาลัยชุมชน ก็คุมพวกครูฯ ในวิทยาลัยชุมชน)
	โดยก่อนหน้านี้ มี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา คุมบรรดาครูและกลุ่ม
	บุคลากรทางการศึกษาในแต่ละเขต ปัจจุบันถูกยุบไปแล้วให้ กศจ แทน
	กศจ      คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตัวที่ตั้งขึ้นมาใหม่ในปี 2559 ขึ้นมา
	ทำงานสำคัญต่างๆแทนที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาซึ่งถูกยกเลิกไป
	งานบุคคล  หมายถึง การบริหารจัดการเกี่ยวกับคนเช่นเรื่องการสอบ การแต่งตั้ง
	การโยกย้าย ระเบียบ วินัย สิทธิประโยชน์  เงินเดือน วิทยฐานะ ฯลฯ
	วินัยและงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพฐ
	จึงมีสองส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้อง ณ ปัจจุบัน คือ  ก.ค.ศ. และ กศจ
	ก.ค.ศ.  เมื่อก่อนมี 31 คน ต่อมาปี 60 มีการลดสัดส่วนเหลือ 14 คน
	ประธานคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
	ประชุม ทำงาน หรืออะไรๆกันใน สำนักงาน ก.ค.ศ.
	มีเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นผู้บังคับบัญชา (หรือหัวหน้า) ของสำนักงาน
	กศจ   ตั้งมามีไม่เกิน 22 คน (ในปี 2559)  แต่ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
	จนปัจจุบันมีไม่เกิน 15 คน มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
	ประชุม ทำงาน หรืออะไรๆกันใน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
	มีศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชา (หรือหัวหน้า) ของสำนักงาน
	ให้ผู้อ่านจำประเด็นหลักไว้ว่า เรื่องอะไรหนักหนาสาหัส เช่น เรื่องไล่ออก ปลดออก
	หรือให้ออก เรื่องเหล่านี้หนักนะ สำคัญๆ ก็ให้ไปข้องเกี่ยวกับ ก.ค.ศ. (ชุดใหญ่เลย)
	ไม่ว่าจะอุทธรณ์ หรือ ร้องทุกข์ อะไรก็ว่ากันไป สำคัญๆ หนักๆ ให้ไปที่ ก.ค.ศ.
	เรื่องวินัยทั่วไป เรื่องปกติ ไม่หนักหนามาก เช่น การถูกทำโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง
	ก็ไปข้องเกี่ยวเชิงการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ กับ กศจ  ที่บริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
	(ซึ่งสมัยก่อน อำนาจหน้าที่ส่วนนี้เคยเป็นของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษานั่นเอง)
	:  คำสั่ง ม.44 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 ยุบ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ ตั้ง กศจ แทน
	โดนสั่งปลดออก  ไล่ออก  ให้ไปอุทธรณ์ ต่อ ก.ค.ศ.
	โดนสั่งภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  ลดเงินเดือน  ให้ไปอุทธรณ์ ต่อ กศจ
	วินัย คือ การควบคุมความประพฤติให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผน หรือ
	การควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบของบทวินัยตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย โดยวินัยของ
	ข้าราชการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ต้องทำในสิ่งที่กำหนดและห้ามทำในสิ่งห้าม
	สรุป อันที่จริง การลงโทษข้าราชการมี 7 เลยนะ (ถ้ามีความรู้จริงต้องเข้าใจและแยกแยะได้)
	การลงโทษทางมาตรการทางการบริหาร มีสองลักษณะ คือ ทำทัณฑ์บน ว่ากล่าวตักเตือน
	การลงโทษทางวินัยข้าราชการ มีห้า คือ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ปลดออก ไล่ออก
	การลงโทษสองอันแรก จะไม่มีถูกบันทึกในประวัติราชการว่าเคยทำผิด เคยโดนทำโทษมา
	การลงโทษห้าอันหลัง จะถูกบันทึกในประวัติว่าเคยทำผิด โดนลงโทษทางวินัยอะไรมาบ้าง
	สังเกต เปรียบเทียบนะ ที่เกริ่นนำมาในบทเริ่มต้นว่า วินัยข้าราชการเป็นลักษณะนี้
	1. กระแสพระราชดำรัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
	“ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู” “ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจต่อเพื่อนไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง
	ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่า ช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า”
	“ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทำร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี”

	แนวทางการทำงาน 3 ลักษณะ   ได้แก่
	- Hit the Point กล่าวคือ งานทุกงานต้องฉีกปัญหาให้ขาด ตีโจทย์ให้แตก ตลอดจนหากิจเฉพาะและกิจแฝงให้เจอ เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
	- Dynamic หมายถึงการขับเคลื่อนงานตลอดเวลา หยุดไม่ได้
	หมายเหตุ   พลเอกดาว์พงษ์   รัตนสุวรรณ ได้รับตำแหน่งองคมนตรีในรัชกาลที่ 10
	ทำให้ท่านต้องลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
	เพราะข้อกำหนดของการเป็นองคมนตรีคือต้องไม่ยุ่งเกี่ยวทางการเมือง
	ทำอย่างไรให้เรียนสนุก นักเรียนกระตือรือร้น รู้สึกชอบและอยากไปโรงเรียน
	เรื่องราวงานที่เกิดในยุคของนายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ เช่น
	โรงเรียนไอซียู  แนวทางของ PLC เป็นต้น
	การแก้ไขปัญหาเด็กประถม อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
	- ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช่น การสอนแบบแจกลูกสะกดคำโดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการสมอง (BBL)
	- กำหนดเป้าหมายให้นักเรียนชั้น ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.2 ขึ้นไปต้องอ่านคล่องเขียนคล่อง เป็นต้น (ตัวชี้วัด KPI การอ่านตามนโยบายใหม่จะใช้ทดสอบ ชั้น ป.4)
	การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
	- การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูสอนไม่ครบชั้นเรียน - ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLIT) อย่างจริงจังเต็มรูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนไกลกังวลให้เป็นโรงเรียนต้นทางที่มีคุณภาพ
	การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
	- ใช้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล DLTV และผ่าน ICT ด้วย DLIT
	โครงการโรงเรียนประชารัฐ  เป็นหนึ่งในโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “สานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ”ร่วมกับภาคประชาสังคมและ...
	ข้อสอบจริงเคยออกถามว่า  MoU  หมายถึงอะไร
	ก.  ข้อกำหนดการทำงาน  ข.  ข้อตกลงความร่วมมือ
	ข.  แนวทางกำหนดภาษี  ง.  สนธิสัญญาทางการค้า
	ข้อมูลข้างต้นอ้างอิงจากข่าวรัฐบาลไทยเว็บไซต์  Www.THAIGOV.GO.TH

	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 อ่านคล่องเขียนคล่อง
	ง. ป.1 – ป.6 อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น
	ตัวอย่างคลังข้อสอบวิชาชีพครู อุดมการณ์ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  วินัยครู
	13.   ผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้หลักธรรมข้อใดกับข้าราชการใต้บังคับบัญชาของตน
	ก.   พรหมวิหาร  4        ข.  อิทธิบาท  4
	ค.   สังคหวัตถุ 4              ง.  อริยสัจ 4
	เฉลย  ก.  พรหมวิหาร 4 คือธรรมที่ผู้ใหญ่พึงมีต่อผู้น้อย ครูมีต่อศิษย์ หัวหน้ามีต่อลูกน้อง
	14.  การกระทำใดของครูที่สังคมไม่ชอบมากที่สุด
	ประเทศไทยจะได้อะไร จากการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (smart city)
	2. การสัญจรอัจฉริยะ (smart mobility)
	3. ชุมชนอัจฉริยะ (smart community)
	4. สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (smart environment)
	5. เศรษฐกิจอัจฉริยะ (smart economy)
	6. อาคารอัจฉริยะ (smart building)
	7. การบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ (smart governance)


	พลังหรืออำนาจแฝงของ ม.44 นี้ ทีเด็ดมากกว่าที่คิดนะ ไม่ใช่แค่
	ติวสอบที่สุรินทร์
	ติวสอบที่สุรินทร์
	เกณฑ์การเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยและครู
	ผู้ที่สามารถสอบแข่งขันเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จากคนทั่วไป กลายเป็นข้าราชการ มีแนวทางสำคัญที่เป็นประเด็นข้อสอบสรุปได้ ดังนี้
	การเรียกตำแหน่ง
	สอบบรรจุติด ได้เป็นข้าราชการ จะเรียกว่า “ครูผู้ช่วย”  ใช้เวลาราวๆ 2 ปี
	เมื่อผ่านการประเมินจากครูผู้ช่วย จะเรียกว่า “ครู”
	เมื่อเป็นครูไปได้สักระยะ ถึงเวลาที่มีสิทธิขอวิทยฐานะแล้ว ทำเรื่องผ่านเกณฑ์
	ก็จะกลายเป็น  ครูชำนาญการ  ครูชำนาญการพิเศษ  ครูเชี่ยวชาญ  ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
	ไปเรื่อยๆหากมีศักยภาพที่จะทำวิทยฐานะได้ตามเกณฑ์และเงื่อนไขของ ก.ค.ศ.
	ก.ค.ศ. ย่อมาจาก คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	กรรมการชุดนี้ ประธานคือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ จะเป็นทีมคณะกรรมการ
	ที่ดูแลงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา สามประเด็นหลักๆ อาทิเช่น
	ระเบียบ วินัย / สิทธิประโยชน์ วิทยฐานะ / การแต่งตั้ง การโยกย้าย  เป็นต้น
	ก.ค.ศ. นี่แหล่ะจะเป็นกลุ่มที่ประชุมออกกฎ ออกเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้ให้นำมาใช้กัน
	ซึ่งหมายรวมถึงเรื่องการสอบเป็นครูผู้ช่วยด้วย เพราะเกี่ยวกับการแต่งตั้งนั่นเอง
	ข้อมูลควรรู้ ครูผู้ช่วย ก็คือ ครูผู้ช่วย  ส่วนครู ก็คือ ครู (ซึ่งครูแบ่งเป็นห้าระดับข้างต้น)
	ดังนั้น ตามภาษาแบบทางการเราจะไม่เรียก คนที่สอบได้เป็นครูผู้ช่วย ว่า “ครู” นั่นเอง
	เช่น ถ้าถามว่าเป็นครูกี่ปีย้ายได้ (ภาษาพูดเราอาจพูดว่า 4 ปี จึงย้ายได้) แต่ภาษาแบบทางการ
	เขาจะไม่ใช้เกณฑ์บอกแบบนี้ แต่เขาจะกล่าวว่า ดำรงตำแหน่งครูมาไม่น้อยกว่า 2 ปี กล่าวคือ
	ให้ไปบวกครูผู้ช่วยเอาเอง 2 ปีก่อน จึงรวมได้ 4 ปี (จริงๆ เขาใช้ 24 เดือนด้วยซ้ำในกฏเกณฑ์)
	ไม่ได้ใช้คำว่าสองปี : ค่อยไปดูเรื่องนี้ในหน้าถัดไปเรื่องเกณฑ์การย้าย เบื้องต้นยกตัวอย่างให้ดู
	สมมติ เราถามว่า เป็นครูมาแล้วกี่ปี หากเขาตอบว่า 1 ปี แสดงว่า เขารับราชการมาแล้ว 3 ปี
	เป็นครูผู้ช่วยสองปี คิดเอาเองในใจว่าต้องเป็นตำแหน่งนี้มาก่อน เป็นครูอีก 1 ปี รวมได้  3 ปี
	กรณีที่สอบได้ไปเป็นครูผู้ช่วยแล้ว หากจะผ่านการประเมินเพื่อยกระดับให้ตัวเองเป็นครู
	โดยภาษาทางการจะใช้คำว่า “เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม”  (ระยะเวลา 2 ปี)
	กรรมการประเมิน จะให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา (ผอ.โรงเรียน) แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มจำนวนสามคน
	โดยปกติแล้วผู้อำนวยการสถานศึกษา (ผอ.โรงเรียนเรานั่นแหล่ะ) จะเป็นประธานเองและมีกรรมการอื่นๆอีก 2 คน มักใช้ผู้ทรงคุณวุฒิและครูซึ่งเป็นหัวหน้าหมวดของครูผู้ช่วยนั้น
	หรือเป็นครูพี่เลี้ยงของครูผู้ช่วยที่รับการประเมินนั่นเอง รวมคณะกรรมการประเมิน 3 คน
	ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้ คือ ภาษาทางการตามภาษากฎหมาย (ลองอ่านดูลักษณะภาษา)
	ให้คณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย เป็นระยะๆทุก 3 เดือน (รวม 8 ครั้ง) ในการประเมินแต่ละครั้งให้ประธานกรรมการแจ้งผลการประเมินให้ครูผู้ช่วย การนับระยะเวลาเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสองปี ให้นับวันเข้าปฏิบัติ ราชกา...
	กรณีที่คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ ให้คณะกรรมการทบทวนคะแนน
	หากพิจารณาทบทวนแล้ว เห็นว่าไม่ผ่าน ก็ ให้ออกจากราชการ ภายใน 5 วันทำการ
	ความเป็นข้าราชการ
	ความเป็นข้าราชการ กี่ชั่วโมง ?
	เคยมีข้อสอบถามข้อนี้ด้วยนะ (เป็นข้อสอบจริงหลายปีก่อนแล้ว ราวช่วงปี 2557 – 58)
	มีคนมากมายตอบผิด ไปตอบว่า  8  ชั่วโมง  ไม่ใช่นะ
	เวลาราชการ คือ 8.30 – 16.30 น.  วันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนขตฤกษ์
	ความเป็นข้าราชการต้องเป็น 24 ชั่วโมง
	ณ วินาที ที่มีคำสั่งแต่งตั้งคุณเป็นข้าราชการ ถือว่าคุณเป็นแล้ว และต้องรักษา
	สถานภาพของความเป็นข้าราชการตลอดทุกวินาที จนกว่าจะออกจากราชการหรือตาย
	การออกจากราชการ เช่น ลาออก  ออกตามอายุงาน (เกษียณ)  ถูกปลดออก ไล่ออก
	ถูกให้ออก หรือตาย หรือพ้นจากความเป็นข้าราชการด้วยเหตุอื่นใด เป็นต้น
	ยังไงเหรอ ?
	ก็คือ เขาจ้างคุณ เอางบประมาณของแผ่นดิน ภาษีประชาชน เป็นเงินเดือนคุณและเป็นสวัสดิการของคุณ คุ้มครองคุณตั้งแต่บรรจุ จนยันเกษียณ ขนาดปลดระวาง (เกษียณแล้ว) เขาก็ยังให้บำเหน็จ นำบาญกับคุณใช้ตลอดไป ยังมีสิทธิพิเศษคุ้มครองพ่อแม่ บุตร คู่สมรสคุณด้วย
	เขาจ้างด้วยการประมาณว่า 24 ชั่วโมง ไม่ได้จ้างแค่ 8 ชั่วโมง คุณต้องรักษาเกียรติและความเป็นราชการตลอดเวลา (แม้หลับฝันยังเป็นข้าราชการนะเธอ)  ยกตัวอย่างเล่นๆ เช่น
	- หลับอยู่ดีๆ ตี 2 กว่าๆ  ไฟเกิดไหม้โรงเรียน ผอ. โทรสั่งให้คุณมาช่วยกันหน่อย
	คือ ผอ. พิจารณาแล้วว่าบ้านคุณอยู่ห่างจากโรงเรียนไม่ไกล  คุณมีรถมาช่วยได้
	คุณไม่มานี่ถือว่าขัดคำสั่งได้นะ (เป็นราชการของคุณเลยทีเดียว ต้องมาช่วยกัน)
	ไม่งั้นจะมีกำหนดหน้าที่เวรครูผู้ช่วย (เฝ้าโรงเรียน) ตอนกลางคืนเหรอ  ใช่ไหม
	มาปฏิบัติราชการกลางคืน ตลอดคืน ตอนที่ได้รับหน้าที่คำสั่งให้เป็นเวร นั่นเอง
	เงินที่จ่ายต่างๆสำหรับการทำงาน หรือสำหรับชีวิตข้าราชการ ถือว่าเป็นเงินจ้าง 24 ชั่วโมง เงินคุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่างๆก็คือยี่สิบสี่ชั่วโมง  ยกตัวอย่างเช่น
	- เจ็บท้องหนักมาก ไส้ติ่งจะแตกแล้ว ตอนเที่ยงคืน พาไปส่งโรงพยาบาล ด่วน !
	ความเป็นราชการถ้าไม่คุ้มครองตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง คือ แย่เลย เพราะคุณต้อง
	บอกหมอว่า หมอขา อย่าเพิ่งผ่าตัดหนูนะ  รอให้ถึงเวลาราชการ 8.30 น. ก่อน
	เดี๋ยวหนูเบิกไม่ได้ค่ะ  เป็นต้น  เห็นไหมว่า ไม่ต้อง ผ่าได้เลย เบิกสิทธิได้ตลอด
	- อยู่ดีๆ ตายกระทันหัน ตายตอน 8.29 น. กำลังขับมอเตอร์ไซด์จะเข้าโรงเรียน
	รถจักรยานเด็ก ป. 3 ปั่นมาชน ปัง ทำให้ล้มหัวฟาดฟื้นตาย (ฮา)   ถามว่าทาง
	ครอบครัวคุณจะได้รับสิทธิประโยชน์จากความตายของคุณไหม ตายนอกเวลา
	ราชการ นั่นไง ก็ได้รับสิทธิ ตายกี่โมงก็ได้หมด   เพราะเขาไม่ได้จ้างคุณให้เป็น
	ข้าราชการแค่ 8 ชั่วโมงนั่นเอง แต่จ้างให้คุณมีความเป็นข้าราชการ 24 ชั่วโมง
	ดังนั้น ในกฎหมายระเบียบของข้าราชการระบุไว้ชัดเจนว่า ความเป็นข้าราชการนั้นต้องรักษา
	เกียรติและชื่อเสียงตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง  วินัยก็มีผลยี่สิบสี่ชั่วโมง ไม่ใช่มีผลเฉพาะเวลาราชการ
	การจะเป็นข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยได้นั้น  โดยปกติต้องใช้วิธีการสอบคัดเลือก
	แข่งขันจากผู้สมัครมากมาย ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ สอบมาด้วยความโปร่งใส สุจริต
	หากแม้นพบการทุจริตหรือข้อครหาในภายหลัง ถึงแม้รับราชการไปนานเท่าใดก็ตามแต่
	เขามีสิทธิให้โมฆะความเป็นข้าราชการนั้นได้ เช่น เคยมีกรณี ที่คนทุจริตสอบรับราชการ
	ทำงานไป 10 กว่าปี กินเงินเดือนและสวัสดิการอะไรจากงบประมาณแผ่นดิน ปรากฏว่า
	สืบภายหลังพบว่าตอนเข้าไปนั้นทุจริต ไม่ชอบธรรม เข้าให้ออกจากราชการและให้มีการ
	ชดเชยเงินเดือนที่จ่ายให้ตลอดสิบกว่าปีนั้น คืนกลับแก่คลังของประเทศด้วยนะ เอาสิเธอ
	โดยปกติถ้าให้ออก ไล่ออก ปลดออกต่างๆเขาก็ไม่ค่อยเรียกคืนหรอก แต่ให้ออกๆไป แค่นั้น
	แต่นี่สอบสวนแล้ว การเข้าไปในตอนเริ่มต้นนั้น ทุจริตไง เขาก็เลยเอาเงินเดือนคืนนั่นเองจ๊ะ
	หลักเกณฑ์การย้าย
	การย้าย หมายถึง การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูให้ดำรงตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาอื่น ซึ่งอาจเป็นการย้ายไปดำรงตำแหน่งว่าง การย้ายสับเปลี่ยนกับ
	ตำแหน่งที่มีคนครอง หรือการย้ายโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
	การย้าย ตำแหน่งครู มี 3 กรณี ดังนี้
	1. การย้ายกรณีปกติ   ได้แก่   การย้ายตามคำร้องขอย้าย
	2. การย้ายกรณีพิเศษ  ได้แก่   การย้ายตามคำร้องขอย้าย เนื่องจาก
	ติดตามคู่สมรส  เจ็บป่วยร้ายแรง  ถูกคุกคามต่อชีวิต
	ย้ายเพื่อดูแลบิดา มารดา คู่สมรสหรือบุตรซึ่งเจ็บป่วย
	ร้ายแรงหรือทุพพลภาพ
	3. การย้ายกรณีเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ  ได้แก่
	การย้ายเพื่อปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
	หรือเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังของสถานศึกษา
	คุณสมบัติผู้มีสิทธิขอย้ายต้องปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษามาไม่ต่ำกว่า 24 เดือน
	โดยต้องไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลาอีกด้วย (ซึ่งนั่นก็หมายความว่าเราจะต้องเป็น
	ครูผู้ช่วยมาก่อน 2 ปี จึงเป็นครูอีก 2 ปี จะมีสิทธิทำเรื่องขอย้ายได้)
	ยื่นคำร้องขอย้าย ได้ปีละ 1 ครั้งในเดือนมกราคมของทุกปี
	เมื่อยื่นคำร้องขอนั้นแล้วจะสามารถใช้พิจารณาย้ายได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ปีนั้น
	โดยพิจารณาย้ายได้ปีละ 2 รอบ รอบที่ 1 ในระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม
	รอบที่ 2 ในระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 15 ตุลาคม
	คำร้องที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้ย้ายภายในวันที่ 31 ธันวาคม ให้ถือว่าคำร้อง
	ขอย้ายนั้นเป็นอันตกไป ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำร้องขอย้าย ไม่จำเป็นว่าจะต้องได้ย้ายเสมอไป
	กล่าวคือ อาจได้ย้าย หรือไม่ได้ย้ายก็ได้ แล้วแต่กรรมการเขาจะพิจารณานั่นเอง
	ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่ง
	พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ในหมวดที่ 3 ว่าด้วยเรื่องการกำหนดตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้
	หลักสำคัญพื้นฐานเรื่องการกำหนดตำแหน่ง
	สมมติว่ามีคนถามว่า ใครเป็นบุคลากรทางการศึกษาบ้าง?
	สิ่งแรกที่เราต้องคิดคือ พยายามนึกถึงประมวลกฎหมาย หรือคำสั่งใดๆที่เป็นทางการว่ามีหนังสือฉบับใด ระเบียบใดบ้าง คำสั่งใดบ้างที่กำหนดตำแหน่งไว้ ลงวันที่เท่าไร  ใครเซ็นต์
	อย่าคิดทึกทักเอาเอง ว่าคนนั้นคนนี้ก็เป็นบุคลากรทางการศึกษาได้ เพราะสนับสนุนการศึกษา
	เพราะถ้าเราคิดเอาเองแปลว่า เราอาจยังขาดความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายและระบบการศึกษาอย่างมาก ขืนทำข้อสอบไป มีโอกาสตกสูงมาก ต้องรีบปรับแก้ความเข้าใจพื้นฐานตรงนี้ ด่วน !
	วิธีแก้ง่ายมาก ซื้อหนังสือเล่มฟ้า (เล่มนี้)  เล่มสีชมพู  เล่มสีเขียว ของเราไปอ่าน ช่วยได้อยู่นะ
	การกำหนดตำแหน่งนี้สำคัญมาก เราจะระบุว่าใคร เป็นใครได้ ต้องรู้เงื่อนไขนี้
	ไม่ใช่อยู่ๆ ก็คิดเอาเอง เช่น ข้อสอบถามว่า ข้อใดไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษา
	ถ้าเฉลยว่า ผู้สอนไม่ใช่  แต่ผู้ปกครอง ใช่  เป็นบุคลากรทางการศึกษา แบบนี้
	เป็นพื้นฐานที่ความรู้ยังน้อยอยู่  ผู้ปกครองไม่มีการกำหนดตำแหน่งไว้ใดๆเลย
	แต่ผู้สอน มีการกำหนดตำแหน่งว่าเป็นบุคลากรทางการศึกษา ในระเบียบของ
	สภามหาวิทยาลัยแทบทุกแห่ง หรือระเบียบข้าราชการระดับอุดมศึกษานั่นเอง
	ระบุให้ผู้สอน อันได้แก่ อาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   รองศาสตราจารย์และ
	ศาสตราจารย์ เป็นตำแหน่งประเภทผู้สอนในสถานศึกษาซึ่งเป็นบุคลากรทาง
	การศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นต้น  นี่คือตัวอย่างของการกำหนดตำแหน่ง
	ตัวอย่างจริง เช่น ช่วงเดือนมิถุนายน 2560  เขาอยากให้มีครูไปสอนเพิ่มในโรงเรียนวังไกลกังวล  ก.ค.ศ. ยังต้องประชุมเพื่อเห็นชอบให้นำอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ จำนวน 59 อัตรา ให้ไปกำหนดเป็นตำแ...
	ไม่ใช่อยู่ดีๆ ก็บอกว่าไปสอนเลย ขาดกี่อัตรา เซ็นต์อนุมัติ  ไม่ใช่ มันต้องมีการกำหนดตำแหน่ง
	อย่างเป็นทางการว่า ตำแหน่งนี้ สายงานอะไร ประเภทอะไร ชื่อตำแหน่งอะไร กี่อัตรา เป็นต้น
	เงื่อนไขของเกณฑ์เพื่อขอทำวิทยฐานะ
	เกณฑ์เก่าที่ใช้เมื่อก่อนช่วงราวๆปีก่อนๆ ก่อนจะมาถึงปี 2560
	เป็นครูผู้ช่วย 2  ปี เป็นครูอีก 6 ปี รวมรับราชการ 8 ปี จะทำวิทยฐานะชำนาญการได้
	เกณฑ์ใหม่ ว22/2560  ลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2560  เป็นดังนี้
	ครูผู้ช่วย  2  ปี   ครู 5 ปี   ครูชำนาญการ  5 ปี   ครูชำนาญการพิเศษ 5 ปี
	ครูเชี่ยวชาญ 5 ปี จากนั้นจึงขอวิทยฐานะเพื่อเป็นครูเชี่ยวชาญพิเศษ
	กล่าวคือ อย่างน้อยจะมีช่วงระยะเวลาช่วงละ 5 ปี (ถ้าไม่นับครูผู้ช่วย 2 ปีแรก)
	สมมติว่าเราเป็นคนเก่งมากๆ เริ่มบรรจุเป็นครูผู้ช่วยตอนอายุ 24 ปี ก็บวกไปอีก
	2 ปี + 5 ปี + 5 ปี + 5 ปี + 5 ปี ก็จะอายุ 46 ปีจึงมีสิทธิขอวิทยฐานะสูงสุด
	จะได้ใส่สายสะพายของครูเชี่ยวชาญพิเศษไปอีกราว 14 ปี จึงเกษียณอายุราชการ
	ลองสังเกตดูว่า  กรณีเราเป็นคนเก่งมากๆ คือ พอมีสิทธิทำวิทยฐานะแล้วก็ทำเลยทันทีนั้น
	ผ่านเลยตามเกณฑ์ ถ้าบรรจุตอนอายุ 24 ปี กว่าจะได้เชี่ยวชาญพิเศษ ก็อายุ  46 ปีเลยนะ
	เป็นครูผู้ช่วย               2  ปี   อายุ  24 – 25  ปี
	เป็นครู  (อันดับเงินเดือน คศ.1)             5  ปี    อายุ  26 – 30  ปี
	เป็นครูชำนาญการ  (อันดับเงินเดือน คศ.2)           5  ปี   อายุ  31 – 35  ปี
	เป็นครูชำนาญการพิเศษ  (อันดับเงินเดือน คศ.3)      5  ปี   อายุ  36 – 40  ปี
	เป็นครูเชี่ยวชาญ  (อันดับเงินเดือน คศ.4)            5  ปี   อายุ 41 – 45  ปี
	เป็นครูเชี่ยวชาญพิเศษ  (อันดับเงินเดือน คศ.5)    อายุ  46  ปี
	นอกจากเรื่องของระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแล้วนั้น จะต้องพิจารณา
	ชั่วโมงการปฏิบัติงานวิทยฐานะเดิม  (ที่ทำอยู่ก่อนขอระดับใหม่) 5 ปีย้อนหลัง
	ครูชำนาญการและชำนาญการพิเศษ
	มีชั่วโมงปฏิบัติงาน แต่ละปีไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมง และ PLC  ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง
	ครูเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ
	มีชั่วโมงปฏิบัติงาน แต่ละปีไม่น้อยกว่า 900 ชั่วโมง และ PLC  ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง
	และ 5 ปีย้อนหลังต้องมีชั่วโมงสอนวิชา สาขา กลุ่มสาระที่เสนอผลงาน
	ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยในช่วง 5 ปี
	มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานการสอน 5 ปีการศึกษาย้อนหลัง ติดต่อกัน
	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี 4  วิทยฐานะ
	โดยจะได้รับเงินวิทยฐานะด้วยเพิ่มจากเงินเดือนประจำที่ได้รับอยู่แล้ว  ดังนี้
	ชำนาญการ     ได้เงินวิทยฐานะเดือนละ  3,500  บาท
	ชำนาญการพิเศษ   ได้รับเงินวิทยฐานะเดือนละ  5,600  บาท
	เชี่ยวชาญ    ได้รับเงินวิทยฐานะ เดือนละ 9,900  บาท
	เชี่ยวชาญพิเศษ   ได้รับเงินวิทยฐานะ  13,000  บาท / 15,600 บาท
	พื้นฐานความรู้เรื่องวิทยฐานะ
	ผู้เขียนบอกชัดเจนว่าหนังสือเล่มนี้จะไขปมต่างๆ อย่างละเอียดจากเริ่มต้น จากคนที่ไม่รู้ อะไรเลย มาอ่านปุ๊บ ว้าวว เก็ทมากๆ อย่างนี้นี่เอง ซึ่งเรียกว่าการอธิบายจากพื้นฐานความรู้ เจตนาของเราคือทำหนังสือให้คนที่ยังไม่มีความรู้ สามารถมีความรู้จริงได้ดี และสอบ...
	หนังสือค่ายต่างๆมาแล้วพอมาเจอกับการทำตำราเรา แทบทุกคนต้องอยากวางเล่มอื่นๆทิ้งและ
	หันมาอ่านแต่ของเราเท่านั้น เนื้อหาต่อไปนี้จะเป็นคำตอบว่า “ทำไม จึงเป็นแบบนั้น”
	ถ้ามีใครก็ตามกำลังพูดคำว่า หรือ มีข้อความว่า ว 17/2552
	นั่นหมายความว่า เขากำลังพูดถึงหนังสือเวียนฉบับนั้น ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแบบเก่านั่นเองหรือบางคนอาจจะพูดสั้นๆว่า ว.17 ก็แปลว่า เขากำลังพูดถึง
	การประเมินวิทยฐานะระบบเก่าที่ใช้กันตลอดมา จนเริ่มมีแบบใหม่โผล่ออกมาในปี 2560
	แต่ปัจจุบัน เป็น ว 21/2560  ลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2560
	ถ้าผู้อ่านได้ยิน หรือได้อ่านข่าว หรือได้เห็นคำว่า ว 21  หรือ ว 21/2560 ในแวดวง
	การศึกษา แวดวงครูต่างๆ ก็แปลว่า เขากำลังพูดถึงเรื่องเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแบบใหม่
	เห็นไหมอ่านปุ๊บปั๊บไม่กี่หน้าได้ความรู้ ว้าววว เลย ทีนี้ เราก็อ่านข่าว ไม่งงข่าวละ
	เช่น หัวข้อข่าวบอกว่า “หมอธี เตรียมแก้ ว21/2560  บ่นอุบ ครูกังวลเกินเหตุ
	เตรียมย้อนกลับไปใช้ ว17”  (อันนี้แค่ลองสมมติเป็นหัวข้อข่าวนะ ไม่ใช่เรื่องจริง)
	ทีนี้ ผู้อ่านก็ไม่งงละ หรือรู้ละว่า อ๋อ ข่าวนี้ กำลังพูดถึงว่า รัฐมนตรีจะแก้อีกแล้ว
	แก้ไปแก้มา จะแก้เกณฑ์วิทยฐานะของใหม่ เตรียมกลับไปใช้แบบเดิมแล้วเหรอ?
	มาดูความแตกต่างระหว่าง ว17/2552 (เกณฑ์วิทยฐานะแบบเก่า ใช้มาตั้งแต่ปี 2552)
	กับเกณฑ์แบบใหม่ ว21/2560  ประกาศใช้แล้วในวันที่ 5 กรกฏาคม 2560 เป็นต้นมา
	เงื่อนไขที่น่าสนใจ คือ เงื่อนไขของเวลาว่าเมื่อไรจึงจะทำวิทยฐานะใดได้บ้าง
	ว17/2552  มีแนวทางดังนี้
	คือเป็นครูผู้ช่วย 2 ปีผ่านแล้วจะได้เป็น ครู คศ1  (ครู คศ 1 คือครูธรรมดาที่ยังไม่มีวิทยฐานะ)
	ถ้าคุณมีวุฒิปริญญาตรี   จะใช้ชีวิต คศ1 6 ปี  จึงทำวิทยฐานะได้  (รวมรับราชการมา 8 ปี)
	ถ้าคุณมีวุฒิปริญญาโท   จะใช้ชีวิต คศ1 4 ปี  จึงทำวิทยฐานะได้  (รวมรับราชการมา 6 ปี)
	ถ้าคุณมีวุฒิปริญญาเอก  จะใช้ชีวิต คศ1 2 ปี  จึงทำวิทยฐานะได้  (รวมรับราชการมา 4 ปี)
	เมื่อได้วิทยฐานะแล้ว  คุณจะได้เป็น คศ2  (คือได้เป็นครูชำนาญการ)
	ใช้ชีวิต คศ2 ไปอีก 1 ปี  ก็จะสามารถทำวิทยฐานะต่อไปเพื่อเป็น คศ3 ได้ (เร็วดีแท้เนาะ)
	เมื่อได้เป็น คศ3  (ครูชำนาญการพิเศษ)  ก็ใช้ชีวิตในแบบ คศ3 ไปอีก 3 ปี ก็จะทำวิทยฐานะได้
	เพื่อได้เป็น คศ4  (ครูเชี่ยวชาญ)  แล้วอยู่ไปอีก 2 ปี ก็จะทำวิทยฐานะสูงสุดเพื่อให้ได้เป็น คศ5
	จุดที่น่าสนใจใน ว17/2552 นี้ คือ ถ้าคุณเป็น คศ2  (ครูชำนาญการ)
	คุณไม่อยากเป็น คศ3 ก็ได้ อยากจะกระโดดข้ามไปเป็น คศ4 ก็ได้นะ
	แต่ว่าต้องเป็น คศ2 มา 5 ปี จึงจะทำ คศ4 ได้ โดยไม่ต้องเป็น คศ3
	กล่าวคือ      นายวีระศักดิ์           นายภานุรัตน์     (ทั้งคู่จบปริญญาตรีเหมือนกัน)
	ครูผู้ช่วย 2 ปี          ครูผู้ช่วย  2 ปี
	ครู คศ1 เป็น 6 ปี ครู คศ1 เป็น 6 ปี
	ครู คศ2 เป็น 1 ปี ครู คศ2 เป็น 5 ปี
	ครู คศ3 เป็น 3 ปี  ไม่เป็น ครู คศ3
	ได้เป็น ครู คศ4  ได้เป็น ครู คศ4
	ต้องใช้ชีวิตราชการ 12 ปี จึงมีสิทธิ ต้องใช้ชีวิตราชการ 13 ปี จึงมีสิทธิ
	ได้เป็นครูเชี่ยวชาญ ตามกฎเกณฑ์        ได้เป็นครูเชี่ยวชาญ ตามกฎเกณฑ์
	แต่ปกติแล้ว การทำเลื่อนระดับแบบไม่ปกติ (แบบนายภานุรัตน์) คือไม่ยอมเป็น คศ3
	อัพตัวเองให้ข้ามไปเป็น ครูเชี่ยวชาญเลย จะยากกว่าการตามระบบแบบนายวีระศักดิ์
	ใช้เวลานานกว่าด้วย และโอกาสทำผ่านก็มีน้อยกว่า เพราะมันจะมีเงื่อนไขที่ยากกว่า
	แต่กฎหมายตาม ว17/2552  อนุญาตให้ทำได้ แบบนายภานุรัตน์ ถ้าจะทำก็ทำได้นะ
	การจะใช้ปริญญาเอก โท ตรี มาช่วยในเงื่อนไข ทำได้เฉพาะ ครู คศ1 เพื่อจะเปลี่ยน
	เป็น ครู คศ2 เท่านั้นนะ ที่เหลือไม่มีผล ไม่ว่าจะวุฒิใดก็ค่าเท่ากันในวิทยฐานะอื่นๆ
	ที่เราได้ศึกษาเรื่องของเงื่อนเวลาในการทำวิทยฐานะไปในหน้าก่อนนั้นคือแบบเก่า ว17/2552
	ต่อไป เราจะมาดูในแบบใหม่ของ ว21/2560  (อันนี้ง่ายนะ ไม่มีเงื่อนไขอะไรสลับซับซ้อนใดๆ)
	นอกจากไม่มีเงื่อนไขสลับซับซ้อนแล้ว การมีวุฒิปริญาเอก ปริญญาโท ไม่มีผลด้วยคือค่าเท่ากัน
	ว21/2560   มีเงื่อนไขตามเกณฑ์ว่า
	เป็นครูผู้ช่วย 2 ปี  จึงกลายเป็น ครู  (ครู คศ1 หรือครูธรรมดาที่ยังไม่มีวิทยฐานะ)
	เป็นครู  คศ1  คศ2  คศ3  คศ4  เป็นไปเถอะ อย่างละ 5 ปี จึงจะทำวิทยฐานะได้
	ในแต่ละระดับหรือแต่ละขั้น ไม่มีการข้ามขั้นได้ด้วย ไปเรื่อยๆ 5 5 5 5 ง่ายดีเนาะ
	คือจำง่ายดี ไม่ต้องมีอะไรสลับซับซ้อน วุ่นวาย จำข้อมูลง่าย สบายเลยสินะ ผู้สอบ
	2 + 5 + 5 + 5 + 5  =  จึงจะได้เป็นครูเชี่ยวชาญพิเศษ  (คศ5)
	ครูผู้ช่วย + คศ1 + คศ2 + คศ3 + คศ4 = จะได้เป็น คศ5
	หวังว่าแนวทางการอธิบายเรื่อง ว17/2552  กับ ว21/2560 นี้ คงช่วยหลายคนได้ดีนะ
	เก็ทปิ้งเลยสิ ที่ไม่เคยรู้เลยเรื่องนี้ ส่วน ว21 ประกาศมาแล้ว ประท้วงกันวุ่นวาย ตลกดี
	การออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	1. ตาย
	2. พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (เกษียณ)
	3. ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออกหรือการลาออกมีผลจริง
	*  อย่าลืมว่าการลาออก ไม่ได้แปลว่า จะได้ออกเสมอไป เพราะลาออก ไม่ให้ออก
	ก็ถือว่ายังไม่ได้ออก ดังนั้น การลาออกต้องมีผลจึงจะถือว่าออกจากราชการได้
	*  ผู้บังคับบัญชาสามารถยับยั้งการอนุญาตลาออกได้ไม่เกิน 90 วัน
	4.  ถูกสั่งให้ออก
	5.  ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก
	6.  ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
	การให้ออกจากราชการ  ไม่ใช่การลงโทษทางวินัย
	เหตุที่จะทำคำสั่งให้ออกจากราชการได้  ดังต่อไปนี้
	1. การขาดคุณสมบัติทั่วไป  คุณสมบัติทั่วไป คืออะไร ก็คือ ทีเขาประกาศรับสมัครมา
	ในตอนแรก เช่น อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี มีสัญชาติไทย ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง
	หรืออื่นๆ เหล่านี้เมื่อบรรจุไปแล้ว มาพบภายหลังว่าคุณสมบัติไม่ตรงตามนั้น ก็จะสั่ง
	ให้ออกจากราชการ หรืออย่างการโอนสัญชาติ (ไม่มีสัญชาติไทยแล้ว)  หรือได้กลาย
	เป็นบุคคลล้มละลาย  ได้กลายเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
	กลายเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น เหล่านี้ คือ ขาดคุณสมบัติทั่วไปแล้ว
	2. กรณีผลประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่ำกว่าเกณฑ์ก็ให้ออก
	3. กรณีเจ็บป่วย ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้โดยสม่ำเสมอ ก็ให้ออก
	4. กรณีหย่อนความสามารถอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่
	5. กรณีประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการก็สั่งให้ออกจากราชการได้
	6. กรณีมีมลทินมัวหมอง ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแล้วแต่
	การสอบสวนไม่ได้ความแน่นชัดพอที่จะสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็สั่งให้ออกจากราชการได้
	7. กรณีต้องโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
	หรือความผิดลหุโทษซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกปลดออกหรือไล่ออก  (ซึ่งโดยปกตินั้น
	ความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษจะไม่เป็นความผิดวินัย จึงไม่ถูกลงโทษ
	ทางวินัย แต่ด้วยเหตุว่าต้องรับโทษจำคุก จึงไม่อาจมาปฏิบัติราชการ ก็สั่งให้ออกได้
	8. กรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ถ้าภายในสามสิบวันหน่วยงานการ
	ศึกษาไม่มีตำแหน่งว่างหรือตำแหน่งที่สามารถย้ายไปทำงานได้  ก็สั่งให้ออกได้
	อธิบายก็คือ การถูกเพิกถอนใบอนุญาต ก็สอนไม่ได้ ตามกฎหมาย แต่ยังไม่เป็นไร
	ถ้าถูกเพิกถอนจริงเขาสามารถให้ย้ายตำแหน่งไปทำอย่างอื่นที่ไม่ต้องใช้ใบอนุญาต
	แต่ถ้าหาตำแหน่งว่างอื่นๆ ไม่ได้ใน 30 วันจึงให้ออกจากราชการ (ไม่มีใบอนุญาต)
	ลองดูข้อสอบจริงที่เคยออกกันหน่อย เกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ
	ถามว่า   ข้อใดไม่ใช่การให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไป
	1. ดำรงตำแหน่งพรรคการเมือง
	2. ไม่มีสัญชาติไทย
	3. เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
	4. ไม่ผ่านประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
	เฉลย 4. เรื่องนั้น ไม่เรียกว่า คุณสมบัติทั่วไปของการเข้ารับราชการ
	คุณสมบัติทั่วไปของการเข้ารับราชการ คือ อะไร ?
	ก็คือเรื่องพื้นฐานทั่วไปที่เขาประกาศไว้ชัดเจนตอนรับสมัครสอบนั่นแหละ จำได้ไหม
	ใน 13 ข้อ เช่น อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์   มีสัญชาติไทย  ไม่เป็นผู้บริหารพรรคการเมือง  ไม่เป็นคนล้มละลาย  ไม่เป็นคนวิกลจริต  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ  เป็นต้น
	เมื่อไรก็ตามที่คุณไม่มีลักษณะพวกนี้อยู่ในตัว เมื่อนั้นก็แปลว่า คุณไม่มีคุณสมบัติ
	ใช่ ตอนสอบเข้าไป อาจมีคุณสมบัติถูกต้อง แต่อยู่ดีๆ เป็นข้าราชการไปดีๆ หลายปี
	หรือสี่ซ้าห้าวัน อาจไม่มีคุณสมบัติก็ได้ เช่น อาจสืบพบภายหลังว่าเธอไม่ได้อายุเกิน 18 นี่นา
	จริงๆเธออายุแค่ 17 ปีกว่าเอง (แต่ปลอมใบ ปลอมอะไรมา เป็นต้น)  หรือ อยู่ดีๆ กลายเป็น
	ไม่เต็มเต็ง เป็นบ้าเป็นบอ ไปซะงั้น หรือว่า ไปขอเปลี่ยนสัญชาติเป็นสัญชาติอื่นตามสามีฝรั่ง  หรือไปสมัครเป็นผู้บริหารพรรคการเมือง  ฯลฯ  เหล่านี้ เรียกว่า การขาดคุณสมบัติทั่วไป
	พอสืบทราบว่า “ขาดคุณสมบัติ”  เขาก็ให้ออกจากราชการ
	แต่การไม่ผ่านการประเมินเอย  การถูกไล่ออกเอย อะไรเอย พวกนั้น เป็นการออกจากราชการกรณีอื่น  ไม่ใช่กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป  (ออกเพราะเรื่องราวอื่นๆที่ต้องออก อยู่ไม่ได้แล้วละ)
	การลาบ่อยครั้ง และ การมาทำงานสายเนืองๆ
	ถ้าเป็นข้าราชการในสถานศึกษา ลาเกิน 6 ครั้ง   เรียกว่าลาบ่อยครั้ง
	ถ้าเป็นข้าราชการในสำนักงาน  ลาเกิน 8 ครั้ง   เรียกว่าลาบ่อยครั้ง
	ถ้าเป็นข้าราชการในสถานศึกษา  มาสายเกิน 8 ครั้ง   เรียกว่ามาสายเนืองๆ
	ถ้าเป็นข้าราชการในสำนักงาน   มาสายเกิน 9 ครั้ง  เรียกว่ามาสายเนืองๆ
	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคนใดต่อไปนี้ลาบ่อยครั้ง
	1. ครูสมศักดิ์ลาติดต่อกันหนึ่งสัปดาห์
	2. ครูชำนาญการลาหยุดทุกวันจันทร์ของเดือนนี้
	3. ครูผู้ช่วยลาคลอดบุตรเป็นเวลาเกือบสามเดือน
	4. รองผู้อำนวยการสถานศึกษาลาเจ็ดครั้งในสี่เดือน
	เฉลย  ข้อ 4.  ลาเจ็ดครั้งคือเกินกว่า 6 ครั้ง เรียกว่าลาบ่อยครั้ง
	ระวัง ข้อ 1 ลาติดต่อกันหนึ่งสัปดาห์ (7 วัน) ก็จริง แต่เป็นการลาแค่ครั้งเดียว
	ผู้มีสิทธิสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	ต้องมีอายุ ไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์  ในขณะที่ผู้มีสิทธิขอใบอนุญาตประกอบ
	วิชาชีพทางการศึกษาต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
	ผู้ที่มีอำนาจในการแต่งตั้ง
	จากบุคคลธรรมดา สอบได้ กลายเป็น ครูผู้ช่วย  ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคือ ศึกษาธิการจังหวัด
	(ถ้าเป็นสมัยก่อน ก่อนจะมีระบบ กศจ เมื่อปี 59)  จะเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนเราเองที่
	เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้ง บุคคลธรรมดา สอบติด ให้เป็นข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย
	จากครูผู้ช่วย ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ผู้มีอำนาจแต่งตั้งให้เป็นครู
	คือ ศึกษาธิการจังหวัด (ถ้าเป็นเมื่อก่อนจะเป็น ผู้อำนวยการสถานศึกษา เหมือนครูผู้ช่วย)
	รู้จักอำนาจแต่งตั้งตามมาตรา 53
	ย้ำว่า มาตรา 53 นี้ ใช้ไม่ได้แล้วนะ ตอนปี 2560 เพราะว่าถูกยกเลิกเงื่อนไขไปแล้ว
	โดยมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงใหม่มา ดังนั้น ใครที่ถูกหลอก ถูกติว ในช่วงปี 2560 โดยข้อความ
	ที่ว่า ผู้มีอำนาจลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 53 แสดงว่าคุณกำลังโดนกลุ่มติวหรือ
	กลุ่มวิทยากรที่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในระบบราชการจริง มาหลอกติวแล้วละ เพียงแค่
	เป็นการพยายามทำภาษาทางการให้ดูมีความรู้ แต่จริงๆความรู้ผิดๆ เพราะเขาไม่ใช้แล้ว
	มาตรา 53  กล่าวโดยสรุปคืออำนาจในการแต่งตั้ง โดยปัจจุบันนี้ไม่ได้ใช้แล้วยกเลิก
	(ซึ่งมีผลต่ออำนาจในการสั่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงด้วย)
	เอาสรุปย่อๆ เฉพาะที่เกี่ยวกับครูผู้ช่วยและครูต่างๆ
	คนที่มีอำนาจในการแต่งตั้ง (หรือเซ็นต์ให้เป็นระดับต่างๆ)  ได้แก่
	ครผู้ช่วย  ผู้อำนวยการสถานศึกษา (ผอ โรงเรียน)   โดย  อ.ก.ค.ศ.
	ครู   ผู้อำนวยการโรงเรียน (ผอ โรงเรียน)  โดย อ.ก.ค.ศ.
	ครูชำนาญการ  ผู้อำนวยการเขต  (ผอ เขต)  โดย อ.ก.ค.ศ.
	ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้อำนวยการเขต  (ผอ เขต)  โดย อ.ก.ค.ศ.
	ครูเชี่ยวชาญ  ผู้อำนวยการเขต  (ผอ เขต)  โดย อ.ก.ค.ศ.
	ครูเชี่ยวชาญพิเศษ   กษัตริย์ ทรงโปรดเกล้าแต่งตั้ง โดย เลขาธิการ กพฐ สั่งบรรจุ
	ผู้มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ก็คือ คนตามนี้ มาตรา 53
	ซึ่งปัจจุบันไม่ได้ใช้แล้ว เพราะปัจจุบันอำนาจทุกอย่างเป็นของ ศึกษาธิการจังหวัด
	โดย กศจ  ไม่ใช่  ผอ โรงเรียน ผอ เขต โดย อ.ก.ค.ศ. แล้วนั่นเอง ยกเว้น คศ5 ที่
	ยังให้เป็น กษัตริย์ โปรดเกล้าแต่งตั้ง และให้เลขาธิการ กพฐ สั่งบรรจุ เหมือนเดิม
	ดังนั้น คำว่าผู้มีอำนาจแต่งตั้งตามมาตรา 53 จึงไม่สามารถใช้ได้แล้วในยุคนี้ คนที่
	พูดไม่รู้จริง แล้วพยายามพูดหรือติวเป็นภาษาวิชาการให้คนอื่นคิดว่าเก่งดีจังเลย
	เพราะถ้ามีความรู้ ความเข้าใจจริง ต้องสามารถอธิบายได้ว่าเกิดอะไรกับมาตรานี้
	เกร็ดแนวข้อสอบฝึกฝนเริ่มต้นอุ่นเครื่องก่อนขึ้นเนื้อหาจริงจังต่อจากนี้
	1.  หากสอบบรรจุได้ท่านจะเป็นข้าราชการประเภทใด
	ก.  ข้าราชการครู           ข.   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	ค.  ข้าราชการพลเรือนสามัญ  ง.   ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ
	2. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับตำแหน่งครูผู้ช่วย
	ก.   ฝึกงานสองปีเรียกว่าครูผู้ช่วย  ข.   สองปีแรกของการบรรจุไม่ได้เป็นข้าราชการ
	ค.  สามารถเป็นครูได้ทันทีหากสอบได้ ง.   เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี
	3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการครู ต้องมีอายุเท่าไร
	ก.  ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์  ข.   ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
	ค. ไม่ต่ำกว่า 21 ปีบริบูรณ์  ง.   ไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์
	4. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
	ก.   1  ปี      ข.  2  ปี             ค. 3  ปี            ง.  4  ปี
	5. วิทยฐานะแรกสุดของครู คือข้อใด
	ก.   ครูชำนาญการ   ข.   ครูชำนาญการพิเศษ
	ค.  ครูเชี่ยวชาญ    ง.   ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
	6. ครู มีวิทยฐานะสูงสุด คือข้อใด
	ก.   ครูชำนาญการ   ข.   ครูชำนาญการพิเศษ
	ค.  ครูเชี่ยวชาญ    ง.   ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
	7. ข้อใดคือคณะกรรมการบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	ก.  คุรุสภา   ข.   ก.ค.ศ.            ค.  สพฐ      ง.   กกศ
	8. ข้อใดไม่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	ก.   หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ข.  ระเบียบวินัยข้าราชการครู
	ค.  สิทธิประโยชน์และเงินวิทยฐานะ ง.   การแต่งตั้ง โยกย้าย ข้าราชการครู
	9. เงื่อนไขการย้ายของครูต้องรับราชการมาแล้วอย่างน้อยกี่ปี
	ก.   1  ปี  ข.    2  ปี  ค.  3   ปี  ง.  4  ปี
	10. เงื่อนไขการย้ายของครูข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
	ก.   ต้องรับราชการมาไม่น้อยกว่า 2 ปีจึงมีสิทธิขอย้ายได้
	ข.   ต้องผ่านการเป็นครูผู้ช่วยก่อน 2 ปี ก็จะมีสิทธิสามารถขอย้ายได้
	ค.   ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการตำแหน่งครูไม่น้อยกว่า 2 ปีจึงมีสิทธิขอย้ายได้
	ง.   ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการตำแหน่งครูไม่น้อยกว่า 4 ปี จึงมีสิทธิขอย้ายได้
	11.  การประเมินเพื่อผ่านครูผู้ช่วยเข้าสู่ตำแหน่ง ครู มีการประเมินอย่างไร
	ก.  ประเมินไม่น้อยกว่า 8 ครั้งภายใน 2 ปี ข.   ประเมินระยะทุก 3 เดือน
	ค.  ภายใน 2 ปี ประเมินตามความเหมาะสม ง.    ประเมินปีละ 2 ครั้ง
	12.  กรณีที่ประเมินครูผู้ช่วยไม่ผ่าน กรรมการพิจารณาทบทวนคะแนนแล้วก็ไม่ผ่าน ต่อไป
	จะดำเนินการอย่างไรกับครูผู้ช่วยท่านนั้น
	ก.  ปลดออกจากราชการ    ข.   ไล่ออกจากราชการ
	ค.  ให้ออกจากราชการภายใน 5 วันทำการ ง.   ให้ออกจากราชการทันที
	13.   ข้อใดไม่ใช่กรณีการขอย้ายของครูตามเกณฑ์การย้ายของ ก.ค.ศ.
