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วินัยของข้าราชการและระเบียบเก่ียวกับราชการส่วนงานบุคคล 

 
 

รู้จักส่วนราชการหรือคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคล 

 

ก.พ.  ย่อมาจาก คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นคณะกรรมการระดับประเทศ 

                 ท่ีได้ก าหนดแนวทางของงานบุคคลส าหรับข้าราชการท้ังประเทศไทย   

                 แต่ละกระทรวงฯ ก็จะดึงเนื้อหาแก่นหลักต่างๆจาก ก.พ. น าไปใชกั้บ 

     การบริหารงานบุคคลของส่วนราชการท่ีตนเองรับผิดชอบอยู่ 

 

ก.ค.ศ.  คือ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นฝ่ายบุคคล 

             ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการ 

             กรรมการชุดดังกล่าวมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน 

             ควบคุมงานหลายอย่าง โดยหลักๆก็ได้แก่ ระเบียบ วินัย สิทธิประโยชน์ 

             การแต่งตั้ง การโยกย้าย ของครูและบุคลากรทางการศึกษานั่นเอง 

 

อ.ก.ค.ศ.   ย่อมาจาก คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

            ทีมชุดนี้ เป็นทีมย่อย (ลูกๆ) ของ ก.ค.ศ. กระจายกันไปท างานบุคคล 

            ในแต่ละส่วน เช่น อ.ก.ค.ศ. อาชีวศึกษา  (ก็คุมพวกครูและบุคลากรใน 

            ส่วนอาชีวะ  อ.ก.ค.ศ. วทิยาลัยชุมชน ก็คุมพวกครูฯ ในวิทยาลัยชุมชน) 

      โดยก่อนหน้านี้ มี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา คุมบรรดาครูและกลุ่ม 

            บุคลากรทางการศึกษาในแต่ละเขต ปัจจุบันถูกยุบไปแล้วให้ กศจ แทน 

 

กศจ      คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตัวที่ต้ังขึ้นมาใหม่ในปี 2559 ขึน้มา 

           ท างานส าคัญต่างๆแทนท่ี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาซ่ึงถูกยกเลิกไป 

 

          งานบุคคล  หมายถึง การบริหารจัดการเกี่ยวกับคนเช่นเรื่องการสอบ การแต่งตั้ง  
                        การโยกย้าย ระเบียบ วินัย สิทธิประโยชน์  เงินเดือน วิทยฐานะ ฯลฯ 
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    การพิจารณาโทษข้าราชการ มี 2 ประเภท คือ  
    1. ไม่เป็นโทษทางวินัย (โทษทางมาตรการทางบริหาร)    2. โทษทางวินัย  (มี 5 สถาน)  
 
 

 โทษทางมาตรการทางบริหาร  – คือเป็นการกระท าวินัยไม่ร้ายแรงหรือกระท าผิดวินัย
เล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษทางวินัย (ภาคทัณฑ์) แต่ควรมีการตักเตือนผู้กระท าผิดให้ส านึก 
จึงส่ังลงโทษโดยใช้มาตรการทางบริหาร มี 2 อย่าง การท าทัณฑ์บน และการว่ากล่าวตักเตือน 

 

อธิบายเพิ่มเติม คือ ข้าราชการคนใดท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง จริงๆต้องถูกภาคทัณฑ์คือถูก
ลงโทษทางวินัย แต่เขาเห็นว่าไม่เอาดีกว่า งดโทษให้ก็แล้วกัน จึงส่ังให้ท าทัณฑ์บนหรือว่ากล่าว
ตักเตือนแทนการลงโทษภาคทัณฑ์นั่นเอง (จึงถือว่าไม่ถูกลงโทษทางวินัยแล้ว เย้ๆประมาณนั้น) 

 
 
เป็นการลงโทษไหม ตอบ ใช่ ลงโทษไง โดยการท าทัณฑ์บน หรือ ว่ากล่าวตักเตือน 
แต่การลงโทษทางการบริหารสองประเภทนี้ ไม่ใช่โทษทางวินัย ในการติวทั่วๆไปจึง 
กล่าวหรือมักติวความรู้กันว่า ไม่มีการลงโทษท าทัณฑ์บน หรือ ว่ากล่าวตักเตือนนะ  
จริงๆติวผิด เพราะสองอย่างนี้ ก็เป็นการลงโทษข้าราชการที่ท าผิดวินัยเล็กน้อยนะ 
เพียงแต่เขาไม่นับโทษสองตัวนี้ว่าเป็นสถานโทษทางวินัยนั่นเอง (เข้าใจแล้วใช่ไหม) 
โดยเขาเรียกโทษสองอย่างนี้ว่าการลงโทษทางมาตรการการบริหาร (ไม่ใช่โทษวินัย) 

 
 
1. การท าทัณฑ์บน คือ ข้อสัญญาที่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ไว้กับผู้บังคับบญัชาว่าจะไม่

กระท าผิดอีก หากผิดข้อสัญญาให้ผู้บังคับบัญชาลงโทษตามแก่กรณี (การท าทัณฑ์บนต้องท า
เป็นหนังสือ)  

 

2. การว่ากล่าวตักเตือน คือ การที่ผู้บังคับบัญชาต าหนิผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทราบว่า 
เรื่องที่ผู้ใต้บังคับบัญชากระท านั้นผิดวินัยและตักเตือนไม่ให้กระท าอีก (นั่นคือเธอท าผิดวินัย 
แล้วนะ รู้ไหม แต่ฉันไม่ท าโทษทางวินัยเธอ เพราะเรื่องที่ท านี้ แม้ผิดวินัยก็จริง ก็ยังไม่ถือว่า 
ร้ายแรงอะไรมากนัก จึงงดโทษทางวินัยให้ เหลือโทษทางการบริหารก็พอคือแค่ตักเตือนนะ) 
โดยการว่ากล่าวตักเตือนสามารถตักเตือนด้วยวาจาหรือท าเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้  
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โทษทางมาตรการทางบริหาร มี 2 อย่าง การท าทัณฑ์บน และการว่ากล่าวตักเตือน 
      * โทษทางมาตรการทางบริหาร ไม่เปน็โทษทางวินัย จึงไม่ถูกบันทึกลงใน ก.พ. 7 * 

 
 

ก.พ.7 คืออะไร  ก็คือ  ทะเบียนประวัติข้าราชการนั่นแหล่ะ 
สมมติว่า เราถูกลงโทษทางวินัยเล็กน้อย ถูกสั่งให้ภาคทัณฑ์ ซึ่งเป็นโทษทางวินัย 
ใน ก.พ.7 เราก็จะมีประวัติว่า เคยโดนภาคทัณฑ์มา  (เสียหายไหมละ เสียเนาะ) 
แต่ถ้าเราอุทธรณ์หรือขอให้ทีมพิจารณาช่วยงดโทษให้ เขาไม่ภาคทัณฑ์เราละกัน 
แค่ให้ท าทัณฑ์บนหรือว่ากล่าวตักเตือนก็พอ เห็นไหมว่าประวัติไม่ดีจะไม่ปรากฏ 
ใน ก.พ.7  แม้เคยท าไม่ดีเล็กๆน้อยๆจริงมาแล้ว นี่ไง เข้าใจ เห็นภาพแล้วใช่ไหม 

 
 
 
 
 

สรุป อันท่ีจริง การลงโทษข้าราชการมี 7 เลยนะ (ถ้ามีความรู้จริงต้องเข้าใจและแยกแยะได้) 
 

การลงโทษทางมาตรการทางการบริหาร มีสองลักษณะ คือ ท าทัณฑ์บน ว่ากล่าวตักเตือน 
การลงโทษทางวินัยข้าราชการ มีห้า คือ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ปลดออก ไล่ออก 
 

   การลงโทษสองอันแรก จะไม่มีถูกบันทึกในประวัติราชการว่าเคยท าผิด เคยโดนท าโทษมา 
   การลงโทษห้าอันหลัง จะถูกบันทึกในประวัติว่าเคยท าผิด โดนลงโทษทางวินัยอะไรมาบ้าง 
 
 

 
มีผลหลายอย่างเลยนะ  กรณีที่เราเปล่ียนโทษทางวินัยให้กลายเหลือโทษทางมาตรการ

การบริหารได้  เช่น จริงๆจะต้องโดนภาคทัณฑ์ (ท าโทษทางวินัย) ไปแล้ว แต่เขางดโทษให้เหลือ 
แค่ท าทัณฑ์บน (ไม่ต้องโทษทางวินัย)  เราไม่มีประวัติเสียเชิงวินัย เรายังสามารถขอเครื่องราชฯ 
ได้อยู่ สามารถเล่ือนวิทยฐานะได้ง่ายตามปกติ แต่ถ้าเรามีประวัติคาดโทษทางวินัย การจะขอท า 
อะไรแบบนัน้มันจะยากกว่าพอสมควร หมดสิทธิได้เหรียญดื้อ (เหรียญจักรพรรดิมาลา) อีกด้วย 
 
 

ท่ีส าคัญข้อสอบเคยถามถึงสองตัวนี้ด้วย  เช่น  เคยถามว่า 

ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับการว่ากล่าวตักเตือนข้าราชการครู 

  เฉลย  ให้ท าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือตักเตือนด้วยวาจาก็ได้ 
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   จะท าข้อสอบข้าราชการได้ดี ต้องมีพ้ืนฐานความรู้จริง 
 
 

บ่อยครั้งที่ผู้สอบ ไม่รู้ว่าตัวเองท าผิด และคิดว่าตัวเองถูกแล้ว เนื่องจากเราถูกติว หรือรับข้อมูล
มาแบบไม่แน่นจริงและคนอื่นๆที่สอบหรือทีต่ิวกันมานั้นก็ไม่แน่นพอๆกบัเรา เมื่อมีการเฉลยมา
เลยท าให้คนมาตอบเหมือนกันและต่างก็พากันคิดว่าตนเองถูก แต่ในความเป็นจริงไม่รู้ว่าท าผิด  
(กรณีแบบนี้เกิดขึ้นในบางข้อ แต่ก็คงไม่ใช่ทุกข้อ ที่มีความลึกซึ้งในข้อมูลลักษณะเช่นที่ว่ามานี้) 
 
 
 
 

      ข้อสอบจริงเคยถามว่า ขอ้ใดเป็นโทษทางมาตรการทางบริหารข้าราชการ     
      ก.  ให้ออก    ข.  ภาคทัณฑ์      ค.  ท าทัณฑ์บน   ง. ถูกทุกข้อ 
 

 คนต่างตอบที่หน้าเพจว่า  ข  แล้วเย้ๆๆ ดีใจ ขอบคุณเพจติวว่าหนูตอบถูกค่ะ เย้ๆๆๆ 
      ผู้อ่านเห็นแล้วเกาหัวแกร๊กๆ ส่ายหัวนิดหน่อย ถูกที่ไหนกันละ อันนั้นมันโทษทางวินัย 
 ต้องตอบ  ค  ท าทัณฑ์บน เขาเรียกว่าโทษทางมาตรการทางบริหาร (เก็ทหรือยังจ๊ะ)  
 
 

 ดูข้อสอบจริงสามข้อด้านล่างนี ้

 การลงโทษข้าราชการมีกี่ประเภท 
ก. 2  ประเภท  ข.  3  ประเภท      ค.  4  ประเภท     ง.  5  ประเภท 
เฉลย  2 ประเภท คือ โทษทางมาตรการทางการบริหาร และ โทษทางวินัยข้าราชการ 
 
การลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีกี่ประเภท 
ก. 2  ประเภท  ข.  3  ประเภท      ค.  4  ประเภท     ง.  5  ประเภท 
เฉลย  2  ประเภท คือ โทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และ โทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 
 
การลงโทษทางวินัยข้าราชการมีกี่สถาน 
ก.  2 สถาน     ข.  3  สถาน        ค.  4 สถาน        ง.  5  สถาน 
เฉลย 5 สถาน  ภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  ลดเงินเดือน  ปลดออก  ไล่ออก  
 

ลองอ่านโจทย์ สังเกตค าตอบแต่ละข้อให้ด ีพิจารณาเปรียบเทียบ ความรู้จริงจะเกิด 
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       มาถึงพล๊อตส าคัญและประเด็นขอ้สอบหลักแล้วละ  โทษทางวินยัข้าราชการ 
 
 
การลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สถานโทษ 5 สถาน เมื่อพิจารณาความผิดและส่ังลงโทษแล้วจะถูกลงโทษดังต่อไปนี้ 
 
อย่างไม่ร้ายแรง 1. ภาคทัณฑ์        

2. ตัดเงินเดือน 
   3. ลดเงินเดือน  (เปล่ียนมาจากการลดขั้นเงินเดือน / เพิ่งเปล่ียนแปลง) 
 
อย่างร้ายแรง  4. ปลดออก        ให้ออกจากราชการ ไม่เป็นการลงโทษทางวินัย 

5. ไล่ออก            แต่ให้ออกเพราะมีเหตุพึงให้ออก               
 
 
         ดังนั้น ข้อสอบก็ไม่ได้ถามอะไรยากเลย  เช่น 
 
 ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยข้าราชการ   ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัย 

ก. ปลดออก      ก. ภาคทัณฑ์ 
ข. ไล่ออก      ข. ตัดเงินเดือน 
ค. ให้ออก      ค. ปลดออก 
ง. ภาคทัณฑ์       ง.  ท าทัณฑ์บน 

 
         เฉลย  ค  ให้ออก (ไม่ใช่โทษทางวินัย)   เฉลย ง  ท าทัณฑ์บน (ไม่ใช่) 
 
 
       เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีมูลเหตุให้กล่าวหาว่าท าผิดวินัยก็ต้องมีการ
สอบสวนกันซึ่งเรื่องที่ว่านั้น จะจริงเท็จประการใดหรือเปล่าก็ไม่รู้ มันก็ต้องมีการสอบสวนดูก่อน 
 
กรณีได้กรรมการสอบสวนแล้ว ก็พิจารณาสอบสวนต่างๆ ถ้าไม่ผิดก็คือไม่ผิด (รอดตัว) 
แต่ถ้าผิดละ จะยังไงต่อไป เขาก็สั่งลงโทษไง ตามที่กรรมการพิจารณาว่าควรโดนอะไร 
 
ผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  ก็จะโดน    ภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  ลดเงินเดือน (อย่างใดอย่างหนึ่ง) 
ผิดวินัยอย่างร้ายแรง     ต้องโดน    ปลดออก หรือ ไล่ออก  (อย่างใดอย่างหนึ่ง) 
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    โดนส่ังลงโทษแล้ว หากข้าราชการต้องการสู้ความหรือไม่ต้องการรับโทษนั้นก็ให้ “อุทธรณ์” 
 
 

        ข้าราชการผู้ใดมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตนของ   
         ผู้บังคับบัญชา ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในส่วนนี้ 
 
การเพ่ิมโทษ  :   ระวังดีๆนะ อุทธรณ์ไป อุทธรณ์มา หากเขาพิจารณาแล้ว อาจเพิ่มโทษได้นะ 
                     หรือมีมูลเหตุให้กรรมการพิจารณาใหม่ ส่ังลงโทษไปแล้ว ก็มีสิทธิเพ่ิมโทษได้ 
                     จากที่แค่ให้ตัดเงินเดือนสั่งเพิ่มกลายเป็นลดเงินเดือนก็ได้ตามเหตุที่พิจารณา 
 
เหตุลดหย่อนโทษ   เมื่อเราถูกสั่งลงโทษแล้ว สามารถอุทธรณ์ได้ หากเขาพิจารณาต่างๆแล้วนั้น 
                ก็อาจช่วยลดโทษได้จากหนักเป็นเบา เช่น จากตัดเงินเดือนเหลือภาคทัณฑ์ 
 
เหตุให้งดโทษ  คือไม่ลงโทษทางวินัยแล้ว งดโทษให้ดีกว่า เปล่ียนเป็นท าทัณฑ์บนหรือว่ากล่าว   
                  ตักเตือน กรณีความผิดเล็กน้อยแล้วเห็นว่าสามารถงดโทษได้ มีเหตุให้ควรงดโทษ 
          เปล่ียนจากที่จะลงโทษทางวินัย งดโทษให้เหลือแค่โทษทางมาตรการการบริหาร 
 
ยกโทษให้  คือ ไม่ท าอะไรสักอย่างละ ตามแต่เหตุสมควร พิจารณาแล้วว่ายกโทษ  
              ผิดนิดหน่อย มีมูลเหตุ มีเหตุผลที่ควรแก่การยกโทษ ง้ันก็ยกโทษเถอะ 
 
 
      ศึกษาค าศัพท์ วินัยข้าราชการ 4 ค า ดังกล่าวมาข้างต้น อันได้แก่ เพิ่มโทษ  ลดหย่อนโทษ  
งดโทษ  ยกโทษ  (ด้วยเหตุนี้ งดโทษ จึงไม่ใช่การไม่ลงโทษ แต่แค่งดไว้ไม่ขอลงโทษทางวินัยละ
เหลือแต่เป็นการลงโทษทางมาตรการบริหาร คือให้เหลือโทษแค่ท าทัณฑ์บน ว่ากล่าวตักเตือน) 
 
 

 
   เกร็ดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ 
 

- วินัยร้ายแรงเมื่อถูกลงโทษแล้วสามารถลดโทษได้ แต่ต้องลดไม่ต่ ากว่า ปลดออก 
- การปลดออกก็ยังได้รับบ าเหน็จบ านาญเสมือนว่าผู้นั้นลาออกเอง (ดีกว่าไล่ออก)  
- โทษทางวินัยข้าราชการไม่มีอายุความ สามารถด าเนินการได้ตลอดอายุราชการ 
- การอุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ให้อุทธรณ์ภายใน 30 วันนับแต่วันรับทราบค าส่ังลงโทษ 
- ไม่เห็นด้วยต่อค าวินิจฉัยของ ก.ค.ศ. สามารถฟ้องคดีกับศาลปกครองได้ ภายใน  

90 วันนับแต่ทราบผลวินิจฉัยการอุทธรณ์ ของ ก.ค.ศ.  
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     การกระท าผิดวินัยในลักษณะ ดังต่อไปนี้เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
 
(๑) ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 
     แก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต  
(๒) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ 
     อย่างร้ายแรง  
(๓) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือ 
     โดยมีพฤติการณ์ อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  
(๔)  กระท าการอันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง  
(๕)  ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือ ท าร้ายประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง  
(๖)  กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจ าคุกโดยค าพิพากษา 
      ถึงที่สุดให้จ าคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าโทษจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได ้
      กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
(๗)  ละเว้นการกระท าหรือกระท าการใดๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฏหมายหรือฝ่าฝืน 
     ข้อห้าม อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  

 

 
   แนวข้อสอบวินัยข้าราชการ 
 

1. วินัย สอดคล้องกับข้อใด 
      ก.  แบบแผนพฤติกรรมที่ต้องประพฤต ิ   ข. ข้อห้ามและข้อปฏิบัติในการปฏิบัติราชการ 

   ค.  แนวทางการท างานให้ถูกต้อง             ง. กฏ ระเบียบ ที่ต้องท าตามอย่างเคร่งครัด 
 

2.  ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไร 
ก.   ส่งเสริมให้มีวินัย     ข.  ด าเนินการทางวินัยเมื่อมีมูลความผิด    

     ค.   ควบคุมให้อยู่ภายใต้วินัย          ง.  ถูกทุกข้อ 
 

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

 



17 

 

 

 

 
 
 

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

5.  ข้อใดเป็นการสั่งลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงที่หนักที่สุด 
ก. ปลดออก      ข.   ตัดเงินเดือน       ค.   ลดเงินเดือน      ง.   ไล่ออก 

 
6.  ข้อใดไม่ใช่การลงโทษทางวินัย 

ก.  ปลดออก       ข.   ไล่ออก       ค.   ให้ออก      ง.  ภาคทัณฑ์ 
 
         7.  โทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่เกี่ยวข้องกับข้อใด 

ก.  กศจ        ข.  อ.ก.ค.ศ.        ค.   ก.ค.ศ.       ง.  คุรุสภา 
 
         8.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากร 

     ทางการศึกษา 
ก.  โทษทางวินัยอย่างร้ายแรงที่เบาที่สุดคือ ปลดออก 
ข.  โทษทางวินัยอย่างร้ายแรงสามารถลดโทษได้ แต่ลดได้ไม่ต่ ากว่าปลดออก 
ค.  ครู ถูกด าเนินการลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง ให้อุทธรณ์ต่อ กศจ 
ง.  ครู ถูกค าส่ังไล่ออก และอุทธรณ์แล้วไม่เป็นผล ฟ้องร้องต่อศาลปกครองต่อได้ 

 
9.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถือว่าประพฤติช่ัว 

ก.  แอบเสพยาเสพติดให้โทษอยู่เป็นอาจิณ 
ข.  เล่นการพนันหวยใต้ดินกับเพื่อนร่วมงาน 
ค.  ข่มขืน กระท าช าเรานักเรียนที่ไม่ใช่ศิษย์ตน 
ง.  บอกข้อสอบวิชาตนเองให้กับนักเรียนที่แอบชอบอยู ่

 
       10.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการงดโทษทางวินัยข้าราชการ 
              ก.  ภาคทัณฑ์ไว้แทนการลงโทษทางวินัย   

ข.  การงดโทษทางวินัยให้ท าทัณฑ์บนหรือว่ากล่าวตักเตือนแทน 
ค.  ไม่สามารถงดโทษทางวินัยได้หากพบว่าข้าราชการท าผิดวินัย 
ง.  ผู้ถูกสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการอย่างร้ายแรงสามารถงดโทษได้ 

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



ภายใตการวิจัยและพัฒนาขอมูลเพื่อชวยผูเตรียมสอบขาราชการ 
 

        ติดตอถามซ้ือ                โอนเงินชําระหนังสือ               ติดตามการสง 

 

 

 

 

 

 
ผลสอบออกมา รูสึกมีความสขุ # สอบไดที่ 1  
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ความเข้าใจท่ีแท้จริงกับเรื่องวินัยข้าราชการ 

 
 

จุดเน้น หนังสือเวียนของกระทรวงศึกษาธิการ  ศธ 1306/ว 4. 
ที่ส่งถึงส่วนราชการต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องกับการท างานราชการในกระทรวงฯ  
ก.ค.ศ. เน้นเรื่องวินัย 6 เรื่องนี้อย่างมาก โดยมีรายละเอียด สรุป ดังต่อไปนี้ 
 1. กรณีเล่นการพนัน 
 2. กรณีเสพสุรา 
 3. กรณีละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ 
 4. กรณีปลอมลายมื่อชื่อหรือปลอมเอกสาร 
 5. กรณีประพฤติช่ัวทางเพศ 
 6. กรณีเกี่ยวกบัความลับทางราชการ 
 
หกข้อดงักล่าวนี้ ผู้อ่านหรือผู้ที่ติวกับเราอย่าพลาดเลยนะ เหตุผลเพราะ ก.ค.ศ. ได้ก าหนดไว้ 
ชัดเจนมากและมีการอธิบายความขยายเรื่องต่างๆอย่างละเอียด  โดยวิทยากรของเราได้เข้า 
รับการอบรมด้านวินัยข้าราชการโดยตรงกับ ก.ค.ศ.  เพราะเป็นผู้บริหารสถานศึกษา โดยเรา 
พบว่ายังมีการตวิเรื่องเหล่านี้คลาดเคล่ือนอย่างน่าตกใจ  ซึ่งมักเกิดจากแอดมินเพจหรือกลุ่ม 
ติวเตอร์ระดับครูที่ยังไม่มีวิทยฐานะหรือไม่มีความรู้ความเข้าใจ มาเปิดติว ท าเพจติวด้วยการ 
คัดลอกและแต่งข้อสอบมาสร้างกระแสเป็นเพจ แต่ในความจริงคงยังไม่เข้าใจระบบราชการ 
จึงใช้วิธีการติวแบบคิดเอาเอง ดูจากความน่าจะเป็น ยกตัวอย่างเช่น  มีการติวหรือชี้แจงว่า 
 
 ครูเล่นหวยใต้ดินไม่ผิดวินัย  
 ข้าราชการเมาสุรานอกเวลาราชการไม่ผิดวินัย เพราะนอกเวลาแล้ว 
 ครูลงโทษนักเรียนด้วยการเตะ 1 ทีและตบหัว 3 ที ไม่ผิดวินัยร้ายแรง 
 
 
 ซึ่งเรื่องนี้ผิดอย่างชัดเจน ในระเบียบของ ก.ค.ศ. ระบุไว้ชัดมากว่า ครูเล่นหวย ผิด 
 เมาสุรา ไม่ว่าในเวลาราชการ หรือนอกเวลาก็ผิดวินัย การลงโทษนักเรียนลักษณะ 
 ดังกล่าวเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามหนังสือเวียนและแจ้งจากสถานี ก.ค.ศ. 
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  “ข้าราชการดื่มสุรา มึนเมา ครองสติไม่ได้เสมอๆ หลังเวลาราชการถือเป็นความผิดวินัยไหม”  
   นบัเป็นอกีหนึ่งค าถามที่ปรากฏการอธิบายผิด บนเพจติววิทยากรครูที่เราเคยยกตัวอย่างไป 
   บอกว่านอกเวลาราชการ ไม่ผิดวินัย ซึ่งเป็นการอธิบายแบบขาดความรู้ เพราะจริงๆ มันผิด 
 

 
    ความเป็นข้าราชการ ถือเป็นศักดิ์และศรี โดยมีสถานภาพตลอด 24 ชั่วโมง  

 

         การที่ประเทศชาติ ใช้เงินภาษีของรัฐมาจ้างเป็นค่าเงินเดือน ค่าสวัสดิการข้าราชการเขา
ถือว่าจ้างตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ใช่ว่า เลิกเวลาราชการแล้ว เราไม่ได้เป็นข้าราชการ จะมาเป็นอีก
ที ตอน 8.30 น. ของวันถัดไป แบบนั้น ไม่ใชเ่ช่นนั้น  

 
         ข้อสังเกต   

 กรณีที่เราเจ็บป่วย เช่น ไส้ต่ิงจะแตก เจ็บปวดมาก ตอนเที่ยงคืนกว่า รีบพารถ พาอะไร
ส่งถึงโรงพยาบาลฉุกเฉิน ราวๆใกล้ตีหนึ่ง หมอวินิจฉัยแล้วว่าจะต้องผ่าตัดด่วน เราผ่าได้เลยนะ 
และเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ โดยไม่ต้องบอกหมอว่า  “หมอขา อย่าเพิ่งผ่าหนูตอนนี้ได้ไหมค่ะ 
นี่มันตี 1 ไม่ใช่เวลาราชการเดี๋ยวหนูเบิกไม่ได้ เอาไว้ไปผ่าตอน 8.30 น. นะคะ” 
 

 
เห็นไหมว่า ความเป็นข้าราชการคุ้มครองกันตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าเราจะหัวแตก 
สีข้างหัก ไหปลาร้ากระเทือน คลอดก่อนก าหนด เวลาใดๆ ตีหนึ่ง ตีสาม นอกเวลา 
ราชการ เราก็สามารถเบิกได้ อะไรได้ตามระบบราชการ ไม่ได้จ ากัดเฉพาะในเวลา 

 
 
 

        แม้กระท่ังการเสียชีวิตด้วย ถึงไปตายตอนเท่ียงคืนก็ยังได้อะไรๆ ตามสิทธิของ

ข้าราชการพ่อแม่ คู่สมรส หรือลูกๆ ก็ยังได้รับสิทธิตามเงื่อนไขต่างๆ ไม่จ ากัดแค่เวลา 

ราชการ เช่นเดียวกัน กรณีเก่ียวกับเร่ืองวินัยและการรักษาวินัย หากไม่สามารถเอาผิด 

ทางวินัยได้เหตุเพราะเป็นการท าผิดนอกเวลาราชการ ถือว่าไม่ผิดวินัยนั้น ก็คงจะท าให้

ข้าราชการไทยหมดศักดิ์ศรีและไม่มีอะไรมาควบคุมได้เลย   
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พึงตระหนักตามเงื่อนไขและกรณีตัวอย่างต่อไปนี้ 

โดยปกติแล้ว ส่วนใหญ่ เขาก็ไม่ได้ท าผิดในเวลาราชการกันนะ เช่น  

 
 
 
 

“หัวหน้าค่ะ หนู เป็นชู้ มีความสัมพันธ์ทางเพศ กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สามีหนูก็จริงนะ 
แต่หนูท ากันตอนห้าทุ่มนะคะ ไม่ได้ไปมีอะไรกันในเวลาราชการ หัวหน้าจะมาเอาผิด 
ทางวินัยข้าราชการกับหนูไม่ได้ เพราะไม่ใช่เวลาราชการนะ ยังไม่เคยมีอะไรกับชู้ใน 
เวลาค่ะ”  ผ่างงงง  ---  หัวหน้าบอก  เอ่อ จริงด้วย ไม่ได้ท าผิดในเวลาราชการนี่นา 

 
“ผอ. ครับ ผมคัดลอกผลงานวิชาการของเพื่อน เพื่อท าวิทยฐานะของตัวเองก็จริงอยู่ 
แต่ผมไม่เคยลอกในเวลาราชการนะครับ ทุกครั้งที่ผมลอก ก็จะใช้เวลาช่วงส่ีทุ่มจนถึง 
ไม่เกินตีสองของทุกคืน ก็ไม่เคยลอกในเวลาราชการเลย เอาผิดวินัยผมไม่ได้นะครับ” 

 

เห็นตัวอย่างแล้วนึกภาพออกหรือยัง ความผิดส่วนใหญ่ นอกเวลาราชการท้ังนั้น 
เอาผิดทางวินัยได้ตลอด ปลดออก ไล่ออก  ตัดเงินเดือน อะไรก็ว่าไปตามเงื่อนไข 

 
 

เมาสุรา ครองสติไม่ได้ ก็เช่นกัน  แม้เป็นเรื่องที่ท านอกเวลาราชการแล้ว 
สามารถเอาผิดทางวินัยข้าราชการได้ตามแต่เหตุอันสมควรแก่การลงโทษ 
โดยในกรม หรือส่วนราชการต่างๆ ก็มีการลงโทษผู้ผิดวินัยกรณีดังกล่าวนี้ 
นับพัน นับหมื่นกรณีแล้วช่วงตลอดที่ผ่านมา (รวมกันทั้งประเทศ) กรณีที่ 
เขาลงโทษ มักจะเป็นการลงโทษ ตัดเงินเดือนเสียเป็นส่วนใหญ่ โดยจริงๆ 
สามารถลงโทษอย่างอื่นก็ได้ แต่เท่าที่เห็นภาพรวม เขาใช้วิธีตัดเงินเดือน 

 
 

        โดยปกติแล้ว หากเป็นการเมาสุรา ครองสติไม่ได้ นอกเวลาราชการ 
ส่วนใหญ่จะให้เป็นความผิดไม่ร้ายแรง มีการลงโทษจะโดนวินัยไม่ร้ายแรง 
อันได้แก่  ภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  ลดเงินเดือน / ลดขั้นเงินเดือน นั่นเอง 
 

ลงโทษจริงในบางกรม ของบางกระทรวง ตัดเงินเดือน 10 %  เป็นเวลา 4 เดือน ก็มีบ่อยครั้ง 
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 แต่ถ้าเป็นการเมาสุราในขณะปฏิบัติงานหรือในเวลาราชการ เขาจะให้เป็นความผิดวินัย

ร้ายแรง ลงโทษได้แก่ ปลดออกหรืออาจไล่ออกได้เลย แล้วแต่ความผิดในขณะนั้น หรือแล้วแต่
กรณีว่าหนักหนาสาหัสกันปานใด 
 

 
ขยายความและเกร็ดความรู้เรื่องเมาสรุา ครองสติไม่ได้  หมายถึงอะไร 

 
        หลายคนอาจนึกภาพคนเมามาย แบบที่คนทั่วไปคงพอจะนึกออก (คนเมา) แต่จริงๆแล้ว 
ในกรณีวินิจฉัยวินัย เขาดูจากพฤติกรรมกรณีต่างๆที่เข้าข่ายการไม่มีสติ หรือไม่รู้จักยับยั้งช่ังใจ 
แล้วลงโทษตามความประพฤติที่สามารถเห็นได้ชัดเจนอันแสดงออกมา  
 
 เช่น กรณีจริงต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างของข้าราชการกรมต่างๆที่ท าผิดจริง 

- เมาไม่รู้เรื่อง ไปกอดและหอมแก้มภรรยาชาวบ้านเขา (โดนตัดเงินเดือน 10 %) 
- เมามาย เริ่มเก่งที่สุดในจักรวาล ท้าต่อย ท้าตีชาวบ้านไปเรื่อย (โดนตัด 5 %) 
- เมาเหล้า ชี้หน้าด่าผู้บังคับบัญชา พูดจาหยาบคาย ไม่รู้เรื่อง (โดนตัดเงินเดือน) 
- เมากลิ่นเหล้าห่ึง เดินโซซัด โซเซ ไปตรงทาง ดูเสียผู้เสียคน (นี่ก็ตัดเงินเดือน) 
- เมาแล้วรวย ไล่แจกเงินเขาไปเรื่อย เอาเงินให้คนนั้น คนนี้  (คุมสติไม่ได้แล้ว) 
- เมาแล้วพูดจาเพ้อเจ้อ ตอบไม่ได้ว่าตนเป็นใคร ชื่ออะไร พูดไปเรื่อยเปื่อยเลย 
- เมาแล้วเก่งภาษา คุยกับหมารู้เรื่อง ไปคุยกับหมาข้างถนน (เส่ือมเสียเกียรติ) 

 
เหล่านี้เป็นกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงกับข้าราชการ โดยใช้พิจารณาว่าเป็นการครองสติ

ไม่ได้ แล้วพิจารณาลงโทษกันตามที่ควร ตามแต่เหตุ ปัจจัยและพฤติกรรมหรือการเส่ือมเสียที่
เกิดขึ้นว่ามากน้อยกันปานใด (แต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้วิธีตัดเงินเดือน) 
 
 

  กรณีตัวอย่างข้อสอบ 

  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเมาครองสติไม่ได้ 

  หลังเวลาราชการจะถูกลงโทษทางวินัยสถานใด 

ก.   ตักเตือน  ข.  ปลดออก 

ค.   ตัดเงินเดือน  ง.  ไล่ออก 

 

เฉลย  ค. 
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          ข้าราชการครูเล่นหวยใต้ดินผิดวินัยข้าราชการไหม? 
 
        ผิดวินัยร้ายแรง เพราะกฎหมายข้าราชการพลเรือนสามัญและกฎหมายระเบียบของ
ข้าราชการทุกสังกัด ระบุไว้ชัดเจนว่า ข้าราชการห้ามเล่นพนันในประเภทการพนันที่ห้ามเล่น 
โดยเด็ดขาด หากเล่นถือว่าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
 
        กฎของ ก.ค.ศ. และระเบียบก็มีชัดเจนถึงขั้นปลดออกได้ด้วยส าหรับการเล่นหวยใต้ดิน 
 

 
 ระเบียบหรือกฎหมายข้าราชการเกี่ยวกับการพนันได้แบ่งประเภทการพนันไว้สองบัญชี คือ 
 

 หนึ่ง  การพนันที่ห้ามเล่นโดยเด็ดขาด มีหลายอย่าง ได้แก่  หวยใต้ดิน โป้งแปะ และอื่นๆ 
        ข้าราชการคนไหนเล่นการพนันพวกนี้ ผิดวินัยร้ายแรง (ก็เขาห้ามเล่นโดยเด็ดขาดเนาะ)  
 

 สอง  การพนันที่เล่นได้เมื่อได้รับอนุญาต เช่น ชนวัว ชนไก่  แข่งม้า ชกมวย  โยนสตางค์ ฯลฯ 
 
 
ประเด็นคือ เพจติวสอบได้อธิบายไว้ว่าครูเล่นหวยไม่ผิดวินัย แค่ความประพฤติไม่เหมาะสม  
      บางเพจอธิบายว่าต้องดูว่าเล่นที่ไหน ถ้าเล่นในโรงเรียนหรือเล่นในเวลาราชการ 
      อาจผิดวินัยได้ เล่นข้างนอกก็ต้องพิจารณา  บ้างก็อธิบายว่าให้ดูเป็นอาจิณไหม 
 
แต่ความจริงกฎหมายระบุชัดเจนว่า “การพนันพวกนั้นข้าราชการห้ามเล่น”  ห้ามก็คือห้าม 
ไม่ง้ันเขาจะเรียกว่าห้ามเหรอครับ ----  ไม่เช่นนั้น เขาคงระบุไว้ในกฎหมายแล้วว่าการพนัน 
พวกนี้เล่นได้ ไม่ผิดวินัย ถ้าไม่เล่นเป็นอาจิณ หรือเล่นได้ถ้านอกเวลาราชการ นี่ไง เขาไม่ได ้
เขียนกฎหมายแบบนั้นนะ แต่เขียนไว้ว่า “ประเภทห้ามเล่น” เล่นคือผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
 
 
ชี้แจงให้เห็นว่าการเฉลยผิดอธิบายผิดบนเพจหรือในหนังสือมีอยู่ ไม่ใช่ว่าค าเฉลยจะถูกต้อง 
ประเด็นที่น่าตกใจคือแอดมินหรือติวเตอร์ก๊อบข้อสอบพร้อมค าเฉลยนั้นแชร์กันไปเพจสู่เพจ 
โดยที่ไม่รู้เลยว่า ที่ตัวเองแชร์ๆนั่นหน่ะ มีจุดเฉลยผิดอยู่ 2 – 3 ข้อ (จากชุดข้อสอบ 30 ข้อ) 
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ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานี่จะไม่เหมือนข้าราชการอื่นๆนะ 
(ต้องเป๊ะกว่าอยู่ระดับหนึ่ง ประมาณนั้น เพราะเราเป็นครูบาอาจารย์เนาะ)  
 
-   เล่นการพนันบัญชี ก  ซึ่งเขาเรียกว่า บัญชีการพนันห้ามขาด  
    คือห้ามเล่นโดยเด็ดขาด ในนั้นมีระบุประเภทต่างๆไว้ชัดเจน เช่น หวย  ป๊อกเก้า 
    สลอชแมชชีน ปั่นแปะ ฯลฯ เล่นถือว่าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ปลดออก  มติ ครม. 
 
- เล่นการพนักบัญชี ข  ซึ่งเรียกว่าประเภทเล่นได้ ถ้าได้รับอนุญาต เช่น พวกพนัน 
     การต่อสู้ สัตว์ต่อสู้ ชกมวย เป็นต้น ต้องมาพิจารณาทีละประเด็น เอาที่ส าคัญๆ  
    ได้แก่ เล่นขณะปฏิบัติราชการ แม้ว่าจะได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาตก็ตาม 
    อันนี้เป็นโทษทางวินัยร้ายแรง ปลดออกหรืออาจจะเป็นโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง 
    ก็ได้แล้วแต่กรณีว่า ความเสียหายทางราชการนั้นมากน้อยเพียงใด แต่ส่วนใหญ่ 
    ถ้าเป็นข้อสอบ เขามักจะให้โจทย์มาเล่นในเวลาเพื่อตอบว่า ร้ายแรง ปลดออก  
 
    ถ้าเล่นการพนันประเภท ข นอกเวลาราชการ แบบแอบเล่น ไม่ได้รับอนุญาต 
    ก็จะถูกลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง โดนลดเงินเดือน  ตัดเงินเดือน  ภาคทัณฑ์ 
    อะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่กรณีความผิด  (ที่เล่นโดยไม่ได้รับอนุญาต / แอบเล่น) 
 
 

    ต้องระวังข้อมูลให้ดีด้วย แม้ว่าการพนัน บัญชี ข  เขาจะอนุญาตให้เล่นได้ 
    ถ้าได้รับอนุญาต แต่ว่า ข้าราชการครูเล่นก็ถือว่าผิดนะ  (จะว่าผิดก็ไม่เชิง) 
    แต่ใช้ค าว่า ก.ค.ศ. ไม่ประสงค์จะให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    เล่นก็แล้วกัน หากเล่นการพนันประเภทนี้แบบว่าอุตส่าห์ไปขออนุญาตแล้วนะ 
    ซึ่งได้รับอนุญาตจากต ารวจ จากบ่อนว่าเล่นได้ก็ยังถือว่าผิดอยู่แต่ผิดเล็กน้อย  
    ภาคทัณฑ ์หรืออาจเปล่ียนการภาคทัณฑ์เป็นงดโทษ เหลือว่ากล่าวตักเตือน   
    คือ การพนันประเภทอนุญาตเล่นได้อันนี้เขาไว้ให้ชาวบ้านเล่นกันแต่ในฐานะ 
    ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงถือว่าอย่าไปเล่น  คุณเป็นครู 
    ก.ค.ศ. เลยบอกว่า ต่อให้ได้รับอนุญาต ก็ไม่ให้ครูและบุคลากรฯ ไปเล่นพนัน  
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ทบทวน ทีเ่คยออกเกี่ยวกับวินัยขา้ราชการ 
 
1. การท่ีจะให้ข้าราชการครูมีวินัย ควรต้องการกระท าสิ่งใดเป็นประการส าคัญ 

   ก. เพิ่มโทษแก่ข้าราชการ  

   ข. พัฒนาระดับจิตใจของข้าราชการครู 

   ค. จัดอบรมครูสม่ าเสมอและติดตาม  

   ง. พัฒนากฎหมายและระเบียบปฏิบัติของข้าราชการครู 

 

2. สิ่งใดเป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้ราชการครูวินัยที่ดี 

   ก. เงินเดือน            ข. ความส านึกในหน้าท่ีและความรับผิดชอบ   

   ค. การยกย่อง          ง. การประสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงานและชีวิตครอบครัว 

 

3. การป้องกันมิให้ข้าราชการกระท าผิดท่ีน่าจะได้ผลดีท่ีสุดควรปฏิบัติอย่างไร 

  ก.  รัฐต้องจัดระบบบริหารให้เปน็ธรรม  

  ข.  ให้สวัสดิการแก่ข้าราชการอย่าให้เดือดร้อน 

  ค.  ขจัดเหตุท่ีก่อให้เกิดการกระท าผิดวินัยของข้าราชการ 

  ง.  ปรับระดับเงินเดือนของข้าราชการให้เหมาะสมกับค่าครองชีพ 

 

4.  ข้อใดมิใช่การเสริมสร้างและพัฒนาของผู้บังคับบัญชาท่ีช่วยให้ผู้ใต้บงัคับบัญชามีวนิัย 

    ก. การฝึกอบรม พัฒนาด้านวินยั       ข. การประกาศเกียรติคุณให้ผู้ใต้บังคับบญัชา 

    ค. การสร้างขวัญและก าลังใจ          ง.  การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีด ี

 

5.  ข้าราชการครูปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือ  

    ผู้อื่นได้ประโยชน์ท่ีมิควรจะได้เป็นการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการถือเป็นความผิดสถานใด 

    ก. ตัดเงินเดือน                        ข. ลดขั้นเงินเดือน 

    ค. เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง      ง. ว่ากล่าวตักเตือนละท าทัณฑ์บน 

 

 

เฉลย    1.  ข     2.  ข    3.  ค     4.  ข    5.  ค      
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6.  ข้อใดเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    ก.  รายงานข้อมูลเท็จต่อบังคับบัญชา 

    ข.  เข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิกพรรการเมือง 

    ค.  ดูหม่ินเหยียดหยามประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 

    ง.  ได้รับโทษจ าคุกโดยศาลตัดสินคดีอาญาและไม่ใช่โทษฐานประมาทหรือลหุโทษ 

 

7. ข้าราชการขาดราชการติดต่อกันคราวเดียวเกิน 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันควร 

   ถือเป็นความผิดวินัย ลงโทษสถานใด 

    ก. ปลดออก                          ข. ตัดเงินเดือน  

    ค. ลดขั้นเงินเดือน                    ง. ว่ากล่าวตักเตือนและท าทัณฑ์บน 

 

8. ข้าราชการจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ ถือเป็นความผิดวินัย   

   ลักษณะใด 

    ก. ความผิดเล็กน้อย                      ข. ความผิดอย่างร้ายแรง 

    ค. ความผิดอย่างไม่ร้ายแรง               ง. ความผิดท่ีปรากฏชัดแจ้ง 

 

9. กระท าผิดวินัยลักษณะใดไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวนก็ได้ 

    ก.  ลักทรัพย์แล้วกล้องวงจรปิดจับได้     ข.  ท าร้ายผู้บังคับบัญชาต่อหน้าสาธารณะ 

    ค.  คบชู้จับได้คาหนังคาเขา               ง.  ท าความผิดแล้วท าหนังสือรับสารภาพ 

 

10.  ผู้มีอ านาจตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

     การศึกษาในระดับจังหวัด คือข้อใด 

    ก.  ศึกษาธิการจังหวัด         ข.   ผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา 

    ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัด                    ง.   ผู้บังคับบัญชาข้าราชการคนนั้น 

 

       
 
     6. ค   7.  ก     8.  ข   9.  ง   10.  ก 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
ผูอานอาจไมรู หรือเคยเจอเพจติวใดๆอื่นกอนมาเจอเพจนี้ บางทีหลงช่ืนชมเพจใดๆ ที่เห็นการ
ตอบรับวา “หนังสือดีจัง” “ขอสอบตรงมากๆ” “สรุปดี” “เนื้อหาช่ืนชอบ” อะไรทํานองนี้บาง 
บางทีคุณอาจแทบไมอยากเช่ือวานั่นคือผลงานที่พวกเขาไดกอบปของเราไปใชนั่นเอง ลองคิดๆ 
ดูเลนๆ แลวเทียบดูเนื้อหาหรือแนวหนังสือ ดูผลงาน เพียงแตคุณรูจักพวกเขากอนที่มาจะอาน
หรือไดมารูจักเรานั่นเอง เพราะเราไมเนนการตลาดแคคอยๆแนะนําคนตางๆใหรูจักผลงานกัน 
 
 
¹Õè¤×ÍµÑÇÍÂ‹Ò§¼Å§Ò¹¢Í§àÃÒ·Õè·íÒÁÒ ¤‹ÒÂµÔÇÍ×è¹æ àÃÕÂ¡Ç‹Ò ¾Ò¡Ñ¹à«¿¼Å§Ò¹à¡çºäÇŒà»š¹¢Í§µ¹ 
¶Ö§àÇÅÒ¡ç¹íÒÍÍ¡ÁÒáªÃ� §Ò¹´Õæ àÃÕÂ¡á¢¡à¢ŒÒà¾¨µÑÇàÍ§ÁÒ¡ÁÒÂ ¼ÙŒ¤¹ª×è¹ªÁ ¢Íº¤Ø³ Ñ̈§àÅÂ 
â´Â·ÕèäÁ‹ÃÙŒÇ‹Ò·ÕÁÇÔªÒ¡ÒÃ«Öè§·íÒ§Ò¹¹Õé¨ÃÔ§æ¤×Í·ÕÁ¢Í§àÃÒ  ¡çä´Œáµ‹áÍº¢íÒæÇ‹Ò ·Õè¢Íº¤Ø³¡Ñ¹¹Ñé¹ 
¢Íº¤Ø³ã¤Ã ¢Íº¤Ø³¤¹·Õè¡�Íº»‚œä»áªÃ�ÊÃŒÒ§ÀÒ¾µÑÇàÍ§ ËÃ×Í¢Íº¤Ø³¤¹·íÒ¡Ñ¹á¹‹à¹ÍÐ ^-^ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในป 2560 – 2561  เราจึงมีนโยบายใหทีมงานไปสะกิดบอก แนะนํา หลายคนที่จะเตรียมสอบ 
ใหมาพบกับผลงานของเรา (ของจริง) ใหมาติวดวยกันในกลุม รับรูขอมูลเชิงลึกแบบดีๆ ขอมูลดี 
โดยหวังวาผลงานที่ทํามาจะชวยอํานวยประโยชนใหกับผูเตรียมสอบทุกทานไดตามสมควรตอไป  

 

 
 นี่ก็อีกคายหนึ่งนําของเราไปสรางคุณคาใหกับตัวเอง เรียกวาเซฟเก็บงานเราไวเลย 

ถึงเวลาก็เอาออกมา โพสต สถาปนาตัวเองเปนผูมีพระคุณยิ่ง ที่นําผลงานดีๆมาให 



งานของเราถูกคัดลอกไปแชร สรางภาพบนเพจอื่นๆ จนชิน แลวไมใหเครดิตดวยนะ กลัวลูกเพจ 
เขามาพบกับของจริง ใชวิธีตีเนียน โหลดของเราไป แลวแชรออกมา เพราะเปนไฟลผลงานเยี่ยม 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานที่ถูกคัดลอกไปสามารถแชรไดเปนหมื่นๆแชรในคืนเดียว ในบางเพจแชรๆไปมากมายเลย  
เจตนาการกอบปงานไปใชไมไดแชรแบงเปนความรู (ทําบุญชวยอะไร ไมใช) แตเปนการแชรแบบ 
จงใจใหคนเห็นเขาใจผิดและรีบซื้อหนังสือของตน หรือรีบลงคอรสติวกับตน หรือใหเกาะติดตาม 
กระแสบนเพจของตนจะมีอะไรดีๆ แบบนี้มาใหอีก (โดยการใชฐานความรูและฐานงานของเรา) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 การสามารถอธิบายประเด็นความรูเชิงลึกได แค 2 – 3 ขอ  (จากการคัดลอกความรูเราไป
ใชทําอธิบาย) สามารถเปล่ียนคนหลายคนที่ไมเกงใหมีภาพลักษณของการเปนวิทยากรเกงๆไดเลย 
บอยครั้งต้ังแตชวงป 59 – 60 พอเราโพสตอะไรไปประมาณ 7 – 10 บรรทัดที่เปนความรูเชิงลึกๆ 
คายติวหลายคายกอบคําพูดนั้นไปวางโพสตตนเอง ทันทีก็มีคนเมนทถามซื้อหนังสือ ถามขอติวกับ 
เขามากมายในโพสต  เชน “อธิบายเขาใจดีจัง ขอไปติวที่ กทม ไดไหม”  “ชอบการอธิบายแบบนี ้
เขาใจงายดี และมีประโยชน ขายหนังสือไหมคะ” อะไรประมาณนี้ เกิดขึ้นตลอดในหลายๆเพจเลย 
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เกร็ดความรูเ้พิ่มเตมิเกี่ยวกบัมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 
 

