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  สวัสดีทุกทานท่ีไดเขามาใชนวัตกรรมติวออนไลนกับทางเรา ไฟลอานนี้เปนไฟลแรกสุด

ของชุดขอสอบอัพเดต ตามระยะเวลา  คือยังไง ก็คือ การสอบขาราชการ ตําแหนงครูผูชวยในป 

2561 มีการใชหลักเกณฑการสอบแบบเดิม รูปแบบการสอบจึงเปน   ภาค ก  ภาค  ข   ภาค ค  

ตามระบบการสอบครูผูชวยในแบบปกติ 

 

  รูปแบบการสอบลักษณะนี้ ความสําคัญจะอยูท่ีภาค ก และ ภาค ข  

  โดยภาค ข จะมีน้ําหนักคะแนนสองสวน เรียกวา วิชาเฉพาะตําแหนง 

  ประกอบดวย  วิชาการศึกษา และ วิชาเอกของแตละสาขา 

  

  ในภาค ก จะมีน้ําหนักคะแนนถัวๆเฉล่ียกันไปในหลายสวน อันไดแก 

  ความรู ความเขาใจในกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  เร่ืองวิชาชีพทางการศึกษา 

  วิชาความรอบรู ชาวสารตางๆ รวมไปถึงความสามารถท่ัวไปของบุคคล 

  อันไดแก เร่ืองทักษะดานการคิด การคํานวณ  ภาษาไทย และ อังกฤษ 

 

 

        การสอบขาราชการใหไดนั้น ตองขึ้นอยูกับวาสนาและความตั้งใจของผูสอบเองวาขยัน 

มากนอยเพียงไร เพราะไมเชนนั้นแลว คนทุกคนท่ีสอบคงติดกันหมด ตัวเลือกท่ีจะบรรจุไดใน 

รอบแรกๆ มีแคราวสองสามพันคนจากคนท่ีสอบสองแสนกวาคน รวมรอบหลังๆ ท่ีเรียกบัญชี 

ขึ้นรับราชการปหนึ่งไมเกินหมื่นคนท่ัวประเทศไทย  

  

 เร่ืองท่ีสามารถพิสูจนได หรือบงชี้ไดคือ ถาผูสอนทานใดขยัน ตั้งใจอานหนังสือ 

และมีขอมูลเตรียมสอบท่ีดี ชัดเจน ก็มีโอกาสท่ีจะทําใหเราสอบติดหรือขึ้นบัญชีไดจริง 

ในทางกลับกัน ถาเราไมอานหนังสือ ไมเตรียมตัวหรือมีขอมูลท่ีไมถูกตองอยางชัดเจน 

เราก็จะมีโอกาสในการสอบไดนอยลงไปดวย  จึงควรรูวิธีเตรียมตัวสอบท่ีเหมาะสม 

 

 การสอบในรูปแบบนี้ วิชาท่ีเปนน้ําหนักคะแนนเยอะ จะไมใชกลุมความสามารถท่ัวไป 

เชน คณิต ไทย อังกฤษ สามตัวนี้รวมกันแคไมถึง 10 % ของภาค ก  แตน้ําหนักคะแนนจะไป 

อยูในสวนของความรอบรู ขาวสาร เหตุการณตางๆ ระเบียบ แบบแผนทางราชการ ตลอดจน 

ทฤษฏีดานวิชาชีพ มาตรฐานวิชาชีพ ของทางสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา นั่นเอง 
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 วิชาความสามารถท่ัวไป เปนวิชาความสามารถเฉพาะบุคคล หรือระดับไอคิวของมนุษยแต

ละคน ทักษะดานการคิด คณิต คํานวณ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เปนทักษะเฉพาะตัว การติวสอบ 

หรือเรงติวไมสามารถชวยเนรมิตใหคุณเกิดประสิทธิภาพไดชัดเจน เร็ว  เพราะไมง้ันปานนี้คนคงแค 

เสียเงินไปติว แลวก็พูดภาษาอังกฤษกันคลองปรอ ท่ัวประเทศ หรือคิดคณิตเกงไดหมดแลวละเนาะ 

เชาเรียกวา “ความสามารถท่ัวไป”  ซึ่งตัวนี้ มีคะแนนคิดเปนน้ําหนักนอยมากๆในการสอบแบบนี้ 

 

 

 ¤Ðá¹¹·Õè¤Ø³¤ÇÃ¨ÐÂ¡ÃÐ´ÑºáÅÐ·íÒä´Œ¨ÃÔ§æ ¤×Í ¤ÇÒÁÃÙŒã¹´ŒÒ¹¢‹ÒÇÊÒÃ àËµØ¡ÒÃ³� 
 ¹âÂºÒÂ áººá¼¹ ¡®ËÁÒÂ ÃÐàºÕÂº ¤íÒÊÑè§ÃÒª¡ÒÃ áÅÐ ·ÄÉ¯ÕÁÒµÃ°Ò¹ÇÔªÒªÕ¾ 
 à¾ÃÒÐ¹éíÒË¹Ñ¡µÑÇ´Ñ§¡Å‹ÒÇ¹Õé ÃÇÁ¡Ñ¹¡Ç‹Ò 80 – 90 % ¢Í§ÀÒ¤ ¡  áÅÐ·ÕèÊíÒ¤ÑÞà»š¹ 
 ÃÒÂÇÔªÒ ËÃ×ÍÃÒÂà¹×éÍËÒ ·Õè¤¹·ÑèÇä»ÊÒÁÒÃ¶àÃÕÂ¹ÃÙŒä´Œ äÁ‹µŒÍ§ÍÒÈÑÂÃÐ´ÑºÊÁÍ§ËÃ×Í 
 ÃÐ´ÑºäÍ¤ÔÇ ã¤ÃÈÖ¡ÉÒ´Õ ¢ŒÍÁÙÅµÃ§»ÃÐà´ç¹ ¡ç·íÒä´Œ´Õ ã¤ÃÃÙŒàÂÍÐ ¡çµÍºä´ŒàÂÍÐ ã¤Ã 
 ÊÍºáÅŒÇµÍº¤íÒ¶ÒÁã¹¢ŒÍÊÍºä´ŒÁÒ¡ÁÒÂ ¡çÁÕâÍ¡ÒÊÊÍºä´Œ «Öè§µ‹Ò§¨Ò¡·Ñ¡ÉÐ´ŒÒ¹ 
 ÀÒÉÒáÅÐ¡ÒÃ¤Ô´ ÁÑ¹¤Ô´äÁ‹ÍÍ¡ ¤Ô´ÍÂ‹Ò§äÃ ¡ç¹Ñè§·Ñé§ÇÑ¹¡ç¤Ô´äÁ‹ÍÍ¡ (¤³Ôµ) ¢³Ð·Õè 
 ¤¹·íÒä´Œ à¢ÒÁÍ§»ÃÒ´à´ÕÂÇ à¢Ò¡ç ¤Ô´ææ áÅŒÇä´Œ¤íÒµÍº ·íÒææáÅŒÇ¶Ù¡µŒÍ§·Ø¡¢ŒÍ 
 

 

  หัวใจท่ีเราชวยคนสอบไดตลอดมาทุกปอยางตอเนื่อง คือ ชุดนวัตกรรมการติวนี่เอง 

รวบรวมประเด็นขอสอบจริง ขอสอบท่ีมีโอกาสออก และองคความรูใชสอบ อัพเดตใหเปนระยะไว 

โหลดไปศึกษาอาน โดยเวนชวงเวลาประมาณ สองสัปดาหอัพเดตเพิ่มเติมให  คุณก็จะไมตกขอมูล

สําคัญและมีโอกาสไดทบทวนขอสอบ ไดเห็นขอสอบใหมๆและความทันสมัยของขอมูลท่ีจะใชสอบ 

รูปแบบวิธีการท่ีชวยใหคนสอบติดมาแลวมากมายนับไมถวน รุนตอรุน และเราหวังวาในรุนของปนี้ 

ก็จะมีสวนชวยใหคุณสอบได ติดไดเหมือนศิษยของเรา ผูใชงานของเราท่ีเคยประสบความสําเร็จมา 

 

 

  สามารถดาวนโหลดจากชุดนวัตกรรมการติวของเราไปศึกษาไดเลย 

  ซึ่งนี่เปนไฟลแรกสุดของชุดขอสอบอัพเดต ประจําวันท่ี 30 / 3/ 61 

 
 

 วันนี้เปนวันท่ีมีการประชุม เกี่ยวกับกําหนดการสอบของ ก.ค.ศ. ดวยนั่นเอง 
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 ÍÒà«ÕÂ¹ ËÃ×Í ÊÁÒ¤Á»ÃÐªÒªÒµÔáË‹§àÍàªÕÂµÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§ãµŒ (Association of  

South East Asian Nations)  »̃¨ Ø̈ºÑ¹ ÁÕ»ÃÐà·ÈÊÁÒªÔ¡ 10 »ÃÐà·È 
 

1. ÁÒàÅà«ÕÂ 
2. ¿�ÅÔ»»�¹Ê� 
3. ÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ 
4. ÊÔ§¤â»Ã� 
5. ä·Â 
6. ºÃÙä¹  7.  àÇÕÂ´¹ÒÁ 
8. ÅÒÇ  9.  ¾Á‹Ò    
10. ¡ÑÁ¾ÙªÒ (à»š¹»ÃÐà·È·Õèà¢ŒÒÃ‹ÇÁà»š¹ÅíÒ´ÑºÊØ´·ŒÒÂ ÇÑ¹·Õè 30 àÁ.Â.42) 

 
 

ÀÒ¤Õà¤Ã×Í¢‹ÒÂ¤Ù‹à¨Ã¨Ò ÃÇÁ 9 »ÃÐà·È 1 Í§¤�¡ÒÃÀÙÁÔÀÒ¤ ä´Œá¡‹ 
ÍÒà«ÕÂ¹ + 3 ä´Œá¡‹  Ṏ¹ à¡ÒËÅÕãµŒ  ÞÕè»Ø†¹ 
ÍÒà«ÕÂ¹ + 6  à¾ÔèÁ  ÍÍÊàµÃàÅÕÂ ¹ÔÇ«ÕáÅ¹´� áÅÐÍÔ¹à´ÕÂ 
ÍÒà«ÕÂ¹ + 8  à¾ÔèÁ  ÃÑÊà«ÕÂ ÊËÃÑ° 
¤Ù‹à¨ÃÒ¨Ã 9 »ÃÐà·È ä´Œá¡‹ ÍÒà«ÕÂ¹+8  á¤¹Ò´Ò áÅÐ ÊËÀÒ¾ÂØâÃ»  

 

àÊÒËÅÑ¡¢Í§ÍÒà«ÕÂ¹ÁÕ 3 àÊÒËÅÑ¡ ä´Œá¡‹ 
      1. »ÃÐªÒ¤Á¡ÒÃàÁ×Í§áÅÐ¤ÇÒÁÁÑè¹¤§ÍÒà«ÕÂ¹ (ASEAN Political and Security 
Community) 
      2. »ÃÐªÒ¤ÁàÈÃÉ°¡Ô¨ÍÒà«ÕÂ¹ (ASEAN Economic Community) 
      3. »ÃÐªÒ¤ÁÊÑ§¤ÁáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ (ASEAN Socio-Cultural Community) 
 
 
 
 

    àÊÒ¡ÒÃàÁ×Í§áÅÐ¤ÇÒÁÁÑè¹¤§          àÊÒàÈÃÉ°¡Ô¨        àÊÒÊÑ§¤ÁáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ  
 

¡ÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¨Ñ́ ÍÂÙ‹ã¹àÊÒÊÑ§¤ÁáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ 

ความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
 

5 ประเทศแรกเร่ิมกอตั้งอาเซียน 
โดยปฏิญญากรุงเทพ 8 สิงหาคม 2510 

 กําหนดเปดประชาคมอาเซียน 31 ธันวาคม 2558   

APSC AEC ASCC 
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¤íÒ¢ÇÑÞÍÒà«ÕÂ¹     One Vision, One Identity, One Community"   
ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹�à´ÕÂÇ  ÍÑµÅÑ¡É³�à´ÕÂÇ  »ÃÐªÒ¤Áà´ÕÂÇ 

 

à¾Å§»ÃÐ¨íÒÍÒà«ÕÂ¹ à¾Å§ The ASEAN WAY  
 

ÊÑÞÅÑ¡É³�ÍÒà«ÕÂ¹ 
“ÃÇ§¢ŒÒÇÊÕàËÅ×Í§10 µŒ¹ÁÑ´ÃÇÁ¡Ñ¹äÇŒ” ËÁÒÂ¶Ö§ »ÃÐà·Èã¹ÀÙÁÔÀÒ¤àÍàªÕÂµÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§ãµŒ
·Ñé§ 10 »ÃÐà·È ÃÇÁ¡Ñ¹à¾×èÍÁÔµÃÀÒ¾áÅÐ¤ÇÒÁà»š¹¹éíÒË¹Öè§ã¨à´ÕÂÇ¡Ñ¹ â´ÂÊÕ·Õè»ÃÒ¡¯ã¹
ÊÑÞÅÑ¡É³�¢Í§ÍÒà«ÕÂ¹ à»š¹ÊÕ·ÕèÊíÒ¤ÑÞ¢Í§¸§ªÒµÔ¢Í§áµ‹ÅÐ»ÃÐà·ÈÊÁÒªÔ¡ÍÒà«ÕÂ¹ 
 

ÊÕ¹éíÒà§Ô¹ ËÁÒÂ¶Ö§ ÊÑ¹µÔÀÒ¾áÅÐ¤ÇÒÁÁÑè¹¤§  
ÊÕá´§ ËÁÒÂ¶Ö§ ¤ÇÒÁ¡ÅŒÒËÒÞáÅÐ¤ÇÒÁ¡ŒÒÇË¹ŒÒ  
ÊÕ¢ÒÇ ËÁÒÂ¶Ö§ ¤ÇÒÁºÃÔÊØ· Ô̧ì  
ÊÕàËÅ×Í§ ËÁÒÂ¶Ö§ ¤ÇÒÁà¨ÃÔÞÃØ‹§àÃ×Í§ 

 
ÊíÒ¹Ñ¡àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃÍÒà«ÕÂ¹  
à»š¹ÈÙ¹Â�¡ÅÒ§ã¹¡ÒÃµÔ´µ‹ÍÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·ÈÊÁÒªÔ¡µÑé§ÍÂÙ‹ ¡ÃØ§¨Ò¡ÒÃ�µÒ ÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ  
 
àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃÍÒà«ÕÂ¹ (ASEAN Secretary-General)  
   àÅ¢Ò Ô̧¡ÒÃÍÒà«ÕÂ¹ä´ŒÃÑº¡ÒÃáµ‹§µÑé§¨Ò¡·Õè»ÃÐªØÁÊØ´ÂÍ´ÍÒà«ÕÂ¹ (ASEAN Summit) 
¨Ò¡¡ÒÃàÊ¹Íª×èÍ¢Í§»ÃÐà·È·ÕèÁÕÊÔ· Ô̧ã¹¡ÒÃàÊ¹Íª×èÍ¼ÙŒÊÁÑ¤ÃãªŒËÅÑ¡¡ÒÃàÇÕÂ¹µÒÁµÑÇÍÑ¡ÉÃ 
ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ¢Í§»ÃÐà·ÈÊÁÒªÔ¡ àÅ¢Ò Ô̧¡ÒÃÍÒà«ÕÂ¹¨Ð´íÒÃ§µíÒáË¹‹§ä´Œà¾ÕÂ§ 1 ÊÁÑÂ «Öè§ÁÕ
ÇÒÃÐ´íÒÃ§µíÒáË¹‹§ 5 »‚ áÅÐäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶µ‹ÍÍÒÂØä´Œ  ¼ÙŒ´íÒÃ§µíÒáË¹‹§¤¹¡‹Í¹¹Õé ¤×Í ¹ÒÂàÅÍ 
àÅ×Í§ ÁÔ¹Ë� ¨Ò¡»ÃÐà·ÈàÇÕÂ´¹ÒÁ (¾.È.2556-2560) à»š¹àÅ¢Ò Ô̧¡ÒÃÍÒà«ÕÂ¹µ‹Í¨Ò¡ ´Ã. 
ÊØÃÔ¹·Ã� ¾ÔÈÊØÇÃÃ³¢Í§»ÃÐà·Èä·Â (¾.È. 2551 - 2555) â´Âã¹»‚ 2561 àÃÔèÁÇÒÃÐãËÁ‹¢Í§
àÅ¢Ò Ô̧¡ÒÃÍÒà«ÕÂ¹¤¹·Õè 14 ¤×Í ¹ÒÂÅÔéÁ �̈Í¡ ÎÍÂ ªÒÇºÃÙä¹  
 
 
»ÃÐ¸Ò¹ÍÒà«ÕÂ¹ 
  à»š¹µíÒáË¹‹§ÊÙ§ÊØ´¢Í§ÍÒà«ÕÂ¹ ´íÒÃ§µíÒáË¹‹§ÇÒÃÐ 1 »‚ µíÒáË¹‹§»ÃÐ¸Ò¹ÍÒà«ÕÂ¹¨Ð
ËÁØ¹àÇÕÂ¹¡Ñ¹ã¹»ÃÐà·ÈÊÁÒªÔ¡µÒÁÅíÒ´ÑºµÑÇÍÑ¡ÉÃ »‚ 2561 »ÃÐ¸Ò¹ÍÒà«ÕÂ¹ ¤×Í ÊÔ§¤â»Ã� 
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ประธานอาเซียนป 2560 คือฟลิปปนส 
ประธานาธิบดีนายโรดริเกวด ดูแตรเต  
 

 

 
»ÃÐ¸Ò¹Ò Ô̧º´ÕÊÔ§¤â»Ã� ÎÒÅÕÁÐÎ� ÂÒ¡º 
à»š¹»ÃÐ¸Ò¹Ò Ô̧º´Õ¤¹·Õè 8 ¢Í§ÊÔ§¤â»Ã� 
áÅÐ·‹Ò¹à»š¹»ÃÐ¸Ò¹Ò Ô̧º´ÕËÞÔ§¤¹áÃ¡ 
à¾Ôè§´íÒÃ§µíÒáË¹‹§ã¹à´×Í¹¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 60 

     µ‹Í¨Ò¡Í´Õµ»ÃÐ¸Ò¹Ò Ô̧º´Õ ÅÕ à«ÕÂ¹ ÅØ§ 
   ประธานอาเซียนในป 2561 คือสิงคโปร 

 
 
  à¡Ãç´¢ŒÍÁÙÅ¤ÇÃÃÙŒ : ¨Ð¨Ñ´¡ÒÃ¡Ñº¢ŒÍÊÍº¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¤ÃÙ¹Ñé¹ºÒ§·ÕµŒÍ§·Ñ¹àËÅÕèÂÁ 
¢ŒÍÊÍº´ŒÇÂ¹Ð à¼ÅÍæ ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÍ¡ÊÍºà¢Ò¡çÃÙŒÇ‹Ò ¼ÙŒÊÍº¹‹Ò¨ÐàµÃÕÂÁµÑÇÁÒÅÐ àª‹¹ ¢ŒÍÁÙÅ 
»ÃÐ¸Ò¹ÍÒà«ÕÂ¹»‚ 2561 ¤×Í ÊÔ§¤â»Ã� ¶ÒÁáºº¹Õé¤¹¤§µÍºä´ŒÁÒ¡ÁÒÂ à¢ÒÍÒ¨àÅ‹¹àËÅÕèÂÁ 
¢ŒÍÊÍº¶ÒÁ â»̂Ðàª�Ð¢Öé¹ÁÒ »ÃÐ¸Ò¹ÍÒà«ÕÂ¹»‚ 2562 ¤×Í»ÃÐà·ÈäË¹ ËÅÒÂ¤¹¨Ð¾ÅÒ´ ÍÖé§ 
µÍº ä·Â … »ÃÐ¸Ò¹ÍÒà«ÕÂ¹ 2562 (àËµØ¼Å·ÕèÁÕâÍ¡ÒÊ¶ÒÁà¾ÃÒÐà¡ÕèÂÇ¡Ñº»ÃÐà·Èä·ÂàÃÒ) 
 
 
         Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍº´ŒÒ¹¡ÒÃÍÒà«ÕÂ¹  ( ¡ÃÁÍÒà«ÕÂ¹ ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµ‹Ò§»ÃÐà·È) 
 
 
 

   ¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊǾ ÂÍ´¼ÙŒ¹íÒÍÒà«ÕÂ¹  (ASEAN Summit)  à»š¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ»ÃÐ í̈Ò»‚·Õè Ñ̈´
¢Öé¹ ÀÒÂãµŒËÑÇ¢ŒÍ àÈÃÉ°¡Ô¨ ÊÑ§¤Á áÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ¢Í§»ÃÐà·ÈÊÁÒªÔ¡µ‹Ò§æ â´Â¨Ð Ñ̈´»ÃÐªØÁ
·Õè»ÃÐà·È«Öè§ä´ŒÃÑºË¹ŒÒ·Õèà»š¹»ÃÐ¸Ò¹ÍÒà«ÕÂ¹¹Ñè¹àÍ§ 
 
 

         à¢µ¡ÒÃ¤ŒÒàÊÃÕÍÒà«ÕÂ¹  (ASEAN Free Trade Area) ËÃ×Í ÍÒ¿µŒÒ (AFTA) à»š¹
¢ŒÍµ¡Å§·Ò§¡ÒÃ¤ŒÒ ÊíÒËÃÑºÊÔ¹¤ŒÒ·Õè¼ÅÔµÀÒÂã¹»ÃÐà·ÈÊÁÒªÔ¡ÍÒà«ÕÂ¹·Ñé§ËÁ´ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
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»¯ÔÞÞÒÍÒà«ÕÂ¹ (The ASEAN Declaration)   ÁÕÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤� 7 »ÃÐ¡ÒÃ ´Ñ§¹Õé 
1. Ê‹§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁà¨ÃÔÞàµÔºâµ·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ ¤ÇÒÁ¡ŒÒÇË¹ŒÒ·Ò§ÊÑ§¤ÁáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ 
2. Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÁÕàÊ¶ÕÂÃÀÒ¾ ÊÑ¹µÔÀÒ¾áÅÐ¤ÇÒÁÁÑè¹¤§¢Í§ÀÙÁÔÀÒ¤ 
3. Ê‹§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ ÊÑ§¤Á ÇÑ²¹¸ÃÃÁ ÇÔªÒ¡ÒÃ ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�  

áÅÐ´ŒÒ¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ 
4. Ê‹§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í«Öè§¡Ñ¹áÅÐ¡Ñ¹ã¹¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁáÅÐ¡ÒÃÇÔ Ñ̈Â 
5. Ê‹§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Íã¹´ŒÒ¹à¡ÉµÃ¡ÃÃÁáÅÐÍØµÊÒË¡ÃÃÁ ¡ÒÃ¤ŒÒ             

¡ÒÃ¤Á¹Ò¤Á ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ áÅÐ»ÃÑº»ÃØ§ÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃ´íÒÃ§ªÕÇÔµ 
6. Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÁÕËÅÑ¡ÊÙµÃ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒàÍàªÕÂµÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§ãµŒ 
7. Ê‹§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í¡ÑºÍ§¤�¡ÃÃÐ´ÑºÀÙÁÔÀÒ¤áÅÐÍ§¤�¡ÃÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È 

 
¢ŒÍÁÙÅàÈÃÉ°¡Ô̈ ÍÒà«ÕÂ¹ 

1. ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔ·ÕèÊíÒ¤ÑÞ   ¹éíÒÁÑ¹ ¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ »†ÒäÁŒ »ÃÐÁ§ 
2. ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ  ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê� ÊÔè§·Í ¾ÅÑ§§Ò¹ 
3. ÊÔ¹¤ŒÒÊ‹§ÍÍ¡  ¤×Í ¹éíÒÁÑ¹ ¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê� ÊÔè§·Í 
4. ÊÔ¹¤ŒÒ¹íÒà¢ŒÒ ¤×Í à¤Ã×èÍ§ Ñ̈¡Ã à¤ÁÕÀÑ³±� ¾ÅÑ§§Ò¹ 
5. µÅÒ´Ê‹§ÍÍ¡ÊíÒ¤ÑÞ ¤×Í ÞÕè»Ø†¹  Ṏ¹ ÊËÀÒ¾ÂØâÃ» ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò 
6. µÅÒ´¹íÒà¢ŒÒ·ÕèÊíÒ¤ÑÞ ¤×Í ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò ÊËÀÒ¾ÂØâÃ» ÞÕè»Ø†¹ Ṏ¹ 

 
  

 

ÍÒªÕ¾ËÅÑ¡·ÕèÊÒÁÒÃ¶à¤Å×èÍ¹ÂŒÒÂáÃ§§Ò¹ä´ŒÍÂ‹Ò§àÊÃÕã¹ÍÒà«ÕÂ¹ 
1. ÇÔÈÇ¡Ã (Engineering Services) 
2. ¾ÂÒºÒÅ (Nursing Services) 
3. Ê¶Ò»¹Ô¡ (Architectural Services) 
4. ¡ÒÃÊíÒÃÇ¨ (Surveying Qualifications) 
5. ¾¹Ñ¡§Ò¹ºÑÞªÕ (Accountancy Services) 
6. ·Ñ¹µá¾·Â� (Dental Practitioners) 
7. á¾·Â� (Medical Practitioners) 
8. ¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ/¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ  ( Tourism ) 
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¡ÒÃ»ÃÐ´Ñº¸§ÍÒà«ÕÂ¹ 
 »ÃÐ´ÑºàÃÕÂ§µÒÁÍÑ¡ÉÃª×èÍ»ÃÐà·È àÃÔèÁ¨Ò¡ºÃÙä¹áÅÐ¹íÒ¸§ÍÒà«ÕÂ¹äÇŒ·Ò§¢ÇÒÊØ´ 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ¡®ºÑµÃÍÒà«ÕÂ¹ ¤×Í ¡®ËÁÒÂËÅÑ¡·ÕèÊíÒ¤ÑÞ·ÕèÊØ´ã¹àÃ×èÍ§ÍÒà«ÕÂ¹ ¡®µÑÇ¹ÕéáËÅÐ·ÕèãªŒà»š¹
áººá¼¹µ‹Ò§æ ÃÇÁ¶Ö§ãªŒã¹¡ÒÃà»š¹¢ŒÍÁÙÅ¢Í§¢ŒÍÊÍºÃÒª¡ÒÃ´ŒÇÂ àÃ×èÍ§ÍÒà«ÕÂ¹¶ŒÒàÃÒä»
âËÅ´Í‹Ò¹µÒÁàÇçº·ÑèÇä» ºÒ§·ÕàÃÒ¨Ðä´Œ¢ŒÍÁÙÅ¼Ô´ à¾ÃÒÐàÇçººÅçÍ¡àËÅ‹Ò¹Ñé¹º‹ÍÂ¤ÃÑé§à¢ÕÂ¹à»š¹
ºÅ�Í¤¢Í§µ¹àÍ§ â´Âã¤Ã¡çäÁ‹ÃÙŒ ¡�Íº¢ŒÍÁÙÅàÇçº¹Ñé¹àÇçº¹Õéä»à¢ÕÂ¹ à¢ÕÂ¹àÍ§ ãÊ‹¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹¢Í§ 
µ¹àÍ§·íÒàÇçºË¹ŒÒµÒ´Õ ·íÒäÇŒÍ‹Ò¹ à¼Âá¾Ã‹º¹âÅ¡ÍÔ¹à·ÍÃ�à¹çµ¡Ñ¹ä» ¨¹ºÒ§ÍÂ‹Ò§á¾Ã‹ÊÐ¾Ñ´ 
àª‹¹  “Ë¹Öè§ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹�  Ë¹Öè§àÍ¡ÅÑ¡É³�  Ë¹Öè§»ÃÐªÒ¤Á” ¤íÒ¢ÇÑÞ¹Õé ¼Ô´¹Ð à»š¹á¤‹¡ÒÃ·Õè¤¹æ 
Ë¹Öè§à¢ÕÂ¹ºÅçÍ¡µÑÇàÍ§ áÅŒÇá»ÅÍÍ¡ÁÒàÍ§ ¢ŒÍÁÙÅàÃÔèÁà¼Âá¾Ã‹àÇçºä«µ� ·Õè¹ÕéàÇçºÍ×è¹æ ¡ç¾Ò¡Ñ¹ 
ÁÒÅÍ¡µÒÁ à¢ÕÂ¹¡Ñ¹ä» ÊÃŒÒ§àÇçº ÊÃŒÒ§ÍÐäÃà¼Âá¾Ã‹ä»¼Ô´æ à¾ÃÒÐ¡®ºÑµÃÍÒà«ÕÂ¹ÃÐºØ¶Ö§
¤íÒ¢ÇÑÞäÇŒÍÂ‹Ò§ªÑ´à¨¹Ç‹Ò  “ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹�à´ÕÂÇ  ÍÑµÅÑ¡É³�à´ÕÂÇ  »ÃÐªÒ¤Áà´ÕÂÇ”  à»š¹µŒ¹ 

  ¤íÒ¡Å‹ÒÇ·Ñ¡·ÒÂÀÒÉÒÍÒà«ÕÂ¹ 

  ä·Â   ÊÇÑÊ´Õ 
  ÅÒÇ   ÊºÒÂ´Õ 
  ¡ÑÁ¾ÙªÒ  «ÑÇÊàµ 
  ¾Á‹Ò   ÁÔ§¡ÒÅÒºÒ 
  àÇÕÂ´¹ÒÁ  «Ô¹ ‹̈ÒÇ 
  ºÃÙä¹  «ÒÅÒÁÑµ ´ÒµÑ§ 
  ÁÒàÅà«ÕÂ  «ÒÅÒÁÑµ ´ÒµÑ§    
  ÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ  «ÒÅÒÁÑµ à«ÕÂ§ 
  ÊÔ§¤â»Ã�  Ë¹ÕË‹ÒÇ 
  ¿�ÅÔ»»�¹Ê�        ¡ÙÁØÊµÒ 
   

  ÊÑµÇ�»ÃÐ í̈ÒªÒµÔÍÒà«ÕÂ¹ 

  ä·Â   ªŒÒ§ 
  ÅÒÇ   ªŒÒ§ 
  ¡ÑÁ¾ÙªÒ  ¡Ù»ÃÕ 
  ¾Á‹Ò   àÊ×Íâ¤Ã‹§ 
  àÇÕÂ´¹ÒÁ  ¤ÇÒÂ 
  ºÃÙä¹  àÊ×Íâ¤Ã‹§ 
  ÁÒàÅà«ÕÂ  àÊ×Íâ¤Ã‹§ÁÅÒÂÙ   
  ÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ  ÁÑ§¡Ãâ¤âÁâ´ 
  ÊÔ§¤â»Ã�  ÊÔ§âµ 
  ¿�ÅÔ»»�¹Ê�        ¤ÇÒÂ 
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ความเคลื่อนไหวท่ีนาสนใจในอาเซียน  
 