	ก.  ย้ายกรณีปกติ           ข.  ย้ายกรณีจำเป็น
	ค.  ย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ         ง.  ย้ายกรณีพิเศษ
	14.  ข้อใดหมายถึงการย้ายกรณีพิเศษ
	ก.  ติดตามคู่สมรส ข.  เจ็บป่วยร้ายแรง         ค.  ดูแลบิดามารดา     ง.  ถูกทุกข้อ
	15.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการขอย้ายของข้าราชการครู
	ก.  เขียนย้ายปีละครั้ง พิจารณาปีละครั้ง
	ข.  เขียนย้ายปีละครั้ง พิจารณาปีละสองครั้ง
	ค.  เขียนย้ายปีละสองครั้ง พิจารณาปีละสองครั้ง
	ง.  เขียนย้ายปีละสองครั้ง พิจารณาได้ตามความเหมาะสม
	จุดเน้นและแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา ประกอบด้วย 2 ส่วน
	วันที่ 21 มีนาคม 2559  มีคำสั่ง ม.44 เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในกระทรวงศึกษาธิการ
	คำสั่งสองฉบับ มีสาระสำคัญ เรื่องการยุบ ยกเลิก อ.ก.ค.ศ  เขตพื้นที่การศึกษา และ
	คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  มีการยุบยกเลิกศึกษาธิการภาค 13 ภาค แล้วก็ให้
	แต่งตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค 18 ภาค  ตั้งศึกษาธิการจังหวัด  และแต่งตั้ง คปภ
	มาขยายความกัน ตามผังที่ปรากฏ
	แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คปภ
	ยุบ ยกเลิก กรรมการเขตพื้นที่  ยกเลิก อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่  (อ.ก.ค.ศ. อื่นๆ ยังทำหน้าที่ปกติ)
	ให้ยุบยกเลิกศึกษาธิการภาค 1 – 13 ภาค แต่งตั้งใหม่ เป็น สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 – 18
	อะไรอื่นๆซึ่งเห็นว่าไม่มีการขีดเส้นฆ่าทิ้งไป เช่น ก.ต.ป.น. (เขตละ 9 คน) ยังอยู่ปกติ ไม่ถูกยุบ
	ศึกษาธิการภาค 13 แห่ง คืออะไร ก็ไม่มีอะไรมาก ก่อนนี้ เขาแค่พยายามหาทางสนับสนุนงาน
	ด้านการศึกษา คิดวิธีนั่น วิธีนี่ ก็มีช่วงหนึ่งตั้ง สำนักงานศึกษาธิการภาค แบ่งโซนเป็น 13 พื้นที่
	ช่วยสนับสนุนแต่ละเขตฯ แต่เอาเข้าจริงๆ ก็คือ ไม่มีผลเชิงบวกอะไรนัก ไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้น
	คำสั่งลงวันที่ 21 มีนาคม 2559  มีผลบังคับใช้วันที่  22  มีนาคม  2559 (วงแตกกันเลย)
	รู้จักส่วนราชการหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
	ก.พ.  ย่อมาจาก คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นคณะกรรมการระดับประเทศ
	ที่ได้กำหนดแนวทางของงานบุคคลสำหรับข้าราชการทั้งประเทศไทย
	แต่ละกระทรวงฯ ก็จะดึงเนื้อหาแก่นหลักต่างๆจาก ก.พ. นำไปใช้กับ
	การบริหารงานบุคคลของส่วนราชการที่ตนเองรับผิดชอบอยู่
	ก.ค.ศ.  คือ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นฝ่ายบุคคล
	สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการ
	กรรมการชุดดังกล่าวมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน
	ควบคุมงานหลายอย่าง โดยหลักๆก็ได้แก่ ระเบียบ วินัย สิทธิประโยชน์
	การแต่งตั้ง การโยกย้าย ของครูและบุคลากรทางการศึกษานั่นเอง
	อ.ก.ค.ศ.   ย่อมาจาก คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	ทีมชุดนี้ เป็นทีมย่อย (ลูกๆ) ของ ก.ค.ศ. กระจายกันไปทำงานบุคคล
	ในแต่ละส่วน เช่น อ.ก.ค.ศ. อาชีวศึกษา  (ก็คุมพวกครูและบุคลากรใน
	ส่วนอาชีวะ  อ.ก.ค.ศ. วิทยาลัยชุมชน ก็คุมพวกครูฯ ในวิทยาลัยชุมชน)
	โดยก่อนหน้านี้ มี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา คุมบรรดาครูและกลุ่ม
	บุคลากรทางการศึกษาในแต่ละเขต ปัจจุบันถูกยุบไปแล้วให้ กศจ แทน
	กศจ      คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตัวที่ตั้งขึ้นมาใหม่ในปี 2559 ขึ้นมา
	ทำงานสำคัญต่างๆแทนที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาซึ่งถูกยกเลิกไป
	งานบุคคล  หมายถึง การบริหารจัดการเกี่ยวกับคนเช่นเรื่องการสอบ การแต่งตั้ง
	การโยกย้าย ระเบียบ วินัย สิทธิประโยชน์  เงินเดือน วิทยฐานะ ฯลฯ
	วินัยและงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพฐ
	จึงมีสองส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้อง ณ ปัจจุบัน คือ  ก.ค.ศ. และ กศจ
	ก.ค.ศ.  เมื่อก่อนมี 31 คน ต่อมาปี 60 มีการลดสัดส่วนเหลือ 14 คน
	ประธานคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
	ประชุม ทำงาน หรืออะไรๆกันใน สำนักงาน ก.ค.ศ.
	มีเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นผู้บังคับบัญชา (หรือหัวหน้า) ของสำนักงาน
	กศจ   ตั้งมามีไม่เกิน 22 คน (ในปี 2559)  แต่ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
	จนปัจจุบันมีไม่เกิน 15 คน มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
	ประชุม ทำงาน หรืออะไรๆกันใน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
	มีศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชา (หรือหัวหน้า) ของสำนักงาน
	ให้ผู้อ่านจำประเด็นหลักไว้ว่า เรื่องอะไรหนักหนาสาหัส เช่น เรื่องไล่ออก ปลดออก
	หรือให้ออก เรื่องเหล่านี้หนักนะ สำคัญๆ ก็ให้ไปข้องเกี่ยวกับ ก.ค.ศ. (ชุดใหญ่เลย)
	ไม่ว่าจะอุทธรณ์ หรือ ร้องทุกข์ อะไรก็ว่ากันไป สำคัญๆ หนักๆ ให้ไปที่ ก.ค.ศ.
	เรื่องวินัยทั่วไป เรื่องปกติ ไม่หนักหนามาก เช่น การถูกทำโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง
	ก็ไปข้องเกี่ยวเชิงการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ กับ กศจ  ที่บริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
	(ซึ่งสมัยก่อน อำนาจหน้าที่ส่วนนี้เคยเป็นของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษานั่นเอง)
	:  คำสั่ง ม.44 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 ยุบ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ ตั้ง กศจ แทน
	โดนสั่งปลดออก  ไล่ออก  ให้ไปอุทธรณ์ ต่อ ก.ค.ศ.
	โดนสั่งภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  ลดเงินเดือน  ให้ไปอุทธรณ์ ต่อ กศจ
	วินัย คือ การควบคุมความประพฤติให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผน หรือ
	การควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบของบทวินัยตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย โดยวินัยของ
	ข้าราชการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ต้องทำในสิ่งที่กำหนดและห้ามทำในสิ่งห้าม
	สรุป อันที่จริง การลงโทษข้าราชการมี 7 เลยนะ (ถ้ามีความรู้จริงต้องเข้าใจและแยกแยะได้)
	การลงโทษทางมาตรการทางการบริหาร มีสองลักษณะ คือ ทำทัณฑ์บน ว่ากล่าวตักเตือน
	การลงโทษทางวินัยข้าราชการ มีห้า คือ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ปลดออก ไล่ออก
	การลงโทษสองอันแรก จะไม่มีถูกบันทึกในประวัติราชการว่าเคยทำผิด เคยโดนทำโทษมา
	การลงโทษห้าอันหลัง จะถูกบันทึกในประวัติว่าเคยทำผิด โดนลงโทษทางวินัยอะไรมาบ้าง
	สังเกต เปรียบเทียบนะ ที่เกริ่นนำมาในบทเริ่มต้นว่า วินัยข้าราชการเป็นลักษณะนี้
	1. กระแสพระราชดำรัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
	“ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู” “ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจต่อเพื่อนไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง
	ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่า ช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า”
	“ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทำร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี”

	แนวทางการทำงาน 3 ลักษณะ   ได้แก่
	- Hit the Point กล่าวคือ งานทุกงานต้องฉีกปัญหาให้ขาด ตีโจทย์ให้แตก ตลอดจนหากิจเฉพาะและกิจแฝงให้เจอ เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
	- Dynamic หมายถึงการขับเคลื่อนงานตลอดเวลา หยุดไม่ได้
	หมายเหตุ   พลเอกดาว์พงษ์   รัตนสุวรรณ ได้รับตำแหน่งองคมนตรีในรัชกาลที่ 10
	ทำให้ท่านต้องลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
	เพราะข้อกำหนดของการเป็นองคมนตรีคือต้องไม่ยุ่งเกี่ยวทางการเมือง
	ทำอย่างไรให้เรียนสนุก นักเรียนกระตือรือร้น รู้สึกชอบและอยากไปโรงเรียน
	เรื่องราวงานที่เกิดในยุคของนายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ เช่น
	โรงเรียนไอซียู  แนวทางของ PLC เป็นต้น
	การแก้ไขปัญหาเด็กประถม อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
	- ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช่น การสอนแบบแจกลูกสะกดคำโดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการสมอง (BBL)
	- กำหนดเป้าหมายให้นักเรียนชั้น ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.2 ขึ้นไปต้องอ่านคล่องเขียนคล่อง เป็นต้น (ตัวชี้วัด KPI การอ่านตามนโยบายใหม่จะใช้ทดสอบ ชั้น ป.4)
	การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
	- การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูสอนไม่ครบชั้นเรียน - ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLIT) อย่างจริงจังเต็มรูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนไกลกังวลให้เป็นโรงเรียนต้นทางที่มีคุณภาพ
	การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
	- ใช้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล DLTV และผ่าน ICT ด้วย DLIT
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