แรกเริ่มเดิมทีคุรุสภาจะมีข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพใช้อยู่  
มาตั้งแต่ พ.ศ. 2548 เรื่อยมา จนมาถึง พ.ศ. 2556 ยุคนั้นมีการใช้ข้อบังคับใหม่ออกมาโดยให้ 
ยกเลิกข้อบังคับเดิม แต่ท าใหม่ในปีดังกล่าว แยกออกมาคนละส่วน (คือไม่เอาอยู่รวมกันแล้ว) 
ได้แก่การแยกเป็นข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ กับ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ 
กล่าวคือเมื่อก่อนจะเป็นข้อบังคับในฉบบัเดียวกัน อยู่ในกฎหมายไฟล์เดียวกันโหลดได้ทีเดียว 
เป็นทั้งเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพและเรื่องของจรรยาบรรณ แต่ตัวใหม่คือต้องโหลดทีละไฟล์ 
เพราะถือเป็นการแยกเรื่องชัดเจนว่า นี่ข้อบังคับมาตรฐาน ส่วนนั่นเป็นข้อบังคับจรรยาบรรณ 
 
 

ในข้อบังคับคุรุสภาว่าดว้ยเรื่องของจรรยาบรรณ ได้ระบุเอาไว้ดังนี้คือ 

 

 
 
 
 
 

          จรรยาบรรณของวิชาชีพ หมายความว่า มาตรฐานการปฏิบัติตนที่ก าหนดขึ้นเป็น
แบบแผนในการประพฤติตนซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตามเพื่อรักษา
และส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง และฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นที่
เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคมอันจะน ามาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ  

 
            ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ และ

แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 
 
 “แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ” หมายความว่าประมวลพฤติกรรม 
ที่เป็นตัวอย่างของการประประพฤติที่ก าหนดขึ้นตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ซึ่งผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา คือครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ต้องหรือ
พึงประพฤติปฏิบัติตาม ประกอบด้วยพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาต้องหรือพึงประพฤติตาม และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่ก าหนดให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาต้องหรือพึงละเว้น     
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      ดูข้อสอบจริง  ข้อใดต่อไปนี้หมายถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ก. แบบแผนการประพฤติซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพต้องปฏิบัติตาม 
ข. แบบแผนการประพฤติซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติตาม 
ค. แบบแผนการประพฤติซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพควรปฏิบัติตาม 
ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา  

 
 

           ข้อสอบข้อนี้มีการถกเถียงกันว่า ตกลงเฉลยอะไรกันแน่ บางคนพยายามไปหา 
 ไปก๊อบเอาข้อความจากเว็บไซต์เน็ททั่วไปมาตอบบ้าง อะไรบ้างนะ ว่าพึงบ้าง ต้องบ้าง  
 พึงหรือต้องนะ บางคนอ้างอิงจากเว็บไซต์กูเกิ้ลที่คนอื่นๆเขียนไว้นั้นเอามาตอบค าถาม 
 
        ลองย้อนกลับไปอ่านข้อบังคับคุรุสภาใหม่อีกครั้ง ในหน้าก่อนน้ี แล้วอ่านดีๆ 
 ผู้อ่านจะสังเกตเห็นชัดเจนว่า จากข้อกฎหมาย (หรือข้อบังคับของคุรุสภา) ดังกล่าวนั้น 
 เขาได้ระบุชัดๆว่า จรรยาบรรณวิชาชีพ คือ แบบแผนความประพฤติที่ตอ้งปฏิบัตติาม 
 ส่วนค าว่า พึง และก็ค าว่า ต้องหรือพึง อันนั้นไม่ใช่จรรยาบรรณวิชาชีพนะ เขาเรียกว่า 
 แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ คือ คนละเรื่องกันเลยนั่นเองนะครับ 
 
  ตามข้อบังคับคุรุสภา    จรรยาบรรณ : ต้องปฏิบัต ิ

                           แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณ : ต้องหรือพึงปฏิบัต ิ

 
    มาตรฐานการปฏบิัตติน     มี 5 ด้าน จ านวน 9 ข้อ  (ใชใ้นปัจจุบันตามข้อบังคับคุรสุภา) 
 

มาตรฐานการปฏิบัติตนนี่เอง ที่เรียกกันว่าจรรยาบรรณครู ซึ่งแบ่งเป็น 5 ด้าน 
 

ด้านที่ 1 จรรยาบรรณต่อตนเอง        มี 1 ข้อ (ข้อ 1) 
ด้านที่ 2 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ     มี 1 ข้อ (ข้อ 2) 
ด้านที่ 3 จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ    มี 5 ข้อ (ข้อ 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ) 

 ด้านที่ 4 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ  มี 1 ข้อ (ข้อ 8) 
 ด้านที่ 5 จรรยาบรรณต่อสังคม    มี 1 ข้อ (ข้อ 9) 
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    ความรู้เชิงลึก จุดก าเนิดของจรรยาบรรณวิชาชีพ  5  ด้าน 9 ข้อ   
 

 
 

จรรยาบรรณทางวิชาชีพได้มีการก าหนดขึ้นจากองค์กรหรือสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ     
ในแต่ละสาขาวิชาชีพเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีแนวประพฤติจรรยาบรรณทางวิชาชีพของตน 
เพราะว่าคนที่จะประกอบวิชาชีพได้นั้น จะต้องเป็นคนมีความรู้ ความเชี่ยวชาญหรือเป็นผู้รู้นั่นเอง 
เนื่องจากกรอบของความเป็นวิชาชีพก าหนดไว้ในเรื่องของลักษณะวิชาชีพที่ต้องเรียนมาเยอะ
พอสมควรในศาสตร์สาขานั้นๆจึงถือว่าผู้ที่ประกอบวิชาชีพใดๆได้จะต้องเป็นผู้มีความรู้ ในระดับสูง 
(แต่ผู้ที่ประกอบอาชีพ ไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ แค่มีทักษะในการท างานแลกเงิน)  

 

การที่ผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้มีความรู้ระดับสูงเรื่องวิชาชีพนั้นๆ (คนมีความรู้นั่นแหล่ะ) 
อาจท าให้บางคนน าความรู้นั้นไปกระท าการอะไรบางอย่างที่ไม่ดี และเอาเปรียบผู้รับบริการซึ่งถือ
ว่ามีความรู้น้อยกว่าในเรื่องนั้นๆ เช่น แพทย์อาจท าการเล้ียงไข้ผู้ป่วย ไม่รักษาเต็มที่หวังให้เขามา
รักษาต่อๆไป วิศวกรอาจแกล้งใช้ความรู้บิดเบือนโครงสร้างลวงผู้รับบริการเพื่อให้เขาจ่ายเงิน
เพิม่เติมทั้งที่ไม่จ าเป็น แต่ใช้ความเป็นผู้รู้บอกเขา ลวงเขา เป็นต้น ทางสมาคมวิชาชีพต่างๆจึงต้อง
มีกรอบในการก าหนดพฤติกรรม (หรือเรียกกันว่าจรรยาบรรณวิชาชีพ)  

 

 

 

ข้าราชการผู้ประกอบวิชาชีพหากไม่มีแนวประพฤติจรรยาบรรณอาจใช้ช่องทาง 
เพื่อจะเอารัดเอาเปรียบหรือแสวงหาประโยชน์จากผู้รับบริการได้ เช่น  
 

- ข้าราชการใช้ต าแหน่งหน้าที่หาประโยชน์โดยมิชอบ  
- หรือมีการกล่ันแกล้ง กล่าวหาผู้รับบริการต่างๆ เป็นต้น  

จรรยาบรรณจึงได้สร้างมาเพื่อผู้รับบริการให้ได้ประโยชน์สูงสุด 
อันเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดและเป็นการผดุงเกียรติแห่งวิชาชีพด้วย 

 
 
 
          คุรุสภาในยุคแรกเริ่ม รับผิดชอบงานทุกอย่างเกี่ยวกับครูในประเทศไทย ทั้งงานวินัย งาน
มาตรฐานอะไรหมดเลย (คือสมัยก่อนอะไรๆก็ขึ้นอยู่กับคุรุสภา)  ได้มีการวางแนวทางให้ครูมี
จรรยาบรรณในการท างานด้วยนั่นเอง   
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 คู่มือจรรยาบรรณครูจากส านักเลขาธิการคุรุสภาระบุชัดเจนความส าคัญต่อผู้รับบริการเป็น
ที่สุด ข้อก าหนดจรรยาบรรณวิชาชีพครู จะต้องมีลักษณะ 4 ประการ คือ 
 
 

         1)  เป็นค ามั่นสัญญาหรือพันธะผูกพันต่อผู้เรียน (Commitment to the student) 
         2)  เป็นค ามั่นสัญญาหรือพันธะผูกพันต่อสังคม (Commitment to the society) 
         3)  เป็นค ามั่นสัญญาหรือพันธะผูกพันต่อวิชาชีพ (Commitment to the profession) 
         4)  เป็นค ามั่นสัญญาหรือพันธะผูกพันต่อสถานปฏิบัติงาน (Commitment to the  
              employment  practice) 
 

 

 
  มาดตูน้ก าเนดิและพัฒนาการของจรรยาบรรณคร ู

 
 

จุดเริ่มต้นครั้งแรกสุดของจรรยาบรรณครู คือ ในปี พ.ศ. 2506 
 
 

 จรรยาบรรณครู 2506    (เรียกว่า จรรยามารยาทครู  มี 10 ประการ )  
 

: คุรุสภา , เป็นระเบียบว่าด้วยจรรยามารยาทอันดีงามตามประเพณีของครู ตามอ านาจที่
พระราชบัญญัติครูมาตรา 28  
 
 

 
ต่อมามีการเปล่ียนแปลงเป็น  จรรยาบรรณครู 2526   
 

(เรียกว่า จรรยามารยาทและวินัยตามระเบียบประเพณีของครู มี 10ประการ / หรือ 10 ข้อ) 
:  คุรุสภา, ระเบียบว่าด้วยจรรยามารยาทอันดีงามตามประเพณีของครู, 2526 

 
จากนั้น ก็กลายมาเป็น  จรรยาบรรณครู 2537   
 

(เรียกว่า เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537  มี 11 ประการ/ หรือ 11 ข้อ) 
:  ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ของคุรุสภา พ.ศ. 2537 
   กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2540 
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      และยุคใหม่แบบ 9 ข้อก็ได้เริ่มต้นขึ้น โดยเป็น “จรรยาบรรณคร ู 2539”  
      (เรียกว่าแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539 มี 9 ประการ) 
 
    :  ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539. 
       กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2541 
 
       1)  ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ก าลังใจใน
การศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า 
       2)  ครูต้องอบรม ส่ังสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้แก่ศิษย์ 
อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
       3)  ครูต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ 
       4)  ครูต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และ
สังคมของศิษย์ 
       5)  ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ 
และไม่ใช้ศิษย์กระท าการใดๆ อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ 
       6)  ครูย่อมพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนา
ทางวิชาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู่เสมอ 
       7)  ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู 
       8)  ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์ 
       9)  ครูพึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย 

          
จนกลายมาเป็น     จรรยาบรรณครู พ.ศ.2546   
 

         (เรียกว่า จรรยาบรรณของ วิชาชีพ มี 5 กลุ่ม 9 ประการ) ดังนี้ 
จรรยาบรรณต่อตนเอง 
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
จรรยาบรรณต่อสังคม 

  

 จรรยาบรรณนี้คือมาตรฐาน 

 ซ่ึงเป็นตัวที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน 

 เดี๋ยวค่อยมาท าความเข้าใจกัน 



92 

 

         ข้อสังเกตนะว่า ตอนเริ่มต้นยุค จรรยาบรรณ 9 ข้อ ในปี 2539  เขาได้เอาข้อแรกหรือ 
ห้าข้อแรกเป็นเรื่องของนักเรียนหรือผู้รับบริการขึ้นมาก่อนเลย ในยุคล่าสุด ปี 2546 แค่มีการ 
จัดหมวดหมู่ใหม่ ให้กลุ่มจรรยาบรรณที่ส าคัญที่สุด ซึ่งมี 5 ข้อ อยู่ตรงกลาง จึงได้จัดหมวดหมู่ 
ให้จรรยาบรรณด้านต่างๆ เป็นดังนี้  

ด้านที่ 1 จรรยาบรรณต่อตนเอง        มี 1 ข้อ (ข้อ 1) 
ด้านที่ 2 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ     มี 1 ข้อ (ข้อ 2) 
ด้านที่ 3 จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ    มี 5 ข้อ (ข้อ 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ) 

 ด้านที่ 4 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ  มี 1 ข้อ (ข้อ 8) 
 ด้านที่ 5 จรรยาบรรณต่อสังคม    มี 1 ข้อ (ข้อ 9) 
 

ตัวเลขจ านวนข้อท่ีเห็นนั้น บ่งชี้ชัดเจนนะว่า 5 ข้อให้น้ าหนักมาท่ีผู้รับบริการ  

 
 กล่าวคือถ้าไม่ค านึงถึงผู้รับบริการก็ไม่จ าเป็นต้องมีจรรยาบรรณก็ได้ เหมือนกลุ่มอาชีพที่
ไม่ใช่วิชาชีพ เขาไม่ได้ค านึงถึงผู้รับบริการเป็นส าคัญมาก เป็นลักษณะการใช้แรงงาน ทักษะ ฝีมือ
เพื่อท าให้ผู้รับบริการพึงพอใจแลกกับค่าตอบแทน กลุ่มอาชีพต่างๆได้ พยายามปกป้องให้
ผู้รับบริการได้ส่ิงที่โอเคนะ ไม่ถูกเอาเปรียบโดยไม่ได้มีการก าหนดจรรยาบรรณไว้เป็นมาตรฐานแต่
แค่ให้ส่วนงานคุ้มครองผู้บริโภคดูแลอยู่ หากมีเรื่องอะไรก็ไปร้องเรียนกันตรงนั้นเอาเอง  

 
แต่วิชาชีพต่างๆจะมีจรรยาบรรณคอยก ากับ ผู้ประกอบวิชาชีพด้วย เพื่อให้ผู้รับบริการ

ได้รับปะโยชน์สูงสุดและไม่ถูกเอาเปรียบจากผู้ที่ประกอบวิชาชีพนั้นๆ  
 
 จรรยาบรรณวิชาชีพด้านใดส าคัญท่ีสุด 

ก.  จรรยาบรรณต่อตนเอง  ข.  จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 

ค.  จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ  ง.  จรรยาบรรณต่อสังคม 
 

 

ข้อนี้เป็นข้อสอบจริง มาต้ังแต่ยุคเร่ิมก าหนดจรรยาบรรณครูรุ่นปัจจุบันในปี 2546 

ซ่ึงในตอนนั้นทีมวิชาการของเราท าการติวสอบมาต้ังแต่ช่วงปี 2547 มีการถามถึงเร่ืองของ 

จรรยาบรรณวิชาชีพมากมายหลายข้อในการสอบช่วงนั้น เพราะเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่าน 

แนวทางของเร่ืองเก่ียวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยเป็นข้อสอบจริงในปี 2547 เพราะการ 

เปลี่ยนแปลงแนวทางจรรยาบรรณได้เกิดขึ้นในช่วงปี 2546 (จรรยาบรรณ 5 ด้าน 9 ข้อ) 

ซ่ึงปี 2547 นั้น เป็นการสอบข้าราชการครูระดับประเทศในต าแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 
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         การสอบปี 2548 เป็นการสอบ“ครูผู้ช่วย” ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ 
เหตุเพราะพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได้ตราขึ้นและประกาศใช้ในปี 2547 เป็น พ.ร.บ. ตัวส าคัญเกี่ยวกับกฏเกณฑ์ 
ของต าแหน่ง วิทยาฐานะต่างๆ และนั่นเองเป็นต้นก าเนิดแรกสุดของการเรียก 
ครูบรรจุใหม่ว่า “ครูผู้ช่วย” เริ่มใช้ตั้งแต่ปลายปี 2547 ก่อนหน้านั้นเราเรียก 
ตามกฎหมาย พ.ร.บ. ตัวก่อนนั้นว่าอาจารย์ 1 ระดับ 3 (คือครูที่บรรจุใหม่ๆ) 
การสอบในปี 2547 (สอบช่วงต้นปีราวๆพฤษภาคม) จึงเป็นการสอบคัดเลือก 
เพื่อไปเป็นอาจารย์ 1 ระดับ 3 เพราะค าว่าครูผู้ช่วยมาปรากฏที่ใช้ได้ปลายปี 
เนื่องจาก พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูฯ ประกาศใช้เดือนในธันวาคม 2547 
ท าให้ปีต่อมาคือต้นปี 2548 จึงเป็นการสอบครูผู้ช่วยครั้งแรกในประเทศไทย 

 

 

จรรยาบรรณดา้นใดส าคญัทีส่ดุ จาก 5 ด้านนั้นเปน็ข้อสอบจริงตั้งแต่ยุค 47 – 48 

เพราะเหตุผลว่าปี 2546 มีการประกาศข้อบังคับคุรุสภาเก่ียวกับเร่ือง 5 ด้าน 9 ข้อนี้ 

กระแสข้อสอบช่วงนั้นจึงเป็นกระแสท่ีเทน้ าหนักมาในเร่ืองเก่ียวกับจรรยาบรรณนั่นเอง 

ต่อมาปี 2547 ก็มีการประกาศใช้ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรฯ 2547 

 

 

 

        ข้อสอบข้อนี้ มีการเฉลยและเป็นที่รู้กันว่าตอบจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
          
 

 

แล้วมีค าเฉลยกลายเป็นต่อตนเองได้อย่างไรให้เป็นข้อถกเถียงกันบนสื่อโซเช่ียล 
พบว่าเป็นการเฉลยผิดของกลุ่มติวเตอร์เริ่มติวใหม่ที่ยังไม่มีภูมิความรู้ระดับลึก 
เป็นข้าราชการครูซึ่งสอบติด แล้วลองเปิดเพจ เปิดติว หาข้อมูลจากกูเกิ้ลมาติว 
โดยผู้เฉลยยังไม่มีวิทยฐานะด้วยซ้ าเพิ่งสอบเป็นข้าราชการได้หลังปี 2550 แลว้ 
คิดเอาเองแล้วเฉลยว่าต่อตนเองส าคัญที่สุดด้วยเหตุผลว่าต้องเริ่มที่ตัวเองก่อน 
การเฉลยผิดลักษณะนี้เพิ่งปรากฏในแวดวงของการสอบราวช่วงปี 2555 - 56  
โดยประมาณ แต่ว่ามีการลอกค าเฉลยนั้นต่อๆกันไปจนแพร่สะพัดผิดตามๆกัน 
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(อ่านในกรอบส่ีเหล่ียมนี้ เป็นข้อความอ้างอิงจากคุรุสภาโดยตรง) 
 
 

พ.ศ. 2539 คุรุสภาประกาศจรรยาบรรณครูใหม่วันท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 

เพื่อให้เหมาะสมกับครูไทยในยุคปัจจุบัน  จะเห็นได้ว่าจรรยาบรรณ  5  ข้อแรก 

มีความส าคัญในระดับท่ีครู “ต้อง”กระท าหรือไม่กระท า ส่วน 4 ข้อหลังมีน้ าหนัก 

ลดหลั่นกันลงมา แต่ก็ส าคัญและจ าเป็นต่อความเป็นครู  โดยเฉพาะอย่างยิ่งครู    

ระดับ “มืออาชีพ”จรรยาบรรณแต่ละข้อมีข้อความท่ีกระชับ กะทัดรัดและเจาะจง 

แต่การตีความและความเข้าใจของแต่ละคนอาจแตกต่างกันบ้างในรายละเอียด 

ดังนัน้คุรุสภาจึงได้จัดท าค าอธิบายขึ้นเพื่อชีใ้ห้เห็นเจตนารมณ์และความมุ่งหมาย 

ของจรรยาบรรณครูแต่ละข้อเพื่อให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายเข้าใจตรงกัน …………….. 
 

 (ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา.  2540) 

 
 

จากที่เราได้ศึกษาประวัติการก าเนิดจรรยาบรรณมาแล้วจะพบว่าจุดเริ่มต้นของจรรยาบรรณ  
9 ข้อครั้งแรกในประเทศไทย เริ่มในปี พ.ศ. 2539 และในช่วงเวลานั้น คุรุสภา จึงได้ออกมา 

ชี้แจง แนะน า บอกกล่าว ให้รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง ในกรอบส่ีเหล่ียม 
นั้นคือข้อความเนื้อหาจากส านักงานคุรุสภา ที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณ 9 ข้อนี้ไว้ให้ 
กับครูและคนในแวดวงการศึกษาไทยยุคนั้นทราบ  (ดังนั้น ค าว่าในยุคปัจจุบัน ในบรรทดัที่ 2  
จึงเป็นช่วงประมาณปี 2540 ช่วงเริ่มต้นของการก าเนิดจรรยาบรรณ 9 ข้อ) ที่เขาพยายามจะ 
ออกมาบอก เพราะแต่ละคนก็เข้าใจได้เอง ตามที่ตัวเองคิด เขาได้อธิบายเรื่องต่างๆไว้ชัดเจน 
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจตรงกัน : ข้อความส าคัญคือบรรทัดที่ประมาณ 2 – 4 ชัดไหม 
ห้าข้อแรกในยุคนั้น คือ จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ (ยุคหลังมาเปล่ียนสลับเป็น 5 ข้อกลาง) 

 
 

เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจตรงกัน (อ้างอิงจากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา) 
ดังนั้น ใครที่ก าลังได้อ่านหนังสือเล่มนี้ บรรทัดนี ้ควรจะเขา้ใจตรงกันไดแ้ล้วเน้อ 
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  ผู้อ่านลองท าชุดข้อสอบที่เคยออกกันมา ต่อไปนี้  
 

 

1. ถ้าคุณประกอบวิชาชีพครูและต้องออกแบบการสอนพึงค านึงถึงข้อใดมากที่สุด 
      ก. สอนได้ตอบสนองความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อตัวครูเอง 
      ข. สอนได้ตอบสนองความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร 
     ค. สอนได้ตอบสนองความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน 
      ง. สอนได้ตอบสนองความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง 

 
2.  การท างานในวิชาชีพครู ต้องรักษาผลประโยชน์ต่อผู้ใดมากที่สุด 

ก.  ผลประโยชน์ของตนเอง   ข.   ผลประโยชน์ของผู้อ านวยการ 
ค.  ผลประโยชน์ต่อนักเรียน   ง.   ผลประโยชน์ต่อสถานศึกษา 
 

    3.  ท่านคิดว่าหน้าที่ของครูดังต่อไปนี้ข้อใดมีความส าคัญมากที่สุด 
ก. อบรมตนเอง ควบคุมวินัยตนเอง  ข.  เชื่อฟังค าสังของผู้บังคับบัญชา 
ค.  อบรมและส่ังสอนนักเรียน   ง.  ปฏิบัติงานให้ตรงต่อเวลา 
 

4.   หากท่านเป็นครูและต้องท าแผนการสอน จะค านึงถึงประสิทธิผลด้านใดมากที่สุด 
     ก.  ตอบโจทย์ส่ิงที่ตนเองอยากสอน  ข.  เป็นไปตามผู้บริหารต้องการ 
     ค.  มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  ง.  เกิดความพึงพอใจของหัวหน้าหมวด 
 
5.   ครูต้องมีความรับผิดชอบต่อข้อใดมากที่สุด 
      ก.  ตัวเอง          ข.  สถานศึกษา       ค.  นักเรียน     ง.   เพื่อนร่วมงาน 

 
    6.  ข้าราชการครูต้องให้ความส าคัญกับข้อใดมากที่สุด   

ก. ตัวเอง  ข.   โรงเรียน  ค.  ผู้เรียน     ง.   ผู้อ านวยการ 
 

7. จรรยาบรรณวิชาชีพด้านใดต่อไปนี้ ส าคัญที่สุด 
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง   ข.  จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
ค.  จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ  ง.  จรรยาบรรณต่อสังคม 

 
 เฉลยของข้อสอบชุดนี้ คือ     ค    ค    ค   ค   ค    ค   ค     
 หรือท่านใดสะดวกแบบนี้   ค    ค    ค   ค   ค    ค   ก     ก็เป็นสิทธิตามสมควĶȮ&ŐĨŗįŇħ'       
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     มาตรฐานการปฏิบัติตน     มี 5 ด้าน จ านวน 9 ข้อ  
 
       1. จรรยาบรรณต่อตนเอง 
          1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ  
บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
อยู่เสมอ 
 
      2.จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
          2. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อ 
วิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ 
 
      3. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
        3. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือส่งเสริม 
ให้ก าลังใจแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า 
         4. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะและนิสัยที่ 
ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความ 
บริสุทธิ์ใจ 
         5. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้ง 
ทางกาย วาจา และจิตใจ 
         6. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญ 
ทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ 
         7. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและ เสมอภาค   
โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 
 
     4. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
         8. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์  
โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
 
     5. จรรยาบรรณต่อสังคม 
 9. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์และ 
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ส่ิงแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของ 
ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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จรรยาบรรณต่อตนเอง 

๑. ครูต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองดา้นวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อ 

   การพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ โดยต้องประพฤติ 

   และละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 
(๑)  ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและ 
      เป็นแบบอย่างที่ดี 
(๒)  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนิน

ชีวิตตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
(๓)  ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
      ให้ส าเร็จอย่างมีคุณภาพตามเป้าหมาย 
      ที่ก าหนด 
(๔)  ศึกษา หาความรู้ วางแผนพัฒนาตนเอง 

พัฒนางาน และสะสมผลงานอย่างสม่ าเสมอ 
(๕)  ค้นคว้า แสวงหา และน าเทคนิคด้าน

วิชาชีพ ที่พฒันาและก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับ
มาใช้แก่ศิษย์และผู้รับบริการให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์ 

(๑)  เกี่ยวข้องกับอบายมุขหรือเสพส่ิง   
เสพติดจนขาดสติหรือแสดงกิริยา    
ไม่สุภาพเป็นที่น่ารังเกียจในสังคม 

(๒)  ประพฤติผิดทางชู้สาวหรือมี
พฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศ 

(๓)  ขาดความรับผิดชอบ ความกระตือ 
รือร้น ความเอาใจใส่ จนเกิดความ
เสียหายในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 

(๔)  ไม่รับรู้หรือไม่แสวงหาความรู้ใหม่ๆ  
      ในการ จัดการเรียนรู้ และการปฏิบัติ 
      หน้าที่ 
(๕)  ขัดขวางการพัฒนาองค์การจนเกิดผล  
      เสียหาย 

 

 

   ตวัอยา่งขอ้สอบจรงิทีน่า่สนใจ 

   ครูประพฤติผิดล่วงละเมิดผู้เรียน ถือว่า ผิดจรรยาบรรณด้านใด 
ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง            ข.  จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
ค.  จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ    ง.  จรรยาบรรณต่อสังคม 
 
ข้อนี้จงใจออกมาเพื่อให้คนจ านวนมากเข้าใจผดิไปตอบ ผิดจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ  
แต่ในความเป็นจริง เฉลยค าตอบ คอื ผดิจรรยาบรรณตอ่ตนเอง ตามแนวประพฤติที ่
คุรุสภาได้ก าหนดไว้ ว่าการล่วงละเมิดทางเพศ ถือเป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณด้านน้ี 
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8. มาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู มีกี่ข้อ 
            ก. 5 ข้อ                 ข. 10 ข้อ              ค. 11 ข้อ         ง. 12 ข้อ 
 
9. จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษามีกี่ข้อ 
 ก. 9 ข้อ                 ข.  10 ข้อ             ค. 11 ข้อ           ง. 12 ข้อ 
 
10. ครูต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ คือข้อใด 
 ก. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ   ข. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
 ค. จรรยาบรรณต่อสังคม   ง. จรรยาบรรณต่อศิษย์ 
 
11. ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อ 
      การพัฒนาทางวิทยาการเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอยู่เสมอเป็นจรรยาบรรณด้านใด 
 ก. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ   ข. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
 ค. จรรยาบรรณต่อสังคม   ง. จรรยาบรรณต่อตนเอง 
 
12. ข้อใดคือจรรยาบรรณต่อสังคม 
 ก. ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ข. ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
 ค. ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ 
 ง. ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ 
 
13.  ข้อใดคือการประพฤติผิดจรรยาบรรณต่อตนเอง 

 ก. ประพฤติผิดทางชู้สาวหรือมีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศ    
 ข. คัดลอกผลงานหรือน าผลงานทางวิชาการของผู้อื่นมาเป็นของตน   
 ค.  ขาดความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้น  ความเอาใจใส่จนเกิดความเสียหาย  
 ง.  ไม่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์หรือพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
 

14. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
 ก. ผู้ใดประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตถกูจ าคุกและปรับไม่เกิน 10,000 บาท 
 ข. หากถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแล้วไม่สามารถขอใหม่ได้อีกตลอดชีวิต 
 ค. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะออกให้เฉพาะผู้ที่จบปริญญาตรีทางการศึกษาเท่านั้น 
 ง. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมีอายุคราวละ 5 ปี และมีสิทธิรับใบอนุญาตตลอดชีพ 
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22. ใครคิดเป็นก็คิดไป ใครจะท าอะไรก็ตามใจ ฉันจะสอน ใครอย่ามายุ่งเป็นลักษณะของครูใด 
 ก. ครูเกียจคร้าน    ข. ครูหัวโบราณ 
 ค. ครูคุณนาย     ง. ครูใจยักษ์ 
 
23. ข้อใดเป็นบทบาทที่ครูไม่ควรปฏิบัต ิ
 ก. ครูอ้อยตั้งใจอบรมส่ังสอนศิษย์อย่างเท่าเทียมกัน 
 ข. ครูศรีอบรมส่ังสอนคุณธรรมให้แก่ศิษย์อยู่เป็นประจ า 
 ค. ครูดาวเพิ่มคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ให้นักเรียนที่ท าความดี 
 ง. ครูสมรรายงานความประพฤติของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบอย่างละเอียด 
 
24. บัวส่ีเหล่า เปรียบได้กับส่ิงใด 
 ก. ความสวยงามของธรรมชาติ   ข. ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 ค. ความไม่เที่ยงแท้ของส่ิงมีชีวิต  ง. ความเจริญงอกงามของชีวิต 
 
25. ครูกานดาได้รับมอบหมายให้เป็นประธานจัดงานท าบุญปีใหม่ของโรงเรียนจึงได้เชิญ 
     คณะกรรมการจัดงานมาประชุมเตรียมงานหลายครั้งเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ  
     ครูกานดาใช้หลักธรรมข้อใดในการปฏิบัติงาน 
 ก. อิทธิบาท 4     ข. สังคหวัตถุ 4 
 ค. พรหมวิหาร 4    ง. ฆราวาสธรรม 4 
 
26. ครูสมศรีแสดงความยินดีเมื่อเพ่ือนครูได้รับรางวัลครูดีเด่น ครูสมศรีมีคุณธรรมข้อใด 
 ก. อิทธิบาท 4     ข. พรมวิหาร 4 
 ค. อริยสัจ 4     ง. ฆราวาสธรรม 4 
 
27. แม้จะถูกนินทาว่าร้ายให้เกิดความเสียหายทั้งที่ไม่ใช่ความจริงครูวิไลก็พยายามหลีกเล่ียง   
     อดทนไม่โต้ตอบใด เพราะเชื่อว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายครูวิไลมีคุณธรรมข้อใด 
 ก. ขันติ   ข. วิริยะ     ค. จาคะ        ง. อุเบกขา 
 
28. ครูที่ได้รับยกย่องว่า”สอนด”ีคือข้อใด 
         ก. เลือกวิธีสอนใหม่ๆมาใช้                   ข. สอนให้เหมาะกับเนื้อหาและจุดมุ่งหมาย 
 ค. สอนตามแผนการสอน       ง. สอนตามหลักสูตร 
 
 



เราเร่ิมเผยแพรผลงานจริงออกไป ที่ผานมาก็มีสํานกัติวตางๆนํางานไปแอบอาง  
(อยางหนาตาเฉย)  ยกตัวอยางเชน ไฟลผลงานที่วิชาการเราทํา ดังตอไปนี ้

 

 
 

ผูอานเห็นหรือไม งานเปนของเราทั้งแทง  
งานดีมากๆ ใชดึงดูดลูกคาแลวทําโฆษณา
ชวนเช่ือไดหนาตาเฉย ประมาณวา ถาไม 
อยากพลาดขอมูลดีๆใหติดตามเขา แลวก็
ลิงคเพจไว ซึ่งไมไดเปนผูทําผลงานดีๆนั้น 
แตอาศัยผลงานเราไปดึงโนมนาวผูบริโภค
มากมายใหเช่ือถือช่ืนชมตางๆและซื้อของ 

 
 
               เหลานี้เปนแคบางสวนที่ยกตัวอยางใหดู 
       มีการแอบอางนํางานเราไปใชลักษณะนี้ 
       โดยยังมีอีกมากมายที่ไมไดเปดเผยตรงนี้ 
 
 
            นี่ก็เอาผลงานเราโชว แตโฆษณาขายหนังสือตนเอง 
 
หลายสํานักมีการกอบปเอาขอความ 
ที่เราโพสตอธิบายบนเพจของเราวาง 
กอบในแบบชนิดที่วา กอบเหมือนเปะ 
สําเนาถูกตอง (งายมาก กอปป วาง) 
เอาไปวางบนเพจของตน แลวทําให 
เกิดคําช่ืนชม และคอมเมนทตามมา 
เชน “อยากติวกับอาจารยจังเลยคะ” 
มีหนังสือขายไหมครับ  อาจารยไม 
เปดติวที่ภาคใตบางเหรอครับ ฯลฯ 
ทั้งๆที่คําอธิบายดีๆบนโพสตนั้นเปน 
ขอความหรือเปนการอธิบายของเรา 
แตคนหรือแฟนเพจเหลานั้นเขาไมได 
รูจักเพจของเราจึงช่ืนชมและหลงกล 
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1.  แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบันเป็นแผนระยะกี่ปี 
    ก.  แผน 4 ปี    ข.   แผน  10  ป ี
    ค.  แผน  15  ปี    ง.   แผน  20  ป ี
 
2.  การปรับแก้แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับล่าสุด เกิดจากข้อใด 
    ก.  ปรับตามมติของซุเปอร์บอรด์การศึกษา 
    ข.  ปรับตามรัฐธรรมนูญฉบบัประกาศใช ้
    ค.  ปรับตามยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษา 
    ง.   ปรับตามนโยบายการพัฒนาการศึกษายุคใหม่ 
 
3.  ข้อใดไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 
    ก.   คนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
    ข.   ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    ค.   ทันกับการเปล่ียนแปลงของศตวรรษที่ 21 
    ง.   ก้าวสู่ผู้น าทางการศึกษาของภูมิภาคอาเซียน 
 
4.  เข้าใดไม่ใช่เป้าหมายของแผนการศึกษาชาติ 
   ก.  Quality    ข.   Access 
   ค.  Flexibility   ง.   Efficiency  
 
5.   ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาชาติ 
   ก.   จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   ข.   จัดการศึกษาเพื่อให้คนจบสายสามัญมีสัดส่วนที่มากขึ้นกว่าเดิม 
   ค.   จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
   ง.   จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
6.   ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ มีกี่ยุทธศาสตร์ 
   ก.  4  ยุทธศาสตร์   ข.   5   ยุทธศาสตร์ 
   ค.  6  ยุทธศาสตร ์   ง.  10   ยุทธศาสตร์ 
 
เฉลย     1. ง     2.  ค     3.  ง      4.  ค      5.  ข      6.  ค 
 
 

แนวข้อสอบแผนการศึกษาและ โครงการทางการศึกษา 
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7. ข้อใดไม่สอดคล้องกับนโยบายเพื่อการปฏิรูปการศึกษาไทย 
 ก.  ผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ 
 ข.  ปรับปรุงหลักสูตรการสอนให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง และครูมีความสุข 
 ค.  สร้างกระบวนการผลิตนักเรียนไทยให้สอบคะแนน PISA ได้ดีขึ้น 
 ง.  เรียนไม่ใช่เพ่ือสอบ แต่ะเรียนให้เกิดทักษะชีวิต อยู่ในโลกไร้พรมแดน 
 
8.  ข้อใดบ่งชี้ว่านายกรัฐมนตรีให้ความส าคัญกับการพัฒนาการศึกษาไทยมากที่สุด 

ก.  กระตุ้นกระทรวงศึกษาธิการให้ท างานโดยปราศจากการทุจริต 
         ข.  ใช้ ม.44 ในการด าเนินการกับองค์การมหาชนในกระทรวงศึกษาธิการ 

ค.  กล่าวถึงแนวทางการขับเคล่ือนทางการศึกษาผ่านสื่อโทรทัศน์อยู่เป็นประจ า 
ง.  แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา โดยนายกฯ เป็นประธาน 

 
 

9.  การขับเคล่ือนงานตลอดเวลา ไม่หยุด ไม่ล่าช้า คือ ข้อใด 
 ก.  Hit  the  Point    ข.   Dynamic 
 ค.  Lively     ง.   Innovation  
 
10. แนวทางตามนโยบายใดของรัฐบาลสามารถช่วยลดภาระของครูผู้สอนได้ 
 ก.  การจัดท าแผนงานโครงการใหม่  ข.  โครงการจัดอบรมสัมนาวิชาชีพ  

ค.  ให้ความส าคัญกับบรรยากาศการเรียน ง.  งดน านักเรียนมาต้อนรับผู้บริหาร 
 

11.  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 อา่นคล่องเขียนคล่อง 
 ง. ป.1 – ป.6 อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
 
12. BBL หมายถึง ข้อใด 

ก.  การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการสมอง   
ข. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ค. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
ง. การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

 
 
7. ค      8.  ง     9. ข     10.  ง     11.  ก      12.  ก 
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13. ข้อใดกล่าวถึงการจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education  

ก.  การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการสมอง   
ข.  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ค.  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
ง.  การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

 
14. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 ก.  DLIT  การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
 ข.  DLTV สถานีวิทยุโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม 
 ค.  UNINET เครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 
 ง.  ETV  สถานีวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา 
 
15. นักเรียนยากจนหมายถึงข้อใด 
     ก.  นักเรียนที่อยู่ในสภาพยากล าบาก  

ข.  นักเรียนที่รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย    
     ค.  ผู้ปกครองมีรายได้ไม่เกิน 40,000 บาท/ปี 
     ง.   ผู้ปกครองรายได้ไม่เกิน 50,000 บาท/ปี 
 
16. นโยบาย TEPE เกี่ยวข้องกับอะไร 
 ก. ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  ข. อบรมพัฒนาครูออนไลน์ 
 ค. การจัดการศึกษาทวิศึกษา  ง. การยกระดับภาษาอังกฤษ 
 
17.   ข้อใดเป็นเง่ือนไขการเรียนฟรี 15 ปี ที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชาให้เพิ่มเติม 
 ก.  ค่าเรียนพิเศษ   ข.  ค่าเดินทางไปโรงเรียน 
 ค.  ค่าประกันสุขภาพในโรงเรียน ง.  ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 
 
18.  ข้อใดหมายถึง Professoinal  Learning  Community (PLC) 
         ก.   ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ            ข.   ชุมชนแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ 
         ค.   สังคมแห่งการเรียนรู้ด้านการศึกษา     ง.   สังคมแห่งการเรียนรู้วิชาชีพครู 
 
 
เฉลย    13. ค     14.  ก     15. ค      16. ข      17.  ง       18.  ก   
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19. ปฏิรูปการศึกษาไทยภายใต้แนวทาง “การขับเคล่ือนการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ”   
     ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์ 
   ก.  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   ข.  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   ค.  การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหล่ือมล้ าทางสังคม 
   ง.  การสร้างการคนคุณภาพเพื่อให้เกิดการท าคะแนนมาตรฐานการศึกษาได้ดี 

 
20.  ประเทศที่มีผลคะแนน PISA สูงสุดในอาเซียน ล่าสุด คือ ประเทศใด 
   ก.  ไทย    ข.    เวียดนาม 
   ค.  สิงคโปร์    ง.    ฟิลิปปินส์  
 
เฉลย    13. ค     14.  ก     15. ค      16. ข      17.  ง       18.  ก      19. ง       20.  ค 
 
 

โครงการปี 2561 นโยบายและการพัฒนาการศึกษา 
 
21.  โครงการในขอกระทรวงศึกษาธิการที่ยกเลิกไปแล้วในปี 2560 
   ก.  โรงเรียนดีใกล้บ้าน  ข.    โรงเรียนคุณธรรม 
   ค.  โรงเรียนประชารัฐ  ง.    โรงเรียนไอซียู  
 
22.   ข้อใดหมายถึงโรงเรียนตามแนวทางประชารัฐ 
 ก.  โรงเรียนดีใกล้บ้าน   ข.   โรงเรียนไอซียู 
 ค.  โรงเรียนชายขอบ   ง.   โรงเรียนดีเด่นประจ าจังหวัด 
 
23.   ข้อใดเป็นโครงการโรงเรียนในปี 2561 ที่เพิ่งเปิดด าเนินการ 
 ก.  โรงเรียนคุณธรรม   ข.   โรงเรียนอาชีวดีเด่น 
 ค.  โรงเรียนประชารัฐชายแดนใต้ ง.   โรงเรียนภารกิจพิเศษ 
 
เฉลย    21. ง     22.  ก     23. ค       
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24.   ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหนังสือยืมเรียนในปี 2561 
 ก.  ให้ยืมเรียนหนังสือเรียนแต่แบบฝึกหัดให้ซื้อ 
 ข.  ไม่มีการยืมเรียนแล้ว โดยเปล่ียนเป็นการซื้อให้เลย 
 ค.  ให้ยืมเรียนและห้ามขีดเขียนใดๆ ให้น ามาคืนตอนส้ินปี 
 ง.   ให้ยืมเรียนเฉพาะหนังสือสาระนอกเวลาไว้อ่านประกอบ 
 
25.   ข้อใดเป็นลักษณะโรงเรียนประชารัฐชายแดนใต้ที่แตกต่างจากโรงเรียนประชารัฐอื่นๆ 
 ก.  โรงเรียนประชาชรัฐชายแดนใต้มีการให้งบประมาณที่มากกว่าเป็นเท่าตัว 
 ข.  โรงเรียนประชารัฐชายแดนใต้จะเน้นพัฒนาให้สอดคล้องกับท้องถิ่น 
 ค.  โรงเรียนประชารัฐชายแดนใต้จะเป็นลักษณะของการพักนอน รับประจ า 
 ง.   ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างโรงเรียนประชารัฐทั้วไปกับประชารัฐชายแดนใต้ 
 
26.  โครงการโรงเรียนประชารัฐชายแดนใต้ท าควบคู่กับอะไร 
 ก.  โรงเรียนอาชีวศึกษาประชารัฐ  ข.   โรงเรียนไอซียูพิเศษ 
 ค.  โรงเรียนการศึกษานอกระบบ  ง.   โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
 
27.   นักเรียนที่สามารถเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐชายแดนใต้ครอบครัวต้องมีรายได้ 
       เท่าใด 
 ก.  ไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี   ข.   ไม่เกิน  30,000 บาทต่อปี 
 ค.  ไม่เกิน 40,000 บาทต่อปี   ง.   ไม่เกิน  50,000 บาทต่อปี 
 
28.  คุณสมบัติของนักเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐชายแดนใต้ข้อใดไม่ถูกต้อง 
 ก.  นักเรียนที่ถูกทอดทิ้ง ไม่มีผู้อุปการะ 
 ข.  นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อเหตุความไม่สงบ 
 ค.  นักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาที่ผู้ใหญ่บ้านเห็นควร 
 ง.   นักเรียนที่ไม่สามารถเดินทางไปโรงเรียนของตนได้สะดวก 
 
         24. ข      25.  ค       26.  ก      27. ข       28.  ง  
 
 
 


	เล่ม
	เนื้อหาเตรียมสอบครูผู้ช่วย  สพฐ
	การสอบข้าราชการครู มีแนวทางอย่างไร ?
	สมัยก่อนสอบคนทั่วไปเป็นข้าราชการครู  (เทียบได้เท่ากับการสอบครูผู้ช่วยในยุคนี้)  ยังไม่ค่อยมีมากนัก ผู้รอสอบต้องลุ้นเอาว่าเมื่อไรจะเปิดสอบ  แล้วแต่เขตนั้นๆ  คือต้องส่องเอาจากประกาศของส่วนราชการ หรือสำนักงานเขต โซเชี่ยลก็ไม่ได้กว้างขวางเหมือนเช่นทุก...
	คนสอบต้องรอลุ้นเอา สองปี สามปี เปิดสอบทีหนึ่ง  เขตไหนก็เขตนั้นๆ  ต่อมาตั้งแต่ ก.ค.ศ. เริ่มจัดระบบได้ดี  มีการกำหนดบัญชีเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้นมาชัดเจน พยายามที่จะปฏิรูปการศึกษา จึงทำให้ความต่อเนื่องของการสอบเกิดขึ้น
	- ภายหลังมาการสอบจึงเกิดขึ้นทุกปี เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ไม่ขาด
	เป็นระเบียบหรือกฎของ ก.ค.ศ. เลยว่าต้องสอบอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
	เพื่อรองรับนักศึกษาจบสายครูมาใหม่ในแต่ละปี ให้มีโอกาสรับราชการ
	- การสอบครั้งที่ 1 ของแต่ละปีจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน – พ.ค. ของทุกปี
	เป็นแนวทางเลยก็ว่าได้ ว่า ก.ค.ศ. ต้องจัดสอบรองรับคนที่กำลังจะเรียนจบมา
	- ถ้าการสอบปีนั้นในครั้งที่ 1 มีคนผ่านไม่เยอะ หรือคนไม่พอ จะเปิดสอบอีกครั้งใน
	ช่วงเดือนตุลาคมของปีเดียวกัน เพื่อสรรหาคนให้ได้ตามตำแหน่ง เหมือนดังเช่นที่
	สอบในปี 2558  สอบรอบ พ.ค. ข้อสอบยากมาก คนไม่ผ่านกัน จึงต้องมีการสอบ
	ในรอบ ตุลาคม 2558 อีกครั้งหนึ่ง เพื่อเติมคนเข้าบรรจุพร้อมๆกับที่มีคนเกษียณ
	- การสอบในยุคก่อนช่วงปี 2550- 2554 โดยประมาณ เป็นการบริหารจัดการโดย
	อ.ก.ค.ศ. ของเขตนั้นๆ  (เขตใครก็เขตมัน มี ผอ เขต เป็นหลักการจัดสอบ ว่างั้น)
	จัดแจงเรื่องชุดข้อสอบ และการดำเนินการจัดสอบ  จึงมีการทุจริตกันอยู่พอตัว
	- ภายหลัง สพฐ อยากให้มีข้อสอบมาตรฐานกลาง แบบว่า สอบเหมือนๆกันหมดเลย
	คล้ายๆกับสอบ ก.พ.  จะได้เป็นมาตรฐานและบรรทัดฐานเดียวกัน จึงพยายามจ้าง
	ทีมมหาวิทยาลัยต่างๆออกข้อสอบ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มศว  มสธ ฯลฯ
	แต่มีข้อครหาบ้าง เช่น จุฬาฯ ออกยาก ไม่ตรงหลักสูตร   มศว เฉลยผิด ข้อสอบผิด
	เมื่อก่อนสอบ พ.ค. โดยปกติเริ่มสอบประมาณวันที่  2 – 10 กว่าจะได้ครูไปบรรจุ ก็คือ
	ปลายเดือนพฤษภาคม หรือต้นเดือนมิถุนายน นึกภาพออกไหมว่า โรงเรียนเปิดเทอมไปแล้วนะ
	เหมือนผู้เขียนเอง สอบได้เมื่อก่อนไปรายงานตัวที่โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
	ก็คือ โรงเรียนเปิดเทอมไปแล้วอาทิตย์กว่าๆ ทีมของครูผู้ช่วยบรรจุใหม่  คือผู้เขียนกับเพื่อนอีก
	3 คน เพิ่งเดินทางไปรายงานตัวในโรงเรียนเป็นวันแรกไปพบ ผอ. พบเพื่อนครูและพบนักเรียน
	นั่นคือเหตุการณ์สอบครูผู้ช่วยเมื่อช่วงก่อนราวๆสิบกว่าปีที่แล้ว และก็สืบเนื่องต่อมาเรื่อยๆ
	ต่อมาการเปลี่ยนแปลงก็เป็นไปตามยุคสมัย ในปี 2559  จริงๆ ต้องสอบในเดือน พ.ค.
	แต่ว่าตอนนั้นมีการเปลี่ยนโครงสร้างครั้งสำคัญ ยุบ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ ตั้ง กศจ เดือนมีนาคม  คำสั่งมีผล 22 มีนาคม 2559  คือ วงแตกกันทั้งวงการ งง กันไปหมด ยังไม่รู้จักอะไรคือ กศจ
	เพราะคนจัดสอบ คนดำเนินการในแต่ละเขต คือ กลุ่ม อ.ก.ค.ศ.  ทีนี้ พอยุบไป เปลี่ยนใหม่ๆ
	ก็คือ งงๆ กันอยู่ ช่วงนั้น จัดแจงการสอบไม่ทัน ก็เลื่อนๆๆไปสอบ เลื่อนไปจนจรดตุลาคม 59
	การสอบในตอนนั้นพื้นที่จังหวัดต่างๆเลือกจ้างมหาวิทยาลัยออกสอบ (แล้วแต่)
	และมี กศจ ที่ออกสอบเอง 5 แห่ง ไม่ใช้บริการของมหาวิทยาลัยให้ออกข้อสอบ
	ต่อมา ในปี 2560  เป็นครั้งแรกที่มีการพยายามเร่งการสอบให้เสร็จก่อนเปิดเทอม
	เพราะทุกครั้งที่ผ่านมาสะท้อนปัญหา ครูไปเข้าโรงเรียนเมื่อนักเรียนเปิดเทอมไปแล้ว คือก็
	ปรับตัวหรือเตรียมการสอนไม่ทัน กำหนดการสอบ พ.ค. 60 จึงเลื่อนให้เร็วขึ้นเป็นเมษายน
	สอบแล้วได้บรรจุ ไปรายงานตัว เข้าโรงเรียน มีเวลาเตรียมการอะไรๆ ก่อนเปิดเทอมพอดี
	ข่าวแว่วมาตั้งแต่ปี 2559 แล้วว่า การสอบปี 60 จะให้ระบบการสอบเหมือน ก.พ.
	และให้ สทศ ออกข้อสอบ และมีการสอบภาค ก ไม่คิดคะแนน เอาแค่ว่าผ่านก็พอ
	ให้เก็บคะแนนไว้ใช้ 5 ปี  แต่พอถึงเวลาจริงมา ก็บอกทำไมทัน ไม่เอาละ เอาแบบ
	เหมือนก่อน (ปี 61 ค่อยทำ รัฐมนตรีบอก)  การสอบเหมือนเดิม ไม่ได้มีอะไรใหม่
	ข่าวปี 2561 ก็มาอีกละ ว่าจะเปลี่ยนรูปแบบการสอบ และให้ สทศ ออกข้อสอบ
	จนถึง  ณ ตอนนี้ ผ่านกลางมีนาคมแล้ว  ยังไม่เห็นประกาศหลักเกณฑ์การสอบเลยด้วยซ้ำ
	ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง แบบพลิกผัน รูปแบบการสอบก็คงคล้ายๆเดิม  ไม่ต่างอะไรมาก
	หรือคล้ายๆ สอบครู กทม 2561 นั่นเอง เปิดสอบ ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค สัมภาษณ์
	1. กระแสพระราชดำรัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
	“ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู” “ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจต่อเพื่อนไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง
	ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่า ช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า”
	“ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทำร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี”

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

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


	พลังหรืออำนาจแฝงของ ม.44 นี้ ทีเด็ดมากกว่าที่คิดนะ ไม่ใช่แค่
	วินัย
	วินัยของข้าราชการและระเบียบเกี่ยวกับราชการส่วนงานบุคคล
	รู้จักส่วนราชการหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
	ก.พ.  ย่อมาจาก คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นคณะกรรมการระดับประเทศ
	ที่ได้กำหนดแนวทางของงานบุคคลสำหรับข้าราชการทั้งประเทศไทย
	แต่ละกระทรวงฯ ก็จะดึงเนื้อหาแก่นหลักต่างๆจาก ก.พ. นำไปใช้กับ
	การบริหารงานบุคคลของส่วนราชการที่ตนเองรับผิดชอบอยู่
	ก.ค.ศ.  คือ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นฝ่ายบุคคล
	สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการ
	กรรมการชุดดังกล่าวมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน
	ควบคุมงานหลายอย่าง โดยหลักๆก็ได้แก่ ระเบียบ วินัย สิทธิประโยชน์
	การแต่งตั้ง การโยกย้าย ของครูและบุคลากรทางการศึกษานั่นเอง
	อ.ก.ค.ศ.   ย่อมาจาก คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	ทีมชุดนี้ เป็นทีมย่อย (ลูกๆ) ของ ก.ค.ศ. กระจายกันไปทำงานบุคคล
	ในแต่ละส่วน เช่น อ.ก.ค.ศ. อาชีวศึกษา  (ก็คุมพวกครูและบุคลากรใน
	ส่วนอาชีวะ  อ.ก.ค.ศ. วิทยาลัยชุมชน ก็คุมพวกครูฯ ในวิทยาลัยชุมชน)
	โดยก่อนหน้านี้ มี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา คุมบรรดาครูและกลุ่ม
	บุคลากรทางการศึกษาในแต่ละเขต ปัจจุบันถูกยุบไปแล้วให้ กศจ แทน
	กศจ      คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตัวที่ตั้งขึ้นมาใหม่ในปี 2559 ขึ้นมา
	ทำงานสำคัญต่างๆแทนที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาซึ่งถูกยกเลิกไป
	งานบุคคล  หมายถึง การบริหารจัดการเกี่ยวกับคนเช่นเรื่องการสอบ การแต่งตั้ง
	การโยกย้าย ระเบียบ วินัย สิทธิประโยชน์  เงินเดือน วิทยฐานะ ฯลฯ
	วินัยและงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพฐ
	จึงมีสองส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้อง ณ ปัจจุบัน คือ  ก.ค.ศ. และ กศจ
	ก.ค.ศ.  เมื่อก่อนมี 31 คน ต่อมาปี 60 มีการลดสัดส่วนเหลือ 14 คน
	ประธานคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
	ประชุม ทำงาน หรืออะไรๆกันใน สำนักงาน ก.ค.ศ.
	มีเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นผู้บังคับบัญชา (หรือหัวหน้า) ของสำนักงาน
	กศจ   ตั้งมามีไม่เกิน 22 คน (ในปี 2559)  แต่ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
	จนปัจจุบันมีไม่เกิน 15 คน มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
	ประชุม ทำงาน หรืออะไรๆกันใน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
	มีศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชา (หรือหัวหน้า) ของสำนักงาน
	ให้ผู้อ่านจำประเด็นหลักไว้ว่า เรื่องอะไรหนักหนาสาหัส เช่น เรื่องไล่ออก ปลดออก
	หรือให้ออก เรื่องเหล่านี้หนักนะ สำคัญๆ ก็ให้ไปข้องเกี่ยวกับ ก.ค.ศ. (ชุดใหญ่เลย)
	ไม่ว่าจะอุทธรณ์ หรือ ร้องทุกข์ อะไรก็ว่ากันไป สำคัญๆ หนักๆ ให้ไปที่ ก.ค.ศ.
	เรื่องวินัยทั่วไป เรื่องปกติ ไม่หนักหนามาก เช่น การถูกทำโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง
	ก็ไปข้องเกี่ยวเชิงการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ กับ กศจ  ที่บริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
	(ซึ่งสมัยก่อน อำนาจหน้าที่ส่วนนี้เคยเป็นของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษานั่นเอง)
	:  คำสั่ง ม.44 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 ยุบ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ ตั้ง กศจ แทน
	โดนสั่งปลดออก  ไล่ออก  ให้ไปอุทธรณ์ ต่อ ก.ค.ศ.
	โดนสั่งภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  ลดเงินเดือน  ให้ไปอุทธรณ์ ต่อ กศจ
	วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ
	ผู้สอบจะเข้าไปเป็นข้าราชการได้นั้น คุณรู้จักระเบียบ วินัย ข้อบังคับของเขาหรือยัง
	นั่นคือสิ่งที่สังกัดสอบของเรานั้น หวังจากเรา หรืออนุมานว่า เราต้องรู้กฎเกณฑ์และ
	กฎหมายเหล่านี้เบื้องต้น ใครทำอะไร ผิดอย่างไร ถูกทำโทษอย่างไร เขาจึงจะรับเรา
	เข้าเป็นข้าราชการในสังกัดนั่นเอง สังกัดส่วนราชการต่างๆจะมีแนวทางวินัยของตน
	ต้นแบบวินัยข้าราชการสังกัดต่างๆ มาจากแหล่งเดียวกัน
	ต้นแบบหรือตัวแม่ของบทบัญญัติด้านวินัยนั้น อันที่จริงก็มาจากแม่พิมพ์หรือแม่แบบ
	เดียวกัน คือมาจาก ก.พ. หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนสามัญนั่นเอง ทีมของกรรมการ
	นี้เขาจะเป็นกลุ่มคนคอยวางกฎวางเกณฑ์ว่าใครจะมาเป็นข้าราชการของประเทศไทยต้องมีอะไร ทำอย่างไร มีกฎเกณฑ์แบบไหน คุณสมบัติอย่างไร ใครบ้างไม่มีสิทธิรับราชการอะไรต่างๆเหล่านี้ จะมาจาก ก.พ. แล้วกระทรวงฯ ต่างๆ ที่คุมงานส่วนราชการตนอยู่ก็จะดึงเนื้อหาสาระ หรือเรื่อง
	วินัยมาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับราชการงานตน ด้วยเหตุนี้ ระเบียบวินัยหรือพฤติกรรมจึงใกล้เคียงกันหมดแทบทุกราชการ  โดยแบบหลักมาจากแหล่งเดียวกัน แตกต่างกันบ้างไม่มากนัก
	ในรายละเอียดปลีกย่อยของราชการนั้นๆ เหตุนี้ ครู สพฐ กับครู กทม จึงต่างกันนิดหน่อยเท่านั้น
	เหมือนกันในแก่นหลัก เช่น
	- การลงโทษทางวินัยมีสองประเภท  อย่างร้ายแรง / อย่างไม่ร้ายแรง
	- การลงโทษทางวินัยมีห้าสถาน  ภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  ลดเงินเดือน
	ปลดออก ไล่ออก (ที่จริงก็เหมือนกันหมดทุกสังกัด ต้นแบบมาจาก ก.พ.)
	- การประพฤติชั่ว / ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง (นี่ก็มีต้นแบบมาจาก ก.พ.)
	- แนวทางการลงโทษทางวินัย / การงดโทษ / ลดโทษต่างๆ  เป็นต้น
	ตัวที่แตกต่างกันนิดๆหน่อยๆ เช่น
	- อำนาจในการลงโทษ เช่น ผอ โรงเรียน สพฐ ตัดเงินเดือน 5 % ได้กี่เดือน
	ผอ โรงเรียน กทม ตัดเงินเดือน 5 %  ได้กี่เดือนๆ (ซึ่งไม่เหมือนกัน)  เป็นต้น
	- หรือการถูกให้ออกจากราชการ สพฐ ให้ไปร้องทุกข์ ขณะที่ กทม ให้ไปอุทธรณ์
	วินัย คือ การควบคุมความประพฤติให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผน หรือ
	การควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบของบทวินัยตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย โดยวินัยของ
	ข้าราชการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ต้องทำในสิ่งที่กำหนดและห้ามทำในสิ่งห้าม
	สรุป อันที่จริง การลงโทษข้าราชการมี 7 เลยนะ (ถ้ามีความรู้จริงต้องเข้าใจและแยกแยะได้)
	การลงโทษทางมาตรการทางการบริหาร มีสองลักษณะ คือ ทำทัณฑ์บน ว่ากล่าวตักเตือน
	การลงโทษทางวินัยข้าราชการ มีห้า คือ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ปลดออก ไล่ออก
	การลงโทษสองอันแรก จะไม่มีถูกบันทึกในประวัติราชการว่าเคยทำผิด เคยโดนทำโทษมา
	การลงโทษห้าอันหลัง จะถูกบันทึกในประวัติว่าเคยทำผิด โดนลงโทษทางวินัยอะไรมาบ้าง
	จะทำข้อสอบข้าราชการได้ดี ต้องมีพื้นฐานความรู้จริง
	บ่อยครั้งที่ผู้สอบ ไม่รู้ว่าตัวเองทำผิด และคิดว่าตัวเองถูกแล้ว เนื่องจากเราถูกติว หรือรับข้อมูลมาแบบไม่แน่นจริงและคนอื่นๆที่สอบหรือที่ติวกันมานั้นก็ไม่แน่นพอๆกับเรา เมื่อมีการเฉลยมาเลยทำให้คนมาตอบเหมือนกันและต่างก็พากันคิดว่าตนเองถูก แต่ในความเป็นจริง...
	(กรณีแบบนี้เกิดขึ้นในบางข้อ แต่ก็คงไม่ใช่ทุกข้อ ที่มีความลึกซึ้งในข้อมูลลักษณะเช่นที่ว่ามานี้)
	ข้อสอบจริงเคยถามว่า ข้อใดเป็นโทษทางมาตรการทางบริหารข้าราชการ
	ก.  ให้ออก    ข.  ภาคทัณฑ์      ค.  ทำทัณฑ์บน   ง. ถูกทุกข้อ
	คนต่างตอบที่หน้าเพจว่า  ข  แล้วเย้ๆๆ ดีใจ ขอบคุณเพจติวว่าหนูตอบถูกค่ะ เย้ๆๆๆ
	ผู้อ่านเห็นแล้วเกาหัวแกร๊กๆ ส่ายหัวนิดหน่อย ถูกที่ไหนกันละ อันนั้นมันโทษทางวินัย
	ต้องตอบ  ค  ทำทัณฑ์บน เขาเรียกว่าโทษทางมาตรการทางบริหาร (เก็ทหรือยังจ๊ะ)
	ดูข้อสอบจริงสามข้อด้านล่างนี้
	การลงโทษข้าราชการมีกี่ประเภท
	ก. 2  ประเภท  ข.  3  ประเภท      ค.  4  ประเภท     ง.  5  ประเภท
	เฉลย  2 ประเภท คือ โทษทางมาตรการทางการบริหาร และ โทษทางวินัยข้าราชการ
	การลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีกี่ประเภท
	มาถึงพล๊อตสำคัญและประเด็นข้อสอบหลักแล้วละ  โทษทางวินัยข้าราชการ
	การลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	สถานโทษ 5 สถาน เมื่อพิจารณาความผิดและสั่งลงโทษแล้วจะถูกลงโทษดังต่อไปนี้
	อย่างไม่ร้ายแรง 1. ภาคทัณฑ์
	2. ตัดเงินเดือน
	3. ลดเงินเดือน  (เปลี่ยนมาจากการลดขั้นเงินเดือน / เพิ่งเปลี่ยนแปลง)
	อย่างร้ายแรง  4. ปลดออก        ให้ออกจากราชการ ไม่เป็นการลงโทษทางวินัย
	5. ไล่ออก            แต่ให้ออกเพราะมีเหตุพึงให้ออก
	ดังนั้น ข้อสอบก็ไม่ได้ถามอะไรยากเลย  เช่น
	ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยข้าราชการ   ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัย
	ก. ปลดออก      ก. ภาคทัณฑ์
	ข. ไล่ออก      ข. ตัดเงินเดือน
	ค. ให้ออก      ค. ปลดออก
	ง. ภาคทัณฑ์       ง.  ทำทัณฑ์บน
	เฉลย  ค  ให้ออก (ไม่ใช่โทษทางวินัย)   เฉลย ง  ทำทัณฑ์บน (ไม่ใช่)
	เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีมูลเหตุให้กล่าวหาว่าทำผิดวินัยก็ต้องมีการสอบสวนกันซึ่งเรื่องที่ว่านั้น จะจริงเท็จประการใดหรือเปล่าก็ไม่รู้ มันก็ต้องมีการสอบสวนดูก่อน
	กรณีได้กรรมการสอบสวนแล้ว ก็พิจารณาสอบสวนต่างๆ ถ้าไม่ผิดก็คือไม่ผิด (รอดตัว)
	แต่ถ้าผิดละ จะยังไงต่อไป เขาก็สั่งลงโทษไง ตามที่กรรมการพิจารณาว่าควรโดนอะไร
	ผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  ก็จะโดน    ภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  ลดเงินเดือน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
	ผิดวินัยอย่างร้ายแรง     ต้องโดน    ปลดออก หรือ ไล่ออก  (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
	โดนสั่งลงโทษแล้ว หากข้าราชการต้องการสู้ความหรือไม่ต้องการรับโทษนั้นก็ให้ “อุทธรณ์”
	การเพิ่มโทษ  :   ระวังดีๆนะ อุทธรณ์ไป อุทธรณ์มา หากเขาพิจารณาแล้ว อาจเพิ่มโทษได้นะ
	หรือมีมูลเหตุให้กรรมการพิจารณาใหม่ สั่งลงโทษไปแล้ว ก็มีสิทธิเพิ่มโทษได้
	จากที่แค่ให้ตัดเงินเดือนสั่งเพิ่มกลายเป็นลดเงินเดือนก็ได้ตามเหตุที่พิจารณา
	เหตุลดหย่อนโทษ   เมื่อเราถูกสั่งลงโทษแล้ว สามารถอุทธรณ์ได้ หากเขาพิจารณาต่างๆแล้วนั้น
	ก็อาจช่วยลดโทษได้จากหนักเป็นเบา เช่น จากตัดเงินเดือนเหลือภาคทัณฑ์
	เหตุให้งดโทษ  คือไม่ลงโทษทางวินัยแล้ว งดโทษให้ดีกว่า เปลี่ยนเป็นทำทัณฑ์บนหรือว่ากล่าว
	ตักเตือน กรณีความผิดเล็กน้อยแล้วเห็นว่าสามารถงดโทษได้ มีเหตุให้ควรงดโทษ
	เปลี่ยนจากที่จะลงโทษทางวินัย งดโทษให้เหลือแค่โทษทางมาตรการการบริหาร
	ยกโทษให้  คือ ไม่ทำอะไรสักอย่างละ ตามแต่เหตุสมควร พิจารณาแล้วว่ายกโทษ
	ผิดนิดหน่อย มีมูลเหตุ มีเหตุผลที่ควรแก่การยกโทษ งั้นก็ยกโทษเถอะ
	ศึกษาคำศัพท์ วินัยข้าราชการ 4 คำ ดังกล่าวมาข้างต้น อันได้แก่ เพิ่มโทษ  ลดหย่อนโทษ  งดโทษ  ยกโทษ  (ด้วยเหตุนี้ งดโทษ จึงไม่ใช่การไม่ลงโทษ แต่แค่งดไว้ไม่ขอลงโทษทางวินัยละเหลือแต่เป็นการลงโทษทางมาตรการบริหาร คือให้เหลือโทษแค่ทำทัณฑ์บน ว่ากล่าวตักเต...
	เกร็ดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ
	- วินัยร้ายแรงเมื่อถูกลงโทษแล้วสามารถลดโทษได้ แต่ต้องลดไม่ต่ำกว่า ปลดออก
	- การปลดออกก็ยังได้รับบำเหน็จบำนาญเสมือนว่าผู้นั้นลาออกเอง (ดีกว่าไล่ออก)
	- โทษทางวินัยข้าราชการไม่มีอายุความ สามารถดำเนินการได้ตลอดอายุราชการ
	- การอุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ให้อุทธรณ์ภายใน 30 วันนับแต่วันรับทราบคำสั่งลงโทษ
	- ไม่เห็นด้วยต่อคำวินิจฉัยของ ก.ค.ศ. สามารถฟ้องคดีกับศาลปกครองได้ ภายใน
	90 วันนับแต่ทราบผลวินิจฉัยการอุทธรณ์ ของ ก.ค.ศ.
	8.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากร
	ทางการศึกษา
	ก.  โทษทางวินัยอย่างร้ายแรงที่เบาที่สุดคือ ปลดออก
	ข.  โทษทางวินัยอย่างร้ายแรงสามารถลดโทษได้ แต่ลดได้ไม่ต่ำกว่าปลดออก
	ค.  ครู ถูกดำเนินการลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง ให้อุทธรณ์ต่อ กศจ
	ง.  ครู ถูกคำสั่งไล่ออก และอุทธรณ์แล้วไม่เป็นผล ฟ้องร้องต่อศาลปกครองต่อได้
	9.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถือว่าประพฤติชั่ว
	ก.  แอบเสพยาเสพติดให้โทษอยู่เป็นอาจิณ
	ข.  เล่นการพนันหวยใต้ดินกับเพื่อนร่วมงาน
	ค.  ข่มขืน กระทำชำเรานักเรียนที่ไม่ใช่ศิษย์ตน
	ง.  บอกข้อสอบวิชาตนเองให้กับนักเรียนที่แอบชอบอยู่
	10.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการงดโทษทางวินัยข้าราชการ
	ก.  ภาคทัณฑ์ไว้แทนการลงโทษทางวินัย
	ข.  การงดโทษทางวินัยให้ทำทัณฑ์บนหรือว่ากล่าวตักเตือนแทน
	ค.  ไม่สามารถงดโทษทางวินัยได้หากพบว่าข้าราชการทำผิดวินัย
	ง.  ผู้ถูกสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการอย่างร้ายแรงสามารถงดโทษได้
	เกร็ดความรู้เกี่ยวกับระบบเงินเดือน
	โดยปกติช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้เลื่อนเงินเดือนหรือได้รับเงินเดือนในระบบขั้น เป็นตารางเงินเดือนที่ชัดเจน โดยเราจะรู้ได้ทันทีว่า
	ถ้าครั้งต่อไปเราได้เลื่อน .5 ขั้น (ครึ่งขั้น) เราจะได้เงินกี่บาท หรือถ้าเลื่อน 1 ขั้น จะได้กี่บาท
	ตัวอย่างบัญชีเงินเดือนแบบขั้น
	ชำนาญการ   ชำนาญการพิเศษ    เชี่ยวชาญ  เชี่ยวชาญพิเศษ
	ข้อสังเกตว่า การขึ้นเงินเดือนด้วยอัตราระบบแท่งขั้นเงินเดือนนี้ จะทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีรายได้ต่อเดือนที่เยอะมากทีเดียว เมื่อลองเทียบกับข้าราชการสังกัดอื่นๆ
	ในการนี้ รัฐบาลปัจจุบันจึงมีความเห็นในประเด็นดังกล่าวว่า ควรมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้
	สอดคล้องกับข้าราชการหลายสังกัด และสอดรับกับระบบเศรษฐกิจตลอดจนการคลังของ
	ประเทศ จึงได้มีการกำหนดระบบเงินเดือนใหม่ เพื่อยกเลิกแท่งขั้นดังกล่าวนี้ (ซึ่งจ่ายเงิน
	ให้ข้าราชการครูและบุคลกรฯ เยอะพอควร) กลายเป็นระบบขึ้นแบบเปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะทำ
	ให้เงินเดือนจะไม่ขึ้นเร็วและสูงเท่ากับระบบขั้นที่เราเห็นนี้นั่นเอง กำหนดขึ้น  3%   5%
	ทั้งนี้เนื่องจากระบบการเปลี่ยนดังกล่าวมีความสลับซับซ้อน และมีสูตรคิดมากมาย
	ไม่ได้ทำกันง่ายๆ พอจะเปลี่ยนก็มีข้อครหาหรืออะไรต่างๆ จึงทำให้การสร้างเกณฑ์
	ดังกล่าวต้องเลื่อนออกไป เห็นว่าจะเริ่มทำ 1 ตุลาคม 2560 จากที่ว่าจะทำเมษายน
	ที่ผ่านมา แต่ทำไม่ทัน ( ณ ตอนปิดเล่มหนังสือนี้กำลังหาทางทำระบบคิดสูตรอยู่)
	ดังนั้นช่วงปลายปี 2560 เขาจึงใช้ระบบบัญชีเงาไปก่อน สำหรับการขึ้นเงินเดือน
	รู้จักภาษาในแวดวงข้าราชการครู
	ชำนาญการ   ชำนาญการพิเศษ    เชี่ยวชาญ  เชี่ยวชาญพิเศษ
	จำผังเงินเดือนนี้ได้ไหม เรียกว่า แท่งอันดับเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	สอบบรรจุติดรับราชการใหม่ๆ ปุ๊บ สองปีแรก เราจะได้กินเงินเดือนสตาร์ทของอันดับครูผู้ช่วย
	ถ้าคนที่จบหลักสูตรสี่ปีจะได้เริ่มต้นที่ 15,050 บาท (เริ่มแรกเลย) แต่ถ้าคนที่จบหลักสูตร 5 ปี
	คือสตาร์ทแรกจะได้กินเงินเดือน 15,800 บาท (เปรียบเสมือนว่าเธอใช้เวลาเรียนเพิ่มขึ้นมาอีก
	หนึ่งปีจากรุ่นก่อนที่เรียนสี่ปี เลยให้ขึ้นมา 1 ขั้นทันทีที่บรรจุ ไม่ต้องเริ่มสตาร์ท 15,050 บาท)
	พออยู่ไปก็เลื่อนระดับเงินเดือนขึ้นไปเป็นแท่งตามนั้นว่าได้ขึ้นกี่ขั้น .5 ขั้น หรือ 1 ขั้นก็ว่ากันไป
	พอผ่านจากการประเมินครูผู้ช่วยแล้ว สมมติว่า ณ เดือนสุดท้ายของครูผู้ช่วย ได้เลื่อนไปรับเงิน
	เดือนที่ขั้น 4 เดือนละ 17,310 บาท เมื่อเดือนต่อไปที่ได้เป็นครู ไม่ใช่ครูผู้ช่วยอีกแล้ว คือเดือน
	แรกของปีที่สาม จะได้กินเงินเดือนเท่าเดิม (หรือมากกว่าเดิมนิดหน่อย) ในแท่งอันดับ ครู ก็คือ
	จะไปกินที่ 17,490 บาท ของแท่งอันดับ คศ 1 (ดูในขั้นที่ 3.5 ของ คศ.1)  นี่แหล่ะ ภาษาทาง
	การเขาจะเรียกว่า “ครู”  ภาษาพูดในการเรียกอันดับเงินเดือน จะเรียกว่า “ฉันเป็นครู คศ.1”
	แต่ถ้าสมมติว่า ณ เดือนสุดท้ายของการเป็นครูผู้ช่วยนั้น เราเลื่อนเงินเดือนเร็วมาก (ได้ใจ ผอ.)
	เรากินเงินเดือนที่ขั้นที่ 5 คือ 17,910 บาท พอเรากลายเป็นครู (หรืออาจพูดว่า ครู คศ.1) เรา
	จะได้กินเงินเดือนเท่าเดิม (เหมือนตอนเป็นครูผู้ช่วย) คือ เงินเดือนในขั้นที่ 4 ของอันดับ คศ.1
	เห็นไหม เพราะว่าที่เขาวางไว้มันตัวเลขเดียวกันเลย  จากครูผู้ช่วยขั้นที่ 5 มากิน คศ.1 ขั้นที่ 4
	กล่าวคือจะเลื่อนมากินเท่าเดิม (ถ้ามันเท่ากันดังกรณีตัวอย่าง) หรือไม่ก็มากกว่าเดิมนิดหน่อย
	กรณีที่มันไม่เท่ากัน (เหมือนกรณีแรกที่ยกตัวอย่างไป)  โดยจะไม่กินในขั้นที่ต่ำกว่าเดิมนั่นเอง
	แล้วถ้าได้กินเท่าเดิม มีอะไรต่างละ เงินเดือนไม่ต่าง ความต่างคือ คุณกลายเป็น “ครู” แล้วไง
	ไม่ใช่ “ครูผู้ช่วย” อีกต่อไป  หรือเขาก็พูดๆในแวดวงภาษาคุยๆกันคุณได้เป็นครู คศ.1 แล้วนะ
	ต่อมาจาก คศ.1 ถ้า เราสอนๆไปหลายปี จนมีสิทธิเข้าเกณฑ์ทำวิทยฐานะผ่าน เราก็จะได้ทำ
	และทำผ่าน ก็จะไปกินเงินเดือนเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมนิดหน่อย ในแท่งของ คศ.2 นั่นเอง
	ทางการเขาจะเรียกว่า “ครู ชำนาญการ”  ได้เงินเดือน สมมติว่า ได้สองหมื่นห้าพันกว่าบาท
	ก็จะได้บวกค่าวิทยฐานะอีก 3,500 บาทต่อเดือน ภาษาคุยๆกัน อาจใช้ว่า “ฉันเป็นครู คศ.2”
	การขึ้นอันดับต่อๆไป ในอนาคตก็เหมือนเดิม คือ ทำวิทยฐานะระดับต่างๆให้ผ่าน
	ก็จะได้ไปกินเงินเดือนในอัตราเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมนิดหน่อยในแท่งอันดับ คศ.3
	เงินเดือนบวกค่าวิทยฐานะอีกเดือนละ  5,600 บาท เรียกว่า ครู ชำนาญการพิเศษ (ครู คศ.3)
	ดังนั้น ถ้าคนพูดว่า โห ครู คนนี้เป็น คศ.5 นะ  ก็แสดงว่าเขาเป็น ครู เชี่ยวชาญพิเศษ
	เงินเดือนอาจจะสี่หมื่นกว่าต้นๆ บวกวิทยฐานะอีกหมื่นกว่าบาท ประมาณนั้น นั่นเอง
	นี่แหล่ะระบบเงินเดือนครู ที่มีแรงจูงใจอัตราเงินเดือนสูงน่าดู ในรูปแบบแท่งเงินเดือน
	มันไม่ใช่แค่นั้นนะสิ  เพราะว่า ตั้งแต่ คศ.3 ขึ้นไป (ครู ชำนาญการพิเศษ)
	เงินวิทยฐานะไม่ได้แค่ 5,600 บาท เขาให้ตอบแทนคูณสอง คือ 11,200 บาท
	เฉพาะเงินเดือนก็ซัดไป สามหมื่นห้าละ บวกวิทยฐานะอีกหมื่นต้นๆ เป็นไงละ
	คศ.3  รายได้ต่อเดือนเกือบๆห้าหมื่น (สองคนผัวเมียบวกกันเป็นแสนกว่าบาท)
	อลังการไหม ลูกครูสบายเลยนะ ---
	แต่อย่างไรก็ดี แม้เงินเดือนจะสูงดังที่ได้แสดงให้เห็น เมื่อสิ้นเดือนมาก็จะมียอดรับ
	เงินเดือนเหลือสองพันห้าร้อยบาท สามพันบาท (กินแกลบ) เพราะอะไร เพราะว่า
	ยอดเงินเดือน สามหมื่นห้า หักค่าหนี้สหกรณ์ สองหมื่น หักค่า กบข หกพันห้า กู้นั่น
	กู้นี่ หักๆๆ สุดท้าย ยอดเงินเดือนคงเหลือสองพันห้าร้อยบาท (ฮาไป แซวกันเล่นๆ)
	ผอ รอง ผอ.  คศ.3  คศ.2 อะไร ก็เป็นเหมือนกันหมด วัฏจักรนี้ สนุกสนานเฮฮา….
	หมายเหตุ ในทางปฏิบัติ คศ.3  ทบค่าวิทยฐานะ คูณสอง คือ 11,200 บาทก็จริง
	แต่ในทางข้อสอบหรือทางการ ให้ตอบค่าจริงนะ ที่ 5,600 บาท วิทยฐานะ คศ.3
	วันที่ 21 มีนาคม 2559  มีคำสั่ง ม.44 เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในกระทรวงศึกษาธิการ
	คำสั่งสองฉบับ มีสาระสำคัญ เรื่องการยุบ ยกเลิก อ.ก.ค.ศ  เขตพื้นที่การศึกษา และ
	คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  มีการยุบยกเลิกศึกษาธิการภาค 13 ภาค แล้วก็ให้
	แต่งตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค 18 ภาค  ตั้งศึกษาธิการจังหวัด  และแต่งตั้ง คปภ
	มาขยายความกัน ตามผังที่ปรากฏ
	แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คปภ
	ยุบ ยกเลิก กรรมการเขตพื้นที่  ยกเลิก อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่  (อ.ก.ค.ศ. อื่นๆ ยังทำหน้าที่ปกติ)
	ให้ยุบยกเลิกศึกษาธิการภาค 1 – 13 ภาค แต่งตั้งใหม่ เป็น สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 – 18
	อะไรอื่นๆซึ่งเห็นว่าไม่มีการขีดเส้นฆ่าทิ้งไป เช่น ก.ต.ป.น. (เขตละ 9 คน) ยังอยู่ปกติ ไม่ถูกยุบ
	ศึกษาธิการภาค 13 แห่ง คืออะไร ก็ไม่มีอะไรมาก ก่อนนี้ เขาแค่พยายามหาทางสนับสนุนงาน
	ด้านการศึกษา คิดวิธีนั่น วิธีนี่ ก็มีช่วงหนึ่งตั้ง สำนักงานศึกษาธิการภาค แบ่งโซนเป็น 13 พื้นที่
	ช่วยสนับสนุนแต่ละเขตฯ แต่เอาเข้าจริงๆ ก็คือ ไม่มีผลเชิงบวกอะไรนัก ไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้น
	คำสั่งลงวันที่ 21 มีนาคม 2559  มีผลบังคับใช้วันที่  22  มีนาคม  2559 (วงแตกกันเลย)
	***  เบื้องหลังสำคัญของการพยายามเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ คือ เรื่องทุจริต คอรัปชั่นในเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีประเด็นปัญหามายาวนานต่อเนื่องแล้ว เพราะ ผอ เขต มีอำนาจกับ
	กลุ่ม อ.ก.ค.ศ  บางเขต (ไม่ใช่เป็นทุกแห่ง แต่จำนวนหนึ่งและจำนวนมากด้วย)  นึกภาพตามว่า
	ถ้าไม่มีเงินใต้โต๊ะให้กลุ่มนั้นในเขตที่ทุจริต ไม่ได้วิทยฐานะ ไม่ได้โยกย้าย และมีการใช้หน้าที่มา
	กลั่นแกล้งข้าราชการซึ่งไม่ใช่พวกพ้องของตน  หากินบนกองทุกข์ของครูและบุคลากรฯ เพราะ
	กลุ่มนั้นเขาคุมเรื่องวินัย การพิจารณาลงโทษ  อะไรอยู่นั่นเอง (บางคนผิด แต่มีเงินยัด ก็ไม่ผิด)
	ก่อนอื่นรู้จักคณะกรรมการชุดใหญ่ คปภ ที่ตั้งมาใหม่ก่อน มาขับเคลื่อนงานหลัก มีใครบ้าง
	ทำไมจึงวงแตก
	เพราะว่าเรื่องใหญ่มาก
	การใช้คำสั่งโดย ม.44  สองฉบับดังกล่าวมานี้
	เปลี่ยนแปลง  กระแส
	อำนาจ  หน้าที่ต่างๆ
	ยุบ ยกเลิก หรือเพิ่มโครงสร้างใดๆ ซึ่งจะปรากฏผังบริหารใหม่
	ชุดข้อสอบเพิ่มเติม
	การสอบ NT (NationalTest) คือ การทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ จัดสอบโดย สพฐ. ส่วน O-NET จัดสอบโดย สทศ. หรือสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

	1. กระแสพระราชดำรัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
	“ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู” “ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจต่อเพื่อนไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง
	ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่า ช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า”
	“ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทำร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี”

	2. นโยบายนายกรัฐมนตรี
	1) ทำให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน 2559 ให้มากที่สุด ที่เหลือส่งต่อให้รัฐบาลต่อไป
	2) ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ 3) ปรับ ลดภาระงานที่ไม่จำเป็นของกระทรวงศึกษาธิการลง 4) เร่งปรับหลักสูตร/ตำราแต่ละกลุ่มให้เหมาะสม การพิมพ์ตำราต้องคุ้มราคา 5) ผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ จบแล้วต้องมีงานทำ เข้าทำงาน AEC
	ให้ทันปีนี้ ช่วยแก้ไขปัญหาว่างงาน และปัญหาสังคมได้
	6) ปรับหลักสูตร ทำให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีความสุข 7) ใช้สื่อการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้กับเด็ก 8) ลดความเหลื่อมล้ำ จัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 9) นำระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง 1...
	แนวทางการทำงาน 3 ลักษณะ   ได้แก่
	- Hit the Point กล่าวคือ งานทุกงานต้องฉีกปัญหาให้ขาด ตีโจทย์ให้แตก ตลอดจนหากิจเฉพาะและกิจแฝงให้เจอ เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
	- Dynamic หมายถึงการขับเคลื่อนงานตลอดเวลา หยุดไม่ได้
	นโยบายด้านการศึกษา   นโยบายทั่วไป (17 ข้อ)    โดยพลเอกดาว์พงษ์   รัตนสุวรรณ

	1. การจัดทำแผนงานโครงการเริ่มใหม่
	2. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล
	3. แผนงาน/โครงการพระราชดำริ
	4. งบประมาณ
	5. เน้นการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร
	6. อำนวยการเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
	7. การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
	8. จะให้ความสำคัญกับการบริหารงานส่วนภูมิภาคและเขตพื้นที่ต่างๆ
	9. โครงการจัดอบรมสัมมนา ต้องตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ ใครควรเข้าร่วมการสัมมนา
	10. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร
	11. ให้มีการนำ ICT เข้ามาใช้ในการบริหารงานในกระทรวงอย่างกว้างขวาง
	12. ให้ความสำคัญกับเทคนิคการสอนและการสื่อ
	13. ให้ความสำคัญกับบรรยากาศในการทำงาน
	14. ให้ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครู
	15. การประเมินเพื่อความก้าวหน้าต้องสอดคล้องกับผลการพัฒนาผู้เรียน
	ทั้งความรู้และคุณลักษณะและทักษะชีวิต
	16. การแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ
	17. ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอน การนำเด็กนักเรียน ครู ออกนอก
	ห้องเรียน ห้ามนำเด็กยืนต้อนรับผู้บริหาร แต่ถ้าเป็นการแสดงสามารถทำได้
	นโยบายการปราบปรามการทุจริต
	1. ห้ามการซื้อขายตำแหน่งหรือเสียเงินเพื่อการย้ายที่อยู่
	2. หน่วยงานที่มีรายได้ให้ตรวจสอบว่ามีการทุจริตหรือไม่
	3. หลังจากเดือนธันวาคม จะเริ่มมีการสุ่มตรวจหากพบการทุจริตผู้บังคับบัญชา
	ต้องรับผิดชอบด้วยฐานปล่อยปะละเลย
	ทำอย่างไรให้เรียนสนุก นักเรียนกระตือรือร้น รู้สึกชอบและอยากไปโรงเรียน
	การแก้ไขปัญหาเด็กประถม อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
	- ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช่น การสอนแบบแจกลูกสะกดคำโดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการสมอง (BBL)
	- กำหนดเป้าหมายให้นักเรียนชั้น ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.2 ขึ้นไปต้องอ่านคล่องเขียนคล่อง เป็นต้น (ตัวชี้วัด KPI การอ่านตามนโยบายใหม่จะใช้ทดสอบ ชั้น ป.4)
	การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
	- การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูสอนไม่ครบชั้นเรียน - ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLIT) อย่างจริงจังเต็มรูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนไกลกังวลให้เป็นโรงเรียนต้นทางที่มีคุณภาพ
	การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
	- ใช้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล DLTV และผ่าน ICT ด้วย DLIT
	โครงการโรงเรียนประชารัฐ  เป็นหนึ่งในโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “สานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ”ร่วมกับภาคประชาสังคมและ...
	ข้อสอบจริงเคยออกถามว่า  MoU  หมายถึงอะไร
	ก.  ข้อกำหนดการทำงาน  ข.  ข้อตกลงความร่วมมือ
	ข.  แนวทางกำหนดภาษี  ง.  สนธิสัญญาทางการค้า
	ข้อมูลข้างต้นอ้างอิงจากข่าวรัฐบาลไทยเว็บไซต์  Www.THAIGOV.GO.TH

	ก. ป.1  อ่านออกเขียนได้ ป.2 ขึ้นไปอ่านคล่อง เขียนคล่อง
	ข. ป.1 – ป.3 อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น
	ค. ป.1 – ป.3 อ่านออก เขียนได้ ป.4- ป.6 อ่านคล่องเขียนคล่อง
	ง. ป.1 – ป.6 อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น
	โครงการปี 2561 นโยบายและการพัฒนาการศึกษา
	หนังสือเตรียมสอบครูผู้ช่วยเล่มนี้ เป็นหนังสือระดับตำนานเป็นเล่มที่สำคัญมากๆ
	ในการสร้างพื้นฐานความรู้เริ่มต้นอย่างแท้จริงของการเตรียมสอบครูผู้ช่วย 2561
	ผู้อ่านควรค่อยๆศึกษารายละเอียดไป จะพบปรากฏการณ์มหัศจรรย์ ล้ำค่ายิ่งนัก
	ประหนึ่งว่า “พบแล้วขุมทรัพย์ที่ตามหามานาน”ใครที่ไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้คือ
	พลาดอย่างแรง อยากให้ทุกท่านค่อยๆอ่านแต่ละประเด็นอย่างดี ทำความเข้าใจ
	ด้วยเหตุเพราะผู้ทำหนังสือมีความตั้งใจอย่างมากที่จะทำให้
	ผู้อ่านเกิดความรู้ได้จริงๆ เขียนได้เพลิดเพลิน เนื้อหาวิชาการ
	ถูกต้องและข้อมูลอัพเดตทันสมัย สำหรับใช้สอบครูผู้ช่วยปีนี้
	หากพบข้อสงสัยหรือข้อมูลใดๆ คลาดเคลื่อนประการใด กรุณาแจ้งกลับหรือ
	สอบถามได้ เพื่อจะได้ชี้แจง แก้ไขต่อไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านอื่นๆอีก
	คนอีกมากมายเขาต้องการสิ่งเหล่านี้ และต้องการผู้ช่วยจริงๆในเรื่องดังกล่าว
	เพราะหนังสือวิชาการเตรียมสอบโดยทั่วไป อ่านอย่างไร ก็ไม่ค่อยเข้าใจได้นัก
	เราจึงขอขอบคุณทุกท่านที่ซื้อหนังสือเข้ามา และหวังว่าทุกท่านจะเป็นส่วนร่วม
	ในการพัฒนาหนังสือ และเนื้อหาต่อไป ให้คนอีกมากมายได้ใช้ประโยชน์ด้วย
	“ขอบคุณมากนะครับ ที่ทำหนังสือดีๆออกมา”
	“อาจารย์ค่ะ หนูอ่านหนังสือมาทุกสำนัก ไม่เคยเจอเล่มไหนแบบนี้มาก่อน”
	“หนังสืออาจารย์อธิบายดี ละเอียดและเข้าใจ มากๆ ขอบคุณจริงๆนะคะ”
	“ขอบคุณมากเลยนะครับ ผมสอบติดเพราะอ่านหนังสืออาจารย์นี่เลยครับ”
	ปรากฏการณ์เหล่านี้ เราคุ้นชิน จนเป็นเรื่องปกติแล้ว สองสามปีที่ผ่านมา แต่เราไม่ชอบที่จะ
	โฆษณาอะไรมากมาย ไม่อยากทำการตลาด และไม่ต้องการจะมากล่าวอ้างขายของเกินจริง
	เราต้องการพัฒนาผลงาน ขายงาน ส่งผ่านให้มีผู้คนได้รับโอกาสดีๆ เหมือนพวกท่านเหล่านี้
	เหมือนคุณที่กำลังอ่านอยู่นี่ อดใจรอสักครู แล้วค่อยๆอ่านก็จะพบ “สิ่งมหัศจรรย์"  แน่นอน
	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

	นโยบายการศึกษา
	เนื้อหาเตรียมสอบครูผู้ช่วย  สพฐ
	การสอบข้าราชการครู มีแนวทางอย่างไร ?
	สมัยก่อนสอบคนทั่วไปเป็นข้าราชการครู  (เทียบได้เท่ากับการสอบครูผู้ช่วยในยุคนี้)  ยังไม่ค่อยมีมากนัก ผู้รอสอบต้องลุ้นเอาว่าเมื่อไรจะเปิดสอบ  แล้วแต่เขตนั้นๆ  คือต้องส่องเอาจากประกาศของส่วนราชการ หรือสำนักงานเขต โซเชี่ยลก็ไม่ได้กว้างขวางเหมือนเช่นทุก...
	คนสอบต้องรอลุ้นเอา สองปี สามปี เปิดสอบทีหนึ่ง  เขตไหนก็เขตนั้นๆ  ต่อมาตั้งแต่ ก.ค.ศ. เริ่มจัดระบบได้ดี  มีการกำหนดบัญชีเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้นมาชัดเจน พยายามที่จะปฏิรูปการศึกษา จึงทำให้ความต่อเนื่องของการสอบเกิดขึ้น
	- ภายหลังมาการสอบจึงเกิดขึ้นทุกปี เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ไม่ขาด
	เป็นระเบียบหรือกฎของ ก.ค.ศ. เลยว่าต้องสอบอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
	เพื่อรองรับนักศึกษาจบสายครูมาใหม่ในแต่ละปี ให้มีโอกาสรับราชการ
	- การสอบครั้งที่ 1 ของแต่ละปีจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน – พ.ค. ของทุกปี
	เป็นแนวทางเลยก็ว่าได้ ว่า ก.ค.ศ. ต้องจัดสอบรองรับคนที่กำลังจะเรียนจบมา
	- ถ้าการสอบปีนั้นในครั้งที่ 1 มีคนผ่านไม่เยอะ หรือคนไม่พอ จะเปิดสอบอีกครั้งใน
	ช่วงเดือนตุลาคมของปีเดียวกัน เพื่อสรรหาคนให้ได้ตามตำแหน่ง เหมือนดังเช่นที่
	สอบในปี 2558  สอบรอบ พ.ค. ข้อสอบยากมาก คนไม่ผ่านกัน จึงต้องมีการสอบ
	ในรอบ ตุลาคม 2558 อีกครั้งหนึ่ง เพื่อเติมคนเข้าบรรจุพร้อมๆกับที่มีคนเกษียณ
	- การสอบในยุคก่อนช่วงปี 2550- 2554 โดยประมาณ เป็นการบริหารจัดการโดย
	อ.ก.ค.ศ. ของเขตนั้นๆ  (เขตใครก็เขตมัน มี ผอ เขต เป็นหลักการจัดสอบ ว่างั้น)
	จัดแจงเรื่องชุดข้อสอบ และการดำเนินการจัดสอบ  จึงมีการทุจริตกันอยู่พอตัว
	- ภายหลัง สพฐ อยากให้มีข้อสอบมาตรฐานกลาง แบบว่า สอบเหมือนๆกันหมดเลย
	คล้ายๆกับสอบ ก.พ.  จะได้เป็นมาตรฐานและบรรทัดฐานเดียวกัน จึงพยายามจ้าง
	ทีมมหาวิทยาลัยต่างๆออกข้อสอบ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มศว  มสธ ฯลฯ
	แต่มีข้อครหาบ้าง เช่น จุฬาฯ ออกยาก ไม่ตรงหลักสูตร   มศว เฉลยผิด ข้อสอบผิด
	เมื่อก่อนสอบ พ.ค. โดยปกติเริ่มสอบประมาณวันที่  2 – 10 กว่าจะได้ครูไปบรรจุ ก็คือ
	ปลายเดือนพฤษภาคม หรือต้นเดือนมิถุนายน นึกภาพออกไหมว่า โรงเรียนเปิดเทอมไปแล้วนะ
	เหมือนผู้เขียนเอง สอบได้เมื่อก่อนไปรายงานตัวที่โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
	ก็คือ โรงเรียนเปิดเทอมไปแล้วอาทิตย์กว่าๆ ทีมของครูผู้ช่วยบรรจุใหม่  คือผู้เขียนกับเพื่อนอีก
	3 คน เพิ่งเดินทางไปรายงานตัวในโรงเรียนเป็นวันแรกไปพบ ผอ. พบเพื่อนครูและพบนักเรียน
	นั่นคือเหตุการณ์สอบครูผู้ช่วยเมื่อช่วงก่อนราวๆสิบกว่าปีที่แล้ว และก็สืบเนื่องต่อมาเรื่อยๆ
	ต่อมาการเปลี่ยนแปลงก็เป็นไปตามยุคสมัย ในปี 2559  จริงๆ ต้องสอบในเดือน พ.ค.
	แต่ว่าตอนนั้นมีการเปลี่ยนโครงสร้างครั้งสำคัญ ยุบ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ ตั้ง กศจ เดือนมีนาคม  คำสั่งมีผล 22 มีนาคม 2559  คือ วงแตกกันทั้งวงการ งง กันไปหมด ยังไม่รู้จักอะไรคือ กศจ
	เพราะคนจัดสอบ คนดำเนินการในแต่ละเขต คือ กลุ่ม อ.ก.ค.ศ.  ทีนี้ พอยุบไป เปลี่ยนใหม่ๆ
	ก็คือ งงๆ กันอยู่ ช่วงนั้น จัดแจงการสอบไม่ทัน ก็เลื่อนๆๆไปสอบ เลื่อนไปจนจรดตุลาคม 59
	การสอบในตอนนั้นพื้นที่จังหวัดต่างๆเลือกจ้างมหาวิทยาลัยออกสอบ (แล้วแต่)
	และมี กศจ ที่ออกสอบเอง 5 แห่ง ไม่ใช้บริการของมหาวิทยาลัยให้ออกข้อสอบ
	ต่อมา ในปี 2560  เป็นครั้งแรกที่มีการพยายามเร่งการสอบให้เสร็จก่อนเปิดเทอม
	เพราะทุกครั้งที่ผ่านมาสะท้อนปัญหา ครูไปเข้าโรงเรียนเมื่อนักเรียนเปิดเทอมไปแล้ว คือก็
	ปรับตัวหรือเตรียมการสอนไม่ทัน กำหนดการสอบ พ.ค. 60 จึงเลื่อนให้เร็วขึ้นเป็นเมษายน
	สอบแล้วได้บรรจุ ไปรายงานตัว เข้าโรงเรียน มีเวลาเตรียมการอะไรๆ ก่อนเปิดเทอมพอดี
	ข่าวแว่วมาตั้งแต่ปี 2559 แล้วว่า การสอบปี 60 จะให้ระบบการสอบเหมือน ก.พ.
	และให้ สทศ ออกข้อสอบ และมีการสอบภาค ก ไม่คิดคะแนน เอาแค่ว่าผ่านก็พอ
	ให้เก็บคะแนนไว้ใช้ 5 ปี  แต่พอถึงเวลาจริงมา ก็บอกทำไมทัน ไม่เอาละ เอาแบบ
	เหมือนก่อน (ปี 61 ค่อยทำ รัฐมนตรีบอก)  การสอบเหมือนเดิม ไม่ได้มีอะไรใหม่
	ข่าวปี 2561 ก็มาอีกละ ว่าจะเปลี่ยนรูปแบบการสอบ และให้ สทศ ออกข้อสอบ
	จนถึง  ณ ตอนนี้ ผ่านกลางมีนาคมแล้ว  ยังไม่เห็นประกาศหลักเกณฑ์การสอบเลยด้วยซ้ำ
	ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง แบบพลิกผัน รูปแบบการสอบก็คงคล้ายๆเดิม  ไม่ต่างอะไรมาก
	หรือคล้ายๆ สอบครู กทม 2561 นั่นเอง เปิดสอบ ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค สัมภาษณ์
	เกณฑ์การเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยและครู
	ผู้ที่สามารถสอบแข่งขันเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จากคนทั่วไป กลายเป็นข้าราชการ มีแนวทางสำคัญที่เป็นประเด็นข้อสอบสรุปได้ ดังนี้
	การเรียกตำแหน่ง
	สอบบรรจุติด ได้เป็นข้าราชการ จะเรียกว่า “ครูผู้ช่วย”  ใช้เวลาราวๆ 2 ปี
	เมื่อผ่านการประเมินจากครูผู้ช่วย จะเรียกว่า “ครู”
	เมื่อเป็นครูไปได้สักระยะ ถึงเวลาที่มีสิทธิขอวิทยฐานะแล้ว ทำเรื่องผ่านเกณฑ์
	ก็จะกลายเป็น  ครูชำนาญการ  ครูชำนาญการพิเศษ  ครูเชี่ยวชาญ  ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
	ไปเรื่อยๆหากมีศักยภาพที่จะทำวิทยฐานะได้ตามเกณฑ์และเงื่อนไขของ ก.ค.ศ.
	ก.ค.ศ. ย่อมาจาก คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	กรรมการชุดนี้ ประธานคือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ จะเป็นทีมคณะกรรมการ
	ที่ดูแลงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา สามประเด็นหลักๆ อาทิเช่น
	ระเบียบ วินัย / สิทธิประโยชน์ วิทยฐานะ / การแต่งตั้ง การโยกย้าย  เป็นต้น
	ก.ค.ศ. นี่แหล่ะจะเป็นกลุ่มที่ประชุมออกกฎ ออกเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้ให้นำมาใช้กัน
	ซึ่งหมายรวมถึงเรื่องการสอบเป็นครูผู้ช่วยด้วย เพราะเกี่ยวกับการแต่งตั้งนั่นเอง
	ข้อมูลควรรู้ ครูผู้ช่วย ก็คือ ครูผู้ช่วย  ส่วนครู ก็คือ ครู (ซึ่งครูแบ่งเป็นห้าระดับข้างต้น)
	ดังนั้น ตามภาษาแบบทางการเราจะไม่เรียก คนที่สอบได้เป็นครูผู้ช่วย ว่า “ครู” นั่นเอง
	เช่น ถ้าถามว่าเป็นครูกี่ปีย้ายได้ (ภาษาพูดเราอาจพูดว่า 4 ปี จึงย้ายได้) แต่ภาษาแบบทางการ
	เขาจะไม่ใช้เกณฑ์บอกแบบนี้ แต่เขาจะกล่าวว่า ดำรงตำแหน่งครูมาไม่น้อยกว่า 2 ปี กล่าวคือ
	ให้ไปบวกครูผู้ช่วยเอาเอง 2 ปีก่อน จึงรวมได้ 4 ปี (จริงๆ เขาใช้ 24 เดือนด้วยซ้ำในกฏเกณฑ์)
	ไม่ได้ใช้คำว่าสองปี : ค่อยไปดูเรื่องนี้ในหน้าถัดไปเรื่องเกณฑ์การย้าย เบื้องต้นยกตัวอย่างให้ดู
	สมมติ เราถามว่า เป็นครูมาแล้วกี่ปี หากเขาตอบว่า 1 ปี แสดงว่า เขารับราชการมาแล้ว 3 ปี
	เป็นครูผู้ช่วยสองปี คิดเอาเองในใจว่าต้องเป็นตำแหน่งนี้มาก่อน เป็นครูอีก 1 ปี รวมได้  3 ปี
	กรณีที่สอบได้ไปเป็นครูผู้ช่วยแล้ว หากจะผ่านการประเมินเพื่อยกระดับให้ตัวเองเป็นครู
	โดยภาษาทางการจะใช้คำว่า “เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม”  (ระยะเวลา 2 ปี)
	กรรมการประเมิน จะให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา (ผอ.โรงเรียน) แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มจำนวนสามคน
	โดยปกติแล้วผู้อำนวยการสถานศึกษา (ผอ.โรงเรียนเรานั่นแหล่ะ) จะเป็นประธานเองและมีกรรมการอื่นๆอีก 2 คน มักใช้ผู้ทรงคุณวุฒิและครูซึ่งเป็นหัวหน้าหมวดของครูผู้ช่วยนั้น
	หรือเป็นครูพี่เลี้ยงของครูผู้ช่วยที่รับการประเมินนั่นเอง รวมคณะกรรมการประเมิน 3 คน
	ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้ คือ ภาษาทางการตามภาษากฎหมาย (ลองอ่านดูลักษณะภาษา)
	ให้คณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย เป็นระยะๆทุก 3 เดือน (รวม 8 ครั้ง) ในการประเมินแต่ละครั้งให้ประธานกรรมการแจ้งผลการประเมินให้ครูผู้ช่วย การนับระยะเวลาเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสองปี ให้นับวันเข้าปฏิบัติ ราชกา...
	กรณีที่คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ ให้คณะกรรมการทบทวนคะแนน
	หากพิจารณาทบทวนแล้ว เห็นว่าไม่ผ่าน ก็ ให้ออกจากราชการ ภายใน 5 วันทำการ
	ความเป็นข้าราชการ
	ความเป็นข้าราชการ กี่ชั่วโมง ?
	เคยมีข้อสอบถามข้อนี้ด้วยนะ (เป็นข้อสอบจริงหลายปีก่อนแล้ว ราวช่วงปี 2557 – 58)
	มีคนมากมายตอบผิด ไปตอบว่า  8  ชั่วโมง  ไม่ใช่นะ
	เวลาราชการ คือ 8.30 – 16.30 น.  วันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนขตฤกษ์
	ความเป็นข้าราชการต้องเป็น 24 ชั่วโมง
	ณ วินาที ที่มีคำสั่งแต่งตั้งคุณเป็นข้าราชการ ถือว่าคุณเป็นแล้ว และต้องรักษา
	สถานภาพของความเป็นข้าราชการตลอดทุกวินาที จนกว่าจะออกจากราชการหรือตาย
	การออกจากราชการ เช่น ลาออก  ออกตามอายุงาน (เกษียณ)  ถูกปลดออก ไล่ออก
	ถูกให้ออก หรือตาย หรือพ้นจากความเป็นข้าราชการด้วยเหตุอื่นใด เป็นต้น
	ยังไงเหรอ ?
	ก็คือ เขาจ้างคุณ เอางบประมาณของแผ่นดิน ภาษีประชาชน เป็นเงินเดือนคุณและเป็นสวัสดิการของคุณ คุ้มครองคุณตั้งแต่บรรจุ จนยันเกษียณ ขนาดปลดระวาง (เกษียณแล้ว) เขาก็ยังให้บำเหน็จ นำบาญกับคุณใช้ตลอดไป ยังมีสิทธิพิเศษคุ้มครองพ่อแม่ บุตร คู่สมรสคุณด้วย
	เขาจ้างด้วยการประมาณว่า 24 ชั่วโมง ไม่ได้จ้างแค่ 8 ชั่วโมง คุณต้องรักษาเกียรติและความเป็นราชการตลอดเวลา (แม้หลับฝันยังเป็นข้าราชการนะเธอ)  ยกตัวอย่างเล่นๆ เช่น
	- หลับอยู่ดีๆ ตี 2 กว่าๆ  ไฟเกิดไหม้โรงเรียน ผอ. โทรสั่งให้คุณมาช่วยกันหน่อย
	คือ ผอ. พิจารณาแล้วว่าบ้านคุณอยู่ห่างจากโรงเรียนไม่ไกล  คุณมีรถมาช่วยได้
	คุณไม่มานี่ถือว่าขัดคำสั่งได้นะ (เป็นราชการของคุณเลยทีเดียว ต้องมาช่วยกัน)
	ไม่งั้นจะมีกำหนดหน้าที่เวรครูผู้ช่วย (เฝ้าโรงเรียน) ตอนกลางคืนเหรอ  ใช่ไหม
	มาปฏิบัติราชการกลางคืน ตลอดคืน ตอนที่ได้รับหน้าที่คำสั่งให้เป็นเวร นั่นเอง
	เงินที่จ่ายต่างๆสำหรับการทำงาน หรือสำหรับชีวิตข้าราชการ ถือว่าเป็นเงินจ้าง 24 ชั่วโมง เงินคุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่างๆก็คือยี่สิบสี่ชั่วโมง  ยกตัวอย่างเช่น
	- เจ็บท้องหนักมาก ไส้ติ่งจะแตกแล้ว ตอนเที่ยงคืน พาไปส่งโรงพยาบาล ด่วน !
	ความเป็นราชการถ้าไม่คุ้มครองตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง คือ แย่เลย เพราะคุณต้อง
	บอกหมอว่า หมอขา อย่าเพิ่งผ่าตัดหนูนะ  รอให้ถึงเวลาราชการ 8.30 น. ก่อน
	เดี๋ยวหนูเบิกไม่ได้ค่ะ  เป็นต้น  เห็นไหมว่า ไม่ต้อง ผ่าได้เลย เบิกสิทธิได้ตลอด
	- อยู่ดีๆ ตายกระทันหัน ตายตอน 8.29 น. กำลังขับมอเตอร์ไซด์จะเข้าโรงเรียน
	รถจักรยานเด็ก ป. 3 ปั่นมาชน ปัง ทำให้ล้มหัวฟาดฟื้นตาย (ฮา)   ถามว่าทาง
	ครอบครัวคุณจะได้รับสิทธิประโยชน์จากความตายของคุณไหม ตายนอกเวลา
	ราชการ นั่นไง ก็ได้รับสิทธิ ตายกี่โมงก็ได้หมด   เพราะเขาไม่ได้จ้างคุณให้เป็น
	ข้าราชการแค่ 8 ชั่วโมงนั่นเอง แต่จ้างให้คุณมีความเป็นข้าราชการ 24 ชั่วโมง
	ดังนั้น ในกฎหมายระเบียบของข้าราชการระบุไว้ชัดเจนว่า ความเป็นข้าราชการนั้นต้องรักษา
	เกียรติและชื่อเสียงตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง  วินัยก็มีผลยี่สิบสี่ชั่วโมง ไม่ใช่มีผลเฉพาะเวลาราชการ
	การจะเป็นข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยได้นั้น  โดยปกติต้องใช้วิธีการสอบคัดเลือก
	แข่งขันจากผู้สมัครมากมาย ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ สอบมาด้วยความโปร่งใส สุจริต
	หากแม้นพบการทุจริตหรือข้อครหาในภายหลัง ถึงแม้รับราชการไปนานเท่าใดก็ตามแต่
	เขามีสิทธิให้โมฆะความเป็นข้าราชการนั้นได้ เช่น เคยมีกรณี ที่คนทุจริตสอบรับราชการ
	ทำงานไป 10 กว่าปี กินเงินเดือนและสวัสดิการอะไรจากงบประมาณแผ่นดิน ปรากฏว่า
	สืบภายหลังพบว่าตอนเข้าไปนั้นทุจริต ไม่ชอบธรรม เข้าให้ออกจากราชการและให้มีการ
	ชดเชยเงินเดือนที่จ่ายให้ตลอดสิบกว่าปีนั้น คืนกลับแก่คลังของประเทศด้วยนะ เอาสิเธอ
	โดยปกติถ้าให้ออก ไล่ออก ปลดออกต่างๆเขาก็ไม่ค่อยเรียกคืนหรอก แต่ให้ออกๆไป แค่นั้น
	แต่นี่สอบสวนแล้ว การเข้าไปในตอนเริ่มต้นนั้น ทุจริตไง เขาก็เลยเอาเงินเดือนคืนนั่นเองจ๊ะ
	หลักเกณฑ์การย้าย
	การย้าย หมายถึง การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูให้ดำรงตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาอื่น ซึ่งอาจเป็นการย้ายไปดำรงตำแหน่งว่าง การย้ายสับเปลี่ยนกับ
	ตำแหน่งที่มีคนครอง หรือการย้ายโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
	การย้าย ตำแหน่งครู มี 3 กรณี ดังนี้
	1. การย้ายกรณีปกติ   ได้แก่   การย้ายตามคำร้องขอย้าย
	2. การย้ายกรณีพิเศษ  ได้แก่   การย้ายตามคำร้องขอย้าย เนื่องจาก
	ติดตามคู่สมรส  เจ็บป่วยร้ายแรง  ถูกคุกคามต่อชีวิต
	ย้ายเพื่อดูแลบิดา มารดา คู่สมรสหรือบุตรซึ่งเจ็บป่วย
	ร้ายแรงหรือทุพพลภาพ
	3. การย้ายกรณีเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ  ได้แก่
	การย้ายเพื่อปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
	หรือเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังของสถานศึกษา
	คุณสมบัติผู้มีสิทธิขอย้ายต้องปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษามาไม่ต่ำกว่า 24 เดือน
	โดยต้องไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลาอีกด้วย (ซึ่งนั่นก็หมายความว่าเราจะต้องเป็น
	ครูผู้ช่วยมาก่อน 2 ปี จึงเป็นครูอีก 2 ปี จะมีสิทธิทำเรื่องขอย้ายได้)
	ยื่นคำร้องขอย้าย ได้ปีละ 1 ครั้งในเดือนมกราคมของทุกปี
	เมื่อยื่นคำร้องขอนั้นแล้วจะสามารถใช้พิจารณาย้ายได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ปีนั้น
	โดยพิจารณาย้ายได้ปีละ 2 รอบ รอบที่ 1 ในระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม
	รอบที่ 2 ในระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 15 ตุลาคม
	คำร้องที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้ย้ายภายในวันที่ 31 ธันวาคม ให้ถือว่าคำร้อง
	ขอย้ายนั้นเป็นอันตกไป ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำร้องขอย้าย ไม่จำเป็นว่าจะต้องได้ย้ายเสมอไป
	กล่าวคือ อาจได้ย้าย หรือไม่ได้ย้ายก็ได้ แล้วแต่กรรมการเขาจะพิจารณานั่นเอง
	ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่ง
	พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ในหมวดที่ 3 ว่าด้วยเรื่องการกำหนดตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้
	หลักสำคัญพื้นฐานเรื่องการกำหนดตำแหน่ง
	สมมติว่ามีคนถามว่า ใครเป็นบุคลากรทางการศึกษาบ้าง?
	หรือใครบ้างที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา?  อะไรประมาณนี้
	สิ่งแรกที่เราต้องคิดคือ พยายามนึกถึงประมวลกฎหมาย หรือคำสั่งใดๆที่เป็นทางการว่ามีหนังสือฉบับใด ระเบียบใดบ้าง คำสั่งใดบ้างที่กำหนดตำแหน่งไว้ ลงวันที่เท่าไร  ใครเซ็นต์
	อย่าคิดทึกทักเอาเอง ว่าคนนั้นคนนี้ก็เป็นบุคลากรทางการศึกษาได้ เพราะสนับสนุนการศึกษา
	เพราะถ้าเราคิดเอาเองแปลว่า เราอาจยังขาดความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายและระบบการศึกษาอย่างมาก ขืนทำข้อสอบไป มีโอกาสตกสูงมาก ต้องรีบปรับแก้ความเข้าใจพื้นฐานตรงนี้ ด่วน !
	การกำหนดตำแหน่งนี้สำคัญมาก เราจะระบุว่าใคร เป็นใครได้ ต้องรู้เงื่อนไขนี้
	ไม่ใช่อยู่ๆ ก็คิดเอาเอง เช่น ข้อสอบถามว่า ข้อใดไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษา
	ถ้าเฉลยว่า ผู้สอนไม่ใช่  แต่ผู้ปกครอง ใช่  เป็นบุคลากรทางการศึกษา แบบนี้
	เป็นพื้นฐานที่ความรู้ยังน้อยอยู่  ผู้ปกครองไม่มีการกำหนดตำแหน่งไว้ใดๆเลย
	แต่ผู้สอน มีการกำหนดตำแหน่งว่าเป็นบุคลากรทางการศึกษา ในระเบียบของ
	สภามหาวิทยาลัยแทบทุกแห่ง หรือระเบียบข้าราชการระดับอุดมศึกษานั่นเอง
	ระบุให้ผู้สอน อันได้แก่ อาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   รองศาสตราจารย์และ
	ศาสตราจารย์ เป็นตำแหน่งประเภทผู้สอนในสถานศึกษาซึ่งเป็นบุคลากรทาง
	การศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นต้น  นี่คือตัวอย่างของการกำหนดตำแหน่ง
	ตัวอย่างจริง เช่น ช่วงเดือนมิถุนายน 2560  เขาอยากให้มีครูไปสอนเพิ่มในโรงเรียนวังไกลกังวล  ก.ค.ศ. ยังต้องประชุมเพื่อเห็นชอบให้นำอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ จำนวน 59 อัตรา ให้ไปกำหนดเป็นตำแ...
	ไม่ใช่อยู่ดีๆ ก็บอกว่าไปสอนเลย ขาดกี่อัตรา เซ็นต์อนุมัติ  ไม่ใช่ มันต้องมีการกำหนดตำแหน่ง
	อย่างเป็นทางการว่า ตำแหน่งนี้ สายงานอะไร ประเภทอะไร ชื่อตำแหน่งอะไร กี่อัตรา เป็นต้น
	ความเข้าใจผิดของคนไม่รู้กฎหมายการศึกษา
	บรรดาผู้ที่เฉลยข้อสอบผิดเพราะไม่เข้าใจจริง
	หัวใจสำคัญของคำว่า “บุคลากรทางการศึกษา” คือ การกำหนดตำแหน่งให้เป็น
	ไม่ใช่การไปโฟกัสที่คำว่า “สนับสนุนการศึกษา” แค่สนับสนุนก็เป็นได้แล้วเหรอ
	อย่างนี้ใครบอกว่าฉันสนับสนุน นี่ นั่น ก็เป็นบุคลากรทางการศึกษาได้กันหมดสิ
	กฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่ง มาตรา 4
	ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	“ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการ บรรจุและแตงตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ใหรับราชการโดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ
	แผนดิน งบบุคลากรที่จายในลักษณะเงินเดือนในกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการ
	ทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรมหรือกระทรวงอื่นที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
	กฎหมายเกี่ยวกับการบัญญัติบุคลากรทางการศึกษา
	ของสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ระบุไว้ว่า
	“บุคลากรทางการศึกษาอื่น” หมายความว่า บุคคลซึ่งทำหน้าที่สนับสนุนการศึกษา ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ
	และการบริหารการศึกษาใน หน่วยงานการศึกษาต่างๆ ซึ่งหน่วยงานการศึกษากำหนด
	ตำแหน่งให้ต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษา
	ความเป็นบุคลากรทางการศึกษา คือ การกำหนดตำแหน่งของส่วนราชการ ไม่ใช่แค่การ
	ทึกทักเอาว่าใครบ้างสนับสนุนการศึกษา คนนั้นก็เป็นบุคลากรทางการศึกษาได้  ไม่ใช่
	เงื่อนไขของเกณฑ์เพื่อขอทำวิทยฐานะ
	เกณฑ์เก่าที่ใช้เมื่อก่อนช่วงราวๆปีก่อนๆ ก่อนจะมาถึงปี 2560
	เป็นครูผู้ช่วย 2  ปี เป็นครูอีก 6 ปี รวมรับราชการ 8 ปี จะทำวิทยฐานะชำนาญการได้
	เกณฑ์ใหม่ ว22/2560  ลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2560  เป็นดังนี้
	ครูผู้ช่วย  2  ปี   ครู 5 ปี   ครูชำนาญการ  5 ปี   ครูชำนาญการพิเศษ 5 ปี
	ครูเชี่ยวชาญ 5 ปี จากนั้นจึงขอวิทยฐานะเพื่อเป็นครูเชี่ยวชาญพิเศษ
	กล่าวคือ อย่างน้อยจะมีช่วงระยะเวลาช่วงละ 5 ปี (ถ้าไม่นับครูผู้ช่วย 2 ปีแรก)
	สมมติว่าเราเป็นคนเก่งมากๆ เริ่มบรรจุเป็นครูผู้ช่วยตอนอายุ 24 ปี ก็บวกไปอีก
	2 ปี + 5 ปี + 5 ปี + 5 ปี + 5 ปี ก็จะอายุ 46 ปีจึงมีสิทธิขอวิทยฐานะสูงสุด
	จะได้ใส่สายสะพายของครูเชี่ยวชาญพิเศษไปอีกราว 14 ปี จึงเกษียณอายุราชการ
	ลองสังเกตดูว่า  กรณีเราเป็นคนเก่งมากๆ คือ พอมีสิทธิทำวิทยฐานะแล้วก็ทำเลยทันทีนั้น
	ผ่านเลยตามเกณฑ์ ถ้าบรรจุตอนอายุ 24 ปี กว่าจะได้เชี่ยวชาญพิเศษ ก็อายุ  46 ปีเลยนะ
	เป็นครูผู้ช่วย               2  ปี   อายุ  24 – 25  ปี
	เป็นครู  (อันดับเงินเดือน คศ.1)             5  ปี    อายุ  26 – 30  ปี
	เป็นครูชำนาญการ  (อันดับเงินเดือน คศ.2)           5  ปี   อายุ  31 – 35  ปี
	เป็นครูชำนาญการพิเศษ  (อันดับเงินเดือน คศ.3)      5  ปี   อายุ  36 – 40  ปี
	เป็นครูเชี่ยวชาญ  (อันดับเงินเดือน คศ.4)            5  ปี   อายุ 41 – 45  ปี
	เป็นครูเชี่ยวชาญพิเศษ  (อันดับเงินเดือน คศ.5)    อายุ  46  ปี
	นอกจากเรื่องของระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแล้วนั้น จะต้องพิจารณา
	ชั่วโมงการปฏิบัติงานวิทยฐานะเดิม  (ที่ทำอยู่ก่อนขอระดับใหม่) 5 ปีย้อนหลัง
	ครูชำนาญการและชำนาญการพิเศษ
	มีชั่วโมงปฏิบัติงาน แต่ละปีไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมง และ PLC  ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง
	ครูเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ
	มีชั่วโมงปฏิบัติงาน แต่ละปีไม่น้อยกว่า 900 ชั่วโมง และ PLC  ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง
	และ 5 ปีย้อนหลังต้องมีชั่วโมงสอนวิชา สาขา กลุ่มสาระที่เสนอผลงาน
	ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยในช่วง 5 ปี
	มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานการสอน 5 ปีการศึกษาย้อนหลัง ติดต่อกัน
	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี 4  วิทยฐานะ
	โดยจะได้รับเงินวิทยฐานะด้วยเพิ่มจากเงินเดือนประจำที่ได้รับอยู่แล้ว  ดังนี้
	ชำนาญการ     ได้เงินวิทยฐานะเดือนละ  3,500  บาท
	ชำนาญการพิเศษ   ได้รับเงินวิทยฐานะเดือนละ  5,600  บาท
	เชี่ยวชาญ    ได้รับเงินวิทยฐานะ เดือนละ 9,900  บาท
	เชี่ยวชาญพิเศษ   ได้รับเงินวิทยฐานะ  13,000  บาท / 15,600 บาท
	พื้นฐานความรู้เรื่องวิทยฐานะ
	ผู้เขียนบอกชัดเจนว่าหนังสือเล่มนี้จะไขปมต่างๆ อย่างละเอียดจากเริ่มต้น จากคนที่ไม่รู้อะไรเลย มาอ่านปุ๊บ ว้าวว เก็ทมากๆ อย่างนี้นี่เอง ซึ่งเรียกว่าการอธิบายจากพื้นฐานความรู้ เจตนาของเราคือทำหนังสือให้คนที่ยังไม่มีความรู้ สามารถมีความรู้จริงได้ดี และสอบไ...
	หนังสือค่ายต่างๆมาแล้วพอมาเจอกับการทำตำราเรา แทบทุกคนต้องอยากวางเล่มอื่นๆทิ้งและหันมาอ่านแต่ของเราเท่านั้น เนื้อหาต่อไปนี้จะเป็นคำตอบว่า “ทำไม จึงเป็นแบบนั้น”
	ถ้ามีใครก็ตามกำลังพูดคำว่า หรือ มีข้อความว่า ว 17/2552
	นั่นหมายความว่า เขากำลังพูดถึงหนังสือเวียนฉบับนั้น ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแบบเก่านั่นเองหรือบางคนอาจจะพูดสั้นๆว่า ว.17 ก็แปลว่า เขากำลังพูดถึง
	การประเมินวิทยฐานะระบบเก่าที่ใช้กันตลอดมา จนเริ่มมีแบบใหม่โผล่ออกมาในปี 2560
	แต่ปัจจุบัน เป็น ว 21/2560  ลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2560
	ถ้าผู้อ่านได้ยิน หรือได้อ่านข่าว หรือได้เห็นคำว่า ว 21  หรือ ว 21/2560 ในแวดวง
	การศึกษา แวดวงครูต่างๆ ก็แปลว่า เขากำลังพูดถึงเรื่องเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแบบใหม่
	เห็นไหมอ่านปุ๊บปั๊บไม่กี่หน้าได้ความรู้ ว้าววว เลย ทีนี้ เราก็อ่านข่าว ไม่งงข่าวละ
	เช่น หัวข้อข่าวบอกว่า “หมอธี เตรียมแก้ ว21/2560  บ่นอุบ ครูกังวลเกินเหตุ
	เตรียมย้อนกลับไปใช้ ว17”  (อันนี้แค่ลองสมมติเป็นหัวข้อข่าวนะ ไม่ใช่เรื่องจริง)
	ทีนี้ ผู้อ่านก็ไม่งงละ หรือรู้ละว่า อ๋อ ข่าวนี้ กำลังพูดถึงว่า รัฐมนตรีจะแก้อีกแล้ว
	แก้ไปแก้มา จะแก้เกณฑ์วิทยฐานะของใหม่ เตรียมกลับไปใช้แบบเดิมแล้วเหรอ?
	มาดูความแตกต่างระหว่าง ว17/2552 (เกณฑ์วิทยฐานะแบบเก่า ใช้มาตั้งแต่ปี 2552)
	กับเกณฑ์แบบใหม่ ว21/2560  ประกาศใช้แล้วในวันที่ 5 กรกฏาคม 2560 เป็นต้นมา
	เงื่อนไขที่น่าสนใจ คือ เงื่อนไขของเวลาว่าเมื่อไรจึงจะทำวิทยฐานะใดได้บ้าง
	ว17/2552  มีแนวทางดังนี้
	คือเป็นครูผู้ช่วย 2 ปีผ่านแล้วจะได้เป็น ครู คศ1  (ครู คศ 1 คือครูธรรมดาที่ยังไม่มีวิทยฐานะ)
	ถ้าคุณมีวุฒิปริญญาตรี   จะใช้ชีวิต คศ1 6 ปี  จึงทำวิทยฐานะได้  (รวมรับราชการมา 8 ปี)
	ถ้าคุณมีวุฒิปริญญาโท   จะใช้ชีวิต คศ1 4 ปี  จึงทำวิทยฐานะได้  (รวมรับราชการมา 6 ปี)
	ถ้าคุณมีวุฒิปริญญาเอก  จะใช้ชีวิต คศ1 2 ปี  จึงทำวิทยฐานะได้  (รวมรับราชการมา 4 ปี)
	เมื่อได้วิทยฐานะแล้ว  คุณจะได้เป็น คศ2  (คือได้เป็นครูชำนาญการ)
	ใช้ชีวิต คศ2 ไปอีก 1 ปี  ก็จะสามารถทำวิทยฐานะต่อไปเพื่อเป็น คศ3 ได้ (เร็วดีแท้เนาะ)
	เมื่อได้เป็น คศ3  (ครูชำนาญการพิเศษ)  ก็ใช้ชีวิตในแบบ คศ3 ไปอีก 3 ปี ก็จะทำวิทยฐานะได้
	เพื่อได้เป็น คศ4  (ครูเชี่ยวชาญ)  แล้วอยู่ไปอีก 2 ปี ก็จะทำวิทยฐานะสูงสุดเพื่อให้ได้เป็น คศ5
	จุดที่น่าสนใจใน ว17/2552 นี้ คือ ถ้าคุณเป็น คศ2  (ครูชำนาญการ)
	คุณไม่อยากเป็น คศ3 ก็ได้ อยากจะกระโดดข้ามไปเป็น คศ4 ก็ได้นะ
	แต่ว่าต้องเป็น คศ2 มา 5 ปี จึงจะทำ คศ4 ได้ โดยไม่ต้องเป็น คศ3
	กล่าวคือ      นายวีระศักดิ์           นายภานุรัตน์     (ทั้งคู่จบปริญญาตรีเหมือนกัน)
	ครูผู้ช่วย 2 ปี          ครูผู้ช่วย  2 ปี
	ครู คศ1 เป็น 6 ปี ครู คศ1 เป็น 6 ปี
	ครู คศ2 เป็น 1 ปี ครู คศ2 เป็น 5 ปี
	ครู คศ3 เป็น 3 ปี  ไม่เป็น ครู คศ3
	ได้เป็น ครู คศ4  ได้เป็น ครู คศ4
	ต้องใช้ชีวิตราชการ 12 ปี จึงมีสิทธิ ต้องใช้ชีวิตราชการ 13 ปี จึงมีสิทธิ
	ได้เป็นครูเชี่ยวชาญ ตามกฎเกณฑ์        ได้เป็นครูเชี่ยวชาญ ตามกฎเกณฑ์
	แต่ปกติแล้ว การทำเลื่อนระดับแบบไม่ปกติ (แบบนายภานุรัตน์) คือไม่ยอมเป็น คศ3
	อัพตัวเองให้ข้ามไปเป็น ครูเชี่ยวชาญเลย จะยากกว่าการตามระบบแบบนายวีระศักดิ์
	ใช้เวลานานกว่าด้วย และโอกาสทำผ่านก็มีน้อยกว่า เพราะมันจะมีเงื่อนไขที่ยากกว่า
	แต่กฎหมายตาม ว17/2552  อนุญาตให้ทำได้ แบบนายภานุรัตน์ ถ้าจะทำก็ทำได้นะ
	การจะใช้ปริญญาเอก โท ตรี มาช่วยในเงื่อนไข ทำได้เฉพาะ ครู คศ1 เพื่อจะเปลี่ยน
	เป็น ครู คศ2 เท่านั้นนะ ที่เหลือไม่มีผล ไม่ว่าจะวุฒิใดก็ค่าเท่ากันในวิทยฐานะอื่นๆ
	ที่เราได้ศึกษาเรื่องของเงื่อนเวลาในการทำวิทยฐานะไปในหน้าก่อนนั้นคือแบบเก่า ว17/2552
	ต่อไป เราจะมาดูในแบบใหม่ของ ว21/2560  (อันนี้ง่ายนะ ไม่มีเงื่อนไขอะไรสลับซับซ้อนใดๆ)
	นอกจากไม่มีเงื่อนไขสลับซับซ้อนแล้ว การมีวุฒิปริญาเอก ปริญญาโท ไม่มีผลด้วยคือค่าเท่ากัน
	ว21/2560   มีเงื่อนไขตามเกณฑ์ว่า
	เป็นครูผู้ช่วย 2 ปี  จึงกลายเป็น ครู  (ครู คศ1 หรือครูธรรมดาที่ยังไม่มีวิทยฐานะ)
	เป็นครู  คศ1  คศ2  คศ3  คศ4  เป็นไปเถอะ อย่างละ 5 ปี จึงจะทำวิทยฐานะได้
	ในแต่ละระดับหรือแต่ละขั้น ไม่มีการข้ามขั้นได้ด้วย ไปเรื่อยๆ 5 5 5 5 ง่ายดีเนาะ
	คือจำง่ายดี ไม่ต้องมีอะไรสลับซับซ้อน วุ่นวาย จำข้อมูลง่าย สบายเลยสินะ ผู้สอบ
	2 + 5 + 5 + 5 + 5  =  จึงจะได้เป็นครูเชี่ยวชาญพิเศษ  (คศ5)
	ครูผู้ช่วย + คศ1 + คศ2 + คศ3 + คศ4 = จะได้เป็น คศ5
	หวังว่าแนวทางการอธิบายเรื่อง ว17/2552  กับ ว21/2560 นี้ คงช่วยหลายคนได้ดีนะ
	เก็ทปิ้งเลยสิ ที่ไม่เคยรู้เลยเรื่องนี้ ส่วน ว21 ประกาศมาแล้ว ประท้วงกันวุ่นวาย ตลกดี
	การออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	1. ตาย
	2. พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (เกษียณ)
	3. ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออกหรือการลาออกมีผลจริง
	*  อย่าลืมว่าการลาออก ไม่ได้แปลว่า จะได้ออกเสมอไป เพราะลาออก ไม่ให้ออก
	ก็ถือว่ายังไม่ได้ออก ดังนั้น การลาออกต้องมีผลจึงจะถือว่าออกจากราชการได้
	*  ผู้บังคับบัญชาสามารถยับยั้งการอนุญาตลาออกได้ไม่เกิน 90 วัน
	4.  ถูกสั่งให้ออก
	5.  ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก
	6.  ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
	การให้ออกจากราชการ  ไม่ใช่การลงโทษทางวินัย
	เหตุที่จะทำคำสั่งให้ออกจากราชการได้  ดังต่อไปนี้
	1. การขาดคุณสมบัติทั่วไป  คุณสมบัติทั่วไป คืออะไร ก็คือ ทีเขาประกาศรับสมัครมา
	ในตอนแรก เช่น อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี มีสัญชาติไทย ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง
	หรืออื่นๆ เหล่านี้เมื่อบรรจุไปแล้ว มาพบภายหลังว่าคุณสมบัติไม่ตรงตามนั้น ก็จะสั่ง
	ให้ออกจากราชการ หรืออย่างการโอนสัญชาติ (ไม่มีสัญชาติไทยแล้ว)  หรือได้กลาย
	เป็นบุคคลล้มละลาย  ได้กลายเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
	กลายเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น เหล่านี้ คือ ขาดคุณสมบัติทั่วไปแล้ว
	2. กรณีผลประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่ำกว่าเกณฑ์ก็ให้ออก
	3. กรณีเจ็บป่วย ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้โดยสม่ำเสมอ ก็ให้ออก
	4. กรณีหย่อนความสามารถอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่
	5. กรณีประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการก็สั่งให้ออกจากราชการได้
	6. กรณีมีมลทินมัวหมอง ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแล้วแต่
	การสอบสวนไม่ได้ความแน่นชัดพอที่จะสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็สั่งให้ออกจากราชการได้
	7. กรณีต้องโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
	หรือความผิดลหุโทษซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกปลดออกหรือไล่ออก  (ซึ่งโดยปกตินั้น
	ความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษจะไม่เป็นความผิดวินัย จึงไม่ถูกลงโทษ
	ทางวินัย แต่ด้วยเหตุว่าต้องรับโทษจำคุก จึงไม่อาจมาปฏิบัติราชการ ก็สั่งให้ออกได้
	8. กรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ถ้าภายในสามสิบวันหน่วยงานการ
	ศึกษาไม่มีตำแหน่งว่างหรือตำแหน่งที่สามารถย้ายไปทำงานได้  ก็สั่งให้ออกได้
	อธิบายก็คือ การถูกเพิกถอนใบอนุญาต ก็สอนไม่ได้ ตามกฎหมาย แต่ยังไม่เป็นไร
	ถ้าถูกเพิกถอนจริงเขาสามารถให้ย้ายตำแหน่งไปทำอย่างอื่นที่ไม่ต้องใช้ใบอนุญาต
	แต่ถ้าหาตำแหน่งว่างอื่นๆ ไม่ได้ใน 30 วันจึงให้ออกจากราชการ (ไม่มีใบอนุญาต)
	ลองดูข้อสอบจริงที่เคยออกกันหน่อย เกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ
	ถามว่า   ข้อใดไม่ใช่การให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไป
	1. ดำรงตำแหน่งพรรคการเมือง
	2. ไม่มีสัญชาติไทย
	3. เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
	4. ไม่ผ่านประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
	เฉลย 4. เรื่องนั้น ไม่เรียกว่า คุณสมบัติทั่วไปของการเข้ารับราชการ
	คุณสมบัติทั่วไปของการเข้ารับราชการ คือ อะไร ?
	ก็คือเรื่องพื้นฐานทั่วไปที่เขาประกาศไว้ชัดเจนตอนรับสมัครสอบนั่นแหละ จำได้ไหม
	ใน 13 ข้อ เช่น อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์   มีสัญชาติไทย  ไม่เป็นผู้บริหารพรรคการเมือง  ไม่เป็นคนล้มละลาย  ไม่เป็นคนวิกลจริต  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ  เป็นต้น
	เมื่อไรก็ตามที่คุณไม่มีลักษณะพวกนี้อยู่ในตัว เมื่อนั้นก็แปลว่า คุณไม่มีคุณสมบัติ
	ใช่ ตอนสอบเข้าไป อาจมีคุณสมบัติถูกต้อง แต่อยู่ดีๆ เป็นข้าราชการไปดีๆ หลายปี
	หรือสี่ซ้าห้าวัน อาจไม่มีคุณสมบัติก็ได้ เช่น อาจสืบพบภายหลังว่าเธอไม่ได้อายุเกิน 18 นี่นา
	จริงๆเธออายุแค่ 17 ปีกว่าเอง (แต่ปลอมใบ ปลอมอะไรมา เป็นต้น)  หรือ อยู่ดีๆ กลายเป็น
	ไม่เต็มเต็ง เป็นบ้าเป็นบอ ไปซะงั้น หรือว่า ไปขอเปลี่ยนสัญชาติเป็นสัญชาติอื่นตามสามีฝรั่ง  หรือไปสมัครเป็นผู้บริหารพรรคการเมือง  ฯลฯ  เหล่านี้ เรียกว่า การขาดคุณสมบัติทั่วไป
	พอสืบทราบว่า “ขาดคุณสมบัติ”  เขาก็ให้ออกจากราชการ
	แต่การไม่ผ่านการประเมินเอย  การถูกไล่ออกเอย อะไรเอย พวกนั้น เป็นการออกจากราชการกรณีอื่น  ไม่ใช่กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป  (ออกเพราะเรื่องราวอื่นๆที่ต้องออก อยู่ไม่ได้แล้วละ)
	การลาบ่อยครั้ง และ การมาทำงานสายเนืองๆ
	ถ้าเป็นข้าราชการในสถานศึกษา ลาเกิน 6 ครั้ง   เรียกว่าลาบ่อยครั้ง
	ถ้าเป็นข้าราชการในสำนักงาน  ลาเกิน 8 ครั้ง   เรียกว่าลาบ่อยครั้ง
	ถ้าเป็นข้าราชการในสถานศึกษา  มาสายเกิน 8 ครั้ง   เรียกว่ามาสายเนืองๆ
	ถ้าเป็นข้าราชการในสำนักงาน   มาสายเกิน 9 ครั้ง  เรียกว่ามาสายเนืองๆ
	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคนใดต่อไปนี้ลาบ่อยครั้ง
	1. ครูสมศักดิ์ลาติดต่อกันหนึ่งสัปดาห์
	2. ครูชำนาญการลาหยุดทุกวันจันทร์ของเดือนนี้
	3. ครูผู้ช่วยลาคลอดบุตรเป็นเวลาเกือบสามเดือน
	4. รองผู้อำนวยการสถานศึกษาลาเจ็ดครั้งในสี่เดือน
	เฉลย  ข้อ 4.  ลาเจ็ดครั้งคือเกินกว่า 6 ครั้ง เรียกว่าลาบ่อยครั้ง
	ระวัง ข้อ 1 ลาติดต่อกันหนึ่งสัปดาห์ (7 วัน) ก็จริง แต่เป็นการลาแค่ครั้งเดียว
	ผู้มีสิทธิสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	ต้องมีอายุ ไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์  ในขณะที่ผู้มีสิทธิขอใบอนุญาตประกอบ
	วิชาชีพทางการศึกษาต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
	ผู้ที่มีอำนาจในการแต่งตั้ง
	จากบุคคลธรรมดา สอบได้ กลายเป็น ครูผู้ช่วย  ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคือ ศึกษาธิการจังหวัด
	(ถ้าเป็นสมัยก่อน ก่อนจะมีระบบ กศจ เมื่อปี 59)  จะเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนเราเองที่
	เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้ง บุคคลธรรมดา สอบติด ให้เป็นข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย
	จากครูผู้ช่วย ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ผู้มีอำนาจแต่งตั้งให้เป็นครู
	คือ ศึกษาธิการจังหวัด (ถ้าเป็นเมื่อก่อนจะเป็น ผู้อำนวยการสถานศึกษา เหมือนครูผู้ช่วย)
	รู้จักอำนาจแต่งตั้งตามมาตรา 53
	ย้ำว่า มาตรา 53 นี้ ใช้ไม่ได้แล้วนะ ตอนปี 2560 เพราะว่าถูกยกเลิกเงื่อนไขไปแล้ว
	โดยมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงใหม่มา ดังนั้น ใครที่ถูกหลอก ถูกติว ในช่วงปี 2560 โดยข้อความ
	ที่ว่า ผู้มีอำนาจลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 53 แสดงว่าคุณกำลังโดนกลุ่มติวหรือ
	กลุ่มวิทยากรที่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในระบบราชการจริง มาหลอกติวแล้วละ เพียงแค่
	เป็นการพยายามทำภาษาทางการให้ดูมีความรู้ แต่จริงๆความรู้ผิดๆ เพราะเขาไม่ใช้แล้ว
	ถ้าคุณได้ความรู้หมิ่นเหม่ผิดๆมาในลักษณะดังกล่าว คำแนะนำคือ
	ควรจะอ่านหนังสือของเรา โดยด่วน ให้ครบทุกเล่ม เพื่อตัวคุณเอง
	มาตรา 53  กล่าวโดยสรุปคืออำนาจในการแต่งตั้ง โดยปัจจุบันนี้ไม่ได้ใช้แล้วยกเลิก
	(ซึ่งมีผลต่ออำนาจในการสั่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงด้วย)
	เอาสรุปย่อๆ เฉพาะที่เกี่ยวกับครูผู้ช่วยและครูต่างๆ
	คนที่มีอำนาจในการแต่งตั้ง (หรือเซ็นต์ให้เป็นระดับต่างๆ)  ได้แก่
	ครผู้ช่วย  ผู้อำนวยการสถานศึกษา (ผอ โรงเรียน)   โดย  อ.ก.ค.ศ.
	ครู   ผู้อำนวยการโรงเรียน (ผอ โรงเรียน)  โดย อ.ก.ค.ศ.
	ครูชำนาญการ  ผู้อำนวยการเขต  (ผอ เขต)  โดย อ.ก.ค.ศ.
	ครูชำนาญการพิเศษ   ผู้อำนวยการเขต  (ผอ เขต)  โดย อ.ก.ค.ศ.
	ครูเชี่ยวชาญ  ผู้อำนวยการเขต  (ผอ เขต)  โดย อ.ก.ค.ศ.
	ครูเชี่ยวชาญพิเศษ   กษัตริย์ ทรงโปรดเกล้าแต่งตั้ง โดย เลขาธิการ กพฐ สั่งบรรจุ
	ผู้มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ก็คือ คนตามนี้ มาตรา 53
	ซึ่งปัจจุบันไม่ได้ใช้แล้ว เพราะปัจจุบันอำนาจทุกอย่างเป็นของ ศึกษาธิการจังหวัด
	โดย กศจ  ไม่ใช่  ผอ โรงเรียน ผอ เขต โดย อ.ก.ค.ศ. แล้วนั่นเอง ยกเว้น คศ5 ที่
	ยังให้เป็น กษัตริย์ โปรดเกล้าแต่งตั้ง และให้เลขาธิการ กพฐ สั่งบรรจุ เหมือนเดิม
	ดังนั้น คำว่าผู้มีอำนาจแต่งตั้งตามมาตรา 53 จึงไม่สามารถใช้ได้แล้วในยุคนี้ คนที่
	พูดไม่รู้จริง แล้วพยายามพูดหรือติวเป็นภาษาวิชาการให้คนอื่นคิดว่าเก่งดีจังเลย
	เพราะถ้ามีความรู้ ความเข้าใจจริง ต้องสามารถอธิบายได้ว่าเกิดอะไรกับมาตรานี้
	เกร็ดแนวข้อสอบฝึกฝนเริ่มต้นอุ่นเครื่องก่อนขึ้นเนื้อหาจริงจังต่อจากนี้
	1.  หากสอบบรรจุได้ท่านจะเป็นข้าราชการประเภทใด
	ก.  ข้าราชการครู           ข.   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	ค.  ข้าราชการพลเรือนสามัญ  ง.   ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ
	2. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับตำแหน่งครูผู้ช่วย
	ก.   ฝึกงานสองปีเรียกว่าครูผู้ช่วย  ข.   สองปีแรกของการบรรจุไม่ได้เป็นข้าราชการ
	ค.  สามารถเป็นครูได้ทันทีหากสอบได้ ง.   เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี
	3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการครู ต้องมีอายุเท่าไร
	ก.  ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์  ข.   ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
	ค. ไม่ต่ำกว่า 21 ปีบริบูรณ์  ง.   ไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์
	4. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
	ก.   1  ปี      ข.  2  ปี             ค. 3  ปี            ง.  4  ปี
	5. วิทยฐานะแรกสุดของครู คือข้อใด
	ก.   ครูชำนาญการ   ข.   ครูชำนาญการพิเศษ
	ค.  ครูเชี่ยวชาญ    ง.   ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
	6. ครู มีวิทยฐานะสูงสุด คือข้อใด
	ก.   ครูชำนาญการ   ข.   ครูชำนาญการพิเศษ
	ค.  ครูเชี่ยวชาญ    ง.   ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
	7. ข้อใดคือคณะกรรมการบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	ก.  คุรุสภา   ข.   ก.ค.ศ.            ค.  สพฐ      ง.   กกศ
	8. ข้อใดไม่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	ก.   หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ข.  ระเบียบวินัยข้าราชการครู
	ค.  สิทธิประโยชน์และเงินวิทยฐานะ ง.   การแต่งตั้ง โยกย้าย ข้าราชการครู
	9. เงื่อนไขการย้ายของครูต้องรับราชการมาแล้วอย่างน้อยกี่ปี
	ก.   1  ปี  ข.    2  ปี  ค.  3   ปี  ง.  4  ปี
	10. เงื่อนไขการย้ายของครูข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
	ก.   ต้องรับราชการมาไม่น้อยกว่า 2 ปีจึงมีสิทธิขอย้ายได้
	ข.   ต้องผ่านการเป็นครูผู้ช่วยก่อน 2 ปี ก็จะมีสิทธิสามารถขอย้ายได้
	ค.   ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการตำแหน่งครูไม่น้อยกว่า 2 ปีจึงมีสิทธิขอย้ายได้
	ง.   ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการตำแหน่งครูไม่น้อยกว่า 4 ปี จึงมีสิทธิขอย้ายได้
	11.  การประเมินเพื่อผ่านครูผู้ช่วยเข้าสู่ตำแหน่ง ครู มีการประเมินอย่างไร
	ก.  ประเมินไม่น้อยกว่า 8 ครั้งภายใน 2 ปี ข.   ประเมินระยะทุก 3 เดือน
	ค.  ภายใน 2 ปี ประเมินตามความเหมาะสม ง.    ประเมินปีละ 2 ครั้ง
	12.  กรณีที่ประเมินครูผู้ช่วยไม่ผ่าน กรรมการพิจารณาทบทวนคะแนนแล้วก็ไม่ผ่าน ต่อไป
	จะดำเนินการอย่างไรกับครูผู้ช่วยท่านนั้น
	ก.  ปลดออกจากราชการ    ข.   ไล่ออกจากราชการ
	ค.  ให้ออกจากราชการภายใน 5 วันทำการ ง.   ให้ออกจากราชการทันที
	13.   ข้อใดไม่ใช่กรณีการขอย้ายของครูตามเกณฑ์การย้ายของ ก.ค.ศ.
	ก.  ย้ายกรณีปกติ           ข.  ย้ายกรณีจำเป็น
	ค.  ย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ         ง.  ย้ายกรณีพิเศษ
	14.  ข้อใดหมายถึงการย้ายกรณีพิเศษ
	ก.  ติดตามคู่สมรส ข.  เจ็บป่วยร้ายแรง
	ค.  ดูแลบิดามารดา ง.  ถูกทุกข้อ
	15.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการขอย้ายของข้าราชการครู
	ก.  เขียนย้ายปีละครั้ง พิจารณาปีละครั้ง
	ข.  เขียนย้ายปีละครั้ง พิจารณาปีละสองครั้ง
	ค.  เขียนย้ายปีละสองครั้ง พิจารณาปีละสองครั้ง
	ง.  เขียนย้ายปีละสองครั้ง พิจารณาได้ตามความเหมาะสม
	1.  ข      9.  ง
	2.  ง      10. ค
	3.  ก      11.  ข
	4.  ข      12.  ค
	5.  ก      13.  ข
	6.  ง      14.  ง             7.  ข      15.  ข
	8.  ก
	วินัยของข้าราชการและระเบียบเกี่ยวกับราชการส่วนงานบุคคล
	รู้จักส่วนราชการหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
	ก.พ.  ย่อมาจาก คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นคณะกรรมการระดับประเทศ
	ที่ได้กำหนดแนวทางของงานบุคคลสำหรับข้าราชการทั้งประเทศไทย
	แต่ละกระทรวงฯ ก็จะดึงเนื้อหาแก่นหลักต่างๆจาก ก.พ. นำไปใช้กับ
	การบริหารงานบุคคลของส่วนราชการที่ตนเองรับผิดชอบอยู่
	ก.ค.ศ.  คือ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นฝ่ายบุคคล
	สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการ
	กรรมการชุดดังกล่าวมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน
	ควบคุมงานหลายอย่าง โดยหลักๆก็ได้แก่ ระเบียบ วินัย สิทธิประโยชน์
	การแต่งตั้ง การโยกย้าย ของครูและบุคลากรทางการศึกษานั่นเอง
	อ.ก.ค.ศ.   ย่อมาจาก คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	ทีมชุดนี้ เป็นทีมย่อย (ลูกๆ) ของ ก.ค.ศ. กระจายกันไปทำงานบุคคล
	ในแต่ละส่วน เช่น อ.ก.ค.ศ. อาชีวศึกษา  (ก็คุมพวกครูและบุคลากรใน
	ส่วนอาชีวะ  อ.ก.ค.ศ. วิทยาลัยชุมชน ก็คุมพวกครูฯ ในวิทยาลัยชุมชน)
	โดยก่อนหน้านี้ มี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา คุมบรรดาครูและกลุ่ม
	บุคลากรทางการศึกษาในแต่ละเขต ปัจจุบันถูกยุบไปแล้วให้ กศจ แทน
	กศจ      คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตัวที่ตั้งขึ้นมาใหม่ในปี 2559 ขึ้นมา
	ทำงานสำคัญต่างๆแทนที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาซึ่งถูกยกเลิกไป
	งานบุคคล  หมายถึง การบริหารจัดการเกี่ยวกับคนเช่นเรื่องการสอบ การแต่งตั้ง
	การโยกย้าย ระเบียบ วินัย สิทธิประโยชน์  เงินเดือน วิทยฐานะ ฯลฯ
	วินัยและงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพฐ
	จึงมีสองส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้อง ณ ปัจจุบัน คือ  ก.ค.ศ. และ กศจ
	ก.ค.ศ.  เมื่อก่อนมี 31 คน ต่อมาปี 60 มีการลดสัดส่วนเหลือ 14 คน
	ประธานคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
	ประชุม ทำงาน หรืออะไรๆกันใน สำนักงาน ก.ค.ศ.
	มีเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นผู้บังคับบัญชา (หรือหัวหน้า) ของสำนักงาน
	กศจ   ตั้งมามีไม่เกิน 22 คน (ในปี 2559)  แต่ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
	จนปัจจุบันมีไม่เกิน 15 คน มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
	ประชุม ทำงาน หรืออะไรๆกันใน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
	มีศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชา (หรือหัวหน้า) ของสำนักงาน
	ให้ผู้อ่านจำประเด็นหลักไว้ว่า เรื่องอะไรหนักหนาสาหัส เช่น เรื่องไล่ออก ปลดออก
	หรือให้ออก เรื่องเหล่านี้หนักนะ สำคัญๆ ก็ให้ไปข้องเกี่ยวกับ ก.ค.ศ. (ชุดใหญ่เลย)
	ไม่ว่าจะอุทธรณ์ หรือ ร้องทุกข์ อะไรก็ว่ากันไป สำคัญๆ หนักๆ ให้ไปที่ ก.ค.ศ.
	เรื่องวินัยทั่วไป เรื่องปกติ ไม่หนักหนามาก เช่น การถูกทำโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง
	ก็ไปข้องเกี่ยวเชิงการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ กับ กศจ  ที่บริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
	(ซึ่งสมัยก่อน อำนาจหน้าที่ส่วนนี้เคยเป็นของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษานั่นเอง)
	:  คำสั่ง ม.44 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 ยุบ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ ตั้ง กศจ แทน
	โดนสั่งปลดออก  ไล่ออก  ให้ไปอุทธรณ์ ต่อ ก.ค.ศ.
	โดนสั่งภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  ลดเงินเดือน  ให้ไปอุทธรณ์ ต่อ กศจ
	วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ
	ผู้สอบจะเข้าไปเป็นข้าราชการได้นั้น คุณรู้จักระเบียบ วินัย ข้อบังคับของเขาหรือยัง
	นั่นคือสิ่งที่สังกัดสอบของเรานั้น หวังจากเรา หรืออนุมานว่า เราต้องรู้กฎเกณฑ์และ
	กฎหมายเหล่านี้เบื้องต้น ใครทำอะไร ผิดอย่างไร ถูกทำโทษอย่างไร เขาจึงจะรับเรา
	เข้าเป็นข้าราชการในสังกัดนั่นเอง สังกัดส่วนราชการต่างๆจะมีแนวทางวินัยของตน
	ต้นแบบวินัยข้าราชการสังกัดต่างๆ มาจากแหล่งเดียวกัน
	ต้นแบบหรือตัวแม่ของบทบัญญัติด้านวินัยนั้น อันที่จริงก็มาจากแม่พิมพ์หรือแม่แบบ
	เดียวกัน คือมาจาก ก.พ. หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนสามัญนั่นเอง ทีมของกรรมการ
	นี้เขาจะเป็นกลุ่มคนคอยวางกฎวางเกณฑ์ว่าใครจะมาเป็นข้าราชการของประเทศไทยต้องมีอะไร ทำอย่างไร มีกฎเกณฑ์แบบไหน คุณสมบัติอย่างไร ใครบ้างไม่มีสิทธิรับราชการอะไรต่างๆเหล่านี้ จะมาจาก ก.พ. แล้วกระทรวงฯ ต่างๆ ที่คุมงานส่วนราชการตนอยู่ก็จะดึงเนื้อหาสาระ หรือเรื่อง
	วินัยมาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับราชการงานตน ด้วยเหตุนี้ ระเบียบวินัยหรือพฤติกรรมจึงใกล้เคียงกันหมดแทบทุกราชการ  โดยแบบหลักมาจากแหล่งเดียวกัน แตกต่างกันบ้างไม่มากนัก
	ในรายละเอียดปลีกย่อยของราชการนั้นๆ เหตุนี้ ครู สพฐ กับครู กทม จึงต่างกันนิดหน่อยเท่านั้น
	เหมือนกันในแก่นหลัก เช่น
	- การลงโทษทางวินัยมีสองประเภท  อย่างร้ายแรง / อย่างไม่ร้ายแรง
	- การลงโทษทางวินัยมีห้าสถาน  ภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  ลดเงินเดือน
	ปลดออก ไล่ออก (ที่จริงก็เหมือนกันหมดทุกสังกัด ต้นแบบมาจาก ก.พ.)
	- การประพฤติชั่ว / ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง (นี่ก็มีต้นแบบมาจาก ก.พ.)
	- แนวทางการลงโทษทางวินัย / การงดโทษ / ลดโทษต่างๆ  เป็นต้น
	ตัวที่แตกต่างกันนิดๆหน่อยๆ เช่น
	- อำนาจในการลงโทษ เช่น ผอ โรงเรียน สพฐ ตัดเงินเดือน 5 % ได้กี่เดือน
	ผอ โรงเรียน กทม ตัดเงินเดือน 5 %  ได้กี่เดือนๆ (ซึ่งไม่เหมือนกัน)  เป็นต้น
	- หรือการถูกให้ออกจากราชการ สพฐ ให้ไปร้องทุกข์ ขณะที่ กทม ให้ไปอุทธรณ์
	วินัย คือ การควบคุมความประพฤติให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผน หรือ
	การควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบของบทวินัยตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย โดยวินัยของ
	ข้าราชการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ต้องทำในสิ่งที่กำหนดและห้ามทำในสิ่งห้าม
	สรุป อันที่จริง การลงโทษข้าราชการมี 7 เลยนะ (ถ้ามีความรู้จริงต้องเข้าใจและแยกแยะได้)
	การลงโทษทางมาตรการทางการบริหาร มีสองลักษณะ คือ ทำทัณฑ์บน ว่ากล่าวตักเตือน
	การลงโทษทางวินัยข้าราชการ มีห้า คือ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ปลดออก ไล่ออก
	การลงโทษสองอันแรก จะไม่มีถูกบันทึกในประวัติราชการว่าเคยทำผิด เคยโดนทำโทษมา
	การลงโทษห้าอันหลัง จะถูกบันทึกในประวัติว่าเคยทำผิด โดนลงโทษทางวินัยอะไรมาบ้าง
	จะทำข้อสอบข้าราชการได้ดี ต้องมีพื้นฐานความรู้จริง
	บ่อยครั้งที่ผู้สอบ ไม่รู้ว่าตัวเองทำผิด และคิดว่าตัวเองถูกแล้ว เนื่องจากเราถูกติว หรือรับข้อมูลมาแบบไม่แน่นจริงและคนอื่นๆที่สอบหรือที่ติวกันมานั้นก็ไม่แน่นพอๆกับเรา เมื่อมีการเฉลยมาเลยทำให้คนมาตอบเหมือนกันและต่างก็พากันคิดว่าตนเองถูก แต่ในความเป็นจริง...
	(กรณีแบบนี้เกิดขึ้นในบางข้อ แต่ก็คงไม่ใช่ทุกข้อ ที่มีความลึกซึ้งในข้อมูลลักษณะเช่นที่ว่ามานี้)
	ข้อสอบจริงเคยถามว่า ข้อใดเป็นโทษทางมาตรการทางบริหารข้าราชการ
	ก.  ให้ออก    ข.  ภาคทัณฑ์      ค.  ทำทัณฑ์บน   ง. ถูกทุกข้อ
	คนต่างตอบที่หน้าเพจว่า  ข  แล้วเย้ๆๆ ดีใจ ขอบคุณเพจติวว่าหนูตอบถูกค่ะ เย้ๆๆๆ
	ผู้อ่านเห็นแล้วเกาหัวแกร๊กๆ ส่ายหัวนิดหน่อย ถูกที่ไหนกันละ อันนั้นมันโทษทางวินัย
	ต้องตอบ  ค  ทำทัณฑ์บน เขาเรียกว่าโทษทางมาตรการทางบริหาร (เก็ทหรือยังจ๊ะ)
	ดูข้อสอบจริงสามข้อด้านล่างนี้
	การลงโทษข้าราชการมีกี่ประเภท
	ก. 2  ประเภท  ข.  3  ประเภท      ค.  4  ประเภท     ง.  5  ประเภท
	เฉลย  2 ประเภท คือ โทษทางมาตรการทางการบริหาร และ โทษทางวินัยข้าราชการ
	การลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีกี่ประเภท
	มาถึงพล๊อตสำคัญและประเด็นข้อสอบหลักแล้วละ  โทษทางวินัยข้าราชการ
	การลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	สถานโทษ 5 สถาน เมื่อพิจารณาความผิดและสั่งลงโทษแล้วจะถูกลงโทษดังต่อไปนี้
	อย่างไม่ร้ายแรง 1. ภาคทัณฑ์
	2. ตัดเงินเดือน
	3. ลดเงินเดือน  (เปลี่ยนมาจากการลดขั้นเงินเดือน / เพิ่งเปลี่ยนแปลง)
	อย่างร้ายแรง  4. ปลดออก        ให้ออกจากราชการ ไม่เป็นการลงโทษทางวินัย
	5. ไล่ออก            แต่ให้ออกเพราะมีเหตุพึงให้ออก
	ดังนั้น ข้อสอบก็ไม่ได้ถามอะไรยากเลย  เช่น
	ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยข้าราชการ   ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัย
	ก. ปลดออก      ก. ภาคทัณฑ์
	ข. ไล่ออก      ข. ตัดเงินเดือน
	ค. ให้ออก      ค. ปลดออก
	ง. ภาคทัณฑ์       ง.  ทำทัณฑ์บน
	เฉลย  ค  ให้ออก (ไม่ใช่โทษทางวินัย)   เฉลย ง  ทำทัณฑ์บน (ไม่ใช่)
	เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีมูลเหตุให้กล่าวหาว่าทำผิดวินัยก็ต้องมีการสอบสวนกันซึ่งเรื่องที่ว่านั้น จะจริงเท็จประการใดหรือเปล่าก็ไม่รู้ มันก็ต้องมีการสอบสวนดูก่อน
	กรณีได้กรรมการสอบสวนแล้ว ก็พิจารณาสอบสวนต่างๆ ถ้าไม่ผิดก็คือไม่ผิด (รอดตัว)
	แต่ถ้าผิดละ จะยังไงต่อไป เขาก็สั่งลงโทษไง ตามที่กรรมการพิจารณาว่าควรโดนอะไร
	ผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  ก็จะโดน    ภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  ลดเงินเดือน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
	ผิดวินัยอย่างร้ายแรง     ต้องโดน    ปลดออก หรือ ไล่ออก  (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
	โดนสั่งลงโทษแล้ว หากข้าราชการต้องการสู้ความหรือไม่ต้องการรับโทษนั้นก็ให้ “อุทธรณ์”
	การเพิ่มโทษ  :   ระวังดีๆนะ อุทธรณ์ไป อุทธรณ์มา หากเขาพิจารณาแล้ว อาจเพิ่มโทษได้นะ
	หรือมีมูลเหตุให้กรรมการพิจารณาใหม่ สั่งลงโทษไปแล้ว ก็มีสิทธิเพิ่มโทษได้
	จากที่แค่ให้ตัดเงินเดือนสั่งเพิ่มกลายเป็นลดเงินเดือนก็ได้ตามเหตุที่พิจารณา
	เหตุลดหย่อนโทษ   เมื่อเราถูกสั่งลงโทษแล้ว สามารถอุทธรณ์ได้ หากเขาพิจารณาต่างๆแล้วนั้น
	ก็อาจช่วยลดโทษได้จากหนักเป็นเบา เช่น จากตัดเงินเดือนเหลือภาคทัณฑ์
	เหตุให้งดโทษ  คือไม่ลงโทษทางวินัยแล้ว งดโทษให้ดีกว่า เปลี่ยนเป็นทำทัณฑ์บนหรือว่ากล่าว
	ตักเตือน กรณีความผิดเล็กน้อยแล้วเห็นว่าสามารถงดโทษได้ มีเหตุให้ควรงดโทษ
	เปลี่ยนจากที่จะลงโทษทางวินัย งดโทษให้เหลือแค่โทษทางมาตรการการบริหาร
	ยกโทษให้  คือ ไม่ทำอะไรสักอย่างละ ตามแต่เหตุสมควร พิจารณาแล้วว่ายกโทษ
	ผิดนิดหน่อย มีมูลเหตุ มีเหตุผลที่ควรแก่การยกโทษ งั้นก็ยกโทษเถอะ
	ศึกษาคำศัพท์ วินัยข้าราชการ 4 คำ ดังกล่าวมาข้างต้น อันได้แก่ เพิ่มโทษ  ลดหย่อนโทษ  งดโทษ  ยกโทษ  (ด้วยเหตุนี้ งดโทษ จึงไม่ใช่การไม่ลงโทษ แต่แค่งดไว้ไม่ขอลงโทษทางวินัยละเหลือแต่เป็นการลงโทษทางมาตรการบริหาร คือให้เหลือโทษแค่ทำทัณฑ์บน ว่ากล่าวตักเต...
	เกร็ดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ
	- วินัยร้ายแรงเมื่อถูกลงโทษแล้วสามารถลดโทษได้ แต่ต้องลดไม่ต่ำกว่า ปลดออก
	- การปลดออกก็ยังได้รับบำเหน็จบำนาญเสมือนว่าผู้นั้นลาออกเอง (ดีกว่าไล่ออก)
	- โทษทางวินัยข้าราชการไม่มีอายุความ สามารถดำเนินการได้ตลอดอายุราชการ
	- การอุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ให้อุทธรณ์ภายใน 30 วันนับแต่วันรับทราบคำสั่งลงโทษ
	- ไม่เห็นด้วยต่อคำวินิจฉัยของ ก.ค.ศ. สามารถฟ้องคดีกับศาลปกครองได้ ภายใน
	90 วันนับแต่ทราบผลวินิจฉัยการอุทธรณ์ ของ ก.ค.ศ.
	8.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากร
	ทางการศึกษา
	ก.  โทษทางวินัยอย่างร้ายแรงที่เบาที่สุดคือ ปลดออก
	ข.  โทษทางวินัยอย่างร้ายแรงสามารถลดโทษได้ แต่ลดได้ไม่ต่ำกว่าปลดออก
	ค.  ครู ถูกดำเนินการลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง ให้อุทธรณ์ต่อ กศจ
	ง.  ครู ถูกคำสั่งไล่ออก และอุทธรณ์แล้วไม่เป็นผล ฟ้องร้องต่อศาลปกครองต่อได้
	9.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถือว่าประพฤติชั่ว
	ก.  แอบเสพยาเสพติดให้โทษอยู่เป็นอาจิณ
	ข.  เล่นการพนันหวยใต้ดินกับเพื่อนร่วมงาน
	ค.  ข่มขืน กระทำชำเรานักเรียนที่ไม่ใช่ศิษย์ตน
	ง.  บอกข้อสอบวิชาตนเองให้กับนักเรียนที่แอบชอบอยู่
	10.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการงดโทษทางวินัยข้าราชการ
	ก.  ภาคทัณฑ์ไว้แทนการลงโทษทางวินัย
	ข.  การงดโทษทางวินัยให้ทำทัณฑ์บนหรือว่ากล่าวตักเตือนแทน
	ค.  ไม่สามารถงดโทษทางวินัยได้หากพบว่าข้าราชการทำผิดวินัย
	ง.  ผู้ถูกสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการอย่างร้ายแรงสามารถงดโทษได้
	สังเกต เปรียบเทียบนะ ที่เกริ่นนำมาในบทเริ่มต้นว่า วินัยข้าราชการเป็นลักษณะนี้
	เกร็ดความรู้เกี่ยวกับระบบเงินเดือน
	โดยปกติช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้เลื่อนเงินเดือนหรือได้รับเงินเดือนในระบบขั้น เป็นตารางเงินเดือนที่ชัดเจน โดยเราจะรู้ได้ทันทีว่า
	ถ้าครั้งต่อไปเราได้เลื่อน .5 ขั้น (ครึ่งขั้น) เราจะได้เงินกี่บาท หรือถ้าเลื่อน 1 ขั้น จะได้กี่บาท
	ตัวอย่างบัญชีเงินเดือนแบบขั้น
	ชำนาญการ   ชำนาญการพิเศษ    เชี่ยวชาญ  เชี่ยวชาญพิเศษ
	ข้อสังเกตว่า การขึ้นเงินเดือนด้วยอัตราระบบแท่งขั้นเงินเดือนนี้ จะทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีรายได้ต่อเดือนที่เยอะมากทีเดียว เมื่อลองเทียบกับข้าราชการสังกัดอื่นๆ
	ในการนี้ รัฐบาลปัจจุบันจึงมีความเห็นในประเด็นดังกล่าวว่า ควรมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้
	สอดคล้องกับข้าราชการหลายสังกัด และสอดรับกับระบบเศรษฐกิจตลอดจนการคลังของ
	ประเทศ จึงได้มีการกำหนดระบบเงินเดือนใหม่ เพื่อยกเลิกแท่งขั้นดังกล่าวนี้ (ซึ่งจ่ายเงิน
	ให้ข้าราชการครูและบุคลกรฯ เยอะพอควร) กลายเป็นระบบขึ้นแบบเปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะทำ
	ให้เงินเดือนจะไม่ขึ้นเร็วและสูงเท่ากับระบบขั้นที่เราเห็นนี้นั่นเอง กำหนดขึ้น  3%   5%
	ทั้งนี้เนื่องจากระบบการเปลี่ยนดังกล่าวมีความสลับซับซ้อน และมีสูตรคิดมากมาย
	ไม่ได้ทำกันง่ายๆ พอจะเปลี่ยนก็มีข้อครหาหรืออะไรต่างๆ จึงทำให้การสร้างเกณฑ์
	ดังกล่าวต้องเลื่อนออกไป เห็นว่าจะเริ่มทำ 1 ตุลาคม 2560 จากที่ว่าจะทำเมษายน
	ที่ผ่านมา แต่ทำไม่ทัน ( ณ ตอนปิดเล่มหนังสือนี้กำลังหาทางทำระบบคิดสูตรอยู่)
	ดังนั้นช่วงปลายปี 2560 เขาจึงใช้ระบบบัญชีเงาไปก่อน สำหรับการขึ้นเงินเดือน
	รู้จักภาษาในแวดวงข้าราชการครู
	ชำนาญการ   ชำนาญการพิเศษ    เชี่ยวชาญ  เชี่ยวชาญพิเศษ
	จำผังเงินเดือนนี้ได้ไหม เรียกว่า แท่งอันดับเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	สอบบรรจุติดรับราชการใหม่ๆ ปุ๊บ สองปีแรก เราจะได้กินเงินเดือนสตาร์ทของอันดับครูผู้ช่วย
	ถ้าคนที่จบหลักสูตรสี่ปีจะได้เริ่มต้นที่ 15,050 บาท (เริ่มแรกเลย) แต่ถ้าคนที่จบหลักสูตร 5 ปี
	คือสตาร์ทแรกจะได้กินเงินเดือน 15,800 บาท (เปรียบเสมือนว่าเธอใช้เวลาเรียนเพิ่มขึ้นมาอีก
	หนึ่งปีจากรุ่นก่อนที่เรียนสี่ปี เลยให้ขึ้นมา 1 ขั้นทันทีที่บรรจุ ไม่ต้องเริ่มสตาร์ท 15,050 บาท)
	พออยู่ไปก็เลื่อนระดับเงินเดือนขึ้นไปเป็นแท่งตามนั้นว่าได้ขึ้นกี่ขั้น .5 ขั้น หรือ 1 ขั้นก็ว่ากันไป
	พอผ่านจากการประเมินครูผู้ช่วยแล้ว สมมติว่า ณ เดือนสุดท้ายของครูผู้ช่วย ได้เลื่อนไปรับเงิน
	เดือนที่ขั้น 4 เดือนละ 17,310 บาท เมื่อเดือนต่อไปที่ได้เป็นครู ไม่ใช่ครูผู้ช่วยอีกแล้ว คือเดือน
	แรกของปีที่สาม จะได้กินเงินเดือนเท่าเดิม (หรือมากกว่าเดิมนิดหน่อย) ในแท่งอันดับ ครู ก็คือ
	จะไปกินที่ 17,490 บาท ของแท่งอันดับ คศ 1 (ดูในขั้นที่ 3.5 ของ คศ.1)  นี่แหล่ะ ภาษาทาง
	การเขาจะเรียกว่า “ครู”  ภาษาพูดในการเรียกอันดับเงินเดือน จะเรียกว่า “ฉันเป็นครู คศ.1”
	แต่ถ้าสมมติว่า ณ เดือนสุดท้ายของการเป็นครูผู้ช่วยนั้น เราเลื่อนเงินเดือนเร็วมาก (ได้ใจ ผอ.)
	เรากินเงินเดือนที่ขั้นที่ 5 คือ 17,910 บาท พอเรากลายเป็นครู (หรืออาจพูดว่า ครู คศ.1) เรา
	จะได้กินเงินเดือนเท่าเดิม (เหมือนตอนเป็นครูผู้ช่วย) คือ เงินเดือนในขั้นที่ 4 ของอันดับ คศ.1
	เห็นไหม เพราะว่าที่เขาวางไว้มันตัวเลขเดียวกันเลย  จากครูผู้ช่วยขั้นที่ 5 มากิน คศ.1 ขั้นที่ 4
	กล่าวคือจะเลื่อนมากินเท่าเดิม (ถ้ามันเท่ากันดังกรณีตัวอย่าง) หรือไม่ก็มากกว่าเดิมนิดหน่อย
	กรณีที่มันไม่เท่ากัน (เหมือนกรณีแรกที่ยกตัวอย่างไป)  โดยจะไม่กินในขั้นที่ต่ำกว่าเดิมนั่นเอง
	แล้วถ้าได้กินเท่าเดิม มีอะไรต่างละ เงินเดือนไม่ต่าง ความต่างคือ คุณกลายเป็น “ครู” แล้วไง
	ไม่ใช่ “ครูผู้ช่วย” อีกต่อไป  หรือเขาก็พูดๆในแวดวงภาษาคุยๆกันคุณได้เป็นครู คศ.1 แล้วนะ
	ต่อมาจาก คศ.1 ถ้า เราสอนๆไปหลายปี จนมีสิทธิเข้าเกณฑ์ทำวิทยฐานะผ่าน เราก็จะได้ทำ
	และทำผ่าน ก็จะไปกินเงินเดือนเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมนิดหน่อย ในแท่งของ คศ.2 นั่นเอง
	ทางการเขาจะเรียกว่า “ครู ชำนาญการ”  ได้เงินเดือน สมมติว่า ได้สองหมื่นห้าพันกว่าบาท
	ก็จะได้บวกค่าวิทยฐานะอีก 3,500 บาทต่อเดือน ภาษาคุยๆกัน อาจใช้ว่า “ฉันเป็นครู คศ.2”
	การขึ้นอันดับต่อๆไป ในอนาคตก็เหมือนเดิม คือ ทำวิทยฐานะระดับต่างๆให้ผ่าน
	ก็จะได้ไปกินเงินเดือนในอัตราเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมนิดหน่อยในแท่งอันดับ คศ.3
	เงินเดือนบวกค่าวิทยฐานะอีกเดือนละ  5,600 บาท เรียกว่า ครู ชำนาญการพิเศษ (ครู คศ.3)
	ดังนั้น ถ้าคนพูดว่า โห ครู คนนี้เป็น คศ.5 นะ  ก็แสดงว่าเขาเป็น ครู เชี่ยวชาญพิเศษ
	เงินเดือนอาจจะสี่หมื่นกว่าต้นๆ บวกวิทยฐานะอีกหมื่นกว่าบาท ประมาณนั้น นั่นเอง
	นี่แหล่ะระบบเงินเดือนครู ที่มีแรงจูงใจอัตราเงินเดือนสูงน่าดู ในรูปแบบแท่งเงินเดือน
	มันไม่ใช่แค่นั้นนะสิ  เพราะว่า ตั้งแต่ คศ.3 ขึ้นไป (ครู ชำนาญการพิเศษ)
	เงินวิทยฐานะไม่ได้แค่ 5,600 บาท เขาให้ตอบแทนคูณสอง คือ 11,200 บาท
	เฉพาะเงินเดือนก็ซัดไป สามหมื่นห้าละ บวกวิทยฐานะอีกหมื่นต้นๆ เป็นไงละ
	คศ.3  รายได้ต่อเดือนเกือบๆห้าหมื่น (สองคนผัวเมียบวกกันเป็นแสนกว่าบาท)
	อลังการไหม ลูกครูสบายเลยนะ ---
	แต่อย่างไรก็ดี แม้เงินเดือนจะสูงดังที่ได้แสดงให้เห็น เมื่อสิ้นเดือนมาก็จะมียอดรับ
	เงินเดือนเหลือสองพันห้าร้อยบาท สามพันบาท (กินแกลบ) เพราะอะไร เพราะว่า
	ยอดเงินเดือน สามหมื่นห้า หักค่าหนี้สหกรณ์ สองหมื่น หักค่า กบข หกพันห้า กู้นั่น
	กู้นี่ หักๆๆ สุดท้าย ยอดเงินเดือนคงเหลือสองพันห้าร้อยบาท (ฮาไป แซวกันเล่นๆ)
	ผอ รอง ผอ.  คศ.3  คศ.2 อะไร ก็เป็นเหมือนกันหมด วัฏจักรนี้ สนุกสนานเฮฮา….
	หมายเหตุ ในทางปฏิบัติ คศ.3  ทบค่าวิทยฐานะ คูณสอง คือ 11,200 บาทก็จริง
	แต่ในทางข้อสอบหรือทางการ ให้ตอบค่าจริงนะ ที่ 5,600 บาท วิทยฐานะ คศ.3
	วันที่ 21 มีนาคม 2559  มีคำสั่ง ม.44 เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในกระทรวงศึกษาธิการ
	คำสั่งสองฉบับ มีสาระสำคัญ เรื่องการยุบ ยกเลิก อ.ก.ค.ศ  เขตพื้นที่การศึกษา และ
	คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  มีการยุบยกเลิกศึกษาธิการภาค 13 ภาค แล้วก็ให้
	แต่งตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค 18 ภาค  ตั้งศึกษาธิการจังหวัด  และแต่งตั้ง คปภ
	มาขยายความกัน ตามผังที่ปรากฏ
	แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คปภ
	ยุบ ยกเลิก กรรมการเขตพื้นที่  ยกเลิก อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่  (อ.ก.ค.ศ. อื่นๆ ยังทำหน้าที่ปกติ)
	ให้ยุบยกเลิกศึกษาธิการภาค 1 – 13 ภาค แต่งตั้งใหม่ เป็น สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 – 18
	อะไรอื่นๆซึ่งเห็นว่าไม่มีการขีดเส้นฆ่าทิ้งไป เช่น ก.ต.ป.น. (เขตละ 9 คน) ยังอยู่ปกติ ไม่ถูกยุบ
	ศึกษาธิการภาค 13 แห่ง คืออะไร ก็ไม่มีอะไรมาก ก่อนนี้ เขาแค่พยายามหาทางสนับสนุนงาน
	ด้านการศึกษา คิดวิธีนั่น วิธีนี่ ก็มีช่วงหนึ่งตั้ง สำนักงานศึกษาธิการภาค แบ่งโซนเป็น 13 พื้นที่
	ช่วยสนับสนุนแต่ละเขตฯ แต่เอาเข้าจริงๆ ก็คือ ไม่มีผลเชิงบวกอะไรนัก ไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้น
	คำสั่งลงวันที่ 21 มีนาคม 2559  มีผลบังคับใช้วันที่  22  มีนาคม  2559 (วงแตกกันเลย)
	***  เบื้องหลังสำคัญของการพยายามเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ คือ เรื่องทุจริต คอรัปชั่นในเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีประเด็นปัญหามายาวนานต่อเนื่องแล้ว เพราะ ผอ เขต มีอำนาจกับ
	กลุ่ม อ.ก.ค.ศ  บางเขต (ไม่ใช่เป็นทุกแห่ง แต่จำนวนหนึ่งและจำนวนมากด้วย)  นึกภาพตามว่า
	ถ้าไม่มีเงินใต้โต๊ะให้กลุ่มนั้นในเขตที่ทุจริต ไม่ได้วิทยฐานะ ไม่ได้โยกย้าย และมีการใช้หน้าที่มา
	กลั่นแกล้งข้าราชการซึ่งไม่ใช่พวกพ้องของตน  หากินบนกองทุกข์ของครูและบุคลากรฯ เพราะ
	กลุ่มนั้นเขาคุมเรื่องวินัย การพิจารณาลงโทษ  อะไรอยู่นั่นเอง (บางคนผิด แต่มีเงินยัด ก็ไม่ผิด)
	ก่อนอื่นรู้จักคณะกรรมการชุดใหญ่ คปภ ที่ตั้งมาใหม่ก่อน มาขับเคลื่อนงานหลัก มีใครบ้าง
	การสอบ NT (NationalTest) คือ การทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ จัดสอบโดย สพฐ. ส่วน O-NET จัดสอบโดย สทศ. หรือสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

	ทำไมจึงวงแตก
	เพราะว่าเรื่องใหญ่มาก
	การใช้คำสั่งโดย ม.44  สองฉบับดังกล่าวมานี้
	เปลี่ยนแปลง  กระแส
	อำนาจ  หน้าที่ต่างๆ
	ยุบ ยกเลิก หรือเพิ่มโครงสร้างใดๆ ซึ่งจะปรากฏผังบริหารใหม่
	1. กระแสพระราชดำรัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
	“ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู” “ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจต่อเพื่อนไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง
	ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่า ช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า”
	“ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทำร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี”

	2. นโยบายนายกรัฐมนตรี
	1) ทำให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน 2559 ให้มากที่สุด ที่เหลือส่งต่อให้รัฐบาลต่อไป
	2) ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ 3) ปรับ ลดภาระงานที่ไม่จำเป็นของกระทรวงศึกษาธิการลง 4) เร่งปรับหลักสูตร/ตำราแต่ละกลุ่มให้เหมาะสม การพิมพ์ตำราต้องคุ้มราคา 5) ผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ จบแล้วต้องมีงานทำ เข้าทำงาน AEC
	ให้ทันปีนี้ ช่วยแก้ไขปัญหาว่างงาน และปัญหาสังคมได้
	6) ปรับหลักสูตร ทำให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีความสุข 7) ใช้สื่อการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้กับเด็ก 8) ลดความเหลื่อมล้ำ จัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 9) นำระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง 1...
	แนวทางการทำงาน 3 ลักษณะ   ได้แก่
	- Hit the Point กล่าวคือ งานทุกงานต้องฉีกปัญหาให้ขาด ตีโจทย์ให้แตก ตลอดจนหากิจเฉพาะและกิจแฝงให้เจอ เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
	- Dynamic หมายถึงการขับเคลื่อนงานตลอดเวลา หยุดไม่ได้
	นโยบายด้านการศึกษา   นโยบายทั่วไป (17 ข้อ)    โดยพลเอกดาว์พงษ์   รัตนสุวรรณ

	1. การจัดทำแผนงานโครงการเริ่มใหม่
	2. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล
	3. แผนงาน/โครงการพระราชดำริ
	4. งบประมาณ
	5. เน้นการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร
	6. อำนวยการเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
	7. การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
	8. จะให้ความสำคัญกับการบริหารงานส่วนภูมิภาคและเขตพื้นที่ต่างๆ
	9. โครงการจัดอบรมสัมมนา ต้องตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ ใครควรเข้าร่วมการสัมมนา
	10. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร
	11. ให้มีการนำ ICT เข้ามาใช้ในการบริหารงานในกระทรวงอย่างกว้างขวาง
	12. ให้ความสำคัญกับเทคนิคการสอนและการสื่อ
	13. ให้ความสำคัญกับบรรยากาศในการทำงาน
	14. ให้ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครู
	15. การประเมินเพื่อความก้าวหน้าต้องสอดคล้องกับผลการพัฒนาผู้เรียน
	ทั้งความรู้และคุณลักษณะและทักษะชีวิต
	16. การแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ
	17. ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอน การนำเด็กนักเรียน ครู ออกนอก
	ห้องเรียน ห้ามนำเด็กยืนต้อนรับผู้บริหาร แต่ถ้าเป็นการแสดงสามารถทำได้
	นโยบายการปราบปรามการทุจริต
	1. ห้ามการซื้อขายตำแหน่งหรือเสียเงินเพื่อการย้ายที่อยู่
	2. หน่วยงานที่มีรายได้ให้ตรวจสอบว่ามีการทุจริตหรือไม่
	3. หลังจากเดือนธันวาคม จะเริ่มมีการสุ่มตรวจหากพบการทุจริตผู้บังคับบัญชา
	ต้องรับผิดชอบด้วยฐานปล่อยปะละเลย
	ทำอย่างไรให้เรียนสนุก นักเรียนกระตือรือร้น รู้สึกชอบและอยากไปโรงเรียน
	การแก้ไขปัญหาเด็กประถม อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
	- ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช่น การสอนแบบแจกลูกสะกดคำโดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการสมอง (BBL)
	- กำหนดเป้าหมายให้นักเรียนชั้น ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.2 ขึ้นไปต้องอ่านคล่องเขียนคล่อง เป็นต้น (ตัวชี้วัด KPI การอ่านตามนโยบายใหม่จะใช้ทดสอบ ชั้น ป.4)
	การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
	- การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูสอนไม่ครบชั้นเรียน - ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLIT) อย่างจริงจังเต็มรูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนไกลกังวลให้เป็นโรงเรียนต้นทางที่มีคุณภาพ
	การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
	- ใช้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล DLTV และผ่าน ICT ด้วย DLIT
	โครงการโรงเรียนประชารัฐ  เป็นหนึ่งในโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “สานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ”ร่วมกับภาคประชาสังคมและ...
	ข้อสอบจริงเคยออกถามว่า  MoU  หมายถึงอะไร
	ก.  ข้อกำหนดการทำงาน  ข.  ข้อตกลงความร่วมมือ
	ข.  แนวทางกำหนดภาษี  ง.  สนธิสัญญาทางการค้า
	ข้อมูลข้างต้นอ้างอิงจากข่าวรัฐบาลไทยเว็บไซต์  Www.THAIGOV.GO.TH

	ก. ป.1  อ่านออกเขียนได้ ป.2 ขึ้นไปอ่านคล่อง เขียนคล่อง
	ข. ป.1 – ป.3 อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น
	ค. ป.1 – ป.3 อ่านออก เขียนได้ ป.4- ป.6 อ่านคล่องเขียนคล่อง
	ง. ป.1 – ป.6 อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น
	โครงการปี 2561 นโยบายและการพัฒนาการศึกษา
	หนังสือเตรียมสอบครูผู้ช่วยเล่มนี้ เป็นหนังสือระดับตำนานเป็นเล่มที่สำคัญมากๆ
	ในการสร้างพื้นฐานความรู้เริ่มต้นอย่างแท้จริงของการเตรียมสอบครูผู้ช่วย 2561
	ผู้อ่านควรค่อยๆศึกษารายละเอียดไป จะพบปรากฏการณ์มหัศจรรย์ ล้ำค่ายิ่งนัก
	ประหนึ่งว่า “พบแล้วขุมทรัพย์ที่ตามหามานาน”ใครที่ไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้คือ
	พลาดอย่างแรง อยากให้ทุกท่านค่อยๆอ่านแต่ละประเด็นอย่างดี ทำความเข้าใจ
	ด้วยเหตุเพราะผู้ทำหนังสือมีความตั้งใจอย่างมากที่จะทำให้
	ผู้อ่านเกิดความรู้ได้จริงๆ เขียนได้เพลิดเพลิน เนื้อหาวิชาการ
	ถูกต้องและข้อมูลอัพเดตทันสมัย สำหรับใช้สอบครูผู้ช่วยปีนี้
	หากพบข้อสงสัยหรือข้อมูลใดๆ คลาดเคลื่อนประการใด กรุณาแจ้งกลับหรือ
	สอบถามได้ เพื่อจะได้ชี้แจง แก้ไขต่อไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านอื่นๆอีก
	คนอีกมากมายเขาต้องการสิ่งเหล่านี้ และต้องการผู้ช่วยจริงๆในเรื่องดังกล่าว
	เพราะหนังสือวิชาการเตรียมสอบโดยทั่วไป อ่านอย่างไร ก็ไม่ค่อยเข้าใจได้นัก
	เราจึงขอขอบคุณทุกท่านที่ซื้อหนังสือเข้ามา และหวังว่าทุกท่านจะเป็นส่วนร่วม
	ในการพัฒนาหนังสือ และเนื้อหาต่อไป ให้คนอีกมากมายได้ใช้ประโยชน์ด้วย
	“ขอบคุณมากนะครับ ที่ทำหนังสือดีๆออกมา”
	“อาจารย์ค่ะ หนูอ่านหนังสือมาทุกสำนัก ไม่เคยเจอเล่มไหนแบบนี้มาก่อน”
	“หนังสืออาจารย์อธิบายดี ละเอียดและเข้าใจ มากๆ ขอบคุณจริงๆนะคะ”
	“ขอบคุณมากเลยนะครับ ผมสอบติดเพราะอ่านหนังสืออาจารย์นี่เลยครับ”
	ปรากฏการณ์เหล่านี้ เราคุ้นชิน จนเป็นเรื่องปกติแล้ว สองสามปีที่ผ่านมา แต่เราไม่ชอบที่จะ
	โฆษณาอะไรมากมาย ไม่อยากทำการตลาด และไม่ต้องการจะมากล่าวอ้างขายของเกินจริง
	เราต้องการพัฒนาผลงาน ขายงาน ส่งผ่านให้มีผู้คนได้รับโอกาสดีๆ เหมือนพวกท่านเหล่านี้
	เหมือนคุณที่กำลังอ่านอยู่นี่ อดใจรอสักครู แล้วค่อยๆอ่านก็จะพบ “สิ่งมหัศจรรย์"  แน่นอน
	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
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	กรณีที่ผลกระประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดทำข้อเสนอแนะ การปรับปรุง
	แก้ไขต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด
	หากมิได้ดำเนินการดังกล่าวให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
	รายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือคณะ
	กรรมการการอุดมศึกษา เพื่อดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข
	แนวข้อสอบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
	เฉลย
	1. ค     2. ก     3. ข     4. ง     5. ง     6. ข      7. ก      8. ก      9. ข     10.  ก
	สอบครูผู้ช่วยทุกสังกัดต้องเข้าใจการบริหารงานกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นกระทรวงหลัก
	ในการขับเคลื่อนการศึกษาไทย รวมถึงองค์การมหาชนที่เกี่ยวข้อง เช่น คุรุสภา สมศ ฯลฯ
	การบริหารกระทรวงศึกษาธิการ
	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
	ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์  นี่ก็มีกฎหมายเขียนไว้ชัดในหลายฉบับ อย่างเช่น กฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา เป็นต้น
	ผู้ปกครอง  มีกฎหมายฉบับใดระบุว่าเป็นบุคลากรทางการศึกษา  :   ไม่มี
	ผู้สอน มีกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญระบุไว้ชัดเจน
	ของสภามหาวิทยาลัยหลายๆแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยก็มีการกำหนด
	ตำแหน่งโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ระบุไว้ชัด
	ตัวอย่างการกำหนดตำแหน่งโดยสภามหาวิทยาลัยหลายแห่ง
	บุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย ………  ได้แก่
	1.  ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย
	1.1  ตำแหน่งวิชาการ ทำหน้าที่สอนและวิจัย ได้แก่  ศาสตราจารย์
	รองศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์และอาจารย์
	1.2  ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ได้แก่ คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี
	และประธานหลักสูตร
	1.3  ตำแหน่งประเภททั่วไปวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามที่ ก.พ.อ.
	กำหนด การบริหารงานบุคคล ดำเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
	ราชภัฏ พ.ศ.2547 พระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
	อุดมศึกษา พ.ศ.2547 และ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2551 และข้อบังคับประกาศ
	ระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
	2.   ตำแหน่งลูกจ้างประจำ ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง
	3.   ตำแหน่งพนักงานราชการ ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
	พนักงานราชการ พ.ศ. 2547
	4.   ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้างและ
	ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง
	เห็นไหมว่า การกำหนดให้เป็นบุคลากรทางการศึกษาได้ ต้องมีการกำหนดตำแหน่งและมีการ
	บอกที่มาของเงินเดือนหรือของระเบียบว่ามาจากไหน   (ไม่ใช่เรามาคิดเอาเอง กำหนดเองได้)
	ว่าใครบ้างที่สามารถเป็นบุคลากรทางการศึกษา คือ ต้องมีส่วนราชการเซ็นต์ประกาศทางการ
	ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับบัญญัติของบุคลากรทางการศึกษา
	บุคลากรทางการศึกษา ต้องมีการกำหนดตำแหน่ง และมีข้อกฎหมายบ่งชี้ชัดเจนจาก
	ส่วนราชการนั้นๆ  ไม่ใช่ว่าใครๆก็นึกทึกทักบอกให้คนนั้น คนนี้เป็นบุคลากรทางการศึกษาก็ได้
	1. บุคลากรทางการศึกษา ตรงๆที่ปรากฏในกฎหมายเห็นชัด คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และอื่นๆ (คือศึกษานิเทศก์)  อันนี้ตรงๆ ไม่มีใครเถียง
	2. บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  ซึ่งเป็นบุคลากรทางการศึกษา
	ในกรณีพิเศษบางเงื่อนไขที่ได้กำหนดตำแหน่งออกมาเป็นการเฉพาะ  อาทิเช่น  สำหรับชายแดนใต้หรือกรณีพิเศษอื่นๆ กำหนดให้มีหลายตำแหน่ง ทั้ง นักการ
	จัดการทั่วไป  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ  นิติกร  หรือแม้กระทั่งพยาบาล
	ก็ใช่ด้วยนะ และมีอื่นๆด้วย อย่างเช่นที่กำหนดมาใหม่และเกี่ยวกับการสอบครู
	ก็ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด นี่กำหนดขึ้นมาตามมาตรา 38 ค.
	3. บุคลากรทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ตามระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (และตามเกณฑ์ของสภามหาวิทยาลัยทุกแห่งจะมีระบุไว้ชัด)
	การตีความเฉลยว่าผู้ปกครอง เป็นบุคลากรทางการศึกษา (แต่ผู้สอนถือว่าไม่เป็น)
	เกิดจากการดูกฎหมายแค่สองฉบับ แล้วตีความคำว่า  “เป็นผู้สนับสนุนการศึกษา” นั่นเอง
	คำว่าผู้สนับสนุนทางการศึกษาซึ่งมีหน้าที่ให้บริการทางการศึกษา คำนี้ชัดอยู่แล้วนะ เน้นที่
	คำว่า หน้าที่ให้บริการทางการศึกษา  ไม่ใช่เน้นที่คำว่า ผู้สนับสนุนทางการศึกษา
	ขยายความเกี่ยวกับการอ้างอิงว่า ผู้ปกครองจัดการศึกษาแบบ  Home  School ได้
	ก็คือสนับสนุนการศึกษา  ตอบ  ไม่จริง  ในกฎหมายเกี่ยวกับ Home  School ไม่มีการระบุถึง
	ผู้ปกครองในการสนับสนุนหรือจัดการศึกษา แต่ระบุไว้ว่าดังลักษณะต่อไปนี้
	“บุคคล  ครอบครัว  องค์การชุมชน องค์กรเอกชน   องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่น”  เห็นไหมว่า กฎหมายไม่มีการระบุ “ผู้ปกครอง”
	เพราะผู้ที่จัดการเรียนการสอน Home School ไม่ใช่ผู้ปกครอง
	เพราะบุคคลนั้นจะแปรสภาพกลายเป็น ผู้สอนทันที คือ ผู้สอน
	ที่จัดการเรียนการสอนสำหรับ Home  School เข้าใจหรือยังจ๊ะ
	บุคคลใดๆแม้ว่าจะเป็น พ่อแม่ ของลูกๆ แต่ ณ ตอนที่จัดการเรียนการสอน
	แบบโฮสสคูลนั้น เขาไม่ได้มีสถานภาพเป็นผู้ปกครอง โดยถือว่ามีสถานภาพ
	เป็นผู้สอน (ผู้สอนที่ถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ในโฮมสคูล นึกภาพออกแล้วสินะ)
	ดังนั้น  ผู้ปกครองในการจัดการสอนแบบ Home School จึงถือว่าไม่มีนะ
	ผู้ปกครองจึงจัดเป็นบุคลากรทางการศึกษาไม่ได้ ตามแนวโฮมสคูล
	เพราะเขาก็แปรเปลี่ยนสถานะกลายเป็นผู้สอนแล้วไม่ใช่ผู้ปกครอง
	ผู้สอนใน Home School มี  ได้แก่ พ่อ แม่ ผู้ปกครองที่ขอสอนเอง
	หรือจ้างคนอื่นมาสอน จัดการเรียนการสอนให้บุตรหลานของตนเอง
	ย้ำอีกครั้งว่า เรื่องโฮมสคูล ไม่สามารถนำมาคิดเรื่องบุคลากรทางการศึกษาได้นะ
	แต่มีคนพยายามจะนำมาคิดให้ได้ เราจึงขยายความให้ดูว่าถ้าจะคิดให้คิดแบบนี้
	ข้อมูลควรรู้ :   การจัดโฮมสคูล สามารถทำได้ ไม่ผิดกฎหมาย และหลายๆ
	ครอบครัวจัดการสอนในแบบนี้ โดยมีการตั้งศูนย์ประสานงานครอบครัวบ้านเรียนขึ้น
	ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สพฐ) เพื่อสร้างมาตรฐานการ
	จัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทยไห้มีความชัดเจนมากขึ้น
	กับอีกตัวที่ระบุหน้าที่ของผู้ปกครอง ได้แก่  มาตรา ๑๑
	บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง มีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับการศึกษา
	ภาคบังคับตามมาตรา ๑๗ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนให้ได้รับการศึกษานอกเหนือ
	จากการศึกษาภาคบังคับ ตามความพร้อมของครอบครัว
	กฎหมายแค่ระบุไว้ว่า ผู้ปกครองมีสิทธิได้รับอะไรบ้าง และผู้ปกครองมีหน้าที่อะไร คือ ได้แก่ หน้าที่ส่งเด็กในการปกครองเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ ถ้าไม่ส่งเข้าเรียน ก็โดนปรับนะ
	ปรับไม่เกิน 1,000 บาท นี่คือ บทบาท สิทธิ หน้าที่ของ ผู้ปกครอง ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
	ไม่มีกฎหมายฉบับใดที่ระบุหน้าที่ของผู้ปกครองให้มาสนับสนุนการจัดการศึกษาหรือให้บริการ
	ทางการศึกษา ไม่มีเลย  มีแต่กฎหมายฉบับคิดเอาเอง นึกทึกทักขึ้นมาเองโดยขาดความรู้ เช่น
	- ผู้ปกครองให้ตังค์นักเรียนไปเรียน ก็ถือว่ามีสิทธิเต็มที่ในตัวนักเรียน
	ก็เป็นผู้สนับสนุนการศึกษา ถือเป็น บุคลากรทางการศึกษา (มโนเอาเองนะสิ)
	- ผู้ปกครองก็เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา ถือเป็น บุคลากรทางการศึกษา
	นี่ก็มโนสวยงามได้อีก (ไม่งั้นพระสงฆ์ องค์เจ้าก็เป็นบุคลากรทางการศึกษาด้วยซิ)
	- ผู้ปกครองก็จัด Home School ได้จึงเป็นผู้สนับสนุนการศึกษาก็เป็นบุคลากรทางการศึกษาได้นะสิ (อันนี้ ก็มโนไปใหญ่เลย ซึ่งได้อธิบายได้แล้วว่า มีความมโนเช่นไร)
	สรุปหลักความรู้สำคัญ บัญญัติกฎหมาย ใครบ้างที่เป็นบุคลากรทางการศึกษา
	หากจะพิจารณา ต้องตรองดูว่าครบองค์ประกอบทั้งหมดทุกข้อต่อไปนี้หรือไม่
	- ต้องเป็นผู้มีหน้าที่หลัก (ทำมาหากินหลักๆ) กับงานด้านการศึกษา ไม่ใช่แค่การมาสนับสนุนเป็นครั้งคราว หรือมีส่วนบ้างบางเวลา หรือนานๆทีก็มาประชุมตามวาระ
	- ต้องมีการกำหนดตำแหน่ง โดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่จะไปทำงานนั้นชัดเจน
	ถูกต้องตามกฎเกณฑ์กฎหมาย กำหนดตำแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษาที่จะทำงาน
	- ต้องมีการรับเงินเดือน กินเงินเดือนจากสังกัดนั้นๆ หรือจากส่วนงบประมาณใดๆที่
	ส่งผ่านมาสำหรับการเป็นเงินเดือนของบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งนั้นๆ
	- ต้องมีสายบังคับบัญชา มีการแต่งตั้ง อาจมีลูกน้อง  มีผู้ใหญ่ที่สูงกว่าในองค์กรหรือ
	ในหน่วยงานสถานศึกษานั้นๆก็แล้วแต่ แต่ต้องมีสายบังคับบัญชาของงาน เพื่อที่ว่า
	หากทำผิดระเบียบวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์อะไรจะสามารถดำเนินการได้ตามระบบ
	- ใช้ความรู้ ความสามารถหลักๆทางวิชาการ ในด้านการศึกษาหรือเทคโนโลยีทางการศึกษาหรือนวัตกรรมการศึกษาต่างๆในการทำหน้าที่ ทำงานหลักของตนในตำแหน่งนั้นๆ
	ต้องครบองค์ประกอบเหล่านี้ทั้งหมด ไม่ใช่การที่อยากนึกทึกทักบัญญัติให้ใครๆก็เป็น
	บุคลากรทางการศึกษากันได้หมด เพียงแค่ดูข้อความที่ว่า “เป็นผู้สนับสนุนการจัดการศึกษา”
	มิเช่นนั้น ใครๆก็กล่าวอ้างได้ว่า ตนเป็นบุคลากรทางการศึกษา โดยบอกว่าเป็นผู้สนับสนุนนะ
	ฉันก็จัดเป็นบุคลากรทางการศึกษาได้น่ะสิ ไม่เห็นเหรอ ฉันสนับสนุนการสอน อะไรตลอดเลย
	จำหลักการสำคัญไว้ว่า นี่คือ การสอบข้าราชการ ไม่ใช่สอบเชาวน์ปัญญาเด็กระดับมัธยม
	ห้ามคิดเอาเอง หรือ บัญญัติคำขึ้นมาเองเด็ดขาด เขามีคำบัญญัติทางราชการของเขาอยู่
	ทั้งเรื่องระเบียบ  วินัย  พระราชบัญญัติ และ มาตรฐานวิชาชีพหรือจรรยาบรรณต่างๆ
	1. กระแสพระราชดำรัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
	“ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู” “ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจต่อเพื่อนไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง
	ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่า ช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า”
	“ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทำร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี”

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

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


	พลังหรืออำนาจแฝงของ ม.44 นี้ ทีเด็ดมากกว่าที่คิดนะ ไม่ใช่แค่
	หนังสือครูผู้ช่วย
	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
	เพื่อประโยชนในการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา ใหบุคคลไดรับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยางทั่วถึงและมีคุณภาพตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ  โดยใหบุคคลซึ่งไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปแลวหรือไมก็ตามมีสิทธิไดรับการศึกษาในรูปแบบการศึกษาน...
	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. ข      7. ก      8. ก      9. ข     10.  ก
	1. กระแสพระราชดำรัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
	“ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู” “ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจต่อเพื่อนไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง
	ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่า ช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า”
	“ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทำร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี”

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

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


	พลังหรืออำนาจแฝงของ ม.44 นี้ ทีเด็ดมากกว่าที่คิดนะ ไม่ใช่แค่
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	สำหรับติวฟรีนะ
	เตรียมสอบครูผู้ช่วย ข้อมูลดี ความรู้ดี เพื่อทุกท่าน
	ขอสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน นี่เป็นเนื้อหาเริ่มต้นพื้นฐานของการเตรียมตัวสอบข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยสถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทยได้ทำงานด้านการเตรียมสอบข้าราชการมานานหลายปี ตั้งแต่ยุคก่อนการสอบครูผู้ช่วยครั้งแรก ต่อเนื่องเรื่อยมาและวิจัยพัฒ...
	สถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทยได้จดทะเบียนพาณิชย์อย่างถูกต้อง
	ในชื่อ “ส่งเสริมธุรกิจการศึกษา” เป็นหน่วยงานที่พัฒนาผลงานธุรกิจการศึกษา
	พัฒนาความรู้ จำหน่ายสื่อการสอนต่างๆ จัดอบรม และจำหน่ายหนังสือ ตำรา
	สถาบันของเราก่อตั้งมาในรูปแบบทะเบียนพาณิชย์เชิงธุรกิจการศึกษา ไม่ใช่มูลนิธิการกุศล
	บางกลุ่มงานที่สามารถเผยแพร่ให้ได้แบบฟรีๆอย่างเช่นที่คุณอาจได้เห็นคลิปติวฟรี ไฟล์ฟรี
	หรือของสำคัญบางส่วน ฟรีๆ จากเราที่พอจะจับต้องดาวน์โหลดกันได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย
	นั่นก็มีส่วนหนึ่งและทางเราก็หวังว่าส่วนของฟรีนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์กับผู้อ่านได้บ้าง
	ตามสมควรต่อไปเชิงวิชาการความรู้หรือการเตรียมตัวสอบ ไฟล์ที่อ่านอยู่นี้ก็แจกให้ ฟรีๆ
	“ผลงานของเราเป็นผลงานดีเด่นระดับชาติ” ในแวดวงการนี้ ของจริง
	และผลงานเราเป็นงานที่ถูกคัดลอกโดยสำนักติวหรือค่ายติวสอบอื่นๆนำไปใช้อ้างอิง
	นำไปใช้ในการทำธุรกิจมากมาย หรือคัดลอกไปทำหนังสือขาย โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่
	ไม่รู้ว่าผลงานดีๆ หรือชุดข้อสอบดีๆเหล่านั้น ที่เห็น แชร์ๆกัน เราเป็นผู้สร้างสรรค์
	ผู้อ่านคงไม่รู้ว่าครูบางคนใช้หนังสือของเราเป็นงานต้นแบบทำหนังสือของเขามาขาย
	จนมีชื่อเสียงโด่งดังเพราะหนังสือฐานงานเรามีข้อสอบตรงและเนื้อหาประเด็นเยี่ยม
	หนังสือของเรานี่เอง ที่ถูกคัดลอก ก๊อบปี้เนื้อหาไปใช้มากที่สุด
	โดยเฉพาะกลุ่มครูพยายามเปิดติว เพิ่งสอบครูได้แล้วทำเพจติว
	เพราะเป็นหนังสือขายดีที่สุดในประเทศไทยและยังเป็นหนังสือ
	ข้อมูลตรงจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ระดับปริญญาเอกทางด้านนี้เลย
	ชุดข้อสอบกับชุดเนื้อหาต่างๆของเราจึงถูกคัดลอกไปต่างๆนาๆ
	ผู้อ่านอาจไม่รู้ หรือเคยเจอเพจติวใดๆอื่นก่อนมาเจอเพจนี้ บางทีหลงชื่นชมเพจใดๆ ที่เห็นการตอบรับว่า “หนังสือดีจัง” “ข้อสอบตรงมากๆ” “สรุปดี” “เนื้อหาชื่นชอบ” อะไรทำนองนี้บ้าง
	บางทีคุณอาจแทบไม่อยากเชื่อว่านั่นคือผลงานที่พวกเขาได้ก๊อบปี้ของเราไปใช้นั่นเอง ลองคิดๆ
	ดูเล่นๆ แล้วเทียบดูเนื้อหาหรือแนวหนังสือ ดูผลงาน เพียงแต่คุณรู้จักพวกเขาก่อนที่มาจะอ่านหรือได้มารู้จักเรานั่นเอง เพราะเราไม่เน้นการตลาดแค่ค่อยๆแนะนำคนต่างๆให้รู้จักผลงานกัน
	นี่คือตัวอย่างผลงานของเราที่ทำมา ค่ายติวอื่นๆ เรียกว่า พากันเซฟผลงานเก็บไว้เป็นของตน
	ถึงเวลาก็นำออกมาแชร์ งานดีๆ เรียกแขกเข้าเพจตัวเองมากมาย ผู้คนชื่นชม ขอบคุณจังเลย
	โดยที่ไม่รู้ว่าทีมวิชาการซึ่งทำงานนี้จริงๆคือทีมของเรา  ก็ได้แต่แอบขำๆว่า ที่ขอบคุณกันนั้น
	ขอบคุณใคร ขอบคุณคนที่ก๊อบปี้ไปแชร์สร้างภาพตัวเอง หรือขอบคุณคนทำกันแน่เนอะ ^-^
	ในปี 2560 – 2561  เราจึงมีนโยบายให้ทีมงานไปสะกิดบอก แนะนำ หลายคนที่จะเตรียมสอบ
	ให้มาพบกับผลงานของเรา (ของจริง) ให้มาติวด้วยกันในกลุ่ม รับรู้ข้อมูลเชิงลึกแบบดีๆ ข้อมูลดี
	โดยหวังว่าผลงานที่ทำมาจะช่วยอำนวยประโยชน์ให้กับผู้เตรียมสอบทุกท่านได้ตามสมควรต่อไป
	คำแนะนำและทักทายกันโดยผู้บริหารสถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทย
	ไฟล์แนวข้อสอบแจกฟรี ข้อสอบจริงที่เคยออกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
	อุ่นเครื่องกันสัก 15 ข้อก่อน
	ผู้เตรียมสอบข้าราชการพึงรู้ไว้เกี่ยวกับลักษณะข้อสอบข้าราชการ
	การสอบครูผู้ช่วย ถือเป็นการสอบข้าราชการ โดยแต่ละสังกัดก็จะมีการสอบเพื่อคัดคนไปเป็นครูสอนในโรงเรียน เช่น สังกัด สพฐ  สังกัด กทม  หรือ สังกัด อปท (ท้องถิ่นต่างๆ) โรงเรียน
	เทศบาลและสิ่งที่ผู้อ่านต้องรู้คือคลังข้อสอบที่นำมาใช้สอบนั้น จริงๆแล้ว เป็นคลังเก่าที่หมุนเวียน
	นำมาออกสอบ เช่น ในส่วนวิชาชีพ วิชาการศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มวินัยข้าราชการครู หรือเนื้อหา
	กลุ่มเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ ข้อสอบแก่นหลักเหล่านั้นมีการเฉลยแล้ว โดยกรรมการที่ออกสอบ
	ชี้แจงให้เข้าใจกระบวนการจัดทำข้อสอบหรือการสอบครูไล่ลำดับมาดังต่อไปนี้
	ก่อนปี 2546  การสอบข้าราชการครูจะไม่ชัดเจน เพราะตอนนั้นยังไม่มีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  โดยในช่วงราวปี 2540 กว่าๆเป็น
	ยุคที่ในวงการเรียกกันว่า 16 องค์ชาย คือ มีส่วนราชการระดับกรม ถึง 16 ส่วน  กรมนั่น กรมนี่
	สำนักงานโน่น นี่ นั่น เยอะมาก บริหารงานซ้ำซ้อน ก็มี อะไรก็มี เขาจึงพยายามปรับแก้ทางใหม่
	ปี 2545 เป็นช่วงที่ผู้เขียนได้ร่วมทำงานวิจัยกับเป็นผู้ช่วยงานวิจัยของอาจารย์คุรุศาสตร์
	ในปี 2546  มีการตรากฎหมายใหม่ เป็นพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 นี่แหล่ะ ที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ยุบ 16 องค์ชายดังกล่าวนั้นเหลือ 5 ส่วนบริหาร
	แล้วเปลี่ยนแปลงใหม่ ก.ค. เป็น  ก.ค.ศ.  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพิ่มคำว่า “ศ. คือและบุคลากรทางการศึกษา” เข้ามาด้วยจากที่เป็น ก.ค.  (ค. คือ ข้าราชการครู)
	โดยปี 2546 นี่ก็มีการตราพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
	มาด้วย ซึ่งก็เป็นตัวจักรสำคัญที่มีผลต่อเนื้อหาในข้อสอบเช่นกัน กลุ่มนี้ ก็คือ กลุ่มคุรุสภานั่นเอง
	โดยช่วงปี 2545 – 2547 ช่วงนั้น ก็มีการสอบครูบ้าง แต่ว่า ยังไม่เรียกว่า “ครูผู้ช่วย”
	เพราะคำว่าครูผู้ช่วย มาปรากฏในสารบบของการศึกษาไทยช่วงเดือนธันวาคม 2547
	เนื่องจากธันวาคม 2547 มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
	ศึกษา พ.ศ. 2547 ขึ้น และกฎหมายตัวนี้แหล่ะ ที่เป็นจุดกำเนิดของคำว่า “ครูผู้ช่วย” ครั้งแรก
	เพราะก่อนหน้านี้ เขาเรียกครูบรรจุใหม่ (คนที่สอบได้ใหม่) ว่าอาจารย์ 1 ระดับ 3 ไม่มีครูผู้ช่วย
	- การสอบเดือนพฤษภาคม 2547  สอบเพื่อคัดเอาคนไปเป็น อาจารย์ 1 ระดับ 3
	- ปลายปี คือธันวาคม 2547 ตราพระราชบัญญัติฯ ขึ้นมา ปรากฏคำว่า ครูผู้ช่วย
	- ดังนั้น การสอบเดือนพฤษภาคม 2548 จึงนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ
	วงการศึกษาไทยที่สอบคนเพื่อคัดไปเป็น “ครูผู้ช่วย” นั่นเองและมีการสอบมาอีก
	เรื่อยๆ ต่อเนื่องมาในทุกๆปี  จวบจนที่เราเตรียมสอบกันในยุคปัจจุบันนี้นั่นเอง
	การสอบในช่วงก่อนปี 2550  ยุคนั้น อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา จะจัดสอบกันเอง
	หรือจัดทำข้อสอบเอง กล่าวคือ อยู่ในการจัดการของเขตฯ นั้นๆ จะเอากี่ตำแหน่ง อะไร ยังไงนะ
	ขาดครูวิชาอะไร ตำแหน่งไหน โรงเรียนใด เขตแต่ละเขต ก็จะจัดการกันเอง เปิดสอบกัน ก็ว่าไป
	อาจารย์ของผู้เขียน เป็นผู้ทำข้อสอบให้กับหลายๆ อ.ก.ค.ศ. ในตอนนั้นและผู้เขียนเป็นผู้พิมพ์ให้
	โดยคลังชุดข้อสอบจะเป็นเหมือนเดิมๆ เปลี่ยนแปลงนิดหน่อย พร้อมเฉลยเสร็จสรรพว่า ทำไมจึง
	ตอบข้อนั้น ข้อนี้ ตามระเบียบต่างๆ ซึ่งกรรมการหรือคนที่ได้ออกข้อสอบเขาก็จะขอข้อสอบของ
	แต่ละแห่งไปแบ่งๆกัน จัดสอบ ส่งจากเขตนั้นไปให้เขตนี้ ส่งงานต่อๆกันไป กับชุดคลังข้อสอบที่มี
	ในปี 2553 – 54 ช่วงนี้ มีการเริ่มขายหนังสือสอบและคลังข้อสอบเริ่มปรากฏในหนังสืออ่านสอบ
	บนห้างสรรพสินค้า ข้อสอบเมื่อก่อน ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมาก อย่างไหนก็อย่างนั้น ดัดนิดหน่อย
	ซึ่งข้อสอบในยุคนั้นมีการเฉลยอย่างดีอธิบายแนวทางการเฉลยคำตอบด้วย
	ฐานข้อสอบพวกวินัยข้าราชการ  พวกจรรยาบรรณ  วิชาทฤษฏีการศึกษา
	หรือกลุ่มกฎหมายทางการศึกษา ที่ถูกนำมาออกเป็นประจำ มีการเฉลยไว้
	ต่อมาราวๆช่วงนั้นแหล่ะ ก่อนปี 56 เขาก็เริ่มมีแนวคิดว่า อยากให้ข้อสอบมีมาตรฐาน
	เหมือนกันทั่วประเทศ คล้ายๆ ก.พ. น่าจะดีนะ จึงมีแนวทางว่า จ้างมหาวิทยาลัยออกข้อสอบ
	ดีกว่า ให้เหมือนๆกันหมด ผู้ที่ได้รับการว่าจ้างก็เช่น จุฬาฯ   มศว  ม.ราชภัฏสวนดุสิต เป็นต้น
	ข้อสอบช่วงที่จุฬาฯออกก็ถูกตำหนิพอสมควร ในลักษณะที่ว่ายากเกินและออกไม่ตรงหลักสูตร
	ต่อมา มศว ก็ถูกตำหนิเช่นกัน เรื่องเฉลยผิด พักหลังมาจึงมักใช้บริการของ ม.ราชภัฏสวนดุสิต
	ช่วงปี 2559 – 2560  ก็มีการเปลี่ยนผ่านเป็นระบบ กศจ แทนที่รูปแบบของ อ.ก.ค.ศ.
	การออกข้อสอบเลยให้เป็นสิทธิของ กศจ ต่างๆว่าจะจ้างมหาวิทยาลัยออกหรือออกสอบเองได้
	แล้วแต่ที่เห็นว่าเหมาะสม อย่างปี 2559  ก็มี กศจ ออกเอง 5 แห่ง แต่ข้อสอบก็ยังใช้รูปแบบที่
	ใช้ต่อเนื่องกันมา (ซึ่งมีการเฉลยแล้วในยุคหลายปีก่อน)  สลับกับข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน
	อย่างไรก็ตามคลังข้อสอบหลักและวิธีการเฉลยก็ยังเป็นชุดเดิมๆลักษณะนั้น
	เช่น ถามเรื่องเกี่ยวกับวินัย การประพฤติชั่วต่างๆ หรือถามเรื่องเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
	หรือเรื่องกฎหมายการศึกษา กฎหมายตัวใดๆ ก็เป็นข้อสอบชุดเดิม เพิ่มเติมนิดหน่อย
	ปี 58 ดร.กมล  รอดคล้าย  (ซึ่งเป็นเลขาธิการ กพฐ)  ในตอนนั้น มีแนวคิดว่าควรจะ
	ให้มีการเฉลยข้อสอบด้วย ให้คนสอบได้หายสงสัย  แต่ปรากฏว่า “เกิดงานเข้าเต็มๆ” เพราะ
	เมื่อมีการเฉลยออกมาแล้ว คนหลายภาคส่วน คิดว่าเฉลยผิด มีการด่า มีการประท้วงวุ่นวาย
	เพราะหลายคนตีความเอง คิดเอง แล้วไปหาว่าเขาเฉลยผิด ยิ่งเริ่มมีเพจต่างๆมา ยิ่งแย่เลยสิ
	วุ่นวาย จะฟ้องศาลปกครองเอย ฟ้องอะไรเอยว่าเฉลยผิดยี่สิบกว่าข้อ (ปรักปรำเขา)  แต่พอ
	ตรวจสอบกันจริงๆ ฝ่ายออกสอบยอมรับว่าเฉลยผิดแค่ 6 ข้อ (ยกคะแนนให้) ไม่ได้ผิดเยอะ
	อะไรขนาดนั้น เฉลยผิดตั้งยี่สิบกว่าข้อ ไม่ใช่เลย แต่เป็นเพราะคนที่เห็นข้อสอบคิดเอง เฉลย
	หรือตีความเอาเอง แล้วไปหาว่าเขาเฉลยผิด โดยที่ตัวเองก็ไม่ได้มีความรู้ลึกอะไรมากนักเลย
	นั่นแหล่ะ ปัญหามาก (แทนที่บอกเฉลยแล้วจะดี คนจะได้เห็น โปร่งใส คนสอบพอใจตามนี้)
	แต่กลับตรงข้าม พอเฉลย ปัญญาเยอะกว่าอีก  (ข้อเสียมากกว่าข้อดี)  เพราะบางคนหลับหู
	หลับตาด่าอย่างเดียว เห็นเฉลยแล้วด่าๆๆ โดยไม่ดูเนื้อหาหรือความถูกต้องทางวิชาการเลย
	ดังนั้น ยุคหลังมาจึงไม่ให้มีการเฉลยข้อสอบข้าราชการอีก เพื่อยับยั้งความวุ่นวายต่างๆ
	แต่แท้ที่จริงแล้ว คลังข้อสอบเก่าๆ และกลุ่มสำนักติวรุ่นแรกๆ มีฐานข้อมูลการเฉลยข้อสอบอยู่
	ตัวอย่างคลังข้อสอบข้าราชการที่เป็นข้อสอบเดิมๆ (เพิ่มเติมนิดๆหน่อยๆ)
	ซึ่งมีการเฉลยแล้ว และนำข้อสอบลักษณะนี้ มาออกสอบทุกปี เพราะได้ผล
	ในการหลอกผู้เข้าสอบ ให้ตกหลุมกับดักข้อสอบเกี่ยวกับวินัยข้าราชการครู
	ข้อใดต่อไปนี้เป็นการประพฤติชั่วของข้าราชการครู
	ก. บังคับข่มขืนกระทำชำเราศิษย์    ข.  ลักทรัพย์ในยามวิกาล
	ค.  คัดลอกผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง  ง.  เป็นการประพฤติชั่วทุกข้อ
	ข้อสอบตัวนี้ เป็นข้อสอบขาประจำทุกปี แต่อาจเปลี่ยนคำนิดๆหน่อยๆ แล้วแต่ปีนั้นๆ เช่น
	ข้าราชการครูคนใดต่อไปนี้มีพฤติการณ์ถือเป็นการประพฤติชั่ว
	ก. นายวีระทุจริตเงินโครงการโรงเรียน   ข.   นายดำเมาสุราครองสติไม่ได้
	ค.  นายพงษ์ธรเล่นหวยใต้ดิน    ง.    ประพฤติชั่วทุกข้อที่กล่าวมา
	สังเกตข้อสอบนี้  เป็นการจงใจถามความเข้าใจในมาตรา ของการประพฤติชั่วในราชการ
	ซึ่งราชการทุกสังกัดจะมีแนวทางเดียวกัน มาจาก ก.พ. ส่วนของครู ก็จะเป็น ก.ค.ศ. และ
	ของ กทม ก็จะเป็นทีม ก.ก. ที่ควบคุมวินัยหรือการดำเนินการทางวินัยสังกัดนั้นอยู่นั่นเอง
	วิธีวิเคราะห์ข้อสอบ  เขาจะเอา ง เป็นตัวล่อที่ทำให้คนไม่รู้กฎหมายข้อนี้ อยากเลือกตอบ ง
	แต่จริงๆแล้วให้มองว่าจะมีตัวเลือกอีก 3 ตัว  ซึ่งมีสองตัวเป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ส่วนอีกตัวหนึ่ง จะเป็น “การประพฤติชั่ว” ของข้าราชการครู ตามคำถามนั้น  (ตอบ ข้อ ข)
	ก. บังคับข่มขืนกระทำชำเราศิษย์    ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ข.  ลักทรัพย์ในยามวิกาล      ประพฤติชั่ว
	ค.  คัดลอกผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ก.  นายวีระทุจริตเงินโครงการโรงเรียน  ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ข.  นายดำเมาสุราครองสติไม่ได้       ประพฤติชั่ว
	ค.  นายพงษ์ธรเล่นหวยใต้ดิน   ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ฟรี แนวข้อสอบที่น่าสนใจ พร้อมเฉลย
	1.  ข้อใดเป็นการเรียนรู้
	ก.  ชักมือหนีจากวัตถุร้อนๆ  ข.  พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงจากการดื่มเหล้า
	ค.  ชนะวิ่งแข่งโดยใช้สารกระตุ้น ง.   เด็กอนุบาลอาบน้ำแปรงฟันได้เอง
	เฉลย  ง  เกิดการเรียนรู้จากการได้ฝึกทำมา หรือได้สังเกตจากพ่อแม่และก็ปฏิบัติได้
	2. ข้อใดหมายถึงการลงโทษทางบวก
	ก.  ไม่ให้ไปซื้อขนมในตอนพักเที่ยงเพราะช่วงเช้าที่เรียนคุยกัน ไม่ตั้งใจเรียน
	ข.  ดุด่าว่ากล่าวเมื่อนักเรียนทำผิด จนนักเรียนกลัวและไม่กล้าทำผิดแบบนั้นอีก
	ค.  ให้เพื่อนที่ชอบคุยมากๆย้ายโต๊ะไปนั่งอีกกลุ่มหนึ่งจะได้รู้สำนึก ไม่คุยกันอีกแล้ว
	ง.  ไม่มีข้อใดเป็นการลงโทษทางบวกเลย
	เฉลย  ข   การลงโทษทางบวก คือ การใส่ความไม่พึงพอใจให้ผู้เรียน เพื่อลดพฤติกรรม
	เพิ่มอะไรเข้าไปที่เขาไม่พอใจ  คือ การลงโทษทางบวก เช่น  ตี  ดุด่า  ตำหนิ
	(คือใส่สิ่งไม่พอใจให้เขาเข้าไป)  บวกโทษเข้าไปนั่นเอง เขาก็จะลดพฤติกรรม
	3. การสอนลักษณะใดที่มีโอกาสพัฒนาทักษะผู้เรียนได้มากที่สุด
	ก. ครูนำเสนอทฤษฏีเรื่องที่สอนจากอาจารย์ที่เก่งมากๆให้นักเรียนได้ฟัง ได้เห็น
	ข. ครูอธิบายได้ดีมาก มีทักษะการอธิบายเข้าใจง่าย นักเรียนเรียนรู้ได้สนุกสนาน
	ค. ครูให้นักเรียนทดลองทำแปลงดอกไม้แบบผสมผสานในสวนเล็กๆหลังโรงเรียน
	ง. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเยอะๆ แล้วสั่งการบ้านให้ทำทบทวนซ้ำๆหลายข้อ
	เฉลย  ค  การสอนในลักษณะของการลงมือปฏิบัติ เป็นประสบการณ์ตรงของผู้เรียน
	4.   ทักษะและความสามารถของนักเรียนจะเกิดขึ้นได้จากสิ่งใดเป็นสำคัญที่สุด
	ก.   ทฤษฎีที่ใช้สอนถูกต้องตามหลัก  ข.  การฝึกฝนและกระทำซ้ำๆ
	ค.   ครูที่สอนมีความรู้และถ่ายทอดดีมาก ง.  ความตั้งใจเรียนรู้ของนักเรียน
	เฉลย  ข   ตรงตามทฤษฎีกรวยประสบการณ์ของเอดการ์เดล และการสอบแบบ
	active learning  คือให้ผู้เรียนมีโอกาสลงมือปฏิบัติเอง
	5.  การสอนแบบประสบการณ์รอง (ประสบการณ์จำลอง) สอดคล้องกับข้อใด
	ก.  ให้นักเรียนลองเอามือไปแตะๆที่น้ำแข็งซึ่งมีอุณหภูมิเย็นจัดเพื่อเรียนรู้
	ข.  ให้นักเรียนทำโครงงานเพื่อทดลองเกี่ยวกับเรื่องของแรงดันน้ำตามระดับความลึก
	ค.  นำเสนอเรื่องราวของการติดยาเสพติดของบุคคลหนึ่งเพื่อสอนเรื่องโทษของยาเสพติด
	ง.   ให้นักเรียนลองสมมติประสบการณ์เดินทางไปต่างประเทศแล้วเล่าให้เพื่อนในห้องฟัง
	เฉลย ค.  ประสบการณ์ตรงคือการได้ทำเอง ได้เรียนรู้เองว่าเป็นอย่างไร มีประสบการณ์
	ประสบการณ์รองหรือประสบการจำลองคือไม่ได้เรียนรู้เองโดยตรงหรือว่าถ้า
	เรียนรู้เองอาจไม่ดีไม่ควรจึงใช้ประสบการณ์ของคนอื่นมาเป็นประสบการณ์เรา
	อ๋อ ถ้าทำแบบนี้แล้วจะเป็นแบบนี้นักเรียนจะเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ที่
	ติดยาเป็นอย่างไร มีโทษอย่างไร โดยไม่ต้องเอาตัวเองไปทำประสบการณ์ตรง
	6. ตามหลักจิตวิทยาการศึกษา จะศึกษาเรื่องใดเป็นสำคัญ
	ก.  วิธีคิดหรือความรู้สึกนึกคิดของนักเรียน ข.  พฤติกรรมของผู้เรียน
	ค.   จิตใจและอารมณ์ของนักเรียนและครู ง.   ศักยภาพสมองเกี่ยวกับการเรียนรู้
	7.  นักจิตวิทยาคนใดที่นำเสนอทฤษฏีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค
	ก.  อีวาน  พาล์ฟลอฟ    ข.  สกินเนอร์
	ค.   ซิกมัน  ฟรอยด์    ง.  เอ็ดการ์  เดล
	8.  วิธีสอนแบบใดที่ได้รับการยอมรับว่าได้พัฒนาทักษะครอบคลุมทุกด้านมากที่สุด
	ก.  การทดลอง    ข.   การให้ทำโครงงาน
	ค.   การให้แสดงนิทรรศการ   ง.   การให้นำเสนอผลงานหน้าชั้น
	9.  ผู้สอนควรคำนึงถึงสิ่งใดมากที่สุดในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน
	ก.  เพศของผู้เรียน    ข.   ความรู้พื้นฐานของนักเรียน
	ค.   ความแตกต่างระหว่างบุคคล  ง.   งบประมาณและเวลาในการสอน
	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
	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
	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    15.  ข      16.  ค     17.   ง     18.  ง      19.  ค     20.  ข
	เตรียมสอบครูผู้ช่วย ข้อมูลดี ความรู้ดี เพื่อทุกท่าน
	ขอสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน นี่เป็นเนื้อหาเริ่มต้นพื้นฐานของการเตรียมตัวสอบข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยสถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทยได้ทำงานด้านการเตรียมสอบข้าราชการมานานหลายปี ตั้งแต่ยุคก่อนการสอบครูผู้ช่วยครั้งแรก ต่อเนื่องเรื่อยมาและวิจัยพัฒ...
	สถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทยได้จดทะเบียนพาณิชย์อย่างถูกต้อง
	ในชื่อ “ส่งเสริมธุรกิจการศึกษา” เป็นหน่วยงานที่พัฒนาผลงานธุรกิจการศึกษา
	พัฒนาความรู้ จำหน่ายสื่อการสอนต่างๆ จัดอบรม และจำหน่ายหนังสือ ตำรา
	สถาบันของเราก่อตั้งมาในรูปแบบทะเบียนพาณิชย์เชิงธุรกิจการศึกษา ไม่ใช่มูลนิธิการกุศล
	บางกลุ่มงานที่สามารถเผยแพร่ให้ได้แบบฟรีๆอย่างเช่นที่คุณอาจได้เห็นคลิปติวฟรี ไฟล์ฟรี
	หรือของสำคัญบางส่วน ฟรีๆ จากเราที่พอจะจับต้องดาวน์โหลดกันได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย
	นั่นก็มีส่วนหนึ่งและทางเราก็หวังว่าส่วนของฟรีนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์กับผู้อ่านได้บ้าง
	ตามสมควรต่อไปเชิงวิชาการความรู้หรือการเตรียมตัวสอบ ไฟล์ที่อ่านอยู่นี้ก็แจกให้ ฟรีๆ
	ผลงานการวิจัยและพัฒนาด้านการสอบของเราเป็นที่ประจักษ์เด่นชัด
	ในแวดวงกลุ่มผู้เตรียมสอบจำนวนหนึ่ง ซึ่งเที่ยบแล้วยังไม่ใช่กลุ่มใหญ่
	หากเปรียบกับอัตราส่วนผู้สอบข้าราชการครูทั้งประเทศกล่าวคือผู้สอบ
	ปีละประมาณสองถึงสามแสนคนทั่วประเทศ จะมีคนรู้จักเราเพียงกลุ่ม
	จำนวนหนึ่ง ไม่ถึง 10 %  หรือหมื่นกว่าคน ในการเห็นเพจและข้อมูล
	หรือที่มีโอกาสรู้จักกับผลงานของทีมวิชาการเรานั่นเอง ด้วยเหตุผลคือ
	ข้อหลัก  เราไม่เน้นการตลาด (หากเปรียบเทียบกับค่ายติวสอบข้าราชการทั่วไป ผู้อ่านจะสังเกตเห็นได้ว่าแฟนเพจหลายหมื่นหรือหลักแสนคน เพราะวิธีการที่สำนักติว ค่ายติวต่างๆ
	ทำกันคือการพยายามสร้างการตลาดหรือสร้างจุดดึงดูด เช่น ข้อสอบหรือไฟล์ต่างๆแล้วให้
	คนแชร์ๆกันเยอะๆๆๆ เพื่อเรียกแขกเข้ามาเพจตน ทำให้เกิดกระแสกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นตามควร
	ในขณะที่ทีมวิชาการของเรา ไม่เน้นวิธีการลักษณะนั้น คนที่รู้จักเราจึงมักมาจากการค่อยๆ
	บอกต่อกันเช่น เพจนี้สิดี หนังสือดี ติวดี จะบอกต่อกันไปเรื่อยๆ ไม่เกิดจากกระแสโปรโมท
	คุณรู้หรือไม่ว่า เพจต่างๆที่มีคนเข้าชมหรือติดตามกันเยอะๆเป็นแสนหรือหลายหมื่นคน
	จะมีการใช้เงินในการจ่ายสำหรับเฟสบุ๊คเพื่อให้ช่วยโปรโมทเพจ จึงทำให้คนมากมายมาเห็นเพจ
	และเพิ่มยอดการติดตามเพจหรือเข้ากลุ่มมากมายอย่างรวดเร็ว ขยายตัวแฟนเพจหลายหมื่นคน
	เหมือนมีกิจกรรมของเพจตลอด บ้างก็อาศัยการไลฟ์สด การแชร์ต่างๆ บอกแชร์ๆๆให้มากที่สุด แต่ของเราทำแตกต่าง คือ ไม่ได้ต้องการคนมาติดตามมากมาย แต่อยากให้มีคนดีๆที่ตั้งใจจริงๆ
	มาพบเจอ มารู้จัก และติดตาม ซื้อผลงาน หรือติวกัน หรือรับไฟล์ฟรีๆกันไปตามสมควรเท่านั้น
	และนั่นเป็นเหตุผลชี้แจงถึงประเด็นแรก กรณีทำไมของดีมากขนาดนี้
	จนได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดในประเทศไทย (ของจริง) ถึงมีแฟนเพจ
	ติดตามกันไม่มากมาย หากเปรียบเทียบกับเพจอื่นๆในตลาดเดียวกัน
	ผู้ที่มีโอกาสเข้ามาอ่านไฟล์นี้ได้ หรือเข้ามาเห็นผลงานของเราได้ น่าจะเป็นคนต่อไปนี้ คือ
	หนึ่ง มาจากการบอกต่อ แนะนำ (อันนี้หลักเลย สิ่งดีมักถูกสะกิดบอกต่อเพื่อน ญาติมิตร)
	สอง มาจากเจ้าหน้าที่ของเราไปสะกิดบอกแนะนำให้มารู้จักกับเพจหรือกลุ่มนี้ว่ามีสิ่งดีให้
	สาม จับพลัดจับผลู มาเจอเองโดยบังเอิญ แล้วก็มาส่อง มาดู จึงเห็นข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้
	เมื่อพบกันแล้ว คงถือว่าโชคดี เพราะเดี๋ยวอ่านไปติดตามไปเรื่อยๆจะรู้เลยว่า
	ทำไม ฉันโชคดีแบบนี้ มีคนอีกเป็นแสนๆ ที่เตรียมสอบแต่ไม่มีโอกาสรู้จักกลุ่มนี้สิ
	มีแต่ฉันกับเพื่อนอีกแค่ราวๆไม่กี่พันคนเท่านั้น โชคดีจังเลย ลองติดตามดูๆไปจะรู้
	อ่านเพียงไฟล์เบื้องต้นนี้ก็คงสัมผัสถึงความรู้สึกโชคดีบ้างแล้ว จึงแนะนำคร่าวๆว่า
	“ผลงานของเราเป็นผลงานดีเด่นระดับชาติ” ในแวดวงการนี้ ของจริง แต่ไม่เน้น
	เชิงการตลาด และผลงานเราเป็นสิ่งที่ถูกคัดลอกโดยสำนักติวหรือค่ายติวสอบอื่นๆ
	นำไปใช้อ้างอิง นำไปใช้ในการทำธุรกิจของพวกเขามากมาย โดยที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่
	ไม่รู้ว่าผลงานดีๆ หรือชุดข้อสอบดีๆเหล่านั้น ที่เห็น แชร์ๆกัน เราเป็นผู้สร้างสรรค์
	โดยมีค่ายติวหรือสำนักติวหลายแห่งใช้วิธีการคัดลอกไป ก๊อบปี้ไปเป็นส่วนงานตน
	ผู้อ่านไม่รู้หรอกว่าครูบางคนใช้หนังสือของเราเป็นงานต้นแบบทำหนังสือของเขาขาย
	จนมีชื่อเสียงโด่งดังเพราะหนังสือฐานงานเรามีข้อสอบตรงและเนื้อหาประเด็นเยี่ยม
	ผู้อ่านอาจไม่รู้ หรือเคยเจอเพจติวใดๆอื่นก่อนมาเจอเพจนี้ บางทีหลงชื่นชมเพจใดๆ ที่เห็นการตอบรับว่า “หนังสือดีจัง” “ข้อสอบตรงมากๆ” “สรุปดี” “เนื้อหาชื่นชอบ” อะไรทำนองนี้บ้าง
	บางทีคุณอาจแทบไม่อยากเชื่อว่านั่นคือผลงานที่พวกเขาได้ก๊อบปี้ของเราไปใช้นั่นเอง ลองคิดๆ
	ดูเล่นๆ แล้วเทียบดูเนื้อหาหรือแนวหนังสือ ดูผลงาน เพียงแต่คุณรู้จักพวกเขาก่อนที่มาจะอ่านหรือได้มารู้จักเรานั่นเอง เพราะเราไม่เน้นการตลาดแค่ค่อยๆแนะนำคนต่างๆให้รู้จักผลงานกัน
	และนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไม ผู้คนจำนวนหนึ่งที่มีโอกาสอ่านผลงานของเรา
	หรือมีโอกาสติวมาแล้วหลายค่าย อ่านหนังสือมาก็มากมาย เมื่อมาพบกับ
	งานของเรา ทำไมพวกเขาเหล่านั้น จึงกล่าวกันในเชิงที่ว่า “ดีที่สุด”อยู่ที่นี่
	อย่างไรก็ดี เมื่อคุณมีโอกาสมารู้จักเราแล้ว เหมือนหลายๆท่านที่เคยแวะเวียนมารู้จักกันและได้ใช้งานของเรา ได้ติวกับเรา ได้ซื้อตำราต่างๆเราไปจนประสบความสำเร็จมากมาย
	หลายคนต่อเนื่องปีต่อปี  คุณคงจะเป็นหนึ่งในนั้นที่ได้แวะเวียนมาพบปะ ขอเชิญทุกท่าน
	มาพัฒนาความรู้ และเตรียมตัวสอบกันอย่างดี (แบบของจริง) กันเลยได้ที่กลุ่มนี้นะครับ
	คำแนะนำและทักทายกันโดยผู้บริหารสถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทย
	ไฟล์แนวข้อสอบแจกฟรี ข้อสอบจริงที่เคยออกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
	อุ่นเครื่องกันสัก 15 ข้อก่อน
	ผู้เตรียมสอบข้าราชการพึงรู้ไว้เกี่ยวกับลักษณะข้อสอบข้าราชการ
	การสอบครูผู้ช่วย ถือเป็นการสอบข้าราชการ โดยแต่ละสังกัดก็จะมีการสอบเพื่อคัดคนไปเป็นครูสอนในโรงเรียน เช่น สังกัด สพฐ  สังกัด กทม  หรือ สังกัด อปท (ท้องถิ่นต่างๆ) โรงเรียน
	เทศบาลและสิ่งที่ผู้อ่านต้องรู้คือคลังข้อสอบที่นำมาใช้สอบนั้น จริงๆแล้ว เป็นคลังเก่าที่หมุนเวียน
	นำมาออกสอบ เช่น ในส่วนวิชาชีพ วิชาการศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มวินัยข้าราชการครู หรือเนื้อหา
	กลุ่มเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ ข้อสอบแก่นหลักเหล่านั้นมีการเฉลยแล้ว โดยกรรมการที่ออกสอบ
	ชี้แจงให้เข้าใจกระบวนการจัดทำข้อสอบหรือการสอบครูไล่ลำดับมาดังต่อไปนี้
	ก่อนปี 2546  การสอบข้าราชการครูจะไม่ชัดเจน เพราะตอนนั้นยังไม่มีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  โดยในช่วงราวปี 2540 กว่าๆเป็น
	ยุคที่ในวงการเรียกกันว่า 16 องค์ชาย คือ มีส่วนราชการระดับกรม ถึง 16 ส่วน  กรมนั่น กรมนี่
	สำนักงานโน่น นี่ นั่น เยอะมาก บริหารงานซ้ำซ้อน ก็มี อะไรก็มี เขาจึงพยายามปรับแก้ทางใหม่
	ปี 2545 เป็นช่วงที่ผู้เขียนได้ร่วมทำงานวิจัยกับเป็นผู้ช่วยงานวิจัยของอาจารย์คุรุศาสตร์
	ในปี 2546  มีการตรากฎหมายใหม่ เป็นพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 นี่แหล่ะ ที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ยุบ 16 องค์ชายดังกล่าวนั้นเหลือ 5 ส่วนบริหาร
	แล้วเปลี่ยนแปลงใหม่ ก.ค. เป็น  ก.ค.ศ.  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพิ่มคำว่า “ศ. คือและบุคลากรทางการศึกษา” เข้ามาด้วยจากที่เป็น ก.ค.  (ค. คือ ข้าราชการครู)
	โดยปี 2546 นี่ก็มีการตราพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
	มาด้วย ซึ่งก็เป็นตัวจักรสำคัญที่มีผลต่อเนื้อหาในข้อสอบเช่นกัน กลุ่มนี้ ก็คือ กลุ่มคุรุสภานั่นเอง
	โดยช่วงปี 2545 – 2547 ช่วงนั้น ก็มีการสอบครูบ้าง แต่ว่า ยังไม่เรียกว่า “ครูผู้ช่วย”
	เพราะคำว่าครูผู้ช่วย มาปรากฏในสารบบของการศึกษาไทยช่วงเดือนธันวาคม 2547
	เนื่องจากธันวาคม 2547 มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
	ศึกษา พ.ศ. 2547 ขึ้น และกฎหมายตัวนี้แหล่ะ ที่เป็นจุดกำเนิดของคำว่า “ครูผู้ช่วย” ครั้งแรก
	เพราะก่อนหน้านี้ เขาเรียกครูบรรจุใหม่ (คนที่สอบได้ใหม่) ว่าอาจารย์ 1 ระดับ 3 ไม่มีครูผู้ช่วย
	- สอบเดือนพฤษภาคม 2547  สอบเพื่อคัดเอาคนไปเป็น อาจารย์ 1 ระดับ 3
	- ปลายปี คือธันวาคม 2547 ตราพระราชบัญญัติฯ ขึ้นมา ปรากฏคำว่า ครูผู้ช่วย
	- ดังนั้น การสอบเดือนพฤษภาคม 2548 จึงนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ
	วงการศึกษาไทยที่สอบคนเพื่อคัดไปเป็น “ครูผู้ช่วย” นั่นเองและมีการสอบมาอีก
	เรื่อยๆ ต่อเนื่องมาในทุกๆปี  จวบจนที่เราเตรียมสอบกันในยุคปัจจุบันนี้นั่นเอง
	การสอบในช่วงก่อนปี 2550  ยุคนั้น อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา จะจัดสอบกันเอง
	หรือจัดทำข้อสอบเอง กล่าวคือ อยู่ในการจัดการของเขตฯ นั้นๆ จะเอากี่ตำแหน่ง อะไร ยังไงนะ
	ขาดครูวิชาอะไร ตำแหน่งไหน โรงเรียนใด เขตแต่ละเขต ก็จะจัดการกันเอง เปิดสอบกัน ก็ว่าไป
	อาจารย์ของผู้เขียน เป็นผู้ทำข้อสอบให้กับหลายๆ อ.ก.ค.ศ. ในตอนนั้นและผู้เขียนเป็นผู้พิมพ์ให้
	โดยคลังชุดข้อสอบจะเป็นเหมือนเดิมๆ เปลี่ยนแปลงนิดหน่อย พร้อมเฉลยเรียบร้อยว่า ทำไมจึง
	ตอบข้อนั้น ข้อนี้ ตามระเบียบต่างๆ ซึ่งกรรมการหรือคนที่ได้ออกข้อสอบเขาก็จะขอข้อสอบของ
	แต่ละแห่งไปแบ่งๆกัน จัดสอบ ส่งจากเขตนั้นไปให้เขตนี้ ส่งงานต่อๆกันไป กับชุดคลังข้อสอบที่มี
	ในปี 2553 – 54 ช่วงนี้ มีการเริ่มขายหนังสือสอบและคลังข้อสอบเริ่มปรากฏในหนังสืออ่านสอบ
	บนห้างสรรพสินค้า ข้อสอบเมื่อก่อน ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมาก อย่างไหนก็อย่างนั้น ดัดนิดหน่อย
	ซึ่งข้อสอบในยุคนั้นมีการเฉลยอย่างดีอธิบายแนวทางการเฉลยคำตอบด้วย
	ฐานข้อสอบพวกวินัยข้าราชการ  พวกจรรยาบรรณ  วิชาทฤษฏีการศึกษา
	หรือกลุ่มกฎหมายทางการศึกษา ที่ถูกนำมาออกเป็นประจำ มีการเฉลยไว้
	ต่อมาราวๆช่วงนั้นแหล่ะ ก่อนปี 56 เขาก็เริ่มมีแนวคิดว่า อยากให้ข้อสอบมีมาตรฐาน
	เหมือนกันทั่วประเทศ คล้ายๆ ก.พ. น่าจะดีนะ จึงมีแนวทางว่า จ้างมหาวิทยาลัยออกข้อสอบ
	ดีกว่า ให้เหมือนๆกันหมด ผู้ที่ได้รับการว่าจ้างก็เช่น จุฬาฯ   มศว  ม.ราชภัฏสวนดุสิต เป็นต้น
	ข้อสอบช่วงที่จุฬาฯออกก็ถูกตำหนิพอสมควร ในลักษณะที่ว่ายากเกินและออกไม่ตรงหลักสูตร
	ต่อมา มศว ก็ถูกตำหนิเช่นกัน เรื่องเฉลยผิด พักหลังมาจึงมักใช้บริการของ ม.ราชภัฏสวนดุสิต
	ช่วงปี 2559 – 2560  ก็มีการเปลี่ยนผ่านเป็นระบบ กศจ แทนที่รูปแบบของ อ.ก.ค.ศ.
	การออกข้อสอบเลยให้เป็นสิทธิของ กศจ ต่างๆว่าจะจ้างมหาวิทยาลัยออกหรือออกสอบเองได้
	แล้วแต่ที่เห็นว่าเหมาะสม อย่างปี 2559  ก็มี กศจ ออกเอง 5 แห่ง แต่ข้อสอบก็ยังใช้รูปแบบที่
	ใช้ต่อเนื่องกันมา (ซึ่งมีการเฉลยแล้วในยุคหลายปีก่อน)  สลับกับข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน
	อย่างไรก็ตามคลังข้อสอบหลักและวิธีการเฉลยก็ยังเป็นชุดเดิมๆลักษณะนั้น
	เช่น ถามเรื่องเกี่ยวกับวินัย การประพฤติชั่วต่างๆ หรือถามเรื่องเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
	หรือเรื่องกฎหมายการศึกษา กฎหมายตัวใดๆ ก็เป็นข้อสอบเดิมๆ เพิ่มเติมนิดหน่อยที่
	ได้เฉลยแล้ว ผู้เขียนได้อยู่ในแวดวงการติวเตรียมสอบในยุคนั้นต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันจึง
	เห็นวิธีการเฉลยและกลไกของข้อสอบต่างๆมาและเห็นความผิดเพี้ยนเกิดขึ้นเป็นระยะ
	ปี 58 ดร.กมล  รอดคล้าย  (ซึ่งเป็นเลขาธิการ กพฐ)  ในตอนนั้น มีแนวคิดว่าควรจะ
	ให้มีการเฉลยข้อสอบด้วย ให้คนสอบได้หายสงสัย --- แต่ปรากฏว่า “งานเข้าเต็มๆ” เพราะ
	เมื่อมีการเฉลยออกมาแล้ว คนหลายภาคส่วน คิดว่าเฉลยผิด มีการด่า มีการประท้วงวุ่นวาย
	เพราะหลายคนตีความเอง คิดเอง แล้วไปหาว่าเขาเฉลยผิด ยิ่งเริ่มมีเพจต่างๆมา ยิ่งแย่เลยสิ
	วุ่นวาย จะฟ้องศาลปกครองเอย ฟ้องอะไรเอยว่าเฉลยผิดยี่สิบกว่าข้อ (ปรักปรำเขา)  แต่พอ
	ตรวจสอบกันจริงๆ ฝ่ายออกสอบยอมรับว่าเฉลยผิดแค่ 6 ข้อ (ยกคะแนนให้) ไม่ได้ผิดเยอะ
	อะไรขนาดนั้น เฉลยผิดตั้งยี่สิบกว่าข้อ ไม่ใช่เลย แต่เป็นเพราะคนที่เห็นข้อสอบคิดเอง เฉลย
	หรือตีความเอาเอง แล้วไปหาว่าเขาเฉลยผิด โดยที่ตัวเองก็ไม่ได้มีความรู้ลึกอะไรมากนักเลย
	นั่นแหล่ะ ปัญหามาก (แทนที่บอกเฉลยแล้วจะดี คนจะได้เห็น โปร่งใส คนสอบพอใจตามนี้)
	แต่กลับตรงข้าม พอเฉลย ปัญญาเยอะกว่าอีก (ข้อเสียมากกว่าข้อดี)  เพราะบางคนหลับหู
	หลับตาด่าอย่างเดียว เห็นเฉลยแล้วด่าๆๆ โดยไม่ดูเนื้อหาหรือความถูกต้องทางวิชาการเลย
	ดังนั้น ยุคหลังมาจึงไม่ให้มีการเฉลยข้อสอบข้าราชการอีก เพื่อยับยั้งความวุ่นวายต่างๆ
	แต่แท้ที่จริงแล้ว คลังข้อสอบเก่าๆ และกลุ่มสำนักติวรุ่นแรกๆ มีฐานข้อมูลการเฉลยข้อสอบอยู่
	จนมีกลุ่มติวเตอร์สมัครเล่นเกิดใหม่ในยุคช่วงปี 2555 – 2556  มากขึ้นๆทำกลุ่มเอง ทำเพจมา
	และมีการเฉลยผิด อธิบายผิดมากมาย ในหลายๆข้อแพร่กระจาย ลอกๆต่อกันไปแพร่สู่โชเชี่ยล
	โดยปกติแล้ว กลุ่มติวเตอร์สมัครเล่น จะอาศัยกลุ่มของจริง คือไปก๊อบข้อมูลหรือเอาไฟล์ข้อสอบ
	เอาอะไรมา และทำหนังสือตัวเอง หรือไปแชร์บนเพจตนเอง เรียกแขก เรียกกระแสเพจนั่นเอง
	หนังสือของเรานี่เอง ที่ถูกคัดลอก ก๊อบปี้เนื้อหาไปใช้มากที่สุด
	โดยเฉพาะกลุ่มครูพยายามเปิดติว เพิ่งสอบครูได้แล้วทำเพจติว
	เพราะเป็นหนังสือขายดีที่สุดในประเทศไทยและยังเป็นหนังสือ
	ข้อมูลตรงจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ระดับปริญญาเอกทางด้านนี้เลย
	ชุดข้อสอบกับชุดเนื้อหาต่างๆของเราจึงถูกคัดลอกไปต่างๆนาๆ
	ในปี 2560 – 2561  เราจึงมีนโยบายให้ทีมงานไปสะกิดบอก แนะนำ หลายคนที่จะเตรียมสอบ
	ให้มาพบกับผลงานของเรา (ของจริง) ให้มาติวด้วยกันในกลุ่ม รับรู้ข้อมูลเชิงลึกแบบดีๆ ข้อมูลดี
	ถูกต้องกับหลักวิชาการ ตรวจสอบการเฉลยและข้อมูลจากทีมวิชาการระดับองค์ความรู้ของจริง
	โดยหวังว่าผลงานที่ทำมาจะช่วยอำนวยประโยชน์ให้กับผู้เตรียมสอบทุกท่านได้ตามสมควรต่อไป
	ผู้เขียนอยากให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงข้อมูล และความรู้ที่ได้รับ เพื่อความถูกต้อง
	และประโยชน์ของผู้อ่านเอง --- เพราะผู้อ่านรู้หรือไม่ว่า โดยรวมแล้วในแวดวง
	ของการติวสอบยุคนี้ ต่างจากยุคก่อนมากๆ จึงแจ้งแนะนำอย่างจริงใจมาตามนี้
	ในยุคก่อน กลุ่มติวเตอร์จะเป็นอาจารย์ระดับด๊อกเตอร์ หรือผู้เชี่ยวชาญจริงๆ เปิดติวหรือทำหนังสือขาย เพราะคิดว่าเรื่องพวกนี้ ต้องใช้ความรู้ระดับสูง คนธรรมดาไม่กล้าทำเรื่องเหล่านี้
	และไม่รู้จะไปขายหนังสือได้อย่างไร – เพราะจะขายทีต้องนำขึ้นสำนักพิมพ์เท่านั้น ให้หนังสือนั้น
	สามารถตีพิมพ์ ส่งขายตามร้านหนังสือทั่วไป ต้องมีการตรวจสอบลิขสิทธิ์และข้อมูลความรู้จริงๆ
	แต่ในยุคนี้ ด้วยระบบไลน์ ระบบเฟสบุ๊ค ทำให้กลุ่มหลายคนไม่มีความรู้ลึก
	สามารถทำกลุ่ม (ระดับความรู้ไม่แน่นแบบของจริง)  แล้วโพสต์ขายหนังสือ
	โดยทำหนังสือใช้วิธีก๊อบจากตรงนั้น ตรงนี้มาขายกัน เราได้ฟ้องไปหลายคน
	หลายคนก็คือสารภาพมาตามตรงว่า ผมตกงาน ไม่มีงาน จบปริญญาตรีแล้ว
	ก็ใช้วิธีสร้างกลุ่มและทำหนังสือขาย (แต่จริงๆ ไม่ได้ทำหนังสือนะ ทำคล้ายๆ
	รายงานนะเอง ปริ้น เข้าเล่มแบบรายงานส่งอาจารย์)  พอเราเค้นเอาจริงๆก็
	ยอมรับว่าลอกงานเราไป เราทำท่าจะฟ้องเงินหลายล้านก็สารภาพยอมแล้ว
	จะเอาเงินที่เพิ่งขายได้หมื่นกว่าบาทนั้น (จากหนังสือก๊อบ) มายกให้เราหมด
	ยอมรับว่าไม่ได้รู้อะไร แค่ค่อยๆสร้างกลุ่มมา แต่คนในกลุ่มนั้น น้อยคนนักที่
	จะรู้ว่าเขาไม่ใช่คนมีความรู้เชิงลึก ของจริง ก็แค่หาทางสร้างเงินจากกระแส
	ที่พอจะทำได้ โดยวิธีหลักๆคือไปส่องเอาข้อมูล ข้อสอบจากเพจอาจารย์จริง
	ค่ายที่ติวจริง (แบบความรู้จริง) มาทำแชร์ มาทำงานของตน มีหลายกลุ่มนะ
	โดยปัญหาจริงๆ ไม่ได้มีอะไรหรอก เราไม่ได้หวงของขนาดนั้น หรือกลัวเสียผลประโยชน์ แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่า กลุ่มแบบนี้มีเยอะ แล้วบางคนไม่ได้รู้จริง แต่งข้อสอบพร้อมเฉลยแบบผิดๆมา
	เป็นเพียงครู ที่ยังไม่มีวิทยฐานะด้วยซ้ำ มาทำเพจ ลอกข้อสอบของค่ายดังๆ สร้างเพจน่าเชื่อถือได้
	แล้วเพจสมัครเล่นอื่นๆคิดว่าเขาเก่ง (ดูจากเพจ ดูจากการตอบรับ) และดันไปก๊อบข้อสอบหรือก๊อบ
	เอาข้อมูลผิดๆจากเขามา พร้อมเฉลยในบางข้อ มันจึงทำให้ข้อมูลที่ผิดนั้น เฉลยแพร่กระจายกันไป
	ตามกลุ่มต่างๆ โดยคิดว่าข้อนี้เฉลยถูก เพราะมีติวเตอร์หลายคนเฉลยเหมือนกัน แต่เอ๊ะ ทำไมเพจ
	บางเพจก็ไม่เฉลยตามนี้ ตกลงเฉลยอะไรกันแน่ ความจริงคือ สมัครเล่น ก๊อบสมัครเล่นแพร่ไป
	มันจึงเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “ความรู้ผิดๆ” กระจายอยู่ตามโลกโชเชียลหรือกลุ่มเพจติวต่างๆ เพราะว่ากลุ่มหลายๆกลุ่ม เขาก็ก๊อปปี้ ความรู้ผิดๆไป จากเพจนั้น เพจนี้ ผิดๆต่อๆกันไปต่างๆโดย
	คนก๊อบไปวาง ก็ไม่รู้ว่ามันผิด เห็นเขาเฉลยมาแบบนั้น คิดว่าถูก ก็ก๊อบไปใช้งานต่อๆกันไปตามนั้น
	แล้วกลายเป็นว่า ความรู้บางอย่างที่ผิด แพร่มากขึ้นในเพจใหญ่ กลายเป็นความรู้ที่ถูก ไปซะได้แต่
	การเฉลยหรือหลักวิชาการ เขาก็ยังอ้างอิงคำตอบตามหลักอยู่ดี ก็ไม่ได้เฉลยตามติวเตอร์สมัครเล่น
	เพราะคลังข้อสอบพวกนี้ มีอยู่แล้ว มีการอธิบาย และคำเฉลยอย่างถูกหลักการอยู่ในชุดสอบต่างๆ
	ผู้เขียนจะขอยกตัวอย่างให้ดูชัดๆหนึ่งข้อ (จริงๆมีหลายข้อเลย)
	แต่ยกให้ดูชัดเจนเลย ผู้อ่านจะได้เห็นภาพว่า อ๋อ อย่างนี้นี่เอง
	ข้อสอบถามว่า  จรรยาบรรณด้านใดสำคัญที่สุด
	ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง ข.  จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
	ค. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ง.  จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
	คือข้อสอบข้อนี้ ออกสอบมาตั้งแต่ปี 2549 เขาเฉลยแล้ว และในวงการของจริง
	อาจารย์ระดับสูง ในแวดวงคุรุสภา รู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองว่าตอบ ต่อผู้รับบริการ
	แต่มีติวเตอร์ระดับครูคนหนึ่ง มาเฉลยทึกทักเอาเองตอนปี 55 – 56 ราวๆนั้น
	ว่าตอบต่อตนเอง --- โดยให้เหตุผลว่าเริ่มที่ตัวเองก่อน (เฉลยแบบคิดเองมั่ว)
	จากนั้นคำตอบของเฉลยข้อนี้ ก็กระจายออกไปตามเพจต่างๆ  นึกภาพออกไหม
	กรณีที่เป็นกลุ่มติวเตอร์ระดับสมัครเล่นด้วยกันที่สร้างกลุ่มเองสร้างเพจมา (ไม่ใช่ของจริง) เห็นเฉลยแบบนั้น คำตอบนั้นก็คิดว่าเฉลยถูก ก็แชร์กันไป แต่งข้อสอบไป ทำให้จำนวนหนังสือหรือจำนวนกลุ่มที่ตอบว่า ต่อตนเองมีมากขึ้นๆตามลำดับ (เพราะลอกแบบผิดต่อๆกันไป) ค...
	ต่อตนเองเป็นคำตอบที่ถูก ยิ่งคนที่บอกว่าต่อตนเองพากันตอบแบบนั้นมากขึ้น ยิ่งตอบย้ำว่าน่าจะ
	ตอบว่าต่อตนเอง (ซึ่งความจริงมันผิดอย่างชัดเจน)  ผู้อ่านเห็นภาพแล้วใช่ไหม เรื่องข้อมูลในยุคนี้
	กรณีที่เป็นติวเตอร์ของจริง เมื่อเห็นข้อมูลลักษณะนี้ ต้องบอกได้ว่า “ผิด” ไม่ใช่นะ ไม่ลอก
	ไปแชร์ หรือถ้าจะมีการลอกแชร์จริงๆ เรียกแขกเข้าเพจ ก็ต้องลอกแบบที่ถูกต้อง ลอกแบบข้อที่ถูก
	หรือพบข้อที่ผิดต้องเปลี่ยนเฉลย ไม่ใช่ยังเฉลยผิดตามต้นแบบที่ผิดมา ไม่งั้นมันก็แพร่ต่อๆกันไปอีก
	ดูกรณีจริง ในปี 2560 นี่แหล่ะ เห็นๆเลย
	ข้อสอบถามว่า  แผนการศึกษาแห่งชาติสอดคล้องกับข้อใด
	ก.
	ข.  รัฐธรรมนูญ
	ค.  ยุทธ
	ง.  ก
	เพจที่อ้างว่าตนเองเป็นที่ 1 ของวงการติว ก๊อบมาเห็นๆ ดูก็รู้ว่า ก๊อบข้อสอบข้อนี้มาจากอีกเว็บ
	ก๊อบเรียงข้อมาเลย แล้วเว็บนั้นเขาเฉลยผิดอยู่ ข้อนี้ จริงๆ ไม่ถูกต้อง แทนที่เห็นแล้ว จะแก้ไขก่อน
	จะเผยแพร่ แต่แชร์แบบนั้นออกมา คนก็เข้าใจผิดสิ ว่าคำตอบข้อนี้ เฉลยแบบนั้น (เห็นภาพแล้วใช่หรือไม่)  เพจนี้เหมือนกันที่ก๊อบไฟล์งานเราไปแชร์ ไฟล์งาน เราทำไว้ตั้งแต่ปี 2558 เป็นข้อมูลปีนั้น
	แต่เขาก็นำมาแชร์ช่วงปี 59 – 60  ซึ่งข้อมูลมันเปลี่ยนแล้ว เช่น ชื่อของ ผอ.สมศ  เขาถูก ม.44 สั่ง
	ให้เด้งพ้นไปตั้งแต่ราวๆปี 58 แล้ว แต่ภาพเราทำไว้ก่อนนั้น เขาก็จะเอามาแชร์ ข้อมูลผิดปรากฏอยู่
	หราบนภาพ เห็นๆ คิดดูว่า เขายังไม่รู้เลยว่าผิด หรือรู้แล้ว แกล้งขี้เกียจเปลี่ยน (มักง่ายนั่นเอง)
	ภาพนี้ ทำไว้ตั้งแต่ปี 58  แต่ปี 59 – 60  ต้องไม่แชร์แล้ว  (ผลงานเรา)
	หรือถ้าจะแชร์ ต้องแก้ข้อมูลก่อน คือ แก้ที่ ดร.ชาญณรงค์ อย่างน้อยต้องลบออกหรือไม่
	ถ้าไม่ลบออก ก็ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นคนใหม่ ไม่ใช่ให้ชื่อท่านยังคาหราอยู่แบบนั้น แล้วแชร์
	จากกรณีตัวอย่างจริงเหล่านั้น ผู้อ่านคงพอจะตระหนักได้ว่าข้อมูลบางข้อที่เผยแพร่อยู่ในเพจต่างๆ หรือในหนังสือนั้น เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ก็มีอยู่ การที่ไม่ถูกมักเกิดมาจากกลุ่มติวเตอร์สมัครเล่นที่
	ไม่ได้เข้าใจจริงๆ พยายามเฉลยเอาเอง (แบบคิดเอาเอง ไม่มีหลักวิชาการ) ทำให้ข้อมูลผิดเพี้ยนไป
	สำหรับกลุ่มติวฟรี
	เตรียมสอบครูผู้ช่วย ข้อมูลดี ความรู้ดี เพื่อทุกท่าน
	ขอสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน นี่เป็นเนื้อหาเริ่มต้นพื้นฐานของการเตรียมตัวสอบข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยสถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทยได้ทำงานด้านการเตรียมสอบข้าราชการมานานหลายปี ตั้งแต่ยุคก่อนการสอบครูผู้ช่วยครั้งแรก ต่อเนื่องเรื่อยมาและวิจัยพัฒ...
	สถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทยได้จดทะเบียนพาณิชย์อย่างถูกต้อง
	ในชื่อ “ส่งเสริมธุรกิจการศึกษา” เป็นหน่วยงานที่พัฒนาผลงานธุรกิจการศึกษา
	พัฒนาความรู้ จำหน่ายสื่อการสอนต่างๆ จัดอบรม และจำหน่ายหนังสือ ตำรา
	สถาบันของเราก่อตั้งมาในรูปแบบทะเบียนพาณิชย์เชิงธุรกิจการศึกษา ไม่ใช่มูลนิธิการกุศล
	บางกลุ่มงานที่สามารถเผยแพร่ให้ได้แบบฟรีๆอย่างเช่นที่คุณอาจได้เห็นคลิปติวฟรี ไฟล์ฟรี
	หรือของสำคัญบางส่วน ฟรีๆ จากเราที่พอจะจับต้องดาวน์โหลดกันได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย
	นั่นก็มีส่วนหนึ่งและทางเราก็หวังว่าส่วนของฟรีนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์กับผู้อ่านได้บ้าง
	ตามสมควรต่อไปเชิงวิชาการความรู้หรือการเตรียมตัวสอบ ไฟล์ที่อ่านอยู่นี้ก็แจกให้ ฟรีๆ
	ผลงานการวิจัยและพัฒนาด้านการสอบของเราเป็นที่ประจักษ์เด่นชัด
	ในแวดวงกลุ่มผู้เตรียมสอบจำนวนหนึ่ง ซึ่งเที่ยบแล้วยังไม่ใช่กลุ่มใหญ่
	หากเปรียบกับอัตราส่วนผู้สอบข้าราชการครูทั้งประเทศกล่าวคือผู้สอบ
	ปีละประมาณสองถึงสามแสนคนทั่วประเทศ จะมีคนรู้จักเราเพียงกลุ่ม
	จำนวนหนึ่ง ไม่ถึง 10 %  หรือหมื่นกว่าคน ในการเห็นเพจและข้อมูล
	หรือที่มีโอกาสรู้จักกับผลงานของทีมวิชาการเรานั่นเอง ด้วยเหตุผลคือ
	ข้อหลัก  เราไม่เน้นการตลาด (หากเปรียบเทียบกับค่ายติวสอบข้าราชการทั่วไป ผู้อ่านจะสังเกตเห็นได้ว่า แฟนเพจหลายหมื่นหรือหลักแสนคน เพราะวิธีการที่สำนักติว ค่ายติวนั้น
	ทำกันคือ การพยายามสร้างงานหรือสร้างจุดดึงดูด เช่น ชุดข้อสอบหรือไฟล์ต่างๆ แล้วให้
	คนแชร์ๆกันเยอะๆๆๆ เพื่อเรียกแขกเข้ามาเพจตน ทำให้เกิดกระแสกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นตามควร
	ในขณะที่ทีมวิชาการของเรา ไม่เน้นวิธีการลักษณะนั้น คนที่รู้จักเราจึงมักมาจากการค่อยๆ
	บอกต่อกันเช่น เพจนี้สิดี หนังสือดี ติวดี จะบอกต่อกันไปเรื่อยๆ ไม่เกิดจากกระแสโปรโมท
	คุณรู้หรือไม่ว่า แพจต่างๆที่มีคนเข้าชมหรือติดตามกันเยอะๆเป็นแสนหรือหลายหมื่นคน
	เขาจะใช้เงินในการจ่ายสำหรับเฟสบุ๊ค เพื่อให้ช่วยโปรโมทเพจ จึงทำให้คนมากมายมาเห็นเพจ
	และเพิ่มยอดการติดตามเพจหรือเข้ากลุ่มมากมายอย่างรวดเร็ว ขยายตัวเร็วหลายหมื่นคนโดย
	เหมือนมีกิจกรรมของเพจตลอด บ้างก็อาศัยการไลฟ์สด การแชร์ต่างๆ บอกให้แชร์ให้มากที่สุด แต่ของเราทำแตกต่าง คือ ไม่ได้ต้องการคนมาติดตามมากมาย แต่อยากให้มีคนดีๆที่ตั้งใจจริงๆ
	มาพบเจอ มารู้จัก และติดตาม ซื้อผลงาน หรือติวกัน หรือรับไฟล์ฟรีๆกันไปตามสมควรเท่านั้น
	ผู้ที่มีโอกาสเข้ามาอ่านไฟล์นี้ได้ หรือเข้ามาเห็นผลงานของเราได้ น่าจะเป็นคนต่อไปนี้ คือ
	หนึ่ง มาจากการบอกต่อ แนะนำ (อันนี้หลักเลย สิ่งดีมักถูกสะกิดบอกต่อเพื่อน ญาติมิตร)
	สอง มาจากเจ้าหน้าที่ของเราไปสะกิดบอกแนะนำให้มารู้จักกับเพจหรือกลุ่มนี้ว่ามีสิ่งดีให้
	สาม จับพลัดจับผลู มาเจอเองโดยบังเอิญ แล้วก็มาส่อง มาดู จึงเห็นข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้
	เมื่อมาพบกันแล้ว คงถือว่าโชคดี เพราะเดี๋ยวอ่านไป ติดตามไปเรื่อยๆจะรู้เลยว่า
	ทำไม ฉันโชคดีแบบนี้ มีคนอีกเป็นแสนๆ ที่เตรียมสอบแต่ไม่มีโอกาสรู้จักกลุ่มนี้สิ
	มีแต่ฉันกับเพื่อนอีกแค่ราวๆไม่กี่พันคนเท่านั้น โชคดีจังเลย ลองติดตามดูๆไปจะรู้
	อ่านเพียงไฟล์เบื้องต้นนี้ก็คงสัมผัสถึงความรู้สึกโชคดีบ้างแล้ว จึงแนะนำคร่าวๆว่า
	“ผลงานของเราเป็นผลงานดีเด่นระดับชาติ” ในแวดวงการนี้ (ของจริง) แต่ไม่เน้น
	เชิงการตลาด และผลงานเราเป็นสิ่งที่ถูกคัดลอกโดยสำนักติวหรือค่ายติวสอบอื่นๆ
	นำไปใช้อ้างอิง นำไปใช้ในการทำธุรกิจของพวกเขามากมาย โดยที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่
	ไม่รู้ว่าผลงานดีๆ หรือชุดข้อสอบดีๆเหล่านั้น ที่เห็น แชร์ๆกัน เราเป็นผู้สร้างสรรค์
	โดยมีค่ายติวหรือสำนักติวหลายแห่งใช้วิธีการคัดลอกไป ก๊อบปี้ไปเป็นส่วนงานตน
	รู้หรือไม่ว่าครูติวบางคนใช้หนังสือของเราเป็นหนังสือต้นแบบทำหนังสือของเขาขาย
	จนมีชื่อเสียงโด่งดังเพราะหนังสือฐานงานเรามีข้อสอบตรงและเนื้อหาประเด็นเยี่ยม
	ผู้อ่านอาจไม่รู้ หรือเคยเจอเพจติวใดๆอื่นก่อนมาเจอเพจนี้ บางทีหลงชื่นชมเพจใดๆ ที่เห็นการตอบรับว่า “หนังสือดีจัง” “ข้อสอบตรงมากๆ” “สรุปดี” “เนื้อหาชื่นชอบ” อะไรทำนองนี้บ้าง
	บางทีคุณอาจแทบไม่อยากเชื่อว่านั่นคือผลงานที่พวกเขาได้ก๊อบปี้ของเราไปใช้นั่นเอง ลองคิดๆ
	ดูเล่นๆ แล้วเทียบดูเนื้อหาหรือแนวหนังสือ ดูผลงาน เพียงแต่คุณรู้จักพวกเขาก่อนที่มาจะอ่านหรือได้มารู้จักเรานั่นเอง เพราะเราไม่เน้นการตลาดแค่ค่อยๆแนะนำคนต่างๆให้รู้จักผลงานกัน
	มีเรื่องราวความลับ (ปนฮา) อีกตั้งมากมายที่เราได้ช่วยเหลือคนเป็นแสนๆคนให้ได้รับความรู้ที่ถูกต้อง จากการที่แอดมินเพจหรือติวเตอร์  มีความรู้ไม่ดีจริง แล้วอธิบายเอง
	กรณีจริง คือ ต้นปี 2560  ---  แฟนเพจคนหนึ่งได้ถามแอดมินเพจหนึ่งที่มีจำนวนคน
	ติดตามมากมาย  (ซึ่งคนส่วนใหญ่ ดันเชื่อว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญซะด้วย เข้าใจผิดมาก)
	แฟนเพจถาม -- ปัจจุบัน “สภาการศึกษามีกี่คนค่ะ”  แอดมินตอบมั่นใจ  59 คนครับ แล้วแฟนเพจคนนั้นก็บอก “ขอบคุณค่ะ”    ในหนังสือเขาก็ระบุ 59 คนมาตลอดเลย
	ผู้เขียนเห็นแล้ว อดขำไม่ได้ เดือนเมษายน 2560  ยังมาตอบ 59 คนอีก – เพราะว่า
	เกณฑ์ของจริง เขาเปลี่ยนเป็นระบบ 41 คนมาตั้งแต่ เดือนสิงหาคม 2559 แล้วและ
	เดือนมีนาคม 2560  เขาก็เพิ่งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการทั้ง 41 คน ชุดใหม่มาด้วย
	ในตำราของเราก็มีเขียน รายละเอียดเรื่อง 41 คน นี้ไว้ชัดเจนว่า อะไร ยังไง แต่ด้วย
	ความที่ตัวผู้เขียนเองสงสารและอยากช่วยคนอีกเป็นแสนๆคน ที่คงจะมีความรู้แบบ
	ผิดๆแน่ถ้าปล่อยไว้ จึงได้สะกิดบอกแฟนเพจให้ไปบอกเขาซิว่า มัน 41 คนนะสภาฯ
	จากนั้นมา แอดมินเพจติวดังกล่าวก็ได้ความรู้ และทุกวันนี้ ก็เห็นโพสต์เป็น 41 คน
	และไปเปลี่ยนในหนังสือของเขาแล้ว (มั้ง / หรือเปล่า?)  คนมากมายคงไม่รู้ว่าคนที่
	อยู่เบื้องหลังข้อมูลดีๆ ที่ถูกต้องของเขานั้น คือผู้เขียนที่กำลังพิมพ์ให้คุณอ่านอยู่นี่ไง
	คือถ้าไม่บอกเขา ป่านนี้นาทีนี้ ในหนังสือในเพจเขาก็ยังคงติวเป็น 59 คนอยู่นั่นเอง
	ยังมีเรื่องขำๆอีกมากมาย ในวงการติวที่ผู้เขียนของเราได้ช่วยด้านข้อมูลดีๆให้คนอื่นๆ
	โดยที่พวกเขาไม่รู้เลยว่า ผู้ที่ถ่ายทอดเนื้อหาดีๆ จนทำให้ผู้คนได้รับข้อมูลจริงที่ถูกต้อง
	คือผู้เขียนนี่เอง  มาดูอีกกรณีจริงเกิดขึ้นในช่วงต้นปี 2560  มีการโพสต์ข้อสอบจริงว่า
	ข้อใดเป็นการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมทางจิตใจต่อผู้เรียน
	ก. ห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบ     ข.  ครูและนักเรียนแต่งกายเรียบร้อย
	ค.  จัดโต๊ะเรียนเป็นระเบียบเรียบร้อย     ง.  จัดป้ายนิเทศได้น่าสนใจ
	แอดมินเพจ เฉลยว่า  ก  โดยให้เหตุผลว่า โจทย์ถามห้องเรียน ก็ให้ตอบห้องเรียน
	ถามอันไหน ตอบอันนั้น ดูโจทย์ให้ดี (แป่วว / ผิดเต็มๆ)
	มีแฟนเพจพยายามให้ข้อมูลแย้งว่า ข้อนี้ ไม่น่าจะตอบ ก นะ มีมาอยู่ 2 – 3 คน
	แต่ก็ไม่เป็นผล เพราะแอดมินเพจ ก็ยืนยันและตอบกลับความคิดเห็นที่มาแย้งว่า
	ตอบ ก โดยย้ำอธิบายว่า โจทย์ถามห้องเรียน ให้ตอบห้องเรียน ดูโจทย์ถามอะไร
	ประเด็นคือคนมากมาย ขอบคุณคำเฉลยนั้นหน่ะ  --- และเชื่อว่าคำเฉลยถูกแล้ว
	ผู้เขียนได้ปล่อยให้เขาแสดงคำเฉลยแบบนั้นไว้สองวัน หลังจากที่โพสต์ข้อสอบนั้น
	แต่ปรากฏว่ายิ่งเวลาผ่านไป คนยิ่งเข้ามาขอบคุณ และกดไลค์กันมากขึ้นๆ เพราะ
	ตอนนั้นแฟนเพจเขามีแสนกว่าคนแล้วน่ะ ผู้เขียนเห็นแล้วว่า “เฮ้ย ไม่ได้แล้วละ”
	ถ้าเราไม่ช่วยพวกเขาแล้วใครจะช่วย คิดในใจ เลยทนไม่ไหว โพสต์อธิบายคำตอบ
	ของข้อนี้ ที่เพจของตัวเอง แล้วสะกิดให้แฟนเพจเรา ซึ่งเป็นแฟนเพจเขาด้วยให้ไป
	บอกเขาว่ามาดูการเฉลยและคำอธิบายนี้อย่าไปทำให้คนเป็นหมื่นแสนได้ข้อมูลผิด
	หลังจากนั้นอีกประมาณ ครึ่งชั่วโมงต่อมา คำตอบบนเพจเขาในข้อนั้นก็เปลี่ยนไป กลายเป็นเฉลยว่า ตอบ ข นะครับ ผู้อ่านนึกภาพตามว่า โกลาหลเลย แฟนเพจคือ
	ต่างพากันถามไถ่เลยว่า อ้าว ตกลงตอบอะไร เมื่อวานยังเฉลย ก ตกลงยังไงกันทีนี้
	คนมากมายเริ่มโวย แนวๆโกลาหลบนหน้าเพจ เพราะว่าสองวันที่ผ่านมา คำตอบ
	แฟนเพจเชื่อมั่นแล้วว่า ก ขอบคุณไปแล้ว เย้ๆดีใจที่ตอบถูกไปแล้วแต่อยู่ดีๆกลับเปลี่ยนเฉลยแล้วอธิบายสั้นๆว่าตอบการแต่งกายเป็นบรรยากาศทางจิต และไล่ลบ
	ความคิดเห็นหลายสิบความคิดเห็นซึ่งตนเองเคยโต้ตอบแฟนเพจบางคนไว้ในการ
	ยืนยันคำตอบก่อนนี้ ไล่ลบเม้นท์ต่างๆที่บอกว่า อ้าว เมื่อวานเฉลย ก  ลบๆๆ (ฮา)
	อย่างไรก็ดี เมื่อคุณมีโอกาสมารู้จักเราแล้ว เหมือนหลายๆท่านที่เคยแวะเวียนมารู้จักกันและได้ใช้งานของเรา ได้ติวกับเรา ได้ซื้อตำราต่างๆเราไปจนประสบความสำเร็จมากมาย
	หลายคนต่อเนื่องปีต่อปี  คุณคงจะเป็นหนึ่งในนั้นที่มีวาสนาได้พบกัน ใคร่ขอเชิญทุกท่าน
	มาพัฒนาความรู้ และเตรียมตัวสอบกันอย่างดี (แบบของจริง) กันเลยได้ที่กลุ่มนี้นะครับ
	คำแนะนำและทักทายกันโดยผู้บริหารสถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทย
	ไฟล์แนวข้อสอบแจกฟรี ข้อสอบจริงที่เคยออกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
	อุ่นเครื่องกันสัก 15 ข้อก่อน
	ผู้เตรียมสอบข้าราชการพึงรู้ไว้เกี่ยวกับลักษณะข้อสอบข้าราชการ
	การสอบครูผู้ช่วย ถือเป็นการสอบข้าราชการ โดยแต่ละสังกัดก็จะมีการสอบเพื่อคัดคนไปเป็นครูสอนในโรงเรียน เช่น สังกัด สพฐ  สังกัด กทม  หรือ สังกัด อปท (ท้องถิ่นต่างๆ) โรงเรียน
	เทศบาลและสิ่งที่ผู้อ่านต้องรู้คือคลังข้อสอบที่นำมาใช้สอบนั้น จริงๆแล้ว เป็นคลังเก่าที่หมุนเวียน
	นำมาออกสอบ เช่น ในส่วนวิชาชีพ วิชาการศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มวินัยข้าราชการครู หรือเนื้อหา
	กลุ่มเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ ข้อสอบแก่นหลักเหล่านั้นมีการเฉลยแล้ว โดยกรรมการที่ออกสอบ
	ชี้แจงให้เข้าใจกระบวนการจัดทำข้อสอบหรือการสอบครูไล่ลำดับมาดังต่อไปนี้
	ก่อนปี 2546  การสอบข้าราชการครูจะไม่ชัดเจน เพราะตอนนั้นยังไม่มีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  โดยในช่วงราวปี 2540 กว่าๆเป็น
	ยุคที่ในวงการเรียกกันว่า 16 องค์ชาย คือ มีส่วนราชการระดับกรม ถึง 16 ส่วน  กรมนั่น กรมนี่
	สำนักงานโน่น นี่ นั่น เยอะมาก บริหารงานซ้ำซ้อน ก็มี อะไรก็มี เขาจึงพยายามปรับแก้ทางใหม่
	ปี 2545 เป็นช่วงที่ผู้เขียนได้ร่วมทำงานวิจัยกับเป็นผู้ช่วยงานวิจัยของอาจารย์คุรุศาสตร์
	ในปี 2546  มีการตรากฎหมายใหม่ เป็นพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 นี่แหล่ะ ที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ยุบ 16 องค์ชายดังกล่าวนั้นเหลือ 5 ส่วนบริหาร
	แล้วเปลี่ยนแปลงใหม่ ก.ค. เป็น  ก.ค.ศ.  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพิ่มคำว่า “ศ. คือและบุคลากรทางการศึกษา” เข้ามาด้วยจากที่เป็น ก.ค.  (ค. คือ ข้าราชการครู)
	โดยปี 2546 นี่ก็มีการตราพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
	มาด้วย ซึ่งก็เป็นตัวจักรสำคัญที่มีผลต่อเนื้อหาในข้อสอบเช่นกัน กลุ่มนี้ ก็คือ กลุ่มคุรุสภานั่นเอง
	ถัดมาในปี 2545 – 2547 ช่วงนั้น ก็มีการสอบครูบ้าง แต่ว่า ยังไม่เรียกว่า “ครูผู้ช่วย”
	เพราะคำว่าครูผู้ช่วย มาปรากฏในสารบบของการศึกษาไทยช่วงเดือนธันวาคม 2547
	เนื่องจากธันวาคม 2547 มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
	ศึกษา พ.ศ. 2547 ขึ้น และกฎหมายตัวนี้แหล่ะ ที่เป็นจุดกำเนิดของคำว่า “ครูผู้ช่วย” ครั้งแรก
	เพราะก่อนหน้านี้ เขาเรียกครูบรรจุใหม่ (คนที่สอบได้ใหม่) ว่าอาจารย์ 1 ระดับ 3 ไม่มีครูผู้ช่วย
	- สอบเดือนพฤษภาคม 2547  สอบเพื่อคัดเอาคนไปเป็น อาจารย์ 1 ระดับ 3
	- ปลายปี คือธันวาคม 2547 ตราพระราชบัญญัติฯ ขึ้นมา ปรากฏคำว่า ครูผู้ช่วย
	- ดังนั้น การสอบเดือนพฤษภาคม 2548 จึงนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ
	วงการศึกษาไทยที่สอบคนเพื่อคัดไปเป็น “ครูผู้ช่วย” นั่นเองและมีการสอบมาอีก
	เรื่อยๆ ต่อเนื่องมาในทุกๆปี  จวบจนที่เราเตรียมสอบกันในยุคปัจจุบันนี้นั่นเอง
	การสอบในช่วงก่อนปี 2550  ยุคนั้น อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา จะจัดสอบกันเอง
	หรือจัดทำข้อสอบเอง กล่าวคือ อยู่ในการจัดการของเขตฯ นั้นๆ จะเอากี่ตำแหน่ง อะไร ยังไงนะ
	ขาดครูวิชาอะไร ตำแหน่งไหน โรงเรียนใด เขตแต่ละเขต ก็จะจัดการกันเอง เปิดสอบกัน ก็ว่าไป
	อาจารย์ของผู้เขียน เป็นผู้ทำข้อสอบให้กับหลายๆ อ.ก.ค.ศ. ในตอนนั้นและผู้เขียนเป็นผู้พิมพ์ให้
	โดยคลังชุดข้อสอบจะเป็นเหมือนเดิมๆ เปลี่ยนแปลงนิดหน่อย พร้อมเฉลยเรียบร้อยว่า ทำไมจึง
	ตอบข้อนั้น ข้อนี้ ตามระเบียบต่างๆ ซึ่งกรรมการหรือคนที่ได้ออกข้อสอบเขาก็จะขอข้อสอบของ
	แต่ละแห่งไปแบ่งๆกัน จัดสอบ ส่งจากเขตนั้นไปให้เขตนี้ ส่งงานต่อๆกันไป กับชุดคลังข้อสอบที่มี
	ในปี 2553 – 54 ช่วงนี้ มีการเริ่มขายหนังสือสอบ และคลังข้อสอบเริ่มปรากฏในหนังสืออ่านสอบ
	บนห้างสรรพสินค้า ข้อสอบเมื่อก่อน ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมาก อย่างไหนก็อย่างนั้น ดัดนิดหน่อย
	ซึ่งข้อสอบในยุคนั้นมีการเฉลยอย่างดีอธิบายแนวทางการเฉลยคำตอบด้วย
	ฐานข้อสอบพวกวินัยข้าราชการ  พวกจรรยาบรรณ  วิชาทฤษฏีการศึกษา
	หรือกลุ่มกฎหมายทางการศึกษา ที่ถูกนำมาออกเป็นประจำ มีการเฉลยไว้
	ต่อมาราวๆช่วงนั้นแหล่ะ ก่อนปี 56 เขาก็เริ่มมีแนวคิดว่า อยากให้ข้อสอบมีมาตรฐาน
	เหมือนกันทั่วประเทศ คล้ายๆ ก.พ. น่าจะดีนะ จึงมีแนวทางว่า จ้างมหาวิทยาลัยออกข้อสอบ
	ดีกว่า ให้เหมือนๆกันหมด ผู้ที่ได้รับการว่าจ้างก็เช่น จุฬาฯ   มศว  ม.ราชภัฏสวนดุสิต เป็นต้น
	ข้อสอบช่วงที่จุฬาฯออกก็ถูกตำหนิพอสมควร ในลักษณะที่ว่ายากเกินและออกไม่ตรงหลักสูตร
	ต่อมา มศว ก็ถูกตำหนิเช่นกัน เรื่องเฉลยผิด พักหลังมาจึงมักใช้บริการของ ม.ราชภัฏสวนดุสิต
	ช่วงปี 2559 – 2560  ก็มีการเปลี่ยนผ่านเป็นระบบ กศจ แทนที่รูปแบบของ อ.ก.ค.ศ.
	การออกข้อสอบเลยให้เป็นสิทธิของ กศจ ต่างๆว่าจะจ้างมหาวิทยาลัยออกหรือออกสอบเองได้
	แล้วแต่ที่เห็นว่าเหมาะสม อย่างปี 2559  ก็มี กศจ ออกเอง 5 แห่ง แต่ข้อสอบก็ยังใช้รูปแบบที่
	ใช้ต่อเนื่องกันมา (ซึ่งมีการเฉลยแล้วในยุคหลายปีก่อน)  สลับกับข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน
	อย่างไรก็ตามคลังข้อสอบหลักและวิธีการเฉลยก็ยังเป็นชุดเดิมๆลักษณะนั้น
	เช่น ถามเรื่องเกี่ยวกับวินัย การประพฤติชั่วต่างๆ หรือถามเรื่องเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
	หรือเรื่องกฎหมายการศึกษา กฎหมายตัวใดๆ ก็เป็นข้อสอบเดิมๆ เพิ่มเติมนิดหน่อยที่
	ได้เฉลยแล้ว ผู้เขียนได้อยู่ในแวดวงการติวเตรียมสอบในยุคนั้นต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันจึง
	เห็นวิธีการเฉลยและกลไกของข้อสอบต่างๆมาและเห็นความผิดเพี้ยนเกิดขึ้นเป็นระยะ
	ต่อมา ดร.กมล  รอดคล้าย  (ซึ่งเป็นเลขาธิการ กพฐ)  ในตอนนั้น มีแนวคิดว่าควรจะ
	ให้มีการเฉลยข้อสอบด้วย ให้คนสอบได้หายสงสัย --- แต่ปรากฏว่า “งานเข้าเต็มๆ” เพราะ
	เมื่อมีการเฉลยออกมาแล้ว คนหลายภาคส่วน คิดว่าเฉลยผิด มีการด่า มีการประท้วงวุ่นวาย
	เพราะหลายคนตีความเอง คิดเอง แล้วไปหาว่าเขาเฉลยผิด ยิ่งเริ่มมีเพจต่างๆมา ยิ่งแย่เลยสิ
	วุ่นวาย จะฟ้องศาลปกครองเอย ฟ้องอะไรเอยว่าเฉลยผิดยี่สิบกว่าข้อ (ปรักปรำเขา)  แต่พอ
	ตรวจสอบกันจริงๆ ฝ่ายออกสอบยอมรับว่าเฉลยผิดแค่ 6 ข้อ (ยกคะแนนให้) ไม่ได้ผิดเยอะ
	เว่อร์ขนาดนัน เฉลยผิดตั้งยี่สิบกว่าข้อ ไม่ใช่เลย แต่เป็นเพราะคนที่เห็นข้อสอบคิดเอง เฉลย
	หรือตีความเอาเอง แล้วไปหาว่าเขาเฉลยผิด โดยที่ตัวเองก็ไม่ได้มีความรู้ลึกอะไรมากนักเลย
	นั่นแหล่ะ ปัญหามาก (แทนที่บอกเฉลยแล้วจะดี คนจะได้เห็น โปร่งใส คนสอบพอใจตามนี้)
	แต่กลับตรงข้าม พอเฉลย ปัญญาเยอะกว่าอีก (ข้อเสียมากกว่าข้อดี)  เพราะบางคนหลับหู
	หลับตาด่าอย่างเดียว เห็นเฉลยแล้วด่าๆๆ โดยไม่ดูเนื้อหาหรือความถูกต้องทางวิชาการเลย
	ดังนั้น ยุคหลังมาจึงไม่ให้มีการเฉลยข้อสอบข้าราชการอีก เพื่อยับยั้งความวุ่นวายต่างๆ
	แต่แท้ที่จริงแล้ว คลังข้อสอบเก่าๆ และกลุ่มสำนักติวรุ่นแรกๆ มีฐานข้อมูลการเฉลยข้อสอบอยู่
	จนมีกลุ่มติวเตอร์สมัครเล่นเกิดใหม่ในยุคช่วงปี 2555 – 2556  มากขึ้นๆทำกลุ่มเอง ทำเพจมา
	และมีการเฉลยผิด อธิบายผิดมากมาย ในหลายๆข้อแพร่กระจาย ลอกๆต่อกันไปแพร่สู่โชเชี่ยล
	ผู้เขียนอยากให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงข้อมูล และความรู้ที่ได้รับ เพื่อความถูกต้อง
	และประโยชน์ของผู้อ่านเอง --- เพราะผู้อ่านรู้หรือไม่ว่า โดยรวมแล้วในแวดวง
	ของการติวสอบยุคนี้ ต่างจากยุคก่อนมากๆ จึงแจ้งแนะนำอย่างจริงใจมาตามนี้
	ในยุคก่อน กลุ่มติวเตอร์จะเป็นอาจารย์ระดับด๊อกเตอร์ หรือผู้เชี่ยวชาญจริงๆ เปิดติวหรือทำหนังสือขาย เพราะคิดว่าเรื่องพวกนี้ ต้องใช้ความรู้ระดับสูง คนธรรมดาไม่กล้าทำเรื่องเหล่านี้
	และไม่รู้จะไปขายหนังสือได้อย่างไร – เพราะจะขายทีต้องนำขึ้นสำนักพิมพ์เท่านั้น ให้หนังสือนั้น
	สามารถตีพิมพ์ ส่งขายตามร้านหนังสือทั่วไป ต้องมีการตรวจสอบลิขสิทธิ์และข้อมูลความรู้จริงๆ
	แต่ในยุคนี้ ด้วยระบบกลุ่มไลน์ ระบบเฟสบุ๊ค ทำให้กลุ่มโนเนม ไม่มีความรู้
	สามารถทำกลุ่ม (ระดับความรู้น้อย) แล้วโพสต์ขายหนังสือ โดยทำหนังสือที่
	ใช้วิธีก๊อบจากตรงนั้น ตรงนี้มาขายกัน เราได้ฟ้องไปหลายคน หลายคนก็คือ
	สารภาพมาตามตรงว่า ผมตกงาน ไม่มีงาน จบปริญญาตรี ก็ใช้วิธีสร้างกลุ่ม
	และทำหนังสือขาย (แต่จริงๆ ไม่ได้ทำหนังสือนะ ทำคล้ายๆรายงานนะเอง)
	เข้าเล่มแบบรายงานส่งอาจารย์ ข้อมูลความรู้จึงเป็นการก๊อบมาทำเล่มขาย
	มันจึงเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “ความรู้ผิดๆ” กระจายอยู่ตามโลกโชเชียลหรือกลุ่มเพจติวต่างๆ เพราะว่ากลุ่มหลายๆกลุ่ม เขาก็ก๊อปปี้ ความรู้ผิดๆไป จากเพจนั้น เพจนี้ ผิดๆต่อๆกันไปต่างๆโดย
	คนก๊อบไปวาง ก็ไม่รู้ว่ามันผิด เห็นเขาเฉลยมาแบบนั้น คิดว่าถูก ก็ก๊อบไปใช้งานต่อๆกันไปตามนั้น
	แล้วกลายเป็นว่า ความรู้บางอย่างที่ผิด แพร่มากขึ้นในเพจใหญ่ กลายเป็นความรู้ที่ถูก ไปซะได้แต่
	การเฉลยหรือหลักวิชาการ เขาก็ยังอ้างอิงคำตอบตามหลักอยู่ดี ก็ไม่ได้เฉลยตามติวเตอร์สมัครเล่น
	เพราะคลังข้อสอบพวกนี้ มีอยู่แล้ว มีการอธิบาย และคำเฉลยอย่างถูกหลักการอยู่ในชุดสอบต่างๆ
	หนังสือของเรานี่เอง ที่ถูกคัดลอก ก๊อบปี้เนื้อหาไปใช้มากที่สุด
	โดยเฉพาะกลุ่มครูพยายามเปิดติว เพิ่งสอบครูได้แล้วทำเพจติว
	เพราะเป็นหนังสือขายดีที่สุดในประเทศไทยและยังเป็นหนังสือ
	ข้อมูลตรงจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ระดับปริญญาเอกทางด้านนี้เลย
	ชุดข้อสอบกับชุดเนื้อหาต่างๆของเราจึงถูกคัดลอกไปต่างๆนาๆ
	ตัวอย่างคลังข้อสอบข้าราชการที่เป็นข้อสอบเดิมๆ (เพิ่มเติมนิดๆหน่อยๆ)
	ซึ่งมีการเฉลยแล้ว และนำข้อสอบลักษณะนี้ มาออกสอบทุกปี เพราะได้ผล
	ในการหลอกผู้เข้าสอบ ให้ตกหลุมกับดักข้อสอบเกี่ยวกับวินัยข้าราชการครู
	ข้อใดต่อไปนี้เป็นการประพฤติชั่วของข้าราชการครู
	ก. บังคับข่มขืนกระทำชำเราศิษย์    ข.  ลักทรัพย์ในยามวิกาล
	ค.  คัดลอกผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง  ง.  เป็นการประพฤติชั่วทุกข้อ
	ข้อสอบตัวนี้ เป็นข้อสอบขาประจำทุกปี แต่อาจเปลี่ยนคำนิดๆหน่อยๆ แล้วแต่ปีนั้นๆ เช่น
	ข้าราชการครูคนใดต่อไปนี้มีพฤติการณ์ถือเป็นการประพฤติชั่ว
	ก. นายวีระทุจริตเงินโครงการโรงเรียน   ข.   นายดำเมาสุราครองสติไม่ได้
	ค.  นายพงษ์ธรเล่นหวยใต้ดิน    ง.    ประพฤติชั่วทุกข้อที่กล่าวมา
	สังเกตข้อสอบนี้  เป็นการจงใจถามความเข้าใจในมาตรา ของการประพฤติชั่วในราชการ
	ซึ่งราชการทุกสังกัดจะมีแนวทางเดียวกัน มาจาก ก.พ. ส่วนของครู ก็จะเป็น ก.ค.ศ. และ
	ของ กทม ก็จะเป็นทีม ก.ก. ที่ควบคุมวินัยหรือการดำเนินการทางวินัยสังกัดนั้นอยู่นั่นเอง
	วิธีวิเคราะห์ข้อสอบ  เขาจะเอา ง เป็นตัวล่อที่ทำให้คนไม่รู้กฎหมายข้อนี้ อยากเลือกตอบ ง
	แต่จริงๆแล้วให้มองว่าจะมีตัวเลือกอีก 3 ตัว ซึ่งมีสองตัวเป็นการ ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ส่วนอีกตัวหนึ่ง จะเป็น “การประพฤติชั่ว” ของข้าราชการครู ตามคำถามนั้น  (ตอบ ข้อ ข)
	ก. บังคับข่มขืนกระทำชำเราศิษย์    ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ข.  ลักทรัพย์ในยามวิกาล      ประพฤติชั่ว
	ค.  คัดลอกผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ก.  นายวีระทุจริตเงินโครงการโรงเรียน  ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ข.  นายดำเมาสุราครองสติไม่ได้       ประพฤติชั่ว
	ค.  นายพงษ์ธรเล่นหวยใต้ดิน   ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ความรู้เชิงลึกอธิบายในกลุ่ม
	คลังข้อสอบกฎหมายทางการศึกษา ระเบียบและบทบัญญัติตามข้อกฎหมาย
	กฎหมายที่เกี่ยวข้องมักจะออกสอบครูผู้ช่วยคือ
	พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
	พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
	พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
	พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กแห่งชาติ
	ระเบียบเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติราชการอื่นๆ
	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
	ข้อสอบลักษณะนี้แหล่ะ ที่ทำให้หลายคนเข้าใจผิด คิดว่าติวเตอร์บางคนที่แค่การคัดลอกหรือก๊อบปี้คำตอบที่เห็นๆมาวางทำเป็นอธิบาย คิดว่าเขาเก่ง รู้ลึกจริง ที่จริงใครๆก็ทำได้
	ประเภทที่สอง   คือข้อสอบที่ต้องใช้ความรู้ ความเข้าใจจากบทบัญญัติของกฎหมาย
	ต้องใช้กฎหมายหลายฉบับมาวิเคราะห์คิด หาคำตอบ หรือใช้พื้นฐานความรู้ทางนิติศาสตร์มา
	ช่วยด้วย และความรู้ด้านอื่นๆมาประกอบการหาคำตอบ ซึ่งข้อสอบประเภทนี้ ถ้าใช้กฎหมาย
	บางตัวหรือแค่บางฉบับ มาอ้างอิงคำตอบ จะทำให้ผิดได้อย่างชัดเจน โดยที่เชื่อมั่นว่าตนเองนี้
	ตอบถูกแล้ว เพราะชี้จุดให้ดูแค่กฎหมายฉบับเดียว (แต่ความจริงต้องใช้กฎหมายร่วมอื่นๆ)
	ลักษณะนี้จะเป็นการประยุกต์พื้นฐานของกฎหมายหลายฉบับ หรือใช้ฐานความรู้จริง
	ซึ่งเราจะพบว่าการตีความข้อสอบกฎหมายลักษณะนี้ ที่ยังไม่เข้าใจระบบกฎหมายจริงๆจะคิด
	หรือตีความด้วยตัวเองผิดกันไปเยอะ โดยไม่รู้หลักการพื้นฐานของกฎหมาย อาทิเช่น
	ข้อใดไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษา
	ก.  ผู้สอน    ข.  ผู้ปกครอง
	ค.  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ง.  ศึกษานิเทศน์
	ข้อนี้ถ้าใช้ความรู้แค่ระเบียบสองสามตัวจะทำให้ตอบผิดต้องใช้ความรู้ครอบคลุมหมดเลย
	ระเบียบทุกตัวที่เกี่ยวข้อง อันประกอบด้วย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา   พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนสามัญ อีกทั้ง พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบัน...
	การศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)  ตลอดจนกฏเกณฑ์ของสภามหาวิทยาลัย และส่วนการศึกษา
	ของการกำหนดตำแหน่งข้าราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องนำทุกตัวมาวิเคราะห์ร่วม
	ความรู้สำคัญเกี่ยวกับการสอบกฎหมายหรือบทบัญญัติทางกฎหมายการศึกษา
	หากมีข้อสอบถาม โดยระบุชื่อกฎหมายไว้ชัดเจน เช่น จากพระราชบัญญัติ โน่น นี่ นั่น ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง หรือ ข้อใดผิด หรือถามอื่นๆ โดยมีชื่อกฎหมายชัดเจนว่าโจทย์กำลังถามถึง
	กฎหมายไหน ให้ใช้แค่กฎหมายตัวนั้น ตัวเดียว มาอ้างอิงหาคำตอบจากโจทย์ข้อดังกล่าวนั้น
	แต่ถ้าเมื่อไรก็ตาม โจทย์ถามถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ถามแบบลอยๆแล้วเกี่ยวกับบทบัญญัติทางกฏหมาย โดยไม่มีชื่อกฎหมายชัดปรากฏในตัวโจทย์ ผู้ทำข้อสอบข้าราชการทุกคนจะต้องรวม
	ความรู้ของกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ถามนั้น มาหาคำตอบ ห้ามใช้กฎหมายเดียวหรือ
	กฎหมายตัวใด ตัวหนึ่ง มาอ้างอิงคำตอบเด็ดขาด เพราะจะทำให้ข้อคำตอบที่ได้ “ไม่ถูกต้อง”
	เราจะรู้ได้อย่างไรว่า ติวเตอร์ หรือวิทยากรติวนั้น มีความรู้ทางกฎหมายจริงๆ
	ง่ายมากๆ แค่ลองถามแล้วดูว่า เขาอธิบายว่าอย่างไร ถ้ามีการอ้างอิงกฎหมาย
	เพียงแค่หนึ่งฉบับหรือสองฉบับมาตอบคำถาม นั่นแหล่ะ ให้รู้เลยว่า วิทยากร
	หรือคนติวนั้น ไม่เข้าใจระบบกฎหมาย หรือมีความรู้มากกว่าผู้อ่านแค่นิดหน่อย
	ไม่ใช่ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความเข้าใจดีในระดับวิทยากรบรรยายความรู้ที่แท้จริง
	แต่ใช้วิธีการเซิร์ทข้อมูลจากตรงนั้น ตรงนี้ ทำเป็นมาตอบเหมือนเป็นผู้รู้ดีจริงๆ
	แต่ไม่ใช่หรอก ถ้าเป็นผู้รู้จริง ต้องใช้กฎหมายหลายฉบับ ในการอธิบายหรือหา
	คำตอบแบบห้วนๆที่ไม่มีการอ้างอิงชื่อกฎหมายในโจทย์ของคำถาม ไมใช่การอ้าง
	กฎหมายแค่ฉบับเดียวในการตอบคำถามว่า “ข้อใดไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษา”
	ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับบัญญัติของบุคลากรทางการศึกษา
	กฎหมายและระเบียบข้าราชการพลเรือนในอุดมศึกษา ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า
	บุคลากรทางการศึกษาในอุดมศึกษา  กำหนดตำแหน่งไว้คือผู้สอนและกลุ่มที่ทำงาน
	ซึ่งไม่ได้สอน แบ่งเป็น  ข้าราชการ / พนักงานราชการ / พนักงาน  ก็แล้วแต่ตำแหน่ง
	โดยแยกเป็นตำแหน่งต่างๆ เช่น อาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์ เป็นต้น
	เหล่านี้ รวมเรียกว่า บุคลากรทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือใน สังกัด สกอ
	ไม่มีกฎหมายข้อใดหรือฉบับใดเลย ที่ระบุให้ผู้ปกครองเป็นบุคลากรทางการศึกษา ไม่มีเลย
	ในสารบบของกฎหมายไทย ทุกฉบับ ไม่มีแม้แต่น้อย ว่าเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองในเรื่องนี้
	ผู้ปกครอง  มีกฎหมายฉบับใดระบุว่าเป็นบุคลากรทางการศึกษา  :   ไม่มี
	ผู้สอน  มีกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญระบุไว้อย่างชัดเจน
	ของสภามหาวิทยาลัยหลายๆแห่ง ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยที่ออกสอบ
	การกำหนดตำแหน่งโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ระบุไว้ชัดว่า
	บุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย คือ
	1. ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย
	1.1 ตำแหน่งวิชาการ ทำหน้าที่สอนและวิจัย ได้แก่ศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์
	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์และอาจารย์
	1.2 ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ได้แก่คณบดีรองคณบดีผู้ช่วยคณบดี และประธาน
	หลักสูตร
	1.3 ตำแหน่งประเภททั่วไปวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามที่ ก.พ.อ.
	กำหนด การบริหารงานบุคคล ดำเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
	ราชภัฏ พ.ศ.2547 พระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
	อุดมศึกษา พ.ศ.2547 และ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2551 และข้อบังคับประกาศ
	ระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
	2. ตำแหน่งลูกจ้างประจำ ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง
	3. ตำแหน่งพนักงานราชการ ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
	พนักงาน ราชการ พ.ศ. 2547
	4. ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง และ
	ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง
	เห็นไหมว่า การกำหนดให้เป็นบุคลากรทางการศึกษาได้ ต้องมีการกำหนดตำแหน่งและมีการบอกที่มาของเงินเดือนหรือของระเบียบว่ามาจากไหน  (ไม่ใช่การมโนเอาเองได้)
	ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์  นี่ก็มีกฎหมายเขียนไว้ชัดใน
	หลายฉบับ อย่างเช่น กฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา เป็นต้น
	บุคลากรทางการศึกษา ต้องมีการกำหนดตำแหน่ง และมีข้อกฎหมายบ่งชี้ชัดเจน ได้แก่
	1. บุคลากรทางการศึกษา ตรงๆเลย ที่ปรากฏในกฎหมายเห็นชัด คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และอื่นๆ (คือศึกษานิเทศก์)  อันนี้ตรงๆ ไม่มีใครเถียง
	2. บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38.
	3. บุคลากรทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ตามระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (และตามเกณฑ์ของสภามหาวิทยาลัยทุกแห่งจะมีระบุไว้ชัด)
	ความรู้จริงเกี่ยวกับบทบัญญัติทางกฎหมาย สังเกตการตีความและถ้อยคำกฎหมาย
	การตีความเฉลยว่าผู้ปกครอง เป็นบุคลากรทางการศึกษา (แต่ผู้สอนถือว่าไม่เป็น)
	เกิดจากการดูกฎหมายแค่สองฉบับ แล้วตีความคำว่า “เป็นผู้สนับสนุนการศึกษา” นั่นเอง
	ขยายความเกี่ยวกับการอ้างอิงว่า ผู้ปกครองจัดการศึกษาแบบ  Home  School ได้
	ก็คือสนับสนุนการศึกษา  ตอบ  ไม่จริง  ในกฎหมายเกี่ยวกับ Home  School ไม่มีการระบุถึง
	ผู้ปกครองในการสนับสนุนหรือจัดการศึกษา แต่ระบุไว้ว่าดังลักษณะต่อไปนี้
	“บุคคล  ครอบครัว  องค์การชุมชน องค์กรเอกชน   องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่น”  เห็นไหมว่า กฎหมายไม่มีการระบุ “ผู้ปกครอง”
	กับอีกตัวที่ระบุหน้าที่ของผู้ปกครอง ได้แก่  มาตรา ๑๑
	บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง มีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับการศึกษา
	ภาคบังคับตามมาตรา ๑๗ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนให้ได้รับการศึกษานอกเหนือ
	จากการศึกษาภาคบังคับ ตามความพร้อมของครอบครัว
	กฎหมายแค่ระบุไว้ว่า ผู้ปกครองมีสิทธิได้รับอะไรบ้าง และผู้ปกครองมีหน้าที่อะไร คือ ได้แก่ หน้าที่ส่งเด็กในการปกครองเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ ถ้าไม่ส่งเข้าเรียน ก็โดนปรับนะ
	ปรับไม่เกิน 1,000 บาท นี่คือ บทบาท สิทธิ หน้าที่ของ ผู้ปกครอง ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
	ไม่มีกฎหมายฉบับใดที่ระบุหน้าที่ของผู้ปกครองให้มาสนับสนุนการจัดการศึกษาหรือให้บริการ
	ทางการศึกษา ไม่มีเลย --- มีแต่กฎคิดเอาเอง (กฎแห่งการมโน ว่า ใช่)  อาทิเช่น
	- ผู้ปกครองให้ตังค์นักเรียนไปเรียน ก็ถือว่ามีสิทธิเต็มที่ในตัวนักเรียน
	ก็เป็นผู้สนับสนุนการศึกษา ถือเป็น บุคลากรทางการศึกษา (มโนฯ)
	- ผู้ปกครองก็เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา ถือเป็น บุคลากรทางการศึกษา
	นี่ก็มโนสวยงาม (ไม่งั้นพระสงฆ์ องค์เจ้าก็เป็นบุคลากรทางการศึกษาด้วยซิ)
	- ผู้ปกครองก็จัด Home School ได้จึงเป็นผู้สนับสนุนการศึกษาก็เป็นบุคลากรทางการศึกษาได้นะสิ (อันนี้ ก็มโน)  สมมติว่ายืนยันจะใช้กฎข้อนี้จริง คือเรื่องเกี่ยวกับ
	การจัดบริการสอนใน Home School ถ้าเช่นนั้น ผู้ปกครองคนนั้นที่ว่าก็ไม่ได้เป็นผู้ปกครอง แต่เขาจะแปรสภาพมาเป็น “ผู้สอน” ทันที สอนใน  Home School
	สรุปหลักความรู้สำคัญ บัญญัติกฎหมาย ใครบ้างที่เป็นบุคลากรทางการศึกษา
	ให้พินิจพิเคราะห์เงื่อนไขต่อไปนี้ ว่าครบเงื่อนไขไหม ถ้าครบก็คือ ใช่ อันได้แก่
	- ต้องเป็นผู้มีหน้าที่หลัก (ทำมาหากินหลักๆ) กับงานด้านการศึกษา ไม่ใช่แค่การมาสนับสนุนเป็นครั้งคราว หรือมีส่วนบ้างบางเวลา หรือนานๆทีก็มาประชุมตามวาระ
	- ต้องมีการกำหนดตำแหน่ง โดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่จะไปทำงานนั้นชัดเจน
	ถูกต้องตามกฎเกณฑ์กฎหมาย กำหนดตำแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษาที่จะทำงาน
	- ต้องมีการรับเงินเดือน กินเงินเดือนจากสังกัดนั้นๆ หรือจากส่วนงบประมาณใดๆที่
	ส่งผ่านมาสำหรับการเป็นเงินเดือนของบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งนั้นๆ
	- ต้องมีสายบังคับบัญชา มีการแต่งตั้ง อาจมีลูกน้องด้วย มีผู้ใหญ่สูงกว่าในองค์กรหรือ
	ในหน่วยงานสถานศึกษานั้นๆ ก็แล้วแต่ แต่ต้องมีสายบังคับบัญชาของงาน เพื่อที่ว่า
	หากทำผิดระเบียบวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์อะไรจะสามารถดำเนินการได้ตามระบบ
	- ใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในด้านการศึกษาหรือเทคโนโลยีทางการศึกษาหรือนวัตกรรมการศึกษาต่างๆในการทำหน้าที่ ทำงานหลักของตนในตำแหน่งนันๆ
	ต้องครบองค์ประกอบเหล่านี้ทั้งหมด ไม่ใช่การอยากนึก ทึกทักบัญญัติให้ใครๆก็เป็น
	บุคลากรทางการศึกษาได้หมด เพียงแค่ดูข้อความที่ว่า “เป็นผู้สนับสนุนการจัดการศึกษา” ไม่ใช่
	มิเช่นนั้น ใครๆก็กล่าวอ้างได้ว่า ตนเป็นบุคลากรทางการศึกษา โดยบอกว่าเป็นผู้สนับสนุนนะเธอ
	ฉันก็จัดเป็นบุคลากรทางการศึกษาได้หน่ะสิ ไม่เห็นเหรอ ฉันสนับสนุนการสอน อะไรๆตลอดเลย
	คำร้องขอจากใจ : ห้ามเผยแพร่ข้อมูลความรู้นี้ออกไปให้ใคร โดยเฉพาะกลุ่มติวเตอร์ต่างๆ ที่ว่าไปบอกพวกเขาว่า มีความรู้ลักษณะนี้อยู่  (หรือมีความรู้ที่ว่า ผู้สอนในระดับอุดมศึกษา ถูกกำหนดให้เป็นบุคลากรทางการศึกษา นี่เอง  ขอร้องเลยจากใจ ใครจะเข้าใจผิด จะ...
	ก็ปล่อยเป็นเรื่องของเขา แต่เรื่องของคุณก็คือ ตอนนี้คุณเข้าใจทุกอย่างกระจ่างแล้ว นั่นก็พอ จบ!
	เพราะไม่เช่นนั้น กลุ่มติวเตอร์เหล่านั้น จะนำความรู้เหล่านี้ไปถ่ายทอด สถาปนาตัวเองเป็นผู้รู้จริง
	หลอกลวงชาวบ้านอีกว่าตนเก่ง และเข้าใจ อธิบาย ชี้จุดได้ (โดยที่จริง เพิ่งมาอ๋อ จากความรู้เรานี้)
	เกร็ดที่ควรรู้ เกี่ยวกับการสอบระเบียบ หรือกฎหมายการศึกษา ในยุคปัจจุบัน
	ปัจจุบันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายอย่างมากมาย หลังจากที่ได้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา มาทำการบริหารประเทศ  โดยเฉพาะกลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร
	ราชการและการขับเคลื่อนการทำงานของกระทรวงฯต่างๆ กฎหมายและระเบียบต่างๆของทาง
	งานด้านการศึกษา ก็เปลี่ยนไปมากทีเดียว โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับ กศจ และการปฏิบัติงาน
	เราจะรู้ได้อย่างไรว่า ข้อมูลหนังสือที่เราได้รับนั้น อัพเดตหรือยังหรือ หรือว่าหนังสือที่
	อ่านนั้น อัพเดตไหม ทันสมัยหรือถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการหรือยัง ให้เช็คโดยการ
	ดูที่กฎหมายอ้างอิงในการอธิบายหรือการเฉลย  ยกตัวอย่างเช่น
	เรื่องวินัยข้าราชการ การลงโทษ การอุทธรณ์ต่างๆ เรื่องนี้เป็นประเด็นข้อสอบ
	เป็นชุดข้อสอบสำคัญของ “ครูผู้ช่วย”  หากคุณเห็นการอธิบายหรือการเฉลย
	โดยการอ้างเอาระเบียบข้าราชการฯ มาตรา 53  หรือใน หมวด 7 มาตรา 98
	ให้รู้และแอบอมยิ้มคิดในใจเลยว่า แหะๆๆ เอากฎหมายเก่ามาอธิบายฉันเหรอ
	เพราะระเบียบเรื่องของการแต่งตั้ง โยกย้าย ลงโทษ อุทธรณ์ต่างๆ ได้ใช้ตัวใหม่
	จากกระทรวงศึกษาธิการ และ ก.ค.ศ. ออกมาให้บังคับใช้ใหม่ในเดือน ก.ค. 60
	มีปรากฏบนเพจหรือในกลุ่มต่างๆหลายกลุ่ม หลายเพจที่ใช้กฎหมายตัวนี้สำหรับ
	ติวหรืออ้างอิงอธิบายเรื่องดังกล่าว ทำไมจึงหลายกลุ่ม อันที่จริงต้นแบบมันจะมา
	แค่ที่เดียวหรือสองที่นะ แต่กลุ่มสมัครเล่นอื่นๆพอเห็นข้อมูลจากเพจหนึ่งก็เลยว่า
	กลายเป็นก๊อบๆๆ ต่อๆกันไปเป็นทอดๆ บังเอิญก๊อบๆต่อๆกันไปโดยไม่มีความรู้
	เลยทำให้ข้อมูลไม่รู้จริงได้เผยแพร่กระจายอยู่ตามโซเชียลต่างๆในกลุ่มและเพจ
	ทั้งนี้ เราร้องขอ อย่านำข้อมูลนี้ไปเผยแพร่หรือบอกกล่าวติวเตอร์ หรือค่ายติวใดๆที่มีการอ้างอิง
	กฎหมายมาตรา 53 หรือ มาตรา 98 อยู่  ปล่อยให้เขาเข้าใจผิดไปเช่นนั้น ส่วนคุณโชคดีแล้วที่ได้
	มาเห็นมารู้ข้อมูลจริง ก็แค่แนะนำคนใกล้ชิดของคุณ เช่น เพื่อนๆหรือญาติๆมาเข้ากลุ่มก็พอแล้ว
	คลังข้อสอบ  ฝึกทำซ้ำๆ จนเกิดความรู้ และความเข้าใจ
	เราเริ่มเผยแพร่ผลงานจริงออกไป ที่ผ่านมาก็มีสำนักติวต่างๆนำงานไปแอบอ้าง  (อย่างหน้าตาเฉย)  ยกตัวอย่างเช่น ไฟล์ผลงานที่วิชาการเราทำ ดังต่อไปนี้
	ผู้อ่านเห็นหรือไม่ งานเป็นของเราทั้งแท่ง
	งานดีมากๆ ใช้ดึงดูดลูกค้าแล้วทำโฆษณาชวนเชื่อได้หน้าตาเฉย ประมาณว่า ถ้าไม่
	อยากพลาดข้อมูลดีๆให้ติดตามเขา แล้วก็ลิงค์เพจไว้ ซึ่งไม่ได้เป็นผู้ทำผลงานดีๆนั้น แต่อาศัยผลงานเราไปดึงโน้มน้าวผู้บริโภคมากมายให้เชื่อถือชื่นชมต่างๆและซื้อของ
	เหล่านี้เป็นแค่บางส่วนที่ยกตัวอย่างให้ดู
	มีการแอบอ้างนำงานเราไปใช้ลักษณะนี้
	โดยยังมีอีกมากมายที่ไม่ได้เปิดเผยตรงนี้
	นี่ก็เอาผลงานเราโชว์ แต่โฆษณาขายหนังสือตนเอง
	หลายสำนักมีการก๊อบปี้เอาข้อความ
	ที่เราโพสต์อธิบายบนเพจของเราวาง
	ก๊อบในแบบชนิดที่ว่า ก๊อบเหมือนเป๊ะ
	สำเนาถูกต้อง (ง่ายมาก ก๊อปปี้ วาง)
	เอาไปวางบนเพจของตน แล้วทำให้
	เกิดคำชื่นชม และคอมเม้นท์ตามมา
	เช่น “อยากติวกับอาจารย์จังเลยค่ะ”
	มีหนังสือขายไหมครับ  อาจารย์ไม่
	เปิดติวที่ภาคใต้บ้างเหรอครับ ฯลฯ
	ทั้งๆที่คำอธิบายดีๆบนโพสต์นั้นเป็น
	ข้อความหรือเป็นการอธิบายของเรา
	แต่คนหรือแฟนเพจเหล่านั้นเขาไม่ได้
	รู้จักเพจของเราจึงชื่นชมและหลงกล
	ข้อสังเกตว่า ปัจจุบันเพจสาธารณะเรา ไม่โพสต์ข้อมูลเชิงลึก หรือไม่โพสต์แสดงความรู้จริงๆ
	แค่ทำเป็นโพสต์อะไรไปบ้างนิดๆหน่อยๆหรือโพสต์ความรู้ระดับทั่วๆไป ที่ไม่ได้แสดงพื้นฐาน
	ของความรู้จริงอะไรมาก โพสต์ข้อสอบเบาๆ เพื่อใม่ให้กลุ่มสมัครเล่นที่จ้องนำข้อมูลดีๆไปใช้
	จุดประสงค์ของทีมวิชาการคือ ต้องการพัฒนาผลงาน และเผยแพร่องค์ความรู้ให้ผู้คนจริงๆ แต่เนื่องจากตำราของเรา หรือเอกสารเนื้อหาหนังสือของเรา สามารถเนรมิตทำให้คนที่ไม่รู้
	แต่พออ่านเนื้อหาความรู้ จากการอธิบายเชิงลึกของเรา  ทำให้เขาสามารถเริ่มรู้เรื่องราวขึ้น
	หรือสร้างตัวเองมาเป็นติวเตอร์เสมือนว่าเก่งได้เลย โดยใช้ฐานผลงานจากเราหรือใช้ความรู้
	ของเราไป เช่น การสร้างกลุ่ม แต่งข้อสอบ (เอาของเรานี่แหล่ะ) ไปแต่งข้อสอบในกลุ่มและ
	อธิบายข้อสอบแต่ละข้อ อธิบายดีจัง จนทำให้สมาชิกเชื่อว่าเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ แล้วหลงซื้อหนังสือหรือหลงพลาดไปติว ทั้งๆความจริง เขาเป็นเพียงคนที่มีความรู้เกี่ยวกับ
	งานการศึกษามากกว่าพวกคุณในที่นี้ แค่นิดหน่อย หรือบางทีมีความรู้น้อยกว่าพวกคุณเสีย
	ด้วยซ้ำไป เราไม่ต้องการให้จำนวนติวเตอร์สมัครเล่นแบบนี้เกิดขึ้นง่ายมากเกินไปจากการที่
	ได้อ่านหรือได้ศึกษาตำราของเราแล้วนำไปใช้ต่อยอดกลุ่มตนเอง โดยพื้นฐานรู้ลึกจริงๆไม่มี
	ด้วยเหตุนี้  จึงร้องขอให้ทุกท่านอย่านำประเด็นความรู้ของเรา
	ให้ไปถึงมือของเพจขายหนังสือหรือสำนักติวต่างๆให้พวกเขาได้
	แอบอ้างสร้างผลงานปลอม หรือขายหนังสือก๊อบปี้จากผลงาน
	ของเรานั่นเองเป็นการปกป้องผู้บริโภคจำนวนมากได้ดีอีกด้วย
	การสามารถอธิบายประเด็นความรู้เชิงลึกได้ แค่ 2 – 3 ข้อ  (จากการคัดลอกความรู้เราไปใช้ทำอธิบาย) สามารถเปลี่ยนคนหลายคนที่ไม่เก่งให้มีภาพลักษณ์ของการเป็นวิทยากรเก่งๆได้เลย
	และทำให้พวกเขาขายของปลอมกับผู้บริโภคได้ การคัดลอกเนื้อหาประมาณ 20 – 30 หน้าจากเราไปใช้ทำหนังสือขาย ทำให้ของปลอมพวกนั้น ได้รับคำชื่นชมว่าอ่านง่าย เข้าใจดีจริงๆ ได้เลยทีเดียว
	บ่อยครั้งตั้งแต่ช่วงปี 59 – 60 พอเราโพสต์อะไรไปประมาณ 7 – 10 บรรทัดที่เป็นความรู้เชิงลึกๆ
	ค่ายติวหลายค่ายก๊อบคำพูดนั้นไปวางโพสต์ตนเอง ทันทีก็มีคนเม้นท์ถามซื้อหนังสือ ถามขอติวกับ
	เขามากมายในโพสต์  เช่น “อธิบายเข้าใจดีจัง ขอไปติวที่ กทม ได้ไหม”  “ชอบการอธิบายแบบนี้
	เข้าใจง่ายดี และมีประโยชน์ ขายหนังสือไหมค่ะ” อะไรประมาณนี้ เกิดขึ้นตลอดในหลายๆเพจเลย
	เราไม่ต้องการให้เกิดกระบวนการในลักษณะนี้  จึงร้องขอให้ทุกท่านที่เข้ามาเอาความรู้ดีๆและอย่า
	แชร์หรืออย่าสะกิดประเด็นใดๆที่เป็นความรู้เชิงลึกนี้ให้กับกลุ่มติวเตอร์สมัครเล่นเหล่านั้นรับทราบ
	ทั้งหมดทั้งมวลนี้ ไม่ได้เป็นลักษณะการหวงวิชาความรู้
	แต่ไม่ต้องการให้เกิดกระบวนการในลักษณะนี้ คือการลวงล่อผู้บริโภคจากการใช้ผลงานหรือ
	องค์ความรู้ของเราไปดำเนินการ จึงห้ามสมาชิกเผยแพร่ ความรู้เชิงลึกจากกลุ่มเรานี้ออกไป
	เฉลยข้อสอบในชุดที่ 1  แบบฝึกที่โหลดลงไปให้อุ่นเครื่อง
	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.
	23.
	ก.    ข.     ค.    ง.
	24.
	ก.    ข.     ค.    ง.
	25.
	ก.    ข.     ค.    ง.
	26.
	ก.    ข.     ค.    ง.
	27.
	ก.    ข.     ค.    ง.
	28.
	ก.    ข.     ค.    ง.
	29.
	ก.    ข.     ค.    ง.
	30.
	ก.    ข.     ค.    ง.
	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
	สถาบันของเราก่อตั้งมาในรูปแบบทะเบียนพาณิชย์เชิงธุรกิจการศึกษา ไม่ใช่มูลนิธิการกุศล
	บางกลุ่มงานที่สามารถเผยแพร่ให้ได้แบบฟรีๆอย่างเช่นที่คุณอาจได้เห็นคลิปติวฟรี ไฟล์ฟรี
	หรือของสำคัญบางส่วน ฟรีๆ จากเราที่พอจะจับต้องดาวน์โหลดกันได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย
	นั่นก็มีส่วนหนึ่งและทางเราก็หวังว่าส่วนของฟรีนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์กับผู้อ่านได้บ้าง
	ตามสมควรต่อไปเชิงวิชาการความรู้หรือการเตรียมตัวสอบ ไฟล์ที่อ่านอยู่นี้ก็แจกให้ ฟรีๆ
	ทั้งนี้ “แก่นข้อสอบครูผู้ช่วย” คุณสามารถเลื่อนไปคลิกดูได้ ที่ตรงล่างๆของหน้าเว็บไซต์ที่เราแนะนำการขายหนังสือหรือนวัตกรรม คลิกเข้าศึกษาแนวทางได้ที่นั่นตรงนั้นแหล่ะคือ
	แก่นสำคัญอันเป็นตัวช่วยหลักที่จะต้องใช้สำหรับเตรียมตัวสอบ โดยอาจมีค่าใช้จ่ายอยู่บ้าง
	อย่างไรก็ดีตัวอย่างที่ชื่อว่า “แก่นข้อสอบครูผู้ช่วย” ตรงนั้นคลิกได้ ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
	เฉพาะตัว ฟรี ที่ให้นั้นก็มีคุณค่ามากมายแล้ว จึงขอเชิญทุกท่านเข้าไปคลิกอ่านได้เลยครับ
	หาแถบกระพริบๆ นี้ให้เจอ
	แล้วคลิกเข้าไปอ่านตรงนั้น
	ไฟล์แนวข้อสอบแจกฟรี ข้อสอบจริงที่เคยออกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
	อุ่นเครื่องกันสัก 15 ข้อก่อน



	สำหรับติวฟรีนะ
	เตรียมสอบครูผู้ช่วย ข้อมูลดี ความรู้ดี เพื่อทุกท่าน
	ขอสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน นี่เป็นเนื้อหาเริ่มต้นพื้นฐานของการเตรียมตัวสอบข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยสถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทยได้ทำงานด้านการเตรียมสอบข้าราชการมานานหลายปี ตั้งแต่ยุคก่อนการสอบครูผู้ช่วยครั้งแรก ต่อเนื่องเรื่อยมาและวิจัยพัฒ...
	สถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทยได้จดทะเบียนพาณิชย์อย่างถูกต้อง
	ในชื่อ “ส่งเสริมธุรกิจการศึกษา” เป็นหน่วยงานที่พัฒนาผลงานธุรกิจการศึกษา
	พัฒนาความรู้ จำหน่ายสื่อการสอนต่างๆ จัดอบรม และจำหน่ายหนังสือ ตำรา
	สถาบันของเราก่อตั้งมาในรูปแบบทะเบียนพาณิชย์เชิงธุรกิจการศึกษา ไม่ใช่มูลนิธิการกุศล
	บางกลุ่มงานที่สามารถเผยแพร่ให้ได้แบบฟรีๆอย่างเช่นที่คุณอาจได้เห็นคลิปติวฟรี ไฟล์ฟรี
	หรือของสำคัญบางส่วน ฟรีๆ จากเราที่พอจะจับต้องดาวน์โหลดกันได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย
	นั่นก็มีส่วนหนึ่งและทางเราก็หวังว่าส่วนของฟรีนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์กับผู้อ่านได้บ้าง
	ตามสมควรต่อไปเชิงวิชาการความรู้หรือการเตรียมตัวสอบ ไฟล์ที่อ่านอยู่นี้ก็แจกให้ ฟรีๆ
	“ผลงานของเราเป็นผลงานดีเด่นระดับชาติ” ในแวดวงการนี้ ของจริง
	และผลงานเราเป็นงานที่ถูกคัดลอกโดยสำนักติวหรือค่ายติวสอบอื่นๆนำไปใช้อ้างอิง
	นำไปใช้ในการทำธุรกิจมากมาย หรือคัดลอกไปทำหนังสือขาย โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่
	ไม่รู้ว่าผลงานดีๆ หรือชุดข้อสอบดีๆเหล่านั้น ที่เห็น แชร์ๆกัน เราเป็นผู้สร้างสรรค์
	ผู้อ่านคงไม่รู้ว่าครูบางคนใช้หนังสือของเราเป็นงานต้นแบบทำหนังสือของเขามาขาย
	จนมีชื่อเสียงโด่งดังเพราะหนังสือฐานงานเรามีข้อสอบตรงและเนื้อหาประเด็นเยี่ยม
	หนังสือของเรานี่เอง ที่ถูกคัดลอก ก๊อบปี้เนื้อหาไปใช้มากที่สุด
	โดยเฉพาะกลุ่มครูพยายามเปิดติว เพิ่งสอบครูได้แล้วทำเพจติว
	เพราะเป็นหนังสือขายดีที่สุดในประเทศไทยและยังเป็นหนังสือ
	ข้อมูลตรงจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ระดับปริญญาเอกทางด้านนี้เลย
	ชุดข้อสอบกับชุดเนื้อหาต่างๆของเราจึงถูกคัดลอกไปต่างๆนาๆ
	ผู้อ่านอาจไม่รู้ หรือเคยเจอเพจติวใดๆอื่นก่อนมาเจอเพจนี้ บางทีหลงชื่นชมเพจใดๆ ที่เห็นการตอบรับว่า “หนังสือดีจัง” “ข้อสอบตรงมากๆ” “สรุปดี” “เนื้อหาชื่นชอบ” อะไรทำนองนี้บ้าง
	บางทีคุณอาจแทบไม่อยากเชื่อว่านั่นคือผลงานที่พวกเขาได้ก๊อบปี้ของเราไปใช้นั่นเอง ลองคิดๆ
	ดูเล่นๆ แล้วเทียบดูเนื้อหาหรือแนวหนังสือ ดูผลงาน เพียงแต่คุณรู้จักพวกเขาก่อนที่มาจะอ่านหรือได้มารู้จักเรานั่นเอง เพราะเราไม่เน้นการตลาดแค่ค่อยๆแนะนำคนต่างๆให้รู้จักผลงานกัน
	นี่คือตัวอย่างผลงานของเราที่ทำมา ค่ายติวอื่นๆ เรียกว่า พากันเซฟผลงานเก็บไว้เป็นของตน
	ถึงเวลาก็นำออกมาแชร์ งานดีๆ เรียกแขกเข้าเพจตัวเองมากมาย ผู้คนชื่นชม ขอบคุณจังเลย
	โดยที่ไม่รู้ว่าทีมวิชาการซึ่งทำงานนี้จริงๆคือทีมของเรา  ก็ได้แต่แอบขำๆว่า ที่ขอบคุณกันนั้น
	ขอบคุณใคร ขอบคุณคนที่ก๊อบปี้ไปแชร์สร้างภาพตัวเอง หรือขอบคุณคนทำกันแน่เนอะ ^-^
	ในปี 2560 – 2561  เราจึงมีนโยบายให้ทีมงานไปสะกิดบอก แนะนำ หลายคนที่จะเตรียมสอบ
	ให้มาพบกับผลงานของเรา (ของจริง) ให้มาติวด้วยกันในกลุ่ม รับรู้ข้อมูลเชิงลึกแบบดีๆ ข้อมูลดี
	โดยหวังว่าผลงานที่ทำมาจะช่วยอำนวยประโยชน์ให้กับผู้เตรียมสอบทุกท่านได้ตามสมควรต่อไป
	คำแนะนำและทักทายกันโดยผู้บริหารสถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทย
	ไฟล์แนวข้อสอบแจกฟรี ข้อสอบจริงที่เคยออกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
	อุ่นเครื่องกันสัก 15 ข้อก่อน
	ผู้เตรียมสอบข้าราชการพึงรู้ไว้เกี่ยวกับลักษณะข้อสอบข้าราชการ
	การสอบครูผู้ช่วย ถือเป็นการสอบข้าราชการ โดยแต่ละสังกัดก็จะมีการสอบเพื่อคัดคนไปเป็นครูสอนในโรงเรียน เช่น สังกัด สพฐ  สังกัด กทม  หรือ สังกัด อปท (ท้องถิ่นต่างๆ) โรงเรียน
	เทศบาลและสิ่งที่ผู้อ่านต้องรู้คือคลังข้อสอบที่นำมาใช้สอบนั้น จริงๆแล้ว เป็นคลังเก่าที่หมุนเวียน
	นำมาออกสอบ เช่น ในส่วนวิชาชีพ วิชาการศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มวินัยข้าราชการครู หรือเนื้อหา
	กลุ่มเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ ข้อสอบแก่นหลักเหล่านั้นมีการเฉลยแล้ว โดยกรรมการที่ออกสอบ
	ชี้แจงให้เข้าใจกระบวนการจัดทำข้อสอบหรือการสอบครูไล่ลำดับมาดังต่อไปนี้
	ก่อนปี 2546  การสอบข้าราชการครูจะไม่ชัดเจน เพราะตอนนั้นยังไม่มีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  โดยในช่วงราวปี 2540 กว่าๆเป็น
	ยุคที่ในวงการเรียกกันว่า 16 องค์ชาย คือ มีส่วนราชการระดับกรม ถึง 16 ส่วน  กรมนั่น กรมนี่
	สำนักงานโน่น นี่ นั่น เยอะมาก บริหารงานซ้ำซ้อน ก็มี อะไรก็มี เขาจึงพยายามปรับแก้ทางใหม่
	ปี 2545 เป็นช่วงที่ผู้เขียนได้ร่วมทำงานวิจัยกับเป็นผู้ช่วยงานวิจัยของอาจารย์คุรุศาสตร์
	ในปี 2546  มีการตรากฎหมายใหม่ เป็นพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 นี่แหล่ะ ที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ยุบ 16 องค์ชายดังกล่าวนั้นเหลือ 5 ส่วนบริหาร
	แล้วเปลี่ยนแปลงใหม่ ก.ค. เป็น  ก.ค.ศ.  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพิ่มคำว่า “ศ. คือและบุคลากรทางการศึกษา” เข้ามาด้วยจากที่เป็น ก.ค.  (ค. คือ ข้าราชการครู)
	โดยปี 2546 นี่ก็มีการตราพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
	มาด้วย ซึ่งก็เป็นตัวจักรสำคัญที่มีผลต่อเนื้อหาในข้อสอบเช่นกัน กลุ่มนี้ ก็คือ กลุ่มคุรุสภานั่นเอง
	โดยช่วงปี 2545 – 2547 ช่วงนั้น ก็มีการสอบครูบ้าง แต่ว่า ยังไม่เรียกว่า “ครูผู้ช่วย”
	เพราะคำว่าครูผู้ช่วย มาปรากฏในสารบบของการศึกษาไทยช่วงเดือนธันวาคม 2547
	เนื่องจากธันวาคม 2547 มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
	ศึกษา พ.ศ. 2547 ขึ้น และกฎหมายตัวนี้แหล่ะ ที่เป็นจุดกำเนิดของคำว่า “ครูผู้ช่วย” ครั้งแรก
	เพราะก่อนหน้านี้ เขาเรียกครูบรรจุใหม่ (คนที่สอบได้ใหม่) ว่าอาจารย์ 1 ระดับ 3 ไม่มีครูผู้ช่วย
	- การสอบเดือนพฤษภาคม 2547  สอบเพื่อคัดเอาคนไปเป็น อาจารย์ 1 ระดับ 3
	- ปลายปี คือธันวาคม 2547 ตราพระราชบัญญัติฯ ขึ้นมา ปรากฏคำว่า ครูผู้ช่วย
	- ดังนั้น การสอบเดือนพฤษภาคม 2548 จึงนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ
	วงการศึกษาไทยที่สอบคนเพื่อคัดไปเป็น “ครูผู้ช่วย” นั่นเองและมีการสอบมาอีก
	เรื่อยๆ ต่อเนื่องมาในทุกๆปี  จวบจนที่เราเตรียมสอบกันในยุคปัจจุบันนี้นั่นเอง
	การสอบในช่วงก่อนปี 2550  ยุคนั้น อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา จะจัดสอบกันเอง
	หรือจัดทำข้อสอบเอง กล่าวคือ อยู่ในการจัดการของเขตฯ นั้นๆ จะเอากี่ตำแหน่ง อะไร ยังไงนะ
	ขาดครูวิชาอะไร ตำแหน่งไหน โรงเรียนใด เขตแต่ละเขต ก็จะจัดการกันเอง เปิดสอบกัน ก็ว่าไป
	อาจารย์ของผู้เขียน เป็นผู้ทำข้อสอบให้กับหลายๆ อ.ก.ค.ศ. ในตอนนั้นและผู้เขียนเป็นผู้พิมพ์ให้
	โดยคลังชุดข้อสอบจะเป็นเหมือนเดิมๆ เปลี่ยนแปลงนิดหน่อย พร้อมเฉลยเสร็จสรรพว่า ทำไมจึง
	ตอบข้อนั้น ข้อนี้ ตามระเบียบต่างๆ ซึ่งกรรมการหรือคนที่ได้ออกข้อสอบเขาก็จะขอข้อสอบของ
	แต่ละแห่งไปแบ่งๆกัน จัดสอบ ส่งจากเขตนั้นไปให้เขตนี้ ส่งงานต่อๆกันไป กับชุดคลังข้อสอบที่มี
	ในปี 2553 – 54 ช่วงนี้ มีการเริ่มขายหนังสือสอบและคลังข้อสอบเริ่มปรากฏในหนังสืออ่านสอบ
	บนห้างสรรพสินค้า ข้อสอบเมื่อก่อน ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมาก อย่างไหนก็อย่างนั้น ดัดนิดหน่อย
	ซึ่งข้อสอบในยุคนั้นมีการเฉลยอย่างดีอธิบายแนวทางการเฉลยคำตอบด้วย
	ฐานข้อสอบพวกวินัยข้าราชการ  พวกจรรยาบรรณ  วิชาทฤษฏีการศึกษา
	หรือกลุ่มกฎหมายทางการศึกษา ที่ถูกนำมาออกเป็นประจำ มีการเฉลยไว้
	ต่อมาราวๆช่วงนั้นแหล่ะ ก่อนปี 56 เขาก็เริ่มมีแนวคิดว่า อยากให้ข้อสอบมีมาตรฐาน
	เหมือนกันทั่วประเทศ คล้ายๆ ก.พ. น่าจะดีนะ จึงมีแนวทางว่า จ้างมหาวิทยาลัยออกข้อสอบ
	ดีกว่า ให้เหมือนๆกันหมด ผู้ที่ได้รับการว่าจ้างก็เช่น จุฬาฯ   มศว  ม.ราชภัฏสวนดุสิต เป็นต้น
	ข้อสอบช่วงที่จุฬาฯออกก็ถูกตำหนิพอสมควร ในลักษณะที่ว่ายากเกินและออกไม่ตรงหลักสูตร
	ต่อมา มศว ก็ถูกตำหนิเช่นกัน เรื่องเฉลยผิด พักหลังมาจึงมักใช้บริการของ ม.ราชภัฏสวนดุสิต
	ช่วงปี 2559 – 2560  ก็มีการเปลี่ยนผ่านเป็นระบบ กศจ แทนที่รูปแบบของ อ.ก.ค.ศ.
	การออกข้อสอบเลยให้เป็นสิทธิของ กศจ ต่างๆว่าจะจ้างมหาวิทยาลัยออกหรือออกสอบเองได้
	แล้วแต่ที่เห็นว่าเหมาะสม อย่างปี 2559  ก็มี กศจ ออกเอง 5 แห่ง แต่ข้อสอบก็ยังใช้รูปแบบที่
	ใช้ต่อเนื่องกันมา (ซึ่งมีการเฉลยแล้วในยุคหลายปีก่อน)  สลับกับข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน
	อย่างไรก็ตามคลังข้อสอบหลักและวิธีการเฉลยก็ยังเป็นชุดเดิมๆลักษณะนั้น
	เช่น ถามเรื่องเกี่ยวกับวินัย การประพฤติชั่วต่างๆ หรือถามเรื่องเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
	หรือเรื่องกฎหมายการศึกษา กฎหมายตัวใดๆ ก็เป็นข้อสอบชุดเดิม เพิ่มเติมนิดหน่อย
	ปี 58 ดร.กมล  รอดคล้าย  (ซึ่งเป็นเลขาธิการ กพฐ)  ในตอนนั้น มีแนวคิดว่าควรจะ
	ให้มีการเฉลยข้อสอบด้วย ให้คนสอบได้หายสงสัย  แต่ปรากฏว่า “เกิดงานเข้าเต็มๆ” เพราะ
	เมื่อมีการเฉลยออกมาแล้ว คนหลายภาคส่วน คิดว่าเฉลยผิด มีการด่า มีการประท้วงวุ่นวาย
	เพราะหลายคนตีความเอง คิดเอง แล้วไปหาว่าเขาเฉลยผิด ยิ่งเริ่มมีเพจต่างๆมา ยิ่งแย่เลยสิ
	วุ่นวาย จะฟ้องศาลปกครองเอย ฟ้องอะไรเอยว่าเฉลยผิดยี่สิบกว่าข้อ (ปรักปรำเขา)  แต่พอ
	ตรวจสอบกันจริงๆ ฝ่ายออกสอบยอมรับว่าเฉลยผิดแค่ 6 ข้อ (ยกคะแนนให้) ไม่ได้ผิดเยอะ
	อะไรขนาดนั้น เฉลยผิดตั้งยี่สิบกว่าข้อ ไม่ใช่เลย แต่เป็นเพราะคนที่เห็นข้อสอบคิดเอง เฉลย
	หรือตีความเอาเอง แล้วไปหาว่าเขาเฉลยผิด โดยที่ตัวเองก็ไม่ได้มีความรู้ลึกอะไรมากนักเลย
	นั่นแหล่ะ ปัญหามาก (แทนที่บอกเฉลยแล้วจะดี คนจะได้เห็น โปร่งใส คนสอบพอใจตามนี้)
	แต่กลับตรงข้าม พอเฉลย ปัญญาเยอะกว่าอีก  (ข้อเสียมากกว่าข้อดี)  เพราะบางคนหลับหู
	หลับตาด่าอย่างเดียว เห็นเฉลยแล้วด่าๆๆ โดยไม่ดูเนื้อหาหรือความถูกต้องทางวิชาการเลย
	ดังนั้น ยุคหลังมาจึงไม่ให้มีการเฉลยข้อสอบข้าราชการอีก เพื่อยับยั้งความวุ่นวายต่างๆ
	แต่แท้ที่จริงแล้ว คลังข้อสอบเก่าๆ และกลุ่มสำนักติวรุ่นแรกๆ มีฐานข้อมูลการเฉลยข้อสอบอยู่
	ตัวอย่างคลังข้อสอบข้าราชการที่เป็นข้อสอบเดิมๆ (เพิ่มเติมนิดๆหน่อยๆ)
	ซึ่งมีการเฉลยแล้ว และนำข้อสอบลักษณะนี้ มาออกสอบทุกปี เพราะได้ผล
	ในการหลอกผู้เข้าสอบ ให้ตกหลุมกับดักข้อสอบเกี่ยวกับวินัยข้าราชการครู
	ข้อใดต่อไปนี้เป็นการประพฤติชั่วของข้าราชการครู
	ก. บังคับข่มขืนกระทำชำเราศิษย์    ข.  ลักทรัพย์ในยามวิกาล
	ค.  คัดลอกผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง  ง.  เป็นการประพฤติชั่วทุกข้อ
	ข้อสอบตัวนี้ เป็นข้อสอบขาประจำทุกปี แต่อาจเปลี่ยนคำนิดๆหน่อยๆ แล้วแต่ปีนั้นๆ เช่น
	ข้าราชการครูคนใดต่อไปนี้มีพฤติการณ์ถือเป็นการประพฤติชั่ว
	ก. นายวีระทุจริตเงินโครงการโรงเรียน   ข.   นายดำเมาสุราครองสติไม่ได้
	ค.  นายพงษ์ธรเล่นหวยใต้ดิน    ง.    ประพฤติชั่วทุกข้อที่กล่าวมา
	สังเกตข้อสอบนี้  เป็นการจงใจถามความเข้าใจในมาตรา ของการประพฤติชั่วในราชการ
	ซึ่งราชการทุกสังกัดจะมีแนวทางเดียวกัน มาจาก ก.พ. ส่วนของครู ก็จะเป็น ก.ค.ศ. และ
	ของ กทม ก็จะเป็นทีม ก.ก. ที่ควบคุมวินัยหรือการดำเนินการทางวินัยสังกัดนั้นอยู่นั่นเอง
	วิธีวิเคราะห์ข้อสอบ  เขาจะเอา ง เป็นตัวล่อที่ทำให้คนไม่รู้กฎหมายข้อนี้ อยากเลือกตอบ ง
	แต่จริงๆแล้วให้มองว่าจะมีตัวเลือกอีก 3 ตัว  ซึ่งมีสองตัวเป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ส่วนอีกตัวหนึ่ง จะเป็น “การประพฤติชั่ว” ของข้าราชการครู ตามคำถามนั้น  (ตอบ ข้อ ข)
	ก. บังคับข่มขืนกระทำชำเราศิษย์    ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ข.  ลักทรัพย์ในยามวิกาล      ประพฤติชั่ว
	ค.  คัดลอกผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ก.  นายวีระทุจริตเงินโครงการโรงเรียน  ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ข.  นายดำเมาสุราครองสติไม่ได้       ประพฤติชั่ว
	ค.  นายพงษ์ธรเล่นหวยใต้ดิน   ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ฟรี แนวข้อสอบที่น่าสนใจ พร้อมเฉลย
	1.  ข้อใดเป็นการเรียนรู้
	ก.  ชักมือหนีจากวัตถุร้อนๆ  ข.  พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงจากการดื่มเหล้า
	ค.  ชนะวิ่งแข่งโดยใช้สารกระตุ้น ง.   เด็กอนุบาลอาบน้ำแปรงฟันได้เอง
	เฉลย  ง  เกิดการเรียนรู้จากการได้ฝึกทำมา หรือได้สังเกตจากพ่อแม่และก็ปฏิบัติได้
	2. ข้อใดหมายถึงการลงโทษทางบวก
	ก.  ไม่ให้ไปซื้อขนมในตอนพักเที่ยงเพราะช่วงเช้าที่เรียนคุยกัน ไม่ตั้งใจเรียน
	ข.  ดุด่าว่ากล่าวเมื่อนักเรียนทำผิด จนนักเรียนกลัวและไม่กล้าทำผิดแบบนั้นอีก
	ค.  ให้เพื่อนที่ชอบคุยมากๆย้ายโต๊ะไปนั่งอีกกลุ่มหนึ่งจะได้รู้สำนึก ไม่คุยกันอีกแล้ว
	ง.  ไม่มีข้อใดเป็นการลงโทษทางบวกเลย
	เฉลย  ข   การลงโทษทางบวก คือ การใส่ความไม่พึงพอใจให้ผู้เรียน เพื่อลดพฤติกรรม
	เพิ่มอะไรเข้าไปที่เขาไม่พอใจ  คือ การลงโทษทางบวก เช่น  ตี  ดุด่า  ตำหนิ
	(คือใส่สิ่งไม่พอใจให้เขาเข้าไป)  บวกโทษเข้าไปนั่นเอง เขาก็จะลดพฤติกรรม
	3. การสอนลักษณะใดที่มีโอกาสพัฒนาทักษะผู้เรียนได้มากที่สุด
	ก. ครูนำเสนอทฤษฏีเรื่องที่สอนจากอาจารย์ที่เก่งมากๆให้นักเรียนได้ฟัง ได้เห็น
	ข. ครูอธิบายได้ดีมาก มีทักษะการอธิบายเข้าใจง่าย นักเรียนเรียนรู้ได้สนุกสนาน
	ค. ครูให้นักเรียนทดลองทำแปลงดอกไม้แบบผสมผสานในสวนเล็กๆหลังโรงเรียน
	ง. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเยอะๆ แล้วสั่งการบ้านให้ทำทบทวนซ้ำๆหลายข้อ
	เฉลย  ค  การสอนในลักษณะของการลงมือปฏิบัติ เป็นประสบการณ์ตรงของผู้เรียน
	4.   ทักษะและความสามารถของนักเรียนจะเกิดขึ้นได้จากสิ่งใดเป็นสำคัญที่สุด
	ก.   ทฤษฎีที่ใช้สอนถูกต้องตามหลัก  ข.  การฝึกฝนและกระทำซ้ำๆ
	ค.   ครูที่สอนมีความรู้และถ่ายทอดดีมาก ง.  ความตั้งใจเรียนรู้ของนักเรียน
	เฉลย  ข   ตรงตามทฤษฎีกรวยประสบการณ์ของเอดการ์เดล และการสอบแบบ
	active learning  คือให้ผู้เรียนมีโอกาสลงมือปฏิบัติเอง
	5.  การสอนแบบประสบการณ์รอง (ประสบการณ์จำลอง) สอดคล้องกับข้อใด
	ก.  ให้นักเรียนลองเอามือไปแตะๆที่น้ำแข็งซึ่งมีอุณหภูมิเย็นจัดเพื่อเรียนรู้
	ข.  ให้นักเรียนทำโครงงานเพื่อทดลองเกี่ยวกับเรื่องของแรงดันน้ำตามระดับความลึก
	ค.  นำเสนอเรื่องราวของการติดยาเสพติดของบุคคลหนึ่งเพื่อสอนเรื่องโทษของยาเสพติด
	ง.   ให้นักเรียนลองสมมติประสบการณ์เดินทางไปต่างประเทศแล้วเล่าให้เพื่อนในห้องฟัง
	เฉลย ค.  ประสบการณ์ตรงคือการได้ทำเอง ได้เรียนรู้เองว่าเป็นอย่างไร มีประสบการณ์
	ประสบการณ์รองหรือประสบการจำลองคือไม่ได้เรียนรู้เองโดยตรงหรือว่าถ้า
	เรียนรู้เองอาจไม่ดีไม่ควรจึงใช้ประสบการณ์ของคนอื่นมาเป็นประสบการณ์เรา
	อ๋อ ถ้าทำแบบนี้แล้วจะเป็นแบบนี้นักเรียนจะเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ที่
	ติดยาเป็นอย่างไร มีโทษอย่างไร โดยไม่ต้องเอาตัวเองไปทำประสบการณ์ตรง
	6. ตามหลักจิตวิทยาการศึกษา จะศึกษาเรื่องใดเป็นสำคัญ
	ก.  วิธีคิดหรือความรู้สึกนึกคิดของนักเรียน ข.  พฤติกรรมของผู้เรียน
	ค.   จิตใจและอารมณ์ของนักเรียนและครู ง.   ศักยภาพสมองเกี่ยวกับการเรียนรู้
	7.  นักจิตวิทยาคนใดที่นำเสนอทฤษฏีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค
	ก.  อีวาน  พาล์ฟลอฟ    ข.  สกินเนอร์
	ค.   ซิกมัน  ฟรอยด์    ง.  เอ็ดการ์  เดล
	8.  วิธีสอนแบบใดที่ได้รับการยอมรับว่าได้พัฒนาทักษะครอบคลุมทุกด้านมากที่สุด
	ก.  การทดลอง    ข.   การให้ทำโครงงาน
	ค.   การให้แสดงนิทรรศการ   ง.   การให้นำเสนอผลงานหน้าชั้น
	9.  ผู้สอนควรคำนึงถึงสิ่งใดมากที่สุดในