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คําแนะนําเกี่ยวกับเร่ืองของคลังขอสอบครูผูชวย 

 
 ครูผูชวยโดยปกติจะมีการสอบรายวิชาตางๆ ดังนี้ 

- การคิด เหตุผล การคํานวณ ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ 
- ความรอบรู เหตุบาน การเมือง ขาวสาร เศรษฐกิจ 
- วิชาชีพและอุดมการณวิชาชีพ คานิยม คุณธรรม จริยธรรมตางๆ 
- กฎหมายทางการศึกษาฉบับตางๆที่เกี่ยวของ และกฎหมายสังกัดที่สอบ 
- วินัยขาราชการ และการประพฤติ ปฏิบัติตนตามระเบียบราชการตางๆ 
- วิชาการศึกษา ทฤษฏีทางการศึกษาตามมาตรฐานความรู 
- วิชาเอกหรือวิชาเฉพาะทางของแตละสาขา 

 
โดยภาพรวมวิชาตางๆจะเปนประมาณนี้ นําหนักคะแนนที่นาสนใจจะไปเทอยูที่สวน 
ของวิชาชีพ กฎหมายการศึกษา หรือวินัยขาราชการตางๆ และทฤษฏีทางการศึกษา  
 

วิชาการคิด เหตุผล ภาษาไทย และความรอบรู อันนี้เปนวิชาเนื้อหากวางมาก 
สามารถออกครอบคลุมไดทั่วจักรวาล แลวแตคนออกเลยวา จะชอบเนนอะไร 
คณิตศาสตร บางครั้งเขาออกโจทยยากๆยาวใหสลับซับซอนในเวลาในหนึ่งขอ 
นานมากๆเพ่ือหาคําตอบ (ซึ่งคิดไปคิดมาก็ไมถูกอยูดี ประมาณนั้น) ภาษาไทย 
ก็มีเนื้อหาสวนคลังขอสอบกวางมากๆ หลักภาษา แกนภาษา หลายพันขอที่จะ 
หยิบจับสวนใดก็ไดมาใชออกสอบจริง ณ การสอบครั้งๆนั้น แลวแตผูออกสอบ 
สวนเรื่องของการเมือง ขอมูลขาวสาร เหตุการณตางๆ อันนี้ก็ยิ่งไปใหญเลยละ 
บางปเทน้ําหนักไปที่การเมือง (เพราะเปนชวงเปล่ียนผานสําคัญทางการเมือง) 
บางปมีน้ําหนักไปที่เรื่องอาเซียน (เพราะตอนนั้นกระแสเปดอาเซียนกําลังแรง) 
บางปใหน้ําหนักไปที่เรื่องสังคม เศรษฐกิจ หรือขาวรอบรูทั่วไป รูนั่น รูนี่ ตางๆ 
ส่ิงเหลานี้ คาดเดาไมคอยได วาคนออกจะมาแนวไหน ตองรูรอบตัวเลยทีเดียว 

 
 
แตวิชาคลังขอสอบเฉพาะ คือ กลุมมาตรฐานวิชาชีพ วินัย และกฎหมายการศึกษา 
รวมถึงทฤษฏีทางการศึกษา กลุมเหลานี้ มีขอสอบเฉพาะทางอยู แคไมกี่รอยขอนะ 
กลาวคือ ต้ังแตยุคอดีตถึงปจจุบัน เฉล่ียแลว ขอสอบแตละวิชา มีแกนหลักแคราวๆ 
100 - 200 ขอตอหนึ่งวิชา และเขาจะวนเวียนมาใชออกสอบ คัดเลือกแกนแตละป 
โดยมีเรื่องอื่นๆแซมมาบางประปราย แตโดยรวมคลังขอสอบคือของเกาวนเวียนมา 
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ชุดขอสอบของเราจะมีการเฉลยละเอียดในขอสอบสําคัญบางขอที่เปนประเด็นนาสนใจ 
หรือประเด็นที่จะตอยอดสูแกนความรูในขอสอบอื่นๆ สวนในขอสอบบางขอนั้นแคเฉลย 
ปกติวาตอบขอไหนเทานั้นก็เพียงพอ เพราะเนื้อหาตางๆในตําราก็ไดอธิบายไวชัดเจนดี 

 
 
เชน    สาเหตุของการรัฐประหารครั้งลาสุดคือขอใด (ขอสอบจริงครูผูชวย 2559) 

ก. การทุจริตคอรับช่ัน   ข.  เศรษฐกิจประเทศแยลง 
ค.  ความขัดแยงของคนในชาติ  ง.  การกอความไมสงบ 
 

เฉลย ค.  ความขัดแยงทางการเมือง 
 
 
 

ขอสอบขอนี้หลายทานพลาดไปอยางนาเสียดาย คนจํานวนไมนอยไปตอบขอ ก คือเดา 
เอาวานาจะเปนขอนี้ที่เกี่ยวกับโครงการจํานําขาว เปนตน คนอีกจํานวนหนึ่งซึ่งมากอยู 
พอสมควร ดันไปตอบวา ง. เพราะเห็นวามีการชุมนุมทางการเมือง ประเทศชาติไมสงบ 
 
 

ในป 2557  เดือนพฤษภาคม ทํารัฐประหารครั้งที่ 13 โดย คสช (พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา) 
การกระทํา ณ ตอนนั้น เขาจะเรียกวาการเขายึดอํานาจ  (ในภาษาขาวหรือภาษาทางการเมือง)  
โดยจะมาเรียกวา รัฐประหาร ภายหลังจากที่ไดทําสําเร็จแลวก็จะจารึกไววาเปน “รัฐประหาร” 
แตหากสมมติวาทําไมสําเร็จ เขาจะเรียกวา “การกบฏ” ซึ่งในประวัติศาสตรของการเมืองไทยมี 
การเขายึดอํานาจลักษณะนี้หลายครั้ง (ไมตํ่ากวา 20 ครั้ง) แตทําสําเร็จ 13 ครั้งนี่ไง จึงเรียกวา 
รัฐประหาร และก็มีการยึดอํานาจที่ไมสําเร็จดวย ไมใชวาจะเขายึดทุกครั้ง สําเร็จไดทุกครั้งเลย 
 
 
 ณ ตอนนั้น ประเทศไทยถือวามีการชุมนุมตอตานรัฐบาล (แกนหลักคือมาจากเรื่อง พรบ 
นิรโทษกรรม) มีการแบงฝกฝายกัน เส้ือเหลือง เส้ือแดงตางๆ แตก็ยังถือวา ไมไดกอความไมสงบ 
เพราะแมจะมีการชุมนุมก็ยังสันติ ไมไดตอสูอะไรมาก แคชุมนุม ประทวงกัน  เศรษฐกิจก็ไมอาจ 
วัดไดวาดีหรือไมดี โครงการรับจํานําขาวก็ไมไดเปนแกนที่ชัดเจนวาเปนสาเหตุ คือ หลังจากการ 
รัฐประหาร หัวหนา คสช ก็ออกทีวีชัดเจนวา ที่ทําเพราะ ลดความขัดแยงของคนในชาติที่กําลัง 
แบงฝกแบงฝายกัน ไมง้ันบานเมืองก็เดินไมได นี่เปนคําแถลงอยางเปนทางการของ คสช ในการ
เขาทําการยึดอํานาจตอนนั้น (ภายหลังเรียกวารัฐประหาร) อยาคิดเอาเองในการตอบขอสอบจะ 
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  ขอสอบบางขอที่แคบอกเฉลย ก็คือจบ ไมตองอธิบายอะไรใหเสียเวลามากมาย  
  เชน     ผูดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ก.   นายกรัฐมนตรี      ข.  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
     ค.  ผูทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีแตงต้ัง        ง.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 

  เฉลย  ข.  (แคนี้จบ ครบกระบวนการ ไมตองอธิบายอะไรมากมายเพ่ิมเติม)  
 
 

ผูที่ไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแลวมาทําการสอนในโรงเรียน  
จะมีโทษตามขอใด 
ก.  จําคุกไมเกิน  1  ป  ปรับไมเกิน  2  หมื่นบาท 
ข.  จําคุกไมเกิน  2  ป  ปรับไมเกิน  4  หมื่นบาท 
ค.  จําคุกไมเกิน  3  ป  ปรับไมเกิน  3  หมื่นบาท 
ง.  จําคุกไมเกิน  3  ป  ปรับไมเกิน  6  หมื่นบาท 

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับปจจุบันเปนฉบบัที่เทาไร 
ก.  ฉบับที่  10          ข.  ฉบับที่  11           ค.   ฉบับที่  12    ง.  ฉบับที่  13 

 
ยุทธศาสตรชาติ ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มีระยะเวลากี่ป 
ก.  5  ป  ข.   10  ป            ค.   15 ป       ง.   20  ป 

 
พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรีลําดับที่เทาไรของประเทศไทย 
ก.  คนที่  26  ข.   คนที่  27   ค.   คนที่  28     ง.  คนที่  29 

 
เฉลย    ก     ค     ง      ง      ตามลําดับ 
 
 
     ชุดขอสอบแบบนี้แหละ ที่มีโอกาสเฉลยพลาด   (คือพิมพเฉลยผิด) 
     ขอ   24.  ตองพิมพเปน  ก.  แตดันไปพิมพเฉลยเปน  ข.  เปนตน 
     หากพบขอสอบลักษณะนี้ กรุณาแจง หรือทักทวง หรือสอบถามได 
     เพราะวาบางที เราอาจไมไดพิมพผิด หรือเฉลยผิด แตผูอานเองซึ่ง 
     เปนฝายเขาใจผิด จะไดมีการช้ีแจงอธิบายตอไป เพ่ือประโยชนดีๆ 
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     คลังขอสอบ  ฝกทําซํ้าๆ จนเกดิความรู และความเขาใจ 
 
 

1. วิสัยทัศนการพัฒนาประเทศไทยตามยุทธศาสตรชาติในปจจุบัน คือ ขอใด  

      ก. มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน   ข. Thailand 4.0 

      ค. ผูนําแหงอาเซียน           ง. คืนความสุขใหคนไทย 

 

2. การพัฒนาประเทศไทย  4.0 เนนดานใด 

ก. ภาคเกษตร    ข. อุตสาหกรรมเบา 

ค. อุตสาหกรรมหนัก   ง. เศรษฐกิจพอเพียงบนฐานนวัตกรรม 

 

3. ปจจุบนัรัฐบาลไดจัดทําแผนยุทธศาสตรชาติเปนระยะเวลากี่ป  

ก. 4 ป                       ข. 10 ป           ค. 15 ป               ง. 20 ป 

 

4. แผนยุทธศาสตรชาติกําหนดระยะเวลาไวอยางไร 

ก. 2560 – 2564   ข. 2560 – 2569  

ค. 2560 – 2579   ง. 2561 – 2580 

 

5.  แผนยุทธศาสตรชาติมีจํานวนกี่ยุทธศาสตร 

ก. 5 ยุทธศาสตร   ข. 6 ยุทธศาสตร 

ค. 7 ยุทธศาสตร   ง.  10 ยุทธศาสตร 

 

6.  ยุทธศาสตรชาติขอแรกสุดเกี่ยวของกับขอใด 

ก. สถาบันกษัตริย   ข. ความมั่นคง 

ค. เศรษฐกิจ    ง. โครงสรางพ้ืนฐาน 

 

7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติปจจุบัน เปนฉบบัที่เทาไร 

ก. ฉบับที ่10    ข. ฉบับที ่11  

ค. ฉบับที ่12    ง. ฉบับที ่13 
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8. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับปจจบุัน มีกี่ยุทธศาสตร 

ก. 4 ยุทธศาสตร   ข. 6 ยุทธศาสตร  

ค. 7 ยุทธศาสตร   ง. 10 ยุทธศาสตร 

 

9. คนเปนศูนยกลางการพัฒนาเริ่มปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับใด 

ก. ฉบับที ่8    ข. ฉบับที ่9  

ค. ฉบับที ่10    ง. ฉบับที ่11 

 
10. เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับใด  

ก. ฉบับที ่8    ข. ฉบับที ่9 

ค. ฉบับที ่10    ง. ฉบับที ่11 

 

11.  sustainable development goals : SDGs หมายถึงอะไร 

ก. เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  ข. ดัชนีตัวบงช้ีประเทศไทย  

ค. เปาหมายการพัฒนาประเทศ ง. การปฏิรูปประเทศไทย 

 

12. การพัฒนาที่ยั่งยืนเกี่ยวของกับขอใดมากที่สุด 

ก. เศรษฐกิจ สังคม ระบบนิเวศ ข. เทคโนโลยี  อุตสาหกรรม 

ค. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ง. สังคม การเมือง การปกครอง 

 

13. ขอใด ไมใช หลักการพัฒนาประเทศที่สาคัญตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงคมแหงชาติ 

     ฉบับปจจุบัน 

ก. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ข. การพัฒนาที่ยั่งยืน 

ค. คนเปนศูนยกลางการพัฒนา  ง. คนไทยยุคศตวรรษ 21 

 

14. ศาสตรพระราชาเกี่ยวของกับขอใด 

ก. ศาสตรเพ่ือการปฏิรูป  ข. ศาสตรแหงการพัฒนา  

ค. ศาสตรการดําเนินชีวิต  ง. ศาสตรความพอเพียง 
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15.   ริ้วขบวนประกอบพระบรมราชอิสริยยศในหลวงรัชกาลที่ 9 มีกี่ริ้วขบวน  