   ขอมูลควรรู เกี่ยวกับประธานาธิบดีของสิงคโปร  (มีโอกาสเปนขอสอบ) เพราะวาเปน
ประเทศอาเซียนท่ีเปล่ียนแปลงตัวประธานาธิบดีในปท่ีแลว ปกติถามีการเปล่ียนตัวผูนําประเทศ 
ในอาเซียนประเทศใดชวงใกลๆสอบเขามักจะนําขอมูลนั้นมาถามในขอสอบราชการ 
 
   ประเด็นคือ ท่ีเปล่ียนลาสุดเปนประเทศพมา ในป 2561 (อานในหนาถัดๆไป) 

  แตดวยเหตเุพราะสิงคโปรเปนประธานอาเซียนในป 2561  จึงมีความนาสนใจควรรรู 
  

 
»ÃÐ¸Ò¹Ò Ô̧º´ÕÊÔ§¤â»Ã� ÎÒÅÕÁÐÎ� ÂÒ¡º 
à»š¹»ÃÐ¸Ò¹Ò Ô̧º´Õ¤¹·Õè 8 ¢Í§ÊÔ§¤â»Ã� 
áÅÐ·‹Ò¹à»š¹»ÃÐ¸Ò¹Ò Ô̧º´ÕËÞÔ§¤¹áÃ¡ 
à¾Ôè§´íÒÃ§µíÒáË¹‹§ã¹à´×Í¹¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 60 

     µ‹Í¨Ò¡Í´Õµ»ÃÐ¸Ò¹Ò Ô̧º´Õ ÅÕ à«ÕÂ¹ ÅØ§ 
  

 

กัมพูชา ผานกฎหมายหมิ่นเบ้ืองสูง 
 

ท่ีประชุมสภาแหงชาติของกัมพูชา มีมติเปนเอกฉันทในการประชุมเมื่อ 14 กุมภาพันธ  
2561 รับรองรางกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเพิ่มเติมเขาสูประมวลกฎหมายอาญา เปนการ
อนุญาตใหอัยการสามารถดําเนินคดีอาญากับบุคคลใดก็ตามท่ีมีพฤติการณหมิ่นประมาทตอพระ
บรมวงศานุวงศ ไมวาจะเปนการใชวาจา ผานลายลักษณอักษร หรือการแสดงกิริยาทาทาง โดย
ผูกระทําผิดตองระวางโทษจําคุกระหวาง 1 ป ถึง 5 ป และปรับเปนเงินระหวาง 500 ดอลลาร
สหรัฐ ถึง 2,500 ดอลลารสหรัฐ (ราวๆ 15,700 ถึง 78,500 บาท) 

 
 

ภูเขาไฟปะทุในฟลิปนส 
 
ภูเขาไฟมายอนในฟลิปปนสปะทุอยางแรง 
ในชวงปลายเดือนมกราคม 2561 ทางฝาย 
ฟลิปปนส เรงอพยพคนออกนอกพื้นท่ีดวน 
มีท้ังควันและลาวาพวยพุงออกมามากมาย 
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ภูเขาไฟในอินโดนีเซียก็ปะทุเหมือนกัน 
 
ชวงปลายเดือนกุมภาพันธ  ภูเขาไฟชินาบุง 
บนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ก็เกิด 
ปะทุอยางรุนแรงเชนกัน จนทางการเตือน 
และไมใหเคร่ืองบินบินผานเสนทางตรงนั้น  
เปนการเตือนภัยทางการบินระดับสูงสุด 

 
 
 

 
พมาเปลี่ยนตัวผูนําประเทศ ในป 2561 ขอมูลลาสุด 

 
  
 นายอู ทีน จอ ประธานาธิบดีพมา คนกอนไดลาออกในชวงเดือนมีนาคม 2561 
 โดยมีการเลือกตั้งใหม และประกาศแตงตั้งนาย อู วีน มยิน  เปนประธานาธิบดี 
 คนใหมของประเทศพมา  (คนท่ี 10)   ดํารงตําแหนงวันท่ี 28 มีนาคม 2561 

 
 
       อู วีน มยิน  ประธานาธิบดีคนใหมของพมา 
 
      µÑÇÍÂ‹Ò§ËÑÇ¢ŒÍ¢‹ÒÇ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ ¤¹à¡‹ÒÍÍ¡ ¤¹ãËÁ‹á·¹ 
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   เลขาธิการอาเซียนคนใหม  
 
 เลขาธิการอาเซียน มีวาระการดํารงตําแหนง 5 ปตอคร้ัง 
 โดยจะหมุนเวียนกันไปตามประเทศตางๆ ประเทศละคน 
 
 เปนท่ีนาแปลกใจท่ีวา ปกติแลวเราควรจะรูลวงหนาวาใครจะไดเปนเลขาธิการอาเซียน 
 เชน เลขาธิการอาเซียนคนกอน คือ นายเลห เลือง มิน  ชาวเวียดนาม ซึ่งหมดวาระใน 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2560  คนใหม ตามกําหนดจะตองเปนชาวบรูไน ซึ่งอันท่ีจริงเราตองรูวาใคร
กันท่ีเปนตัวแทนของบรูไน ตั้งแตชวงกลางป หรือปลายป 2560 แลว รายชื่อตองปรากฏ 
แตสําหรับคนนี้แปลก ตรงท่ีวา บรูไนหรืออาเซียนยังไมมีชื่อเลย (แตท่ีรูๆคือ คนบรูไนแนนอน) 
ขนาดยางผานป 2561 มาแลวในชวงแรก ก็ยังไมรู จนในท่ีสุดก็เผยรายชื่อวันท่ี 5 ม.ค. 61 
 
 

 
นายล้ิม จ็อก ฮอย 
อดีตปลัดกระทรวงการตางประเทศและการคา  
ของประเทศบรูไน เปนเลขาธิการอาเซียนคนท่ี 14 
 
 
 
ผูดํารงตําแหนงเลขาธิการอาเซียนคนแรก คือนายฮารโตโน เรกโซ ดารโซโน ชาวอินโดนีเซีย สวน
ไทยมีผูไดรับเกียรติใหดํารงตําแหนงเลขาธิการอาเซียนมาแลว 2 คน  
 

คนแรกคือนายแผน วรรณเมธี ระหวางป 2527 ถึง 2529  
ดร.สุรินทร พิศสุวรรณ  ระหวางป 2551 ถึง 2555  เปนเลขาธิการอาเซียนคนท่ี 12 
แลวนายเล  เลือง  มินห  ชาวเวียดนามจึงมาเปนตอลําดับท่ี 13 กอนหมดวาระไป 

 
 
 

ประธานอาเซียน ตองเปนชื่อประเทศ มีวาระดํารงตําแหนง 1 ป 
วาระปจจุบัน 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 คือ ประเทศสิงคโปร  

 กฎบัตรอาเซียนระบุไวชัดเจน ประธานอาเซียน เปนประเทศ ไมใชชื่อคน  
 แตขอสอบครูผูชวย (ขอสอบจริงป 2560) ก็ยังมีออกมาผิดๆ เพี้ยนๆ ถามถึงประธาน 
 แตในชอยสตัวเลือก ดันเปน ชื่อคนซะง้ัน แทนท่ีจะเปนชื่อประเทศ (คือ งง อึ้ง กันเลย) 
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  ขอสอบเพ่ิมเติม 
 

1. การประชุมประเทศสมาชิกกลุมอาเซียนเรียกวา อะไร? 

ก.  การประชุมสมาพันธอาเซียนรวมใจ 

ข.  การประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน หรืออาเซียนซัมมิท 

ค.  การจัดการประชุมรวมกับประเทศนอกกลุมสมาชิก 

ง.   การประชุมท่ีเรียกวา "อาเซียนบวกสาม 

 

2.   ขอใดคือ อาเซียน (ASEAN) 

ก.   Asia South East Association Nations 

ข.   Association of South East Asian Nations 

ค.   Asia South East Association National 

ง.   Association for South East Asian Nations 

 

3.   ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับอาเซียน 

ก.  มีการกําหนดเขตการคาเสรีในอาเซียน 

ข.  เศรษฐกิจหลักในอาเซียนคือ เกษตรกรรม 

ค.  อาเซียนมุงเนนพัฒนาเศรษฐกิจเพียงดานเดียว 

ง.   สมาชิกอาเซียนคือประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 

4.    AFTA เกี่ยวของกับขอใด 

ก.  เขตการคาเสรี    ข.   เขตปกครองพิเศษ 

ค.  เขตสงเสริมการทองเทียว  ง.   เขตพื้นท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจ 

 

5.   สํานักงานใหญของอาเซียนอยูท่ีเมืองใด 

ก.  กรุงเทพ    ข.  ฮานอย 

ค.  กรุงจาการตา    ง.   กัวลาลัมเปอร 

 

   เฉลย  1.  ข   2.  ข    3.  ค     4.  ก     5.  ค 
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6.   ประเทศท่ีมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหมในป 2561 คือขอใด 

ก.  สิงคโปร    ข.   พมา 

ค.  ฟลิปปนส    ง.   อินโดนีเซีย 

 

7.   ประธานอาเซียนป 2561 คือประเทศใด 

ก.  มาเลเซีย    ข.   สิงคโปร 

ค.  ฟลิปปนส    ง.   อินโดนีเซีย 

 

8.  ประธานอาเซียนป 2562  คือประเทศใด 

ก.  มาเลเซีย    ข.   สิงคโปร 

ค.  ฟลิปปนส    ง.   ไทย 

 

9.   อาเซียนบวกสาม หมายถึงขอใด 

     ก.  ประเทศในอาเซียน รวมกับ จีน  เกาหลีใต  ญี่ปุน 

     ข.  ประเทศในอาเซียน รวมกับ ออสเตรเลีย  เกาหลีใต   อินเดีย 

     ค.  ประเทศในอาเซียน รวมกับ รัสเซีย  แคนาดา  สหรัฐอเมริกา 

     ง.   ประเทศในอาเซียน รวมกับ จีน   ใตหวัน  ฮองกง 

 

10.  ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับบทบาทสําคัญของประเทศในอาเซียนกับกิจกรรมป 2018 

     ก.  หนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียนจะไดเปนเจาภาพประชุมเศรษฐกิจโลก 

     ข.   หนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียนจะไดเปนประธานกลุม G77 

     ค.  หนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียนจะไดเปนเจาภาพจัดแขงขันกีฬาเอเชียนเกมส 

     ง.   ถูกหมดทุกขอท่ีกลาวมาในป 2018 

 

      6.  ข      7.  ข      8. ง       9. ก     10. ค 
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   ทบทวนเกีย่วกับเศรษฐกิจ และสังคม  
 
๑.   ประธานคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ ขอใด 
       ก.   พลเอกประยุทธ   จันทรโอชา  ข.  พลเอกประวิตร   วงษสุวรรณ 
       ค.   นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ   ง.  นายพิษณุ   เครืองาม 
 
๒.   วิสัยทัศนเกี่ยวกับยุทธศาสตรชาติ คือ คือใด  
      ก.   พัฒนา  มั่นคง   ย่ังยืน   ข.  มั่นคง  มั่งคั่ง  ย่ังยืน 
      ค.   มั่นคง   รํ่ารวย   ย่ังยืน    ค.  พัฒนา  มั่นคง   ย่ังยืน  
 
๓.   การวางกรอบปฏิรูปเพื่อการพัฒนาตามภาระงานของสวนราชการตางๆตองทําใหสอดคลองกับ 
      ก.  รัฐธรรมนูญ          ข.  นโยบายรัฐมนตรี    
      ค.  ยุทธศาสตรชาติ         ง.  นโยบายรัฐบาล 
 
๔.   ขอใดไมใชนโยบายเพื่อกระตุนการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลในปจจุบัน 
      ก.   โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจแถวพื้นท่ีภาคตะวันออก 
      ข.   โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามจังหวัดชายแดนท่ีมีศักยภาพ 
      ค.   โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเมืองตนแบบลักษณะ Smart  City    
      ง.   โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนในกรุงเทพมหานคร   
 
๕.   ขอใดไมสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางของรัฐบาล 
      ก.   พัฒนาสนามบินอูตะเภา   ข.   พัฒนาทาเรือเฟอร่ี 
      ค.   พัฒนาระบบรถไฟรางคู   ง.   พัฒนาระบบรถไฟฟาใตดิน 
 
๖.   รถไฟความเร็วสูงสายใดท่ีผลักดัน โดยการใช  ม.44 เรงในการดําเนินงานเรงดวนป  ๒๕๖๐ 
      ก.   กรุงเทพฯ – โคราช    ข.   กรุงเทพฯ – หัวหิน 
      ค.   กรุงเทพฯ – ระยอง    ง.   กรุงเทพฯ – เชียงใหม 
 
๗.   ปญหาท่ีเปนอุปสรรคในการกาวสูเศรษฐกิจแบบประเทศไทย ๔.๐ มากท่ีสุด คือขอใด 
      ก.   การสนับสนุนของภาคประชาชน  ข.   งบประมาณในการลงทุน 
      ค.   การส่ือสารตกลงกับกลุมตางประเทศ  ง.   บุคลากรและแรงงานท่ีมีคุณภาพ 

 
                เฉลย     ก      ข      ค       ง        ง       ก       ง     ตามลําดับ  
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8. G77 หมายถึงขอใด 
 ก. กลุมประเทศกําลังพัฒนา     ข. กลุมความรวมมืออาเซียน  

ค. ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง   ง. กลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจ 
 
9. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับเสนทางการกอสรางรถไฟความเร็วสูง 
     ก. กรุงเทพ – พิษณุโลก   ข. กรุงเทพ - หัวหิน 
     ค. กรุงเทพ – นครราชสีมา   ง. กรุงเทพ – หาดใหญ 
 
10. โครงการเรือเฟอร่ีไมเกี่ยวของกับจังหวัดใด 
 ก. ชลบุรี       ข. สมุทรปราการ  

ค. ประจวบคีรีขันธ    ง. พงังา 
 

11. คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบโครงการใดเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูง กับการพัฒนา EEC   
      วันท่ี 27 มีนาคม 2561 
         ก.  รถไฟความเร็วสูง โคราช – กรุงเทพฯ ข.  รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน 
 ค.  รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ – เชียงใหม ง.  รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ – หาดใหญ 
 
12. คาจางขั้นต่ําของประเทศไทยท่ีจะมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน .61 สูงสุดกี่บาท 
 ก. 300 บาท     ข. 310 บาท 
 ค. 325 บาท     ง. 330 บาท 
 
13. ยุทธศาสตรการพัฒนาชาติระยะเวลา 2560 – 2579 มีกี่ยุทธศาสตร 

ก. 6 ยุทธศาสตร    ข. 8 ยุทธศาสตร 
 ค. 10 ยุทธศาสตร    ง. 12 ยุทธศาสตร 
 
14.  ขอใดไมใชแนวทางการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาลปจจุบัน 

ก.  โครงการประชารัฐ    ข.  โครงการประชานิยม 
 ค.  การมีสวนรวมของทุกภาคสวน  ง.  นวัตกรรมและความพอเพียง 
 
15. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ีประกาศใชในปจจุบัน เปนฉบับท่ีเทาใด         
      ก.  ฉบับท่ี 10  ข.  ฉบับท่ี 11  ค.  ฉบับท่ี 12  ง. ฉบับท่ี 13 
      
        เฉลย     ก      ง      ง      ข       ง        ก       ข       ค     ตามลําดับ 
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แนวขอสอบยุทธศาสตรชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 

1.   ยุทธศาสตรชาติ เกิดจากขอใด 
     ก.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  มาตรา 65 
     ข.  นโยบายการบริหารงานของรัฐบาล 
     ค.  การกําหนดแผนพัฒนาประเทศของคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
     ง.  เกิดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติบัญญัติใหมียุทธศาสตรประเทศ 
 
2.  การเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายตองมีความสอดคลองกับขอใด 

ก.  รัฐธรรมนูญ    ข.  ยุทธศาสตชาติ 
ค.   นโยบายการปฏิรูป   ง.   มติสภานิติบัญญัตแิหงชาติ 
 

3.  ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับยุทธศาสตรชาติ 
    ก.   ยุทธศาสตรระยะ 20 ป   ข.  ยุทธศาสตรระยะ 15 ป 
    ค.   ยุทธศาสตระยะ 4 ป   ง.  ยุทธศาสตระยะ 5 ป 
 
4.  ประชาชนทุกภาคสวนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    จะนําไปสูขอใด 
    ก.  ความมั่งคั่ง     ข.   ความสงบสุข 
    ค.  ความมั่นคง    ง.   ความย่ังยืน 
 
5.  ขอใดไมใช ยุทธศาสตรชาติ  
    ก.  การสรางความสามารถในการแขงขัน    
    ข.  การสรางคุณภาพชีวิตเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
    ค.  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
    ง.  การสรางศักยภาพในการลงทุนทางเศรษฐกิจระดับอาเซียน 
 
6.   ขอใดไมสัมพันธกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
   ก.   วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ  ข.   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ค.   เปาหมายอนาคตประเทศไทยป 2579  ง.   นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียน 
 
7.  ขอใดหมายถึง กรอบเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน  
  ก.   MOU  ข.   SDGs               ค.   3Rs8Cs  ง.    NDGs  
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8.   ขอใดถูกตองเกี่ยวกับการผลักดันการขับเคล่ือนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
  ก.   ปรับโครงสรางใหประเทศไทยกาวสูไทยแลน 4.0 
  ข.   มุงใหเกิดความรุงเรืองจนเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและการคาของภูมิภาค 
  ค.   สรางยุทธศาสตรเชิงรุกสังคมผูประกอบการสงเสริมใหลงทุนในตางประเทศจริงจัง 
  ง.   ถูกทุกขอ 
 
  9.   คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ซึ่งแตงตั้งมาเพื่อใหมีการปฏิรูปท้ังหมดจํานวนกี่ดาน 

ก.   6  ดาน        ข.   10   ดาน              ค.   11  ดาน  ง.   12  ดาน 
 

  10.  ทําไม หัวขอขาวหนังสือพิมพ หรือบทความ จึงเปนไปในลักษณะดังตอไปนี้ เชน 
       “ตั้งกรรมการปฏิรูป 11 ชุด ทําไม “ย้ี” มากกวา “เฮ”?  หรือ 
       “ ประชาชนเฉยๆกับคณะกรรมการปฏิรูป ไมรูสึกคักคักฝากความหวังไวได” 

ก. เพราะหนังสือพิมพหรือส่ือมวลชนมีอคติกับรัฐบาลและทีมบริหาร 
ข. เพราะประชาชนและคนท่ัวไป ไมตื่นตัวกับการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร 
ค. เพราะคณะกรรมการท่ีแตงตั้งมาสวนใหญไมไดเชี่ยวชาญในสาขาท่ีจะปฏิรูปนั้น 
ง. เพราะรายชื่อคณะกรรมการท่ีแตงตั้งลวนเปนคนเดิมๆหรือกลุมเดิมๆท่ีเคยทํางาน 

ในคณะกรรมการตางๆมาแตยังไมมีผลงานท่ีดีแบบประทับใจใหเชื่อมั่นระดับสูงได 
 
   11.  จากระบบเศรษฐกิจไทยในสภาวะปจจุบันคนไทยควรนําหลักการใดมาใชในการทํางาน 
          ก.  หลักการแขงขันทางเศรษฐกิจ  ข.   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
          ค.  หลักการทําธุรกิจแบบ SMEs  ง.   หลักการเลือกงานใหเหมาะกับตน 
 

12.  ขอใดคือลักษณะของคนไทยในยุคไทยแลนด 4.0 
     ก.  พัฒนาตนเองเปนลูกจางท่ีดี มีวินัย  ข.   ทําธุรกิจแขงขันกับนานาชาติได  
     ค.  สามารถคิดคนสรางสรรคนวัตกรรม  ง.    รอบรู ทันเหตุการณ ทันสมัย 
 

 
  เฉลย    1.  ก     2.  ข      3.  ก      4.  ง      5.  ง     6.  ง       
            7.  ข      8. ง      9.  ค     10.  ง     11.  ข   12.   ค   
 
 

 ใหติดตามชุดขอสอบอื่นๆ  ความเคล่ือนไหว ความรอบรู ประจําการอัพเดตแตละรอบ 

         โดยจะเวนเนื้อหา ลงวันจันทร สัปดาห เวนสัปดาห คุณจะมีโอกาสเรียนรู ทบทวนไดดี 


	สวัสดีทุกท่านที่ได้เข้ามาใช้นวัตกรรมติวออนไลน์กับทางเรา ไฟล์อ่านนี้เป็นไฟล์แรกสุดของชุดข้อสอบอัพเดต ตามระยะเวลา  คือยังไง ก็คือ การสอบข้าราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วยในปี 2561 มีการใช้หลักเกณฑ์การสอบแบบเดิม รูปแบบการสอบจึงเป็น   ภาค ก  ภาค  ข   ภาค ค  ตา...
	รูปแบบการสอบลักษณะนี้ ความสำคัญจะอยู่ที่ภาค ก และ ภาค ข
	โดยภาค ข จะมีน้ำหนักคะแนนสองส่วน เรียกว่า วิชาเฉพาะตำแหน่ง
	ประกอบด้วย  วิชาการศึกษา และ วิชาเอกของแต่ละสาขา
	ในภาค ก จะมีน้ำหนักคะแนนถัวๆเฉลี่ยกันไปในหลายส่วน อันได้แก่
	ความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เรื่องวิชาชีพทางการศึกษา
	วิชาความรอบรู้ ช่าวสารต่างๆ รวมไปถึงความสามารถทั่วไปของบุคคล
	อันได้แก่ เรื่องทักษะด้านการคิด การคำนวณ  ภาษาไทย และ อังกฤษ
	การสอบข้าราชการให้ได้นั้น ต้องขึ้นอยู่กับวาสนาและความตั้งใจของผู้สอบเองว่าขยัน
	มากน้อยเพียงไร เพราะไม่เช่นนั้นแล้ว คนทุกคนที่สอบคงติดกันหมด ตัวเลือกที่จะบรรจุได้ใน
	รอบแรกๆ มีแค่ราวสองสามพันคนจากคนที่สอบสองแสนกว่าคน รวมรอบหลังๆ ที่เรียกบัญชี
	ขึ้นรับราชการปีหนึ่งไม่เกินหมื่นคนทั่วประเทศไทย
	เรื่องที่สามารถพิสูจน์ได้ หรือบ่งชี้ได้คือ ถ้าผู้สอนท่านใดขยัน ตั้งใจอ่านหนังสือ
	และมีข้อมูลเตรียมสอบที่ดี ชัดเจน ก็มีโอกาสที่จะทำให้เราสอบติดหรือขึ้นบัญชีได้จริง
	ในทางกลับกัน ถ้าเราไม่อ่านหนังสือ ไม่เตรียมตัวหรือมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอย่างชัดเจน
	เราก็จะมีโอกาสในการสอบได้น้อยลงไปด้วย  จึงควรรู้วิธีเตรียมตัวสอบที่เหมาะสม
	การสอบในรูปแบบนี้ วิชาที่เป็นน้ำหนักคะแนนเยอะ จะไม่ใช่กลุ่มความสามารถทั่วไป
	เช่น คณิต ไทย อังกฤษ สามตัวนี้รวมกันแค่ไม่ถึง 10 % ของภาค ก  แต่น้ำหนักคะแนนจะไป
	อยู่ในส่วนของความรอบรู้ ข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆ ระเบียบ แบบแผนทางราชการ ตลอดจน
	ทฤษฏีด้านวิชาชีพ มาตรฐานวิชาชีพ ของทางสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา นั่นเอง
	วิชาความสามารถทั่วไป เป็นวิชาความสามารถเฉพาะบุคคล หรือระดับไอคิวของมนุษย์แต่ละคน ทักษะด้านการคิด คณิต คำนวณ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เป็นทักษะเฉพาะตัว การติวสอบ
	หรือเร่งติวไม่สามารถช่วยเนรมิตให้คุณเกิดประสิทธิภาพได้ชัดเจน เร็ว  เพราะไม่งั้นป่านนี้คนคงแค่
	เสียเงินไปติว แล้วก็พูดภาษาอังกฤษกันคล่องปร๋อ ทั่วประเทศ หรือคิดคณิตเก่งได้หมดแล้วล่ะเนาะ
	เชาเรียกว่า “ความสามารถทั่วไป”  ซึ่งตัวนี้ มีคะแนนคิดเป็นน้ำหนักน้อยมากๆในการสอบแบบนี้
	คะแนนที่คุณควรจะยกระดับและทำได้จริงๆ คือ ความรู้ในด้านข่าวสาร เหตุการณ์
	นโยบาย แบบแผน กฎหมาย ระเบียบ คำสั่งราชการ และ ทฤษฏีมาตรฐานวิชาชีพ
	เพราะน้ำหนักตัวดังกล่าวนี้ รวมกันกว่า 80 – 90 % ของภาค ก  และที่สำคัญเป็น
	รายวิชา หรือรายเนื้อหา ที่คนทั่วไปสามารถเรียนรู้ได้ ไม่ต้องอาศัยระดับสมองหรือ
	ระดับไอคิว ใครศึกษาดี ข้อมูลตรงประเด็น ก็ทำได้ดี ใครรู้เยอะ ก็ตอบได้เยอะ ใคร
	สอบแล้วตอบคำถามในข้อสอบได้มากมาย ก็มีโอกาสสอบได้ ซึ่งต่างจากทักษะด้าน
	ภาษาและการคิด มันคิดไม่ออก คิดอย่างไร ก็นั่งทั้งวันก็คิดไม่ออก (คณิต) ขณะที่
	คนทำได้ เขามองปราดเดียว เขาก็ คิดๆๆ แล้วได้คำตอบ ทำๆๆแล้วถูกต้องทุกข้อ
	หัวใจที่เราช่วยคนสอบได้ตลอดมาทุกปีอย่างต่อเนื่อง คือ ชุดนวัตกรรมการติวนี่เอง
	รวบรวมประเด็นข้อสอบจริง ข้อสอบที่มีโอกาสออก และองค์ความรู้ใช้สอบ อัพเดตให้เป็นระยะไว้
	โหลดไปศึกษาอ่าน โดยเว้นช่วงเวลาประมาณ สองสัปดาห์อัพเดตเพิ่มเติมให้  คุณก็จะไม่ตกข้อมูลสำคัญและมีโอกาสได้ทบทวนข้อสอบ ได้เห็นข้อสอบใหม่ๆและความทันสมัยของข้อมูลที่จะใช้สอบ
	รูปแบบวิธีการที่ช่วยให้คนสอบติดมาแล้วมากมายนับไม่ถ้วน รุ่นต่อรุ่น และเราหวังว่าในรุ่นของปีนี้
	ก็จะมีส่วนช่วยให้คุณสอบได้ ติดได้เหมือนศิษย์ของเรา ผู้ใช้งานของเราที่เคยประสบความสำเร็จมา
	สามารถดาวน์โหลดจากชุดนวัตกรรมการติวของเราไปศึกษาได้เลย
	ซึ่งนี่เป็นไฟล์แรกสุดของชุดข้อสอบอัพเดต ประจำวันที่ 30 / 3/ 61
	วันนี้เป็นวันที่มีการประชุม เกี่ยวกับกำหนดการสอบของ ก.ค.ศ. ด้วยนั่นเอง
	ให้ติดตามชุดข้อสอบอื่นๆ  ความเคลื่อนไหว ความรอบรู้ ประจำการอัพเดตแต่ละรอบ
	โดยจะเว้นเนื้อหา ลงวันจันทร์ สัปดาห์ เว้นสัปดาห์ คุณจะมีโอกาสเรียนรู้ ทบทวนได้ดี
	คลังข้อสอบกฎหมายทางการศึกษา ระเบียบและบทบัญญัติตามข้อกฎหมาย
	กฎหมายที่เกี่ยวข้องมักจะออกสอบครูผู้ช่วยคือ
	พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
	พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
	พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
	พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กแห่งชาติ
	ระเบียบเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติราชการ
	ข้อมูลควรรู้  :  ข้อกฎหมายพวกนี้ มีสองประเภทหลักๆ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นประเภทแรก
	คือ มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวออกข้อสอบตรงกับกฎหมาย คัดลอกเอาข้อความมาออกตรงๆ ถ้าใคร
	สามารถเปิดหาข้อความที่บัญญัติไว้ตามกฎหมายได้ ก็ตอบถูกและอ้างอิงได้  ไม่จำเป็นต้องไป
	ฟังคำอธิบายหรือหาความรู้ ความเข้าใจใดๆ เพราะหากเปิดเจอ ข้อสอบก็ถามตรงข้อความ
	เช่น   ข้อคำถามที่ว่าการศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษา ในระบบ
	การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หมายถึงข้อใด
	ก.   การศึกษาในระบบ   ข.   การศึกษานอกระบบ
	ค.   การศึกษาตามอัธยาศัย  ง.   การศึกษาตลอดชีวิต
	เฉลย  ง.  ข้อนี้ตรงตัวอยู่แล้ว แค่เปิดพระราชบัญญัติเจอหน้า 2 ก็รู้เลยว่าตอบอะไร
	“การศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายความตามข้อใด
	ก.  การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา ข.   การศึกษาระดับประถมและมัธยม
	ค.  การศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ง.   การศึกษาก่อนจบชั้นมัธยมปลาย
	เฉลย  ก.  ตรงตัวตามกฎหมาย เปิด พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ  มาตรา 4  เห็นเลย
	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
	13.   ผู้บริหารสถานศึกษาควรใช้หลักธรรมข้อใดกับข้าราชการใต้บังคับบัญชาของตน
	ก.   พรหมวิหาร  4        ข.  อิทธิบาท  4
	ค.   สังคหวัตถุ 4              ง.  อริยสัจ 4
	เฉลย  ก.  พรหมวิหาร 4 คือธรรมที่ผู้ใหญ่พึงมีต่อผู้น้อย ครูมีต่อศิษย์ หัวหน้ามีต่อลูกน้อง
	14.  การกระทำใดของครูที่สังคมไม่ชอบมากที่สุด