ก. 3 ริ้วขบวน    ข. 4 ริ้วขบวน 

    ค. 6 ริ้วขบวน    ง. 9 ริ้วขบวน 

 

16. เศวตฉัตรเครื่องสงของพระมหากษัตริยช้ันสูงสุด คือ ขอใด 

ก. พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร  ข. สัปตปฎลเศวตฉัตร  

ค. เบญจปฎลเศวตฉัตร   ง. เศวตฉัตร 3 ช้ัน 

 

17. สมเด็จพระสงฆราชมีพระยศเทียบเทาราชวงศจักรีในระดับใด 

ก. พระบรมราชชนน ี   ข. พระวรวงศเธอ 

ค. พระราชินี    ง. พระอัครราชเทวี 

 

18.  ลักษณะพระเมรุมาศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 คือขอใด 

ก. ทรงบุศบก 9 ยอด   ข. บุศบก 7 ยอด 

ค. ทรงปราสาทยอดปรางค  ง. ทรงปราสาทยอดมณฑป 

 

19. สัตวมงคลประจําส่ีทิศในพระเมรุมาศ คือขอใด 

ก. ชาง วัว สิงโต  มา   ข. ชาง โค ราชสีห มา 

ค. ราชสีห กินรี  มา  วัว  ง. ครุฑ นาค ราชสีห วานร 

 

20. เทพชุมนุมรอบองคพระเมรุมาศมี่กี่องค 

ก. 89 องค  ข. 120 องค  ค. 132 องค  ง. 150 องค 

 

 

1. ก 2. ง 3. ง 4. ค 5. ข 

6. ข 7. ค 8. ง 9. ก 10. ข 

11. ก 12. ก 13. ง 14. ข 15. ค 

16 ก 17. ข 18. ก 19. ข 20. ค 
   

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3
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  ขอสอบเก่ียวกับคณะกรรมการหรือสวนราชการตางๆ 

 

1.  องคคณะบุคคลใดเปนองคคณะที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคล่ือนการรูปการศึกษาสวน  

     ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

ก. คปภ  ข. สพฐ   ค. กศจ   ง. กคศ. 

 

2. มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูในกระทรวงศึกษาธิการ 

ก. คปภ  ข. ก.ค.ศ.  ค. กศจ.  ง. อกศจ. 

 

3. ประธาน ก.ค.ศ. คือ ใคร 

ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ค. ผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับการคัดเลือก  ง. ผูทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแตงต้ัง 

 

4. สมศ.และ สทศ. มีสวนที่เหมือนกันอยางไร 

ก. ทําหนาที่เดียวกัน    ข. เปนองคการมหาชน  

ค. อยูในสังกัดเดียวกัน    ง. เปนรัฐวิสาหกิจ 

 

5. สทศ. มีหนาที่หลักคืออะไร 

ก. ประเมินคุณภาพภายใน   ข. ประเมินคุณภาพภายนอก  

ค. ทําการทดสอบระดับชาติ   ง. การส่ือสารผานเทคโนโลยี 

 

6. หนวยงานที่มีหนาที่ในการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คือ ขอใด  

ก. กศจ.  ข. สพฐ.  ค.  ก.ค.ศ.  ง. คุรุสภา 

 

7. ผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด คือใคร  

ก. ผูวาราชการจังหวัด   ข. ศึกษาธิการจังหวัด 

ค. ผูอํานวยการการศึกษาจังหวัด ง. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

   เฉลย   1. ก    2.  ข     3.  ก     4. ข     5.  ค     6.   ง     7. ข  



8 

 

8. ขอใดกลาวไมถูกตอง 

ก. สํานักงานศึกษาธิการภาค มีจํานวน 18 แหง 

ข. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมีทั้งหมด 77 คณะ 

ค. แตละจังหวัดสามารถแตงต้ัง อกศจ.ไดตามความตองการ 

ง. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีทั้งหมด 225 เขตทั่วประเทศ 

 

9. ประธาน อ.ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการ คือใคร 

ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ค. ผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับการคัดเลือก  ง. ผูทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแตงต้ัง 

 

10.  ประธานคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา คือ ขอใด 

ก. พลเอกประยุทธ จันทรโอชา   ข. พลเอกประวิตร วงษสุวรรณ  

ค. นายแพทยธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป ง. นายจรัส สุวรรณเวลา 

 

8.   เฉลย  ค   ที่ผิดเพราะวาในแตละจังหวัดต้ัง อกศจ  ไดคณะเดียว 

9.   เฉลย  ก   รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

  อ.ก.พ.  กระทรวงฯ  คือ ทีมคณะกรรมการที่คุมงานบุคคลของกระทรวง 

  ศึกษาธิการ เปรียบเสมือน ก.ค.ศ.  แตตางตรงที่วา  ก.ค.ศ. จะคุมครูและ 

  บุคลากรทางการศึกษา  แตอยาลืมวาในกระทรวงศึกษาธิการเขาก็มีคนที่ 

  ทํางานขาราชการ ที่ไมใชครูและบุคลากรทางการศึกษา  ก็คือพวกบรรดา 

  ขาราชการทั่วไป ซึ่งเรียกวาขาราชการพลเรือนสามัญ  เชน ฝายบัญชีเอย 

  ฝายพัสดุเอย  นักวิชาการศึกษา  และอื่นๆ  เปนตน  พวกนี้เวลามีเรื่องใด 

  เกี่ยวกับวินัย แตงต้ังโยกยาย หรืออะไรๆ ก็จะดูแลโดย อ.ก.พ. กระทรวง 

10.  เฉลย ง   รัฐธรรมนูญ  ไดกําหนดใหการปฏิรูปการศึกษาตองมีคณะกรรมการอิสระ  

                  คณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแตงต้ัง  ดังนั้น วันที่ 15 มิถุนายน 2560 จึงไดลง 

                  ราชกิจจานุเบกษาเรื่องแตงต้ังคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา   

                  (ซึ่งช่ือก็บอกแลววากรรมการอิสระ)  ตองอิสระ ไมขึ้นตรงหรือเปนลูกนอง 

                  รัฐมนตรี หรือนายกฯ ดังนั้น คนที่มาเปนกรรมการหรือประธาน (25 คน) 

  ก็ตองเปนคนกลางไง  เฉลย ง   ศาสตราจารยกิตติคุณจรัส  สุวรรณเวลา 
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11. การกําหนดหลักเกณฑการบรรจุ แตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ก. คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา 

ข. คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ค. คณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศกษาในภูมิภาค 

ง. คณะอนุกรรมการขาราชการพลเรือนในกระทรวงศึกษาธิการ 

 

12. มีอํานาจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ไมใชขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ก. คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา 

ข. คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ค. คณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 

ง. คณะอนุกรรมการขาราชการพลเรือนในกระทรวงศึกษาธิการ 

 

13. ยกยอง เชิดชูเกียรติ สรางสรรค จรรโลง สงเสริมวิชาชีพครู  

ก. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ข. คณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 

ค. คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ง. คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

14. ประธานคณะกรรมการขอใดตอไปนี้ตางจากพวก 

ก. คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา 

ข. คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ค. คณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 

ง. คณะอนุกรรมการขาราชการพลเรือนในกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

เฉลย    11.   ข     12.  ง  (นี่แหละที่เรียกวา อ.ก.พ.  กระทรวงฯ)      13.   ก  (นี่คือ คุรุสภา) 

  14.   เฉลย  ก  มีนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ 

         สวนขออื่นๆ มีรัฐมนตรีวาการการศึกษาศึกษาธิการ เปนประธานหมดเลย 

         ไดแก  ก.ค.ศ.     คปภ    และ  อ.ก.พ. กระทรวงฯ  ตามลําดับ 
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15. มีอํานาจหนาที่ในการอนุมัติแตงต้ัง โยกยายขาราชการครูในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ก. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

ข. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

ค. คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ง. คณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 

 

16. การพัฒนาประเทศไทยสู Thailand 4.0 

ก. คณะกรรมการบริหารราชการแผนดินตามกรอบการปฏิรปูประเทศ ยุทธศาสตรชาติ      

    และการสรางความสามัคคี ปรองดอง 

ข. คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา  

ค. สภานิติบัญญัติแหงชาติ 

ง. คณะรักษาความสงบแหงชาติ 

 

17. ออกใบอนญาต พักใช เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  

ก. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ข. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 

ค. คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ง. คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

18.  มีอํานาจในการตัดสินโทษทางวินัยรายแรงของขาราชการครู 

ก. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ข. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพทางการศกษา 

ค. คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ง. คณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

 

เฉลย    15.  ก    16.  ก     17.   ก    18.   ค 
   

 

พยายามจําธีมหลักเกี่ยวกับหนาที่ของคณะกรรมการตางๆเหลานี้ใหดี   
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แนวขอสอบวินัยขาราชการ 
 

1.  วินัย สอดคลองกับขอใด 

ก. แบบแผนพฤติกรรมที่ตองประพฤติปฏิบัติตาม 

ข. ขอหามและขอปฏิบัติในการปฏิบัติราชการ 

ค. แนวทางการทํางานใหถูกตองและเหมาะสม 

ง. กฏเกณฑ ระเบียบ ที่ตองทําตามอยางเครงครัด 
 

2.  ผูบังคับบัญชามีหนาที่เกี่ยวกับวินัยขาราชการของผูใตบังคับบัญชาอยางไร 

ก. สงเสริมใหมีวินัย    ข.   ควบคุมใหอยูภายใตวินัย 

ค.  ดําเนินการทางวินัยเมื่อมีมูลความผิด  ง.   ถูกทุกขอ 
 

3.  ความผิดเกี่ยวกับวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีกี่ประเภท 

 ก.  2  ประเภท      ข.   3  ประเภท       ค.   4  ประเภท       ง. 5  ประเภท 
 

4.  โทษทางวินัยขาราชการมีกี่สถาน 

ก.  2  สถาน      ข.   3  สถาน       ค.   4  สถาน           ง. 5  สถาน 
 

5.  ขอใดเปนการส่ังลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรงที่หนักที่สุด 

ก. ปลดออก      ข.   ตัดเงินเดือน       ค.   ลดเงินเดือน      ง.   ไลออก 
 

6.  ขอใดไมใชการลงโทษทางวินัย 

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

7.  โทษทางวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไมเกี่ยวของกับขอใด 

ก.  กศจ        ข.  อ.ก.ค.ศ.        ค.   ก.ค.ศ.       ง.  คุรุสภา 
 

8.  เมื่อถูกลงโทษทางวินัย ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาควรทําเชนไร 

ก.  รองทุกข       ข.  อุทธรณ       ค.   ขัดคําส่ัง        ง.  รองเรียน 
 

         เฉลย  ขอ 1.  ข    2.   ง    3.   ก    4.  ง     5.  ค    6.   ค    7.   ง      8.  ก 
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ขอสอบที่เปนประเด็นความรู อธิบายเพ่ิมเติม 

 

ขอ 2.  ผูบังคับบัญชา หรือหัวหนา ตองสงเสริมใหลูกนองมีวินัย คอยควบคุมลูกนองใหอยู

ภายใตวินัย และก็ตองดําเนินการทางวินัย หากมีการรองเรียนหรือหากมีเรื่องราวทางวินัย หัวหนา

หรือผูบังคับบัญชาตองดําเนินการ สอบสวน หรือทําอะไรสักอยาง ถาไมทํา (หรือนิ่งเฉย)  จะถือวา

ผูบังคับบัญชาคนนั้น ทําผิดวินัยขอนั้นเสียเอง  ขอ 2 จึงเฉลย  ง ถูกทุกขอ 

 

ขอ 3.  นี่เปนกับดักขอสอบ ระวังใหดี เพราะคนมากมาย คงอยากตอบ  ง. วา 5 ประเภท 

การแบงโทษทางวินัย จัดเปนสองประเภท ไดแก โทษทางวินัยอยางไมรายแรง และอยางรายแรง 

โดยแยกเปน 5 สถานโทษ  คือ  ภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือน  ลดเงินเดือน  ปลดออก  ไลออก 

 

 ขอ 5.  ระวังใหดีเปนขอสอบจริง คนจํานวนหนึ่งไปพลาดทาตอบ ไลออก ไมใชนะ เขาถาม 

เรื่องวินัยอยางไมรายแรง  มีแค 3 ตัว ภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือน  ลดเงินเดือน  ตองตอบ ค หนักสุด 

 

 ขอ 7.  เรื่องของวินัยจะเกี่ยวกับ คณะกรรมการดานบุคคลของสวนราชการตางๆที่คอยคุม 

ขาราชการตางๆ อันประกอบดวย  ก.ค.ศ.  นี่เปนทีมใหญที่สุดคุมงานวินัยของขาราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา ในกระทรวงศึกษาธิการ  สวน กศจ  คุมในระดับจังหวัด และ อ.ก.ค.ศ. มี 

หลายทีม แมที่เคยเปนเขตพ้ืนที่ ยุบไปแลว ให กศจ แทน ก็ตามแต  

           แตในปจจุบัน อ.ก.ค.ศ. อื่นๆก็ยังมี เชน ดานอาชีวศึกษา  วิทยาลัยชุมชน เปนตน 

สวนคุรุสภานั้น ไมเกี่ยวกับงานวินัย แตจะเปนเรื่องมาตรฐานวิชาชีพ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 

           หมายเหตุ  สมัยกอน คุรุสภา คุมวินัยของครู ดวยนะ แตภายหลัง มีการแยกงาน 

สวนวินัยตางๆออกไปให ก.ค.ศ.  ปจจุบนัคุรุสภาจึงไมไดยุงเกี่ยวกับเรื่องวินัยขาราชการครูฯ อีก 

 

 ขอ 8. การถูกทําโทษทางวินัยแลว หากตองการสู หรือพิสูจนวาไมผิด หรือขอลดโทษ ให 

ทําการ อุทธรณ  (จะอุทธรณได เมื่อถูกลงโทษแลว)  แตถายังไมโดนโทษใหทําการรองทุกข  
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9.  การประพฤติช่ัวขอใดแตกตางจากขออื่น 

 ก. คัดลอกผลงานวิชาการทําวิทยฐานะ  ข.  ประพฤติทํานองชูสาว 
 ค. ประพฤติผิดทางเพศตอผูเรียน  ง.  ประพฤติฉันทชูสาว 
 
10. โทษทางวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอใดถูกเปล่ียนแปลง 
 ก. ตัดเงินเดือน  ข. ลดขั้นเงินเดือน ค. ภาคทัณฑ  ง. ไลออก 
 
11. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับโทษทางวินัยของขาราชการครู 
 ก. ผูอํานวยการสถานศึกษามีอํานาจตัดเงินเดือน 5% ไมเกิน 1 เดือน 
 ข. เมื่อส่ังโทษผิดวินัยรายแรงสามารถลดโทษได แตตองลดโทษไมตํ่ากวาปลดออก 
 ค. การพิจารณาตัดสินโทษทางวินัยของ กศจ. ถือเปนที่ส้ินสุด  
 ง. การตัดสินโทษทางวินัยตองมีกระบวนการต้ังกรรมการสอบสวนกอน 
  
12. ขาราชการครูผูใด ทอดทิ้งราชการ 

ก. นายพรชัยลากิจโดยไมจําเปน 10 วัน        ข. นายสมบูรณ ขาดราชการ10วัน 
ค. นายวิรัตน มาโรงเรียนแตไมสอนนักเรียน        ง. ทอดทิ้งราชการทุกขอที่กลาวมา 
 

13. ขาราชการตามขอใด ประพฤติช่ัวรายแรงที่สุด จากทั้งหมดนี้ 
 ก. ครูสมศักด์ิมักจะไมคอยต้ังใจสอนหนังสือ และชอบทอดทิ้งราชการ 
 ข. ผูอํานวยการสถานศึกษา รับเงินจากผูปกครองเพ่ือใหบุตรหลานไดเรียนหองพิเศษ 
 ค. รองผูอํานวยการสถานศึกษา พยายามกล่ันแกลง ใสราย ครู ที่ตนเองไมชอบขี้หนา 
 ง. ครูผูชวยเจตนาทํารายรางกายผูอํานวยการสถานศึกษาเพราะรูสึกวาถูกกล่ันแกลง 
 
14.  ขาราชการที่มีเรื่องราวผิดฉันทชูสาวมีเพศสัมพันธกับคูสมรสของผูอื่นสอดคลองกับขอใด 

ก. ประพฤติช่ัว       ข.  ไมเหมาะสม        ค.  ช่ัวอยางรายแรง      ง.  ประพฤติผิดศีล 
 
15. ขาราชการพลเรือนสามัญในกระทรวงศึกษาธิการขอใด มีตําแหนงบัญชาการสูงที่สุด 
 ก. ศึกษาธิการภาค                          ข. ศึกษาธิการจังหวัด 
 ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                   ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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16. ขอใดเปน กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง โดยไมตองมีการสอบสวน 
ก. ขาดราชการในคราวเดียวกันเกินกวา 15 วัน         ข. เมาสุราจนครองสติไมได                            
ค. เลนการพนันทุกวันจนชาวบานนินทารูทั่วกัน        ง. เปนผูมีหนี้สินลนพนตัว 
 
เฉลย  ขอ  9. ข   10.  ข   11.  ค     12.  ค    13.   ข    14.  ค    15.  ค    16.  ก 
 
 
ขอสอบที่เปนประเด็นความรู อธิบายเพ่ิมเติม 

 
ขอ 9.  ก   ค  ง  เรียกวาการประพฤติช่ัวอยางรายแรง  สวน ข เปนการประพฤติช่ัว  
 ก. คัดลอกผลงานวิชาการทําวิทยฐานะ  ข.  ประพฤติทํานองชูสาว 
 ค. ประพฤติผิดทางเพศตอผูเรียน  ง.  ประพฤติฉันทชูสาว 
 
10.   ข  เปล่ียนจากลดขั้นเงินเดือน กลายเปน ลดเงินเดือน 
 
11. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับโทษทางวินัยของขาราชการครู 
 ค. การพิจารณาตัดสินโทษทางวินัยของ กศจ. แลว  (ไมจบแคนั้นก็ได มีตอไดนะ) 

สามารถอุทธรณหรือตอไปยัง ก.ค.ศ.  
หรือแมวา ก.ค.ศ. ตัดสินแลว หากยังไมพอใจ สามารถฟองตอศาลปกครองก็ยังได  

  
12. ขาราชการครูผูใด ทอดทิ้งราชการ คือ มาแตไมทํางาน หรือ ทํางานไดไมเต็มที่ ไมเต็มตามควร 
      การมาแตไมสอนจึงเขาลักษณะทอดทิ้งหนาที่ราชการ สวนอื่นๆเปนการละทิ้งหนาที่ราชการ 

 
13. ขาราชการตามขอใด ประพฤติช่ัวรายแรงที่สุด จากทั้งหมดนี้ 
 ข. ผูอํานวยการสถานศึกษา รับเงินจากผูปกครองเพ่ือใหบุตรหลานไดเรียนหองพิเศษ 
 จากทั้งหมดนั้น ดูตําแหนงแลว ผอ สูงที่สุด ยศ ถา บรรดาศักด์ิ สูงกวาชาวบานเขานะ 

แถมการกระทําดังกลาวนี้ คือ การกระทําในลักษณะของการทุจริตดวย (โทษไลออก) 
 
14.  มีเรื่องผิดฉันทชูสาวมีเพศสัมพันธกับคูสมรสของผูอื่นจัดเปนการประพฤติช่ัวอยางรายแรง 
      วินัยขาราชการระบุไวชัดเจนเรื่องการประพฤติช่ัว และ การประพฤติช่ัวอยางรายแรง 
      ถาคําวา ทํานองชูสาว แบบนี้ คือ ยังไมมีเพศสัมพันธกัน แคมีเรื่อง กุกๆ กิ๊ก ช่ัว (เฉยๆ) 
      แต “ฉันทชูสาว” คือ มีชูกันแลว มีเพศสัมพันธ  กินตับกันละ เรียกวา “ช่ัวอยางรายแรง” 
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16.  ความผิดที่ปรากฏชัดแจง ไมตองสอบสวนก็ได มีสามลักษณะ 
      หนึ่ง  ขาดราชการติดตอกัน 15 วัน โดยไมมีเหตุผลอันควร 
      สอง  ศาลตัดสินแลว และเปนความผิดที่ไมใชจากการประมาท 
      สาม  ทําผิด (รายแรง / ไมรายแรง)  และทําหนังสือรับสารภาพผิด 
 
17. ผูมีอํานาจแตงต้ังกรรมการสอบสวนกรณีผิดวินัยเล็กนอยๆครูเช่ียวชาญพิเศษ 

ก. ผูอํานวยการสถานศึกษา 
ข. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ง. คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

18.  ผูมีอํานาจต้ังกรรมการสอบสวนครูผูชวยและครู ในกรณีความผิดวินัยอยางรายแรงคือ 
 ก.  ผูอํานวยการสถานศึกษา  ข.   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ค.  ศึกษาธิการจังหวัด   ง.   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
19.  ครูสมศักด์ิเห็นวาคําส่ังของผูอํานวยการสถานศึกษาจะทําใหเกิดความเสียหายกับทาง   
      ราชการ ครูสมศักด์ิจะตองทําอยางไร 
      ก. นําคําส่ังนั้นไปปรึกษากับรองผูอํานวยการ       ข. เสนอผูอํานวยการยกเลิกคําส่ัง 
      ค. เสนอใหผูอํานวยการทบทวนคําส่ัง          ง. ไมปฏิบัติตามคําส่ังนั้น 
 
20.  ขอใดไมใชความผิดที่ปรากฏชัดแจงโดยไมตองมีการสอบสวน 
 ก.  ลักทรัพยทางราชการกลองวงจรปดจับภาพไดหลักฐานชัดเจน 
 ข.  ทําผิดวินัยอยางไมรายแรงแลวลงช่ือในหนังสือรับสารภาพผิด 
 ค.  ขาดราชการติดตอกันเกิน 15 วันโดยไมมีเหตุผลอันควร 
 ง.   ศาลตัดสินใหจําคุกในขอหาที่เกี่ยวพันกับการคายาเสพติด 

 
 

เฉลยขอสอบ   17.  ก    18.  ค    19.  ค    20.  ก    
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ขอสอบที่เปนประเด็นความรู อธิบายเพ่ิมเติม 

 

17. วินัยเล็กนอย หรือความผิดที่จะถูกทําโทษวินัยไมรายแรง คนที่ต้ังกรรมการสอบสวนคือ       
      ผูบังคับบัญชาหรือหัวหนาของเรา ไมวาจะยศใด วิทยฐานะใด แคผิดเล็กนอยเปนหนาที่ 
      ของผูอํานวยการสถานศึกษา ต้ังกรรมการสอบสวนเรื่องนี้ (จริง เท็จ อะไรก็วากันอีกที)  
 
18.  แตถาเปนเรื่องกรณีออกแนวๆรายแรง ถามันผิดจริง คือ ถึงขั้น ปลดออก ไลออกไดเลย 
      ดังนั้นผูมีอํานาจต้ังกรรมการสอบสวนครูผูชวยและครู กรณีความผิดวินัยอยางรายแรง 
      ตองเปนผูที่แตงต้ังมา (ใครแตงต้ังคุณมาเปนครูตางๆละ ก็คนนั้นแหละ ที่มีสิทธิจะปลด 
      หรือเซ็นตไลคุณออกได นั่นก็คือ ศึกษาธิการจังหวัดนั่นเอง  
  
20. ความผิดที่ปรากฏชัดแจงโดยไมตองมีการสอบสวนอธิบายไปแลวในขอ 16 วามี 3 อยาง 
     ก.  ลักทรัพยทางราชการกลองวงจรปดจับภาพไดหลักฐานชัดเจน  อันนี้ไมใช คือโจทย 
     จงใจเอาคําวาจับภาพไดหลักฐานชัดเจน เปนตัวลอใหเรารูสึกวา ขอนี้ ตองชัดแจงแนๆ 
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1.  ขอใดเปนการเรียนรู 
 ก.  ชักมือหนีจากวัตถุรอนๆ  ข.  พฤติกรรมเปล่ียนแปลงจากการด่ืมเหลา 
 ค.  ชนะว่ิงแขงโดยใชสารกระตุน ง.   เด็กอนุบาลอาบน้ําแปลงฟนไดเอง 
 

เฉลย  ง  เกิดการเรียนรูจากการไดฝกทํามา หรือไดสังเกตจากพอแมและก็ปฏิบัติได   
 
 

2. ขอใดหมายถึงการเสริมแรงทางบวก 
ก.  บอกใหเพ่ือนปรบมือใหเมื่อนําเสนอผลงานไดนาประทับใจ 
ข.  ใหเงินไปซื้อหนังสือเรียนหรือแบบฝกหัดที่จะใชสอนบทตอไป 
ค.  ใหเพ่ือนที่ชอบคุยมากๆยายโตะไปนั่งอีกกลุมหนึ่งจะไดรูสํานึก 
ง.  เปนการเสริมแรงทางบวกทุกขอที่กลาวมา 

 

         เฉลย  ก   การเสริมแรงทางบวกคือ การใสความพึงพอใจใหผูเรียน เพ่ือเพ่ิมพฤติกรรม 
                      ดีๆใหกระทําบอยขึ้นและทําดีขึ้นอีกเรื่อยๆ ปรบมือช่ืนชมใหเปนแรงกระตุน 
 
 

3. การสอนลักษณะใดที่มีโอกาสพัฒนาทักษะผูเรียนไดมากที่สุด 
ก. ครูนําเสนอทฤษฏีเรื่องที่สอนจากอาจารยที่เกงมากๆใหนักเรียนไดฟง ไดเห็น 
ข. ครูอธิบายไดดีมาก มีทักษะการอธิบายเขาใจงาย นักเรียนเรียนรูไดสนุกสนาน 
ค. ครูใหนักเรียนทดลองทําแปลงดอกไมแบบผสมผสานในสวนเล็กๆหลังโรงเรียน 
ง. ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัดเยอะๆ แลวส่ังการบานใหทําทบทวนซ้ําๆหลายขอ 

 

         เฉลย  ค  การสอนในลักษณะของการลงมือปฏิบัติ เปนประสบการณตรงของผูเรียน 
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    4.  การสอนแบบประสบการณรอง (ประสบการณจําลอง) สอดคลองกับขอใด 
        ก.  ใหนักเรียนลองเอามือไปแตะๆที่น้าํแข็งซึ่งมีอุณหภูมิเย็นจัดเพ่ือเรียนรู 
        ข.  ใหนักเรียนทําโครงงานเพ่ือทดลองเกี่ยวกับเรื่องของแรงดันน้ําตามระดับความลึก 
        ค.  นําเสนอเรื่องราวของการติดยาเสพติดของบุคคลหนึ่งเพ่ือสอนเรื่องโทษของยาเสพติด 
        ง.   ใหนักเรียนลองสมมติประสบการณเดินทางไปตางประเทศแลวเลาใหเพ่ือนในหองฟง 
 

        เฉลย ค.  ประสบการณตรงคือการไดทําเอง ไดเรียนรูเองวาเปนอยางไร มีประสบการณ 
                    ประสบการณรองหรือประสบการจําลอง คือไมไดเรียนรูเองโดยตรงหรือวาถา 
   เรียนรูเองอาจไมดีไมควร จึงใชประสบการณของคนอื่นมาเปนประสบการณเรา 
                    ออ ถาทําแบบนี้แลวจะเปนแบบนี้นกัเรียนจะเรียนรูจากประสบการณของคนที่ 
   ติดยาวาเปนอยางไร มีโทษอยางไร โดยไมตองเอาตัวเองไปทําประสบการณตรง 
 
 

5. ตามหลักจิตวิทยาการศึกษา จะศึกษาเรื่องใดเปนสําคัญ 
ก.  วิธีคิดหรือความรูสึกนึกคิดของนักเรียน ข.  พฤติกรรมของผูเรียน 
ค.   จิตใจและอารมณของนักเรียนและครู ง.   ศักยภาพสมองเกี่ยวกับการเรียนรู  
 

6.  นักจิตวิทยาคนใดที่นําเสนอทฤษฏีการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิค 
ก.  อีวาน  พาลฟลอฟ    ข.  สกินเนอร 
ค.   ซิกมัน  ฟรอยด    ง.  เอ็ดการ  เดล 
 

7.  วิธีสอนแบบใดที่ไดรับการยอมรบัวาไดพัฒนาทักษะครอบคลุมทุกดานมากที่สุด 
ก.  การทดลอง    ข.   การใหทําโครงงาน 
ค.   การใหแสดงนิทรรศการ   ง.   การใหนําเสนอผลงานหนาช้ัน 
 

8.  ผูสอนควรคํานึงถึงส่ิงใดมากที่สุดในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
ก.  เพศของผูเรียน    ข.   ความรูพ้ืนฐานของนักเรียน 
ค.   ความแตกตางระหวางบุคคล  ง.   งบประมาณและเวลาในการสอน 
 

   9.  บิดาการวัดผลของประเทศไทย คือ ใคร 
 ก. ดร.ชวาล แพรัตนกุล  ข. นพ.เกษม วัฒนชัย 
 ค. ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน  ง.  ดร.ทิศนา แขมมณี 
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 10.   ทักษะและความสามารถของนักเรียนจะเกิดขึ้นไดจากส่ิงใดเปนสําคัญที่สุด 
         ก.   ทฤษฎีที่ใชสอนถูกตองตามหลัก  ข.  การฝกฝนและกระทําซ้ําๆ 
         ค.   ครูที่สอนมีความรูและถายทอดดีมาก ง.  ความต้ังใจเรียนรูของนักเรียน 
 
 11.   การเรียนการสอนในลักษณะใดทําใหผูเรียนเกิดการพัฒนาไดนอยที่สุดจากทั้งหมดนี้ 
 ก.  วจนภาษา  ข.  สาธิต      ค.  ลงมือปฏิบัติ   ง.  ประสบการณรอง  
 
 12.   พฤติกรรมใดที่จะเปนอุปสรรคตอการเรียนรูไดมากที่สุด 
         ก.  กาวราว  ข.  เซื่องซึม      ค.  ชอบคุยจอ    ง.   ไมชอบซกัถาม 
        
 13.   สมองสวนใดทําหนาที่เกี่ยวกับการเรียนรู เชาวปญญา และความฉลาดหลักแหลม 
         ก.  ไฮโปทาลามัส    ข.   ซีรีเบลลัม 
         ค.  เมดุลลา ออฟลองกาตา   ง.   ซีรีบรัม 
 
      เฉลย  5.  ข    6.  ก   7.  ข     8.  ค    9.   ค     10. ข     11.  ก     12.  ข    13.  ง 
  
 
14.  ขอใดหมายถึงการวัดผล 
        ก.  สอบภาษาไทยได 70 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 
        ข.  สอบภาษาอังกฤษไดเกรด 4  
        ค.  สอบสรรถภาพการว่ิง ไดระดับ สมรรถภาพดีมาก 
        ง.  สอบนําเสนอโครงงานไดระดับการสอบ “ผาน” 
 
เฉลย  ก  สอบภาษาไทยได 70 คะแนน เรียกวาการวัดผล  
        สวนขออื่นๆเรียกวา การประเมินผล ตางกันตรงไหน วัดผล ประเมินผล  
        การวัดผลคือแคหาคาเพ่ือใหรูวาไดเทาไร อยางไร ไมสามารถตัดสินคุณคาได เชน 
        ไดคะแนน 70 เราก็รูแคนี้ วาไดเทานั้น ยังไมไดตัดสินหรือประเมินวาเปนอยางไรแนๆ 
        สมมติวา เราเอาคะแนน 70 นั้นไปเทยีบเกณฑก็จะไดวา เปนเกรด 3 แบบนี้เองที่เปน 
        การประเมินผล  คือ การไดคะแนน ไดคาจากการวัดผลมา แลวนํามาเทียบกับเกณฑ 
        เพ่ือบงช้ีวามีระดับผลงานหรือมีประสิทธิผลตีคาเปนอยางไร 
 
 
 



20 

 

สอบภาษาอังกฤษไดเกรด 4 คือตองวัดผลกอน วาสอบไดคะแนนเทาไร จากนั้นคอยนํามา
ประเมินผลวาระดับคะแนนเทานั้น คือ เกรด 4 
 

การว่ิงก็เหมือนกัน ตองมีเกณฑกอนวา ว่ิงไดเวลาเทานั้น เทานี้ ถือวาดี ดีมาก หรือไมผาน 
เรียกวาการประเมินผล ก็คือ ตองวัดคามากอนวาว่ิงไดเทาไร จึงจะบอกไดแบบนี้คือ ดีมาก  
 

การนําเสนอโครงการ ตองมีการวัดใหคะแนนวาไดคะแนนเทาไร จากนั้นเอาคะแนนนั้นมา 
ตัดสินคุณคาวา ระดับเทานั้นเรียกวา ผาน หรือ ไมผาน ซึ่งเรียกวาการประเมินผล นั่นเอง 
 
 
15.  ขอใดสอดคลองกับทฤษฎีจิตวิทยาเรื่องลําดับขั้นความตองการของมนุษย 
      ก.   มนุษยไมไดมีความตองการใดๆ ทุกอยางเปนเพียงสัญชาติญาณ  
      ข.   มนุษยมีความตองการทีละขั้น ตองการไปเรื่อยๆเมื่อไดขั้นหนึ่งแลว จะอยากไดอีกขั้น 
      ค.   มนุษยตองการความสําเร็จและการยอมรับในสังคม เปนความตองการพ้ืนฐานขั้นแรก 
      ง.   มนุษยจะมีความตองการส่ิงใดๆเมื่อรูสึกวาขาดส่ิงนั้น และจะขวนขวายหาทางใหไดมา 
 
 
16.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจุดเนนของนักเรียน ป.1 – ป.6 คือขอใด 
        ก.  ความสามารถในการประยุกตพ้ืนฐานความรูสูการใชในชีวิตจริง 
        ข.  ความสามารถในการคนพบตัวเอง เรียนรูในส่ิงที่สนใจและช่ืนชอบ 
        ค.  ความรูและทักษะพ้ืนฐานในดานตางๆเตรียมพรอมสูการเรียนระดับตอไป 
        ง.   ความสนใจในส่ิงทีเรียนเพ่ือนําไปสูการเลือกอาชีพที่เหมาะสมไดในอนาคต 
 
เฉลย  15.  ข      16.  ค 
 
 
 
17.   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตองนําไปใชจัดการเรียนการสอนระดับใด 
 ก.  ระดับประถมศึกษา    ข.  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 ค.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ง.  ถูกทุกขอทีก่ลาวมา 
 
18.  ขอใดสอดคลองกับการสอนแบบ CIPPA MODEL  
      ก.  สอนแบบใหครูนําเสนอผลงานที่ดีที่สุด       ข.  สอนโดยนักเรียนเปนผูรับฟง 
      ค.  สอนจากหลักการใหญไปหาตัวอยางยอย       ง.  สอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
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19.   การวิจัยเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน ม.ปลาย ดวยชุดจําลองการฝกบุคลิกภาพ 
       ขอใดคือตัวแปรตนของการวิจัยนี้ 
         ก.  บุคลิกภาพของนักเรียน       ข.  ผลสัมฤทธ์ิดานบุคลิกภาพที่ดีขึ้น 
         ค.  ชุดจําลองการฝกบุคลิกภาพ      ง.  การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 
20.   จากขอ 19  ตัวแปรตามของการวิจัยคือขอใด 
         ก.  นักเรียนช้ัน ม.ปลาย       ข.  บุคลิกภาพของนักเรียน ม.ปลาย 
         ค.  ชุดจําลองการฝกบุคลิกภาพ      ง.  การพัฒนาบุคลิกภาพ 
    
เฉลย ขอ   17.   ง     18.  ง      19.  ค     20.  ข   
 
 

 

ขอมูลควรรู สถาบันของเราเปนสถาบันที่วิจัยการจัดสอบขาราชการโดยผูเช่ียวชาญโดยตรง 

และทํางานดานการสอบไมตํ่ากวาสิบป ไมใชกลุมที่สรางเพจมาใหมๆ แลวแชรขอสอบหรือ 

ทําเปดติวซึ่งยังขาดองคความรูจริงหลายกลุม แตเราจดทะเบียนทางธุรกิจการศึกษาถูกตอง 

และชุดขอสอบของเรา ถูกคัดลอกจากเพจหรือคายติวตางๆนําไปใชงาน จึงแจงใหทราบมา 

 

การสอบขาราชการ ตอบรับเชิงขอสอบตรงเปะ จากการมาติว หรือซื้อชุดขอสอบของเราไปอาน 

 

          คุณครู  Ploy  นั้น 

          บังเอิญมาติวกับเรา 

          ชวงป 2559 นั่นเอง 

          ไดเปนขาราชการ 

          ไปแลวนะ แนะนํา 

          ใหเพ่ือนดานลาง 

          มาติวกับเรา และ 

          เพ่ือนนี่ก็สอบติด 

          จากที่มาติวกับเรา

          และจากหนังสือนี้ 
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ปรากฏการณเหลานี้  ไมใชเรื่องบังเอิญ หรือคําโฆษณาชวนเช่ือ เพ่ือขายของ เหมือนที่หลายคน 

อาจจะเคยเห็น ตามเพจติวสอบทั่วไป --- แตนี่คือการสงสัญญาณบอกวา  คุณคือหนึ่งในผูโชคดี 

เพราะวาการสอบแตละป มีคนสอบประมาณสองแสนคน ซึ่งทีมวิชาการของเรา คือ “ของจริง” 

แตเราไมเนนการตลาด การประชาสัมพันธ หรือการแชรแบบโครมๆ  แตเราเนนคุณภาพจริงๆ 

ดวยวา เรามีคนติดตา หรือซื้อผลงานของเรา จํานวนหนึ่ง และไมคิดเพ่ิมจํานวนเยอะมากมาย 

เหมือนเพจติวอื่นๆ เราติวรอบละ 30 – 40 คน ขายหนังสือทั้งปขายจากเพจ ราวๆพันกวาเลม 

จึงไมมีความจําเปน จะตองประชาสัมพันธโครมๆ ใหคนรูจักหรือบอกใหแฟนเพจ แชรๆๆกันไป 

ไมตอง สวนใหญคนที่มาหาเรา จะเกิดจากสามลักษณะ อันไดแก หนึ่ง บังเอิญทีมงานเราไปเชิญ 

ใหมารูจักผลงาน  สอง คนแนะนํา คือเพ่ือนหรือคนที่มาเจอเราของจริงของดีไปแนะนําบอกตอ 

และสาม คุณบังเอิญแวบมาเจอเอง มาเห็นผลงานเอง โดยบังเอิญ เราจึงบอกวา นี่คือคุณโชคดี 

คือคนราวแคหมื่นกวาคน  (จากสองแสนกวาคนที่สอบ) ที่จะมีโอกาสรูจักผลงานของเรานั่นเอง 

คุณอยาอานหรือใสใจคํากลาวเหลานี้มากนัก ใหดูที่ตัวอยางคลิปติว การตอบรับ และไฟลตางๆ 


	คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของคลังข้อสอบครูผู้ช่วย
	ครูผู้ช่วยโดยปกติจะมีการสอบรายวิชาต่างๆ ดังนี้
	- การคิด เหตุผล การคำนวณ ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ
	- ความรอบรู้ เหตุบ้าน การเมือง ข่าวสาร เศรษฐกิจ
	- วิชาชีพและอุดมการณ์วิชาชีพ ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมต่างๆ
	- กฎหมายทางการศึกษาฉบับต่างๆที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายสังกัดที่สอบ
	- วินัยข้าราชการ และการประพฤติ ปฏิบัติตนตามระเบียบราชการต่างๆ
	- วิชาการศึกษา ทฤษฏีทางการศึกษาตามมาตรฐานความรู้
	- วิชาเอกหรือวิชาเฉพาะทางของแต่ละสาขา
	โดยภาพรวมวิชาต่างๆจะเป็นประมาณนี้ นำหนักคะแนนที่น่าสนใจจะไปเทอยู่ที่ส่วน
	ของวิชาชีพ กฎหมายการศึกษา หรือวินัยข้าราชการต่างๆ และทฤษฏีทางการศึกษา
	วิชาการคิด เหตุผล ภาษาไทย และความรอบรู้ อันนี้เป็นวิชาเนื้อหากว้างมาก
	สามารถออกครอบคลุมได้ทั่วจักรวาล แล้วแต่คนออกเลยว่า จะชอบเน้นอะไร
	คณิตศาสตร์ บางครั้งเขาออกโจทย์ยากๆยาวให้สลับซับซ้อนในเวลาในหนึ่งข้อ
	นานมากๆเพื่อหาคำตอบ (ซึ่งคิดไปคิดมาก็ไม่ถูกอยู่ดี ประมาณนั้น) ภาษาไทย
	ก็มีเนื้อหาส่วนคลังข้อสอบกว้างมากๆ หลักภาษา แก่นภาษา หลายพันข้อที่จะ
	หยิบจับส่วนใดก็ได้มาใช้ออกสอบจริง ณ การสอบครั้งๆนั้น แล้วแต่ผู้ออกสอบ
	ส่วนเรื่องของการเมือง ข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆ อันนี้ก็ยิ่งไปใหญ่เลยละ
	บางปีเทน้ำหนักไปที่การเมือง (เพราะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญทางการเมือง)
	บางปีมีน้ำหนักไปที่เรื่องอาเซียน (เพราะตอนนั้นกระแสเปิดอาเซียนกำลังแรง)
	บางปีให้น้ำหนักไปที่เรื่องสังคม เศรษฐกิจ หรือข่าวรอบรู้ทั่วไป รู้นั่น รู้นี่ ต่างๆ
	สิ่งเหล่านี้ คาดเดาไม่ค่อยได้ ว่าคนออกจะมาแนวไหน ต้องรู้รอบตัวเลยทีเดียว
	แต่วิชาคลังข้อสอบเฉพาะ คือ กลุ่มมาตรฐานวิชาชีพ วินัย และกฎหมายการศึกษา
	รวมถึงทฤษฏีทางการศึกษา กลุ่มเหล่านี้ มีข้อสอบเฉพาะทางอยู่ แค่ไม่กี่ร้อยข้อนะ
	กล่าวคือ ตั้งแต่ยุคอดีตถึงปัจจุบัน เฉลี่ยแล้ว ข้อสอบแต่ละวิชา มีแก่นหลักแค่ราวๆ
	100 - 200 ข้อต่อหนึ่งวิชา และเขาจะวนเวียนมาใช้ออกสอบ คัดเลือกแก่นแต่ละปี
	โดยมีเรื่องอื่นๆแซมมาบ้างประปราย แต่โดยรวมคลังข้อสอบคือของเก่าวนเวียนมา
	ชุดข้อสอบของเราจะมีการเฉลยละเอียดในข้อสอบสำคัญบางข้อที่เป็นประเด็นน่าสนใจ
	หรือประเด็นที่จะต่อยอดสู่แก่นความรู้ในข้อสอบอื่นๆ ส่วนในข้อสอบบางข้อนั้นแค่เฉลย
	ปกติว่าตอบข้อไหนเท่านั้นก็เพียงพอ เพราะเนื้อหาต่างๆในตำราก็ได้อธิบายไว้ชัดเจนดี
	เช่น    สาเหตุของการรัฐประหารครั้งล่าสุดคือข้อใด (ข้อสอบจริงครูผู้ช่วย 2559)
	ก. การทุจริตคอรับชั่น   ข.  เศรษฐกิจประเทศแย่ลง
	ค.  ความขัดแย้งของคนในชาติ  ง.  การก่อความไม่สงบ
	เฉลย ค.  ความขัดแย้งทางการเมือง
	ข้อสอบข้อนี้หลายท่านพลาดไปอย่างน่าเสียดาย คนจำนวนไม่น้อยไปตอบข้อ ก คือเดา
	เอาว่าน่าจะเป็นข้อนี้ที่เกี่ยวกับโครงการจำนำข้าว เป็นต้น คนอีกจำนวนหนึ่งซึ่งมากอยู่
	พอสมควร ดันไปตอบว่า ง. เพราะเห็นว่ามีการชุมนุมทางการเมือง ประเทศชาติไม่สงบ
	ในปี 2557  เดือนพฤษภาคม ทำรัฐประหารครั้งที่ 13 โดย คสช (พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา)
	การกระทำ ณ ตอนนั้น เขาจะเรียกว่าการเข้ายึดอำนาจ  (ในภาษาข่าวหรือภาษาทางการเมือง)
	โดยจะมาเรียกว่า รัฐประหาร ภายหลังจากที่ได้ทำสำเร็จแล้วก็จะจารึกไว้ว่าเป็น “รัฐประหาร”
	แต่หากสมมติว่าทำไม่สำเร็จ เขาจะเรียกว่า “การกบฏ” ซึ่งในประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยมี
	การเข้ายึดอำนาจลักษณะนี้หลายครั้ง (ไม่ต่ำกว่า 20 ครั้ง) แต่ทำสำเร็จ 13 ครั้งนี่ไง จึงเรียกว่า
	รัฐประหาร และก็มีการยึดอำนาจที่ไม่สำเร็จด้วย ไม่ใช่ว่าจะเข้ายึดทุกครั้ง สำเร็จได้ทุกครั้งเลย
	ณ ตอนนั้น ประเทศไทยถือว่ามีการชุมนุมต่อต้านรัฐบาล (แก่นหลักคือมาจากเรื่อง พรบ นิรโทษกรรม) มีการแบ่งฝักฝ่ายกัน เสื้อเหลือง เสื้อแดงต่างๆ แต่ก็ยังถือว่า ไม่ได้ก่อความไม่สงบ
	เพราะแม้จะมีการชุมนุมก็ยังสันติ ไม่ได้ต่อสู้อะไรมาก แค่ชุมนุม ประท้วงกัน  เศรษฐกิจก็ไม่อาจ
	วัดได้ว่าดีหรือไม่ดี โครงการรับจำนำข้าวก็ไม่ได้เป็นแก่นที่ชัดเจนว่าเป็นสาเหตุ คือ หลังจากการ
	รัฐประหาร หัวหน้า คสช ก็ออกทีวีชัดเจนว่า ที่ทำเพราะ ลดความขัดแย้งของคนในชาติที่กำลัง
	แบ่งฝักแบ่งฝ่ายกัน ไม่งั้นบ้านเมืองก็เดินไม่ได้ นี่เป็นคำแถลงอย่างเป็นทางการของ คสช ในการเข้าทำการยึดอำนาจตอนนั้น (ภายหลังเรียกว่ารัฐประหาร) อย่าคิดเอาเองในการตอบข้อสอบจ๊ะ
	ข้อสอบบางข้อที่แค่บอกเฉลย ก็คือจบ ไม่ต้องอธิบายอะไรให้เสียเวลามากมาย
	เช่น     ผู้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	ก.   นายกรัฐมนตรี      ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
	ค.  ผู้ทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง        ง.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
	เฉลย  ข.  (แค่นี้จบ ครบกระบวนการ ไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายเพิ่มเติม)
	ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแล้วมาทำการสอนในโรงเรียน
	จะมีโทษตามข้อใด
	ก.  จำคุกไม่เกิน  1  ปี  ปรับไม่เกิน  2  หมื่นบาท
	ข.  จำคุกไม่เกิน  2  ปี  ปรับไม่เกิน  4  หมื่นบาท
	ค.  จำคุกไม่เกิน  3  ปี  ปรับไม่เกิน  3  หมื่นบาท
	ง.  จำคุกไม่เกิน  3  ปี  ปรับไม่เกิน  6  หมื่นบาท
	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าไร
	ก.  ฉบับที่  10          ข.  ฉบับที่  11           ค.   ฉบับที่  12    ง.  ฉบับที่  13
	ยุทธศาสตร์ชาติ ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มีระยะเวลากี่ปี
	ก.  5  ปี  ข.   10  ปี            ค.   15 ปี       ง.   20  ปี
	พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีลำดับที่เท่าไรของประเทศไทย
	ก.  คนที่  26  ข.   คนที่  27   ค.   คนที่  28     ง.  คนที่  29
	เฉลย    ก     ค     ง      ง      ตามลำดับ
	ชุดข้อสอบแบบนี้แหล่ะ ที่มีโอกาสเฉลยพลาด   (คือพิมพ์เฉลยผิด)
	ข้อ   24.  ต้องพิมพ์เป็น  ก.  แต่ดันไปพิมพ์เฉลยเป็น  ข.  เป็นต้น
	หากพบข้อสอบลักษณะนี้ กรุณาแจ้ง หรือทักท้วง หรือสอบถามได้
	เพราะว่าบางที เราอาจไม่ได้พิมพ์ผิด หรือเฉลยผิด แต่ผู้อ่านเองซึ่ง
	เป็นฝ่ายเข้าใจผิด จะได้มีการชี้แจงอธิบายต่อไป เพื่อประโยชน์ดีๆ
	คลังข้อสอบ  ฝึกทำซ้ำๆ จนเกิดความรู้ และความเข้าใจ
	ตัวอย่างคลังข้อสอบวิชาการศึกษา ทฤษฏีการศึกษาตามมาตรฐานความรู้ของครู
	1.  ข้อใดเป็นการเรียนรู้
	ก.  ชักมือหนีจากวัตถุร้อนๆ  ข.  พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงจากการดื่มเหล้า
	ค.  ชนะวิ่งแข่งโดยใช้สารกระตุ้น ง.   เด็กอนุบาลอาบน้ำแปลงฟันได้เอง
	เฉลย  ง  เกิดการเรียนรู้จากการได้ฝึกทำมา หรือได้สังเกตจากพ่อแม่และก็ปฏิบัติได้
	2. ข้อใดหมายถึงการเสริมแรงทางบวก
	ก.  บอกให้เพื่อนปรบมือให้เมื่อนำเสนอผลงานได้น่าประทับใจ
	ข.  ให้เงินไปซื้อหนังสือเรียนหรือแบบฝึกหัดที่จะใช้สอนบทต่อไป
	ค.  ให้เพื่อนที่ชอบคุยมากๆย้ายโต๊ะไปนั่งอีกกลุ่มหนึ่งจะได้รู้สำนึก
	ง.  เป็นการเสริมแรงทางบวกทุกข้อที่กล่าวมา
	เฉลย  ก   การเสริมแรงทางบวกคือ การใส่ความพึงพอใจให้ผู้เรียน เพื่อเพิ่มพฤติกรรม
	ดีๆให้กระทำบ่อยขึ้นและทำดีขึ้นอีกเรื่อยๆ ปรบมือชื่นชมให้เป็นแรงกระตุ้น
	3. การสอนลักษณะใดที่มีโอกาสพัฒนาทักษะผู้เรียนได้มากที่สุด
	ก. ครูนำเสนอทฤษฏีเรื่องที่สอนจากอาจารย์ที่เก่งมากๆให้นักเรียนได้ฟัง ได้เห็น
	ข. ครูอธิบายได้ดีมาก มีทักษะการอธิบายเข้าใจง่าย นักเรียนเรียนรู้ได้สนุกสนาน
	ค. ครูให้นักเรียนทดลองทำแปลงดอกไม้แบบผสมผสานในสวนเล็กๆหลังโรงเรียน
	ง. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเยอะๆ แล้วสั่งการบ้านให้ทำทบทวนซ้ำๆหลายข้อ
	เฉลย  ค  การสอนในลักษณะของการลงมือปฏิบัติ เป็นประสบการณ์ตรงของผู้เรียน
	4.  การสอนแบบประสบการณ์รอง (ประสบการณ์จำลอง) สอดคล้องกับข้อใด
	ก.  ให้นักเรียนลองเอามือไปแตะๆที่น้ำแข็งซึ่งมีอุณหภูมิเย็นจัดเพื่อเรียนรู้
	ข.  ให้นักเรียนทำโครงงานเพื่อทดลองเกี่ยวกับเรื่องของแรงดันน้ำตามระดับความลึก
	ค.  นำเสนอเรื่องราวของการติดยาเสพติดของบุคคลหนึ่งเพื่อสอนเรื่องโทษของยาเสพติด
	ง.   ให้นักเรียนลองสมมติประสบการณ์เดินทางไปต่างประเทศแล้วเล่าให้เพื่อนในห้องฟัง
	เฉลย ค.  ประสบการณ์ตรงคือการได้ทำเอง ได้เรียนรู้เองว่าเป็นอย่างไร มีประสบการณ์
	ประสบการณ์รองหรือประสบการจำลอง คือไม่ได้เรียนรู้เองโดยตรงหรือว่าถ้า
	เรียนรู้เองอาจไม่ดีไม่ควร จึงใช้ประสบการณ์ของคนอื่นมาเป็นประสบการณ์เรา
	อ๋อ ถ้าทำแบบนี้แล้วจะเป็นแบบนี้นักเรียนจะเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนที่
	ติดยาว่าเป็นอย่างไร มีโทษอย่างไร โดยไม่ต้องเอาตัวเองไปทำประสบการณ์ตรง
	5. ตามหลักจิตวิทยาการศึกษา จะศึกษาเรื่องใดเป็นสำคัญ
	ก.  วิธีคิดหรือความรู้สึกนึกคิดของนักเรียน ข.  พฤติกรรมของผู้เรียน
	ค.   จิตใจและอารมณ์ของนักเรียนและครู ง.   ศักยภาพสมองเกี่ยวกับการเรียนรู้
	6.  นักจิตวิทยาคนใดที่นำเสนอทฤษฏีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค
	ก.  อีวาน  พาล์ฟลอฟ    ข.  สกินเนอร์
	ค.   ซิกมัน  ฟรอยด์    ง.  เอ็ดการ์  เดล
	7.  วิธีสอนแบบใดที่ได้รับการยอมรับว่าได้พัฒนาทักษะครอบคลุมทุกด้านมากที่สุด
	ก.  การทดลอง    ข.   การให้ทำโครงงาน
	ค.   การให้แสดงนิทรรศการ   ง.   การให้นำเสนอผลงานหน้าชั้น
	8.  ผู้สอนควรคำนึงถึงสิ่งใดมากที่สุดในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน
	ก.  เพศของผู้เรียน    ข.   ความรู้พื้นฐานของนักเรียน
	ค.   ความแตกต่างระหว่างบุคคล  ง.   งบประมาณและเวลาในการสอน
	10.   ทักษะและความสามารถของนักเรียนจะเกิดขึ้นได้จากสิ่งใดเป็นสำคัญที่สุด
	ก.   ทฤษฎีที่ใช้สอนถูกต้องตามหลัก  ข.  การฝึกฝนและกระทำซ้ำๆ
	ค.   ครูที่สอนมีความรู้และถ่ายทอดดีมาก ง.  ความตั้งใจเรียนรู้ของนักเรียน
	11.   การเรียนการสอนในลักษณะใดทำให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาได้น้อยที่สุดจากทั้งหมดนี้
	ก.  วจนภาษา  ข.  สาธิต      ค.  ลงมือปฏิบัติ   ง.  ประสบการณ์รอง
	12.   พฤติกรรมใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ได้มากที่สุด
	ก.  ก้าวร้าว  ข.  เซื่องซึม      ค.  ชอบคุยจ้อ    ง.   ไม่ชอบซักถาม
	13.   สมองส่วนใดทำหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ เชาว์ปัญญา และความฉลาดหลักแหลม
	ก.  ไฮโปทาลามัส    ข.   ซีรีเบลลัม
	ค.  เมดุลลา ออฟลองกาตา   ง.   ซีรีบรัม
	เฉลย  5.  ข    6.  ก   7.  ข     8.  ค    9.   ค     10. ข     11.  ก     12.  ข    13.  ง
	14.  ข้อใดหมายถึงการวัดผล
	ก.  สอบภาษาไทยได้ 70 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100
	ข.  สอบภาษาอังกฤษได้เกรด 4
	ค.  สอบสรรถภาพการวิ่ง ได้ระดับ สมรรถภาพดีมาก
	ง.  สอบนำเสนอโครงงานได้ระดับการสอบ “ผ่าน”
	เฉลย  ก  สอบภาษาไทยได้ 70 คะแนน เรียกว่าการวัดผล
	ส่วนข้ออื่นๆเรียกว่า การประเมินผล ต่างกันตรงไหน วัดผล ประเมินผล
	การวัดผลคือแค่หาค่าเพื่อให้รู้ว่าได้เท่าไร อย่างไร ไม่สามารถตัดสินคุณค่าได้ เช่น
	ได้คะแนน 70 เราก็รู้แค่นี้ ว่าได้เท่านั้น ยังไม่ได้ตัดสินหรือประเมินว่าเป็นอย่างไรแน่ๆ
	สมมติว่า เราเอาคะแนน 70 นั้นไปเทียบเกณฑ์ก็จะได้ว่า เป็นเกรด 3 แบบนี้เองที่เป็น
	การประเมินผล  คือ การได้คะแนน ได้ค่าจากการวัดผลมา แล้วนำมาเทียบกับเกณฑ์
	เพื่อบ่งชี้ว่ามีระดับผลงานหรือมีประสิทธิผลตีค่าเป็นอย่างไร
	สอบภาษาอังกฤษได้เกรด 4 คือต้องวัดผลก่อน ว่าสอบได้คะแนนเท่าไร จากนั้นค่อยนำมาประเมินผลว่าระดับคะแนนเท่านั้น คือ เกรด 4
	การวิ่งก็เหมือนกัน ต้องมีเกณฑ์ก่อนว่า วิ่งได้เวลาเท่านั้น เท่านี้ ถือว่าดี ดีมาก หรือไม่ผ่าน
	เรียกว่าการประเมินผล ก็คือ ต้องวัดค่ามาก่อนว่าวิ่งได้เท่าไร จึงจะบอกได้แบบนี้คือ ดีมาก
	การนำเสนอโครงการ ต้องมีการวัดให้คะแนนว่าได้คะแนนเท่าไร จากนั้นเอาคะแนนนั้นมา
	ตัดสินคุณค่าว่า ระดับเท่านั้นเรียกว่า ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน ซึ่งเรียกว่าการประเมินผล นั่นเอง
	15.  ข้อใดสอดคล้องกับทฤษฎีจิตวิทยาเรื่องลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์
	ก.   มนุษย์ไม่ได้มีความต้องการใดๆ ทุกอย่างเป็นเพียงสัญชาติญาณ
	ข.   มนุษย์มีความต้องการทีละขั้น ต้องการไปเรื่อยๆเมื่อได้ขั้นหนึ่งแล้ว จะอยากได้อีกขั้น
	ค.   มนุษย์ต้องการความสำเร็จและการยอมรับในสังคม เป็นความต้องการพื้นฐานขั้นแรก
	ง.   มนุษย์จะมีความต้องการสิ่งใดๆเมื่อรู้สึกว่าขาดสิ่งนั้น และจะขวนขวายหาทางให้ได้มา
	16.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานจุดเน้นของนักเรียน ป.1 – ป.6 คือข้อใด
	ก.  ความสามารถในการประยุกต์พื้นฐานความรู้สู่การใช้ในชีวิตจริง
	ข.  ความสามารถในการค้นพบตัวเอง เรียนรู้ในสิ่งที่สนใจและชื่นชอบ
	ค.  ความรู้และทักษะพื้นฐานในด้านต่างๆเตรียมพร้อมสู่การเรียนระดับต่อไป
	ง.   ความสนใจในสิ่งทีเรียนเพื่อนำไปสู่การเลือกอาชีพที่เหมาะสมได้ในอนาคต
	เฉลย  15.  ข      16.  ค
	17.   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องนำไปใช้จัดการเรียนการสอนระดับใด
	ก.  ระดับประถมศึกษา    ข.  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
	ค.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
	18.  ข้อใดสอดคล้องกับการสอนแบบ CIPPA MODEL
	ก.  สอนแบบให้ครูนำเสนอผลงานที่ดีที่สุด       ข.  สอนโดยนักเรียนเป็นผู้รับฟัง
	ค.  สอนจากหลักการใหญ่ไปหาตัวอย่างย่อย       ง.  สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
	19.   การวิจัยเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน ม.ปลาย ด้วยชุดจำลองการฝึกบุคลิกภาพ
	ข้อใดคือตัวแปรต้นของการวิจัยนี้
	ก.  บุคลิกภาพของนักเรียน       ข.  ผลสัมฤทธิ์ด้านบุคลิกภาพที่ดีขึ้น
	ค.  ชุดจำลองการฝึกบุคลิกภาพ      ง.  การพัฒนาบุคลิกภาพ
	20.   จากข้อ 19  ตัวแปรตามของการวิจัยคือข้อใด
	ก.  นักเรียนชั้น ม.ปลาย       ข.  บุคลิกภาพของนักเรียน ม.ปลาย
	ค.  ชุดจำลองการฝึกบุคลิกภาพ      ง.  การพัฒนาบุคลิกภาพ
	เฉลย ข้อ   17.   ง     18.  ง      19.  ค     20.  ข
	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
	ทั้งนี้ ไฟล์ชุดแนวข้อสอบแจกฟรี นี้ เราหวังใจว่า คงจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้อ่านที่เตรียมสอบได้ตามสมควร ในแนวทางเพื่อประยุกต์ใช้สำหรับเตรียมสอบต่อไป ผู้ใดสนใจคลังข้อสอบทั้งหมดที่
	เราพัฒนา วิจัย และจำหน่ายช่วยเหลือให้คนสอบได้มาแล้วรุ่นต่อรุ่น  มีวิธีเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ คือชำระเงินเข้าใช้นวัตกรรมติวออนไลน์กับเรามีชุดข้อสอบ พร้อมแนวทางที่เป็นประโยชน์เช่นนี้หรือซื้อหนังสือของเราไปอ่าน ก็มีแนวทางข้อสอบ และเนื้อหาดีๆลักษณะนี้ ช...
	ทั้งนี้สิ่งที่เราถ่ายทอดออกมาจากความจริงใจและหวัง
	ว่าจะช่วยเหลือนำทางทุกท่านได้จริงๆ บนพื้นฐานของ
	การทำงานจริง ไม่ใช่การพยายามสร้างกระแสการขาย
	เพื่อให้เกิดการตลาด นั่นไม่ใช่แนวทางของเรา ไม่ใช่จ๊ะ
	แนวทางของเราคือ ทำงาน ปล่อยผลงานที่ดีที่สุด แล้ว
	ให้ผู้สนใจจะใช้งานได้มีโอกาสพิจารณาพร้อมชำระเงิน
	เพื่อซื้อผลงานหรือชำระเงินเข้าติวต่างๆตามที่เห็นควร
	หนังสือเล่มนี้มีชุดข้อสอบดีๆอยู่
	ตัวอย่างคลังข้อสอบวิชาความรอบรู้พร้อมเฉลย  (วิชานี้กว้างมากๆ ออกอะไรได้หมด)
	ข้อสอบลักษณะนี้จะเป็นความรู้ที่กว้างมากครอบคลมุแทบทุกเรื่องในประเทศและ
	เรื่องสําคัญของประเทศเพื่อนบ้าน กับสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนเรื่องสำคัญของโลก
	วิธีการจะทําให้เก็บคะแนนส่วนนี้ได้ดี คือต้องอ่านบ่อยๆ สะสมความรู้ หมั่นฝึกฝน จนเรา
	เป็นคนมีความรอบรู้ในด้านต่างๆพอสมควร จึงจะทําคะแนนได้น่าพอใจหรือทํา ได้ดี และ
	นั่นก็เป็นเหตุผลที่เขาใช้เรียกข้อสอบภาคนี้ให้ชื่อวิชาความรอบรู้ทั่วไป นั่นเอง
	ปัญหาที่ทําให้คนไทยส่วนใหญ่ซึ่งเป็นวัยที่กําลังเตรียมรับราชการจะทําไม่ได้ คือ ข้อคําถามที่เขาจะถาม มักเป็นเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง หรือเรื่องอะไรที่เป็น สาระแก่นสาร วิชาการ จริงจัง อันเป็นเรื่องที่ธรรมชาติของคนไทยส่วนใหญ่หรือมนษุย์ ทั่วไ...
	ข้อสอบความรอบรู้ลักษณะนี้ ไม่จำเป็นต้องเฉลยละเอียด หรือวิเคราะห์แนวทางให้ดู
	เพราะไม่ต้องใช้องค์ความรู้ แค่พยายามอ่านว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในสังคมโลก อ่านและ
	จดจำไป ทบทวนไป การอธิบายความในละข้อ บางทีไม่คุ้มประโยชน์กับเวลาที่เสียไป
	ในการทำความเข้าใจกับเพียงหนึ่งข้อ หนึ่งเรื่องความรอบรู้ ซึ่งเขาออกอะไรก็ได้หมด
	ดังนั้น จึงเชิญชวนมาฝึกฝนเพิ่มประสบการณ์และสะสมองค์ความรู้
	สําหรับเตรียมตัวสอบข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยด้วยกันได้นะครับ
	1. ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคือใคร
	ก.  นายพรเพชร  วิชิตชลชัย   ข.   นายทินะพันธ์  นาคะตะ
	ค.   นายมีชัย  ฤชุพันธ์    ง.   นายวิษณุ   เครืองาม
	2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เป็นฉบับที่เท่าไรของประเทศไทย
	ก.  ฉบับที่ 18         ข.  ฉบับที่  19         ค.  ฉบับที่   20        ง.  ฉบับที่  21
	3. รถไฟความเร็วสูงสายใดที่มีการใช้กฎหมายมาตรา 44 เร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จ
	ก.  กรุงเทพฯ – หัวหิน   ข.   กรุงเทพฯ – โคราช
	ค.  กรุงเทพฯ – พิษณุโลก   ง.   กรุงเทพฯ – พัทยา
	4. ซิการะบาด หมายถึงมีถิ่นกำเนิด มาจากที่ใด
	ก.   แอฟริกา    ข.  อเมริกาใต้
	ค.   อเมริกาเหนือ    ง.  เอเชียกลาง
	5. รายได้หลักของประเทศไทยมาจาก
	ก.   ธุรกิจจากอุตสาหกรรมหนัก  ข.  ธุรกิจการท่องเที่ยว
	ค.   ธุรกิจจากอุตสาหกรรมเบา  ง.  ธุรกิจจากเกษตรกรรม
	6. คนไทยเสียชีวิตด้วยโรคใดมากที่สุด
	ก.   โรคเอดส์    ข.  โรคไข้มาลาเรีย
	ค.   โรคมะเร็ง    ง.  โรคไข้รากสาด
	7.  GEN Z คือกลุ่มคนใด
	ก.   อายุวัยรุ่น 13-18 ปี   ข.   กลุ่มนิสิต  นักศึกษา
	ค.   กลุ่มผู้อาวุโส    ง.   กลุ่มเด็กเล็กเริ่มเข้าเรียน
	8. ข้อใดคือเป้าหมายของการแก้ไขปัญหาเด็กประถม อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
	ก. ป.1  อ่านออกเขียนได้ ป.2 ขึ้นไปอ่านคล่อง เขียนคล่อง
	ข. ป.1 – ป.3 อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น
	ค. ป.1 – ป.3 อ่านออก เขียนได้ ป.4- ป.6 อ่านคล่องเขียนคล่อง
	ง. ป.1 – ป.6 อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น
	ระวังข้อสอบเกี่ยวกับจารีต  ขนบ  ธรรมเนียม  ประเพณี
	ข้อนี้ คนพลาดเอาง่ายๆ เพราะเห็นว่า งานศพ น่าจะแตกต่างจากข้ออื่นๆ เลยเลือก ค
	เพราะอันอื่นเป็นงานเชิงรื่นเริงกันหมด  มีแต่งานศพที่เศร้า หรือแนวโศก แต่จริงๆ ผิด
	เฉลยต้องตอบว่า  ก  ลอยกระทง เพราะเป็นประเพณี  แต่ที่เหลือทุกข้อเรียกว่า ขนบ
	ประเพณีมีออกสอบแน่นอนคือจะให้แยกแยะระหว่างความเป็นจารีต ขนบ ธรรมเนียม
	จารีต คือแนวประพฤติที่ปฏิบัติตามกันมาช้านาน ข้อสังเกต คือ ถ้าผิดจารีตนี่สังคมไทย
	จะรู้สึกรับไม่ได้ ต้องประณามหยามเหยียดหรือชนิดที่ว่าชั่วมากๆ ในสายตาของคนไทย
	ตัวอย่าง เช่น  ลูกอกตัญญู  ศิษย์ด่าครู  พี่น้องมีเพศสัมพันธ์กัน แบบนี้ คือ ผิดจารีต
	ธรรมเนียม จะเบาๆลงจากจารีต การผิดธรรมเนียม ก็แค่ว่า คนอาจจะว่าให้นิดๆหรือ
	เบะปากใส่หน่อยๆ หรือตำหนิให้บ้าง แต่ไม่ถึงกับชั่วช้ามาก ที่ว่าต้องประณามจริงจัง
	เช่น  การมาสาย (เป็นลักษณะการผิดธรรมเนียม)  หรือการเจอกันแล้วไม่ไหว้ทักทาย
	ผิดธรรมเนียมปฏิบัติ คนจะดูแคลนเอานิดๆ ไม่ชอบใจ แต่ไม่ถึงกับว่าต้องหยามเต็มๆ
	ส่วนขนบ ก็คือ แบบแผนแนวทางในการทำพิธี หรือทำกิจกรรมใดๆที่เป็นแพทเทิร์น
	หรือเป็นรูปแบบชัดเจน เป็นขั้นเป็นตอน (เป็นงานเป็นการ เป็นเรื่องเป็นราว ว่างั้น)
	เช่น  งานขึ้นบ้านใหม่  งานบวชนาค  งานแต่งงาน ฯลฯ
	25.  ข้อใดต่อไปนี้เป็นการผิดจารีต  (ข้อสอบจริง)
	ก.  ดุด่าพ่อแม่อย่างรุนแรง  ข.   ทำกริยาไม่สุภาพ เรอบนโต๊ะอาหาร
	ค.  ไม่เคารพกฎจราจร   ง.   ไม่มีใจบุญ ไม่เข้าวัดฟังธรรม
	เฉลยคำตอบ   1.  ข       2.  ค    3.  ข      4.  ก      5.  ข      6.  ค      7.  ก      8.  ก
	9.  ก     10.  ค   11.  ง     12.  ข   13.  ง      14.  ค    15.  ก    16.  ค
	17.  ก     18.  ง    19.  ข    20.  ก   21.  ก      22.  ค    23.  ก    25.  ก
	ไฟล์ชุดคลังข้อสอบแจกให้ฟรีนี้ ทางเราหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านได้ตามสมควร
	ทั้งนี้หากมีสิ่งใดผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยมา ณ ที่นี้   และสามารถแจ้งบอกกล่าวกันได้
	เพื่อจะให้มีการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับผู้อ่านอื่นๆอีกต่อไป
	หน้าถัดไปเป็นชุดนวัตกรรมที่อำนวยประโยชน์ในด้านคลังข้อมูลความรู้ผู้เตรียมสอบได้
	การทำชุดกิจกรรม แบบฝึกทบทวน หลังจากศึกษาฐานความรู้เนื้อหาใดๆมาแล้วก็ตาม
	จะช่วยทำให้ตรึงความรู้ได้ดีมากกว่าการแค่เปิดข้อสอบอ่านๆ ฝึกทำข้อสอบอย่างเดียว
	ชุดกิจกรรมทบทวนความรู้พื้นฐานหลักในการเตรียมสอบครูผู้ช่วย
	เลือกเติมอักษรให้ตรงกับแต่ละข้อ
	A.   นายกรัฐมนตรี         B.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ       C.   ผู้ทรงคุณวุฒิ
	D.   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ      E.  เลขาธิการสภาการศึกษา      F.  เลขานุการรัฐมนตรี
	G.   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง     H.   ศึกษาธิการจังหวัด     I   ผู้อำนวยการเขต
	J.    ผู้อำนวยการสถานศึกษา      K.    เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
	L.    ผู้ว่าราชการจังหวัด       M.   ศึกษานิเทศ       N.   เลขาธิการคุรุสภา
	………. 1.   ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวง
	ศึกษาธิการในภูมิภาค
	………. 2.   ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
	………. 3.   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
	………. 4.   ประธานคณะกรรมการสภาการศึกษา
	………. 5.   ประธาน ก.ค.ศ.
	………. 6.   ประธานคณะกรรมการคุรุสภา
	………. 7.   ประธานซุปเปอร์บอร์ดการศึกษา
	……….. 8.   ประธาน กศจ
	………. 9.   ผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานรัฐมนตรี
	………. 10.  ผู้มีอำนาจแต่งตั้งครูผู้ช่วยในเขตจังหวัดนั้นๆ
	………. 11.   ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ตำแหน่งสูงที่สุด
	………. 12.   เสมา 1
	………. 13.   เสมา 2
	เฉลยคำตอบ    1    2    3     4     5     6     7      8     9   10     11    12   13
	B    C    C     B    B     B      A     L     F    H      D      B    G
	กากบาทหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง
	……..  1.   จรรยาบรรณวิชาชีพครูเกี่ยวข้องกับ ก.ค.ศ.
	……..  2.   ศึกษานิเทศน์เป็นบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
	……..  3.   คนที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มาทำการสอนมีโทษปรับแค่ 10,000 บาท
	……..  4.   วิชาชาชีพครูเป็นวิชาชีพควบคุมโดยองค์การวิชาชีพครู คือ สภาการศึกษา
	……..  5.   การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ เป็นจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
	……..  6.   ชักชวนลูกศิษย์เสพยาเสพติด เป็นการผิดจรรยาบรรณต่อตนเอง
	……..  7.   ผิดจรรยาบรรณครูอย่างร้ายแรงจะโดนโทษปลดออก หรือไล่ออก
	……..  8.   จรรยาบรรณวิชาชีพมี  5  ด้าน  9  ข้อ
	……..  9.   จรรยาบรรณวิชาชีพครู คือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน
	เฉลยเฉพาะข้อที่ผิด
	1.  เกี่ยวกับคุรุสภา  3.   ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกิน 2 ปี
	4.   คุรุสภา   6.   ผิดต่อผู้รับบริการ
	7.   จรรยาบรรณครูไม่เกี่ยวกับโทษทางวินัย (คนละเรื่องเลย)  ถ้าผิดจรรยาบรรณร้ายแรง
	จะถูกพักใช้ใบอนุญาต หรือ เพิกถอนใบอนุญาต       9.  เป็นมาตรฐานการปฏิบัติตน
	โยงเส้นจับคู่ สถานโทษความผิด กับ กรณีต่างๆ
	ภาคทัณฑ์                                  1.   ผอ.โรงเรียนตบหัวนักเรียนอย่างแรง 3 ที
	ถีบจนกระเด็นไปเกือบสองเมตรต่อหน้าเพื่อนๆ
	ที่กำลังเคารพธงชาติ เพราะเห็นว่านักเรียนคนนี้
	ตัดเงินเดือน                                     ก้าวร้าวใส่ตนเองและทำหน้าตายียวนกวนใจ
	2.   เมาสุรา โหวกเหวก โวยวายที่ตลาดในตอนค่ำ
	ลดเงินเดือน
	3.   รอง ผอ ยักยักเงินโครงการพัฒนาโรงเรียนที่
	ตนเองรับผิดชอบกิจกรรมอยู่
	ปลดออก
	4.   คัดลอกผลงานวิชาการเพื่อนเพื่อทำวิทยฐานะ
	ไล่ออก
	เติมข้อความในส่วนที่หายไป
	1.  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคนปัจจุบัน คือ  …………………………….
	และท่านจะเป็น …………………………….  ของข้าราชการใน สพฐ
	2.  ผู้มีอำนาจในการลงโทษวินัยอย่างร้ายแรงครูในโรงเรียนคือ ………………………………
	3.  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอยู่ในสังกัด  …………………………………..
	4.  โทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงที่หนักที่สุด คือ …………………………………..
	5.  การประเมินผ่านครูผู้ช่วยต้องมีการประเมิน  ………………………… ครั้ง
	6.  ตามเกณฑ์การประเมินวิทยฐานใหม่ ข้าราชการที่จะมีโอกาสได้วิทยฐานะแรกสุดเมื่อ
	รับราชการมาแล้วอย่างน้อย ……………. ปี เพื่อจะได้ดำรงตำแหน่ง ครูชำนาญการ
	7.  การขาดราชการติดต่อกันเกินกว่า ……………………… วันโดยไม่มีเหตุผลอันควรถือว่า
	ผิดวินัยอย่างร้ายแรง
	8.  เลขาธิการสภาการศึกษา คนปัจจุบัน ชื่อ  ………………………………………….
	9.  หน้าที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายนอกเป็นภาระงานของ ………………………..
	เฉลย  :  โยงเส้นจับคู่ สถานโทษความผิด กับ กรณีต่างๆ
	1.   ผอ.โรงเรียนตบหัวนักเรียน   ปลดออก               2.   เมาสุรา โวยวาย  ตัดเงินเดือน
	3.   รอง ผอ ยักยักเงิน   ไล่ออกสถานเดียว (ทุจริต)     4.   คัดลอกผลงาน   ไล่ออก
	เฉลย  :  เติมคำ
	1.    ดร.บุญรักษ์   ยอดเพชร    /   ผู้บังคับบัญชา
	2.     ศึกษาธิการจังหวัด                         3.      สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
	4.     ลดเงินเดือน                                 5.      8   ครั้ง
	6.     7  ปี  ( 2 ครูผู้ช่วย  + 5  ครู )           7.      15
	8.    ดร.ชัยพฤกษ์   เสรีรักษ์       9.      สมศ
	เนื้อหาไฟล์เอกสาร ฟรี  จำนวน  20 หน้าที่ท่านได้อ่านไปนี้  เป็นตัวอย่าง ฟรีๆ ที่เป็นประโยชน์
	และเป็นแนวทางอีกส่วนหนึ่งที่เราลงไว้ในนวัตกรรมติวออนไลน์กับเรา  โดยจะมีเนื้อหาลักษณะ
	ดังกล่าวคือ ชุดคลังข้อสอบและแบบฝึกทบทวนความรู้ ลงให้ทุกๆ วันจันทร์ สัปดาห์ เว้นสัปดาห์
	ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ  เริ่มวันจันทร์แรก คือ จันทร์ที่ 20 พ.ย.  ไปจนหมดเขตการสอบช่วงปี  2561
	นวัตกรรมติวออนไลน์ เราใคร่ๆขอแนะนำรายละเอียด  ดังนี้
	ราคา 9,000 บาท (พร้อมแถมหนังสือ 3 เล่ม) และช่วงแรกๆ
	ของการเปิดตัวนวัตกรรม จะมีส่วนลดให้อยู่ที่ราวๆ พันต้นๆ
	บางคนใช้เงินแค่ 900 – 1,000 บาท ในช่วงโปรโมชั่น เท่านั้น
	แต่หากไม่ขอรับหนังสือ (แค่ขอเข้าใช้นวัตกรรม) ก็จะมีราคาที่
	ประหยัดกว่านั้นอีก บางคนใช้เงินแค่ 200 – 300 บาทเริ่มต้น
	ในช่วงที่แนะนำให้เข้ากลุ่มติวเดือนตุลาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น
	ราคาจะขยับเข้าใกล้ราคาจริงๆ ตามระยะเวลาที่ผ่านพ้นเรื่อยๆ
	ราคาจริง  9,000  บาท ได้ครบเซ็ท  ไม่เอาหนังสือ 8,250 บาท
	ระบบการจ่ายแบบนี้ เราใช้ระบบเดียวกันกับสายการบินที่มีการจ่ายตั๋วเดินทาง เพราะผู้บริหารนวัตกรรมของเราเคยทำงานกับสายการบินอันดับ 1 ของโลก เห็นว่ารูปแบบนี้ เป็นทางเลือกที่ดี
	ของผู้รับบริการ คือ สามารถเลือกจ่ายราคาประหยัดได้ โดยชำระก่อนเดินทางวันบิน เช่น บินใน
	วันที่ 20 หากชำระราววันที่ 1 – 2 – 3 ราคาจะประหยัดมาก ถ้ายิ่งใกล้ๆเท่าไร ราคาจะขยับไป
	ใครไม่ติดใจเรื่องค่าใช้จ่าย ก็สามารถรอไปชำระวันใกล้ๆบินก็ได้ ใครอยากประหยัด ก็ซื้อตั๋วก่อน
	ช่วงต้นเดือน พ.ย. 60  ราคาขายนวัตกรรมจะอยู่ที่ราวๆ  พันต้นๆ (ไม่เกินพันห้า) /  ไม่เกินพัน
	ราคาด้านหน้า คือ ราคาพร้อมหนังสือ  / ราคาด้านหลังคือราคา ไม่ขอรับหนังสือ แค่ขอเข้าใช้
	กลางเดือน พ.ย. ประมาณ พันห้า พันหก /  ไม่เกินแปด เก้า ร้อยบาท
	ปลายๆ เดือน พ.ย.  ประมาณเกือบๆสองพัน /  พันต้นๆ พันสอง โดยประมาณ
	ราคาตามโปรโมชั่น ถึงเราจะแจ้งให้ทราบ  มีนาคม 2560  ก็คือ  9,000 / 8,250 บาท
	ผู้ใดสะดวกเข้าร่วมใช้งานติวออนไลน์ของเรา ระยะเวลาใด ก็เห็นตามสมควร
	ติดต่อทางเฟสบุ๊ค เจ้าหน้าที่หรือฝ่ายขายนวัตกรรมของเราได้เลย มีเฟสอยู่จ๊ะ
	ผู้ใดไม่สะดวก ไม่สามารถเข้าร่วมกันได้ ก็เป็นสิทธิ สามารถโหลดเอกสาร ฟรีๆ
	หรือดูคลิปติว ฟรี ของเราบางส่วนที่เผยแพร่ ฟรี ได้ ก็เป็นประโยชน์ได้อยู่บ้าง
	แนะนำเกี่ยวกับนวัตกรรม ที่ราคา  9,000  บาท /  8,250  บาท นี้
	คุณรู้หรือไม่ว่า  ผู้บริหารนวัตกรรมของเรา คือคนแรกที่นำนวัตกรรมติวออนไลน์
	เข้ามาใช้ในระบบการติวสอบ “ครูผู้ช่วย” ครั้งแรกของประเทศไทย  ใช่ คุณไม่รู้สิ
	คงไม่ต่างจากที่ก่อนหน้านี้ คุณไม่รู้ว่า “มีเว็บไซต์ดีๆของเราแบบนี้อยู่ด้วยเหรอนี่”
	ในปี  2551  ทางเราพัฒนานวัตกรรมติวออนไลน์ภาษาอังกฤษโทอิค และอื่นๆ มาใช้งานและ
	มีการตอบรับอย่างดี ช่วยผู้คนได้มากมาย  โดยเราทำงานด้านการสอบข้าราชการ วิจัยงานมา
	นานแล้ว ตั้งแต่ปี 2547 – 48 ที่เราทำการติวสอบครูผู้ช่วยมา ต่อเนื่องเรื่อยๆ โดยในช่วงราวๆ
	ปี 2557 – 58 – 59  ช่วงนั้น ระบบเฟสบุ๊ค ยังไม่มีแบบกลุ่ม หรือแบบไลฟ์สดใดๆ และในช่วง
	ดังกล่าว ค่ายสำนักติวต่างๆ ในวิธีการขายหนังสือ คู่กับขายซีดี ราคาประมาณสองพันกว่าบาท
	เราได้วิเคราะห์แนวทางพบว่า “ยังไม่มีระบบออนไลน์ในวงการนี้นี่นา”
	หากเราสร้างระบบนี้ขึ้นมา จะมีโอกาสช่วยคนอีกมากมายได้ติวกับเรา
	เพราะเราเองไม่ได้ไปเปิดติวครบทุกจังหวัด หลายคนก็ไม่สะดวกจะมา
	ติวกันสดๆจริงๆ ตามโรงแรม จึงได้ประยุกต์นวัตกรรมติวออนไลน์จาก
	ติวภาษาอังกฤษ มาสู่ การติวครูผู้ช่วย ในปี 2558  ณ ตอนนั้น ไม่มีทีม
	สำนักติวไหนเลยที่ทำลักษณะนี้ มีแต่โฆษณาขายหนังสือ และซีดีติวกัน
	เมื่อเราเริ่มเผยแพร่นวัตกรรมออนไลน์ออกไป ทำให้สำนักติวหลายค่าย เห็นแนวทางทำเงิน
	จึงได้ประยุกต์ ลอกเลียนแบบวิธีติวแบบออนไลน์ของเราไปใช้บ้าง ตามที่ทุกท่านเห็นตอนนี้
	- สะดวก  ใช้งานง่าย  คลิปวิดีโอติวดี  เอกสารดาวน์โหลด อ่านง่าย ประทับใจ
	- ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติวตามที่ต่างๆ ประหยัดเวลาที่ต้องไปติว
	- ขีดความสามารถในการอัพเดตข้อมูล (อันนี้สำคัญมากๆ)
	การอ่านหนังสือ หรือซื้อหนังสือ ซื้อซีดีไปแล้ว ไม่สามารถอัพอะไรเพิ่มเติมได้เลย
	ซื้อแล้วซื้อเลย เป็นแบบนั้นตลอดกาล แต่ประเด็นการสอบยุคใหม่ ข้อมูลต้องไล่ๆ
	อัพเดตตลอดเวลาทุกๆ 2 – 3 อาทิตย์ จะมีข้อมูลใหม่ๆเปลี่ยนแปลง และติดตาม
	สถานการณ์ข่าวสารต่างๆ นวัตกรรม เป็นเพียงตัวเดียวที่จะสามารถจัดการข้อมูล
	ลักษณะนี้ได้ คือถึงเวลาก็อัพเดตลงให้ดู ต่อเนื่องไปทุกๆ สองอาทิตย์ ท่านจะไม่ได้
	ตกข้อมูล หรือพลาดข้อมูลใดๆ เพียงแค่ค่อยๆเปิดดู ก็จะเห็นช่วงเวลาสถานการณ์
	ในนวัตกรรมจะประกอบด้วยคลิปวิดีโอการติว  ซึ่งคุณได้เห็นตัวอย่างคลิปติวของเราหลาย
	คลิปแล้ว ไม่ตำกว่า 5 – 6 คลิปติว คงพอทราบได้ว่า ประโยชน์ลักษณะใด พึงพอใจได้ไหม
	แถบสีเหล่านี้ คือ แถบคลิปวิดีโอ ที่จะสามารถคลิกเข้าไปดู ไปชมได้ แถบสีฟ้า  ชมพู  น้ำเงิน
	ส่วนแถบอื่นๆ สีส้ม สีอื่นๆ ก็จะเป็นแถบซึ่งคลิกไปแล้ว เพื่ออ่านเอกสาร หรือแนวข้อสอบต่างๆ
	ดูวิดีโอด้วย ดาวน์โหลดเอกสารไปอ่านด้วย  จะช่วยส่วนความรู้ ได้ชัดเจนมากๆ สอบได้ดีจริง
	ถือเป็นทางเลือกของการเตรียมตัวสอบ
	ซึ่งนวัตกรรมตัวนี้ช่วยให้คนสอบได้แล้ว
	นับไม่ถ้วนช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะ
	กลุ่มงานไฟล์เอกสารข้อสอบ และคลังชุด       สอบติดรับราชการกันไปแล้ว
	ที่อัพเดตข้อมูลเป็นระยะๆ ไฟล์ตัวนั้นคือ
	หมัดเด็ด เพราะมีข้อสอบตรงๆ เน้นๆเลย
	แถมยังเป็นกระแสข้อสอบที่ทันยุคสมัยอีก
	ไม่ได้เป็นข้อสอบเก่า หรือของล้าหลังขาย
	มูลค่านวัตกรรมตัวนี้พิสูจน์แล้ว
	จากหลายคนที่เคยติวไปคอร์ส
	แบบยาวๆมาจากสำนักต่างๆที่
	หมดไปเป็นหมื่นๆโดยพวกเขา
	ได้มาติวออนไลน์นี้ภายหลังต่าง
	กล่าวกันว่า เข้ากับเรานี้คุ้มกว่า
	ประทับใจได้ความรู้ดีกว่าเยอะ
	ข้อใดไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษา
	ก.  ผู้สอน          ข.   ผู้ปกครอง
	ค.  ผู้อำนวยการสถานศึกษา        ง.   ศึกษานิเทศ
	ข้อนี้ต้องใช้ความรู้ ความเข้าใจกฎหมายรวม 3 ฉบับเป็นอย่างน้อย
	และใช้พื้นฐานความรู้ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการอื่นร่วมด้วย
	ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคลากรทางการศึกษา
	เช่นข้อสอบถามว่า
	ข้อใดต่อไปนี้เป็นการประพฤติชั่วของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	ก.  ครูล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน        ข.  ครูเมาสุราอาละวาด
	ค.  ครูหารายได้พิเศษด้วยการเต้นโคโยตี้     ง.  ถูกทุกข้อ
	มองปราดเดียวรู้เลยว่า ข้อสอบข้อนี้ วางกับดักชัดๆ ให้คนมีความรู้ในระดับที่พอมีบ้างนิดหน่อย ไปตอบ ง แต่ความจริงกฎหมายของข้าราชการมาตราต่างๆ ได้แยกชัดเจนเกี่ยวกับการประพฤติชั่ว ออกจากพฤติการณ์ที่ได้ชื่อว่า การประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  ข้อ ก ค ถือเป็นการกร...
	ข้อ ข เป็นการประพฤติชั่วของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ข้อสอบนี้เคยออกในช่วงปี 2550 – 2552  ตอนนั้นมีการเฉลยข้อสอบแล้วด้วย
	ตอบข้อ ข แต่พักหลังๆมากลุ่มติวเตอร์ใหม่ที่เพิ่งเปิดเพจหรือสร้างกลุ่มติวช่วงปี 2555 เป็นต้นมา ก็พากันเปิดหนังสือ เปิดข้อความ แล้วตีความเฉลยแชร์ไปต่างๆนาๆ นั่นเอง
	อย่างไรก็ดี หากพบข้อสงสัยประการใด กรุณาถามทางเพจเราก่อนเพื่อได้ข้อมูลหากยังเคลือบแคลงในคำตอบ จึงค่อยไปถามเพจอื่นๆต่อไปตามที่เห็นสมควร และหาก
	มีข้อผิดพลาดใดๆก็แนะนำได้ ทุกการอธิบายเพื่อหวังให้ทุกท่านได้ข้อมูล บนพื้นฐานของ
	ข้อเท็จจริงเอาไว้เตรียมสอบเพื่อประโยชน์ต่อตัวทุกท่านเอง อย่าแขวนชีวิตไว้กับติวเตอร์
	ก.    ข.     ค.    ง.
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	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)
	ทำไมจึงวงแตก
	เพราะว่าเรื่องใหญ่มาก
	การใช้คำสั่งโดย ม.44  สองฉบับดังกล่าวมานี้
	เปลี่ยนแปลง  กระแส
	อำนาจ  หน้าที่ต่างๆ
	ยุบ ยกเลิก หรือเพิ่มโครงสร้างใดๆ ซึ่งจะปรากฏผังบริหารใหม่
	***  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

	ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคลากรทางการศึกษา
	ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระดับและการศึกษาตามอัธยาศัย

	-----------------------------------------------------------
	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
	แนวข้อสอบครูผู้ช่วยแจกฟรี
	สวัสดีผู้อ่านทุกท่านที่มีโอกาสได้มาอ่านไฟล์แจกฟรีนี้   นี่เป็นตัวอย่างชุดข้อสอบข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยสถาบันส่งเสริมศักยภาพอุดมศึกษาและข้าราชการไทยได้ทำงานด้านการเตรียมสอบข้าราชการมานานหลายปี ตั้งแต่ยุคการสอบครูผู้ช่วยครั้งแรกใน
	ปี 2548  ต่อเนื่องเรื่อยมา และวิจัยพัฒนางานด้านการจัดสอบของประเทศไทยโดยนักวิจัย
	ทางการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมดีเด่น ช่วยให้คนสอบข้าราชการได้มาแล้วมากมาย
	สถาบันส่งเสริมศักยภาพอุดมศึกษาและข้าราชการไทย จดทะเบียนพาณิชย์อย่างถูกต้อง
	ภายใต้ชื่อ “ส่งเสริมธุรกิจการศึกษา” เป็นหน่วยงานที่พัฒนาผลงานด้านธุรกิจการศึกษา
	พัฒนาความรู้ จำหน่ายสื่อการสอนต่างๆ รวมถึงหนังสือ ตำรา วิชาการเตรียมสอบใดๆ
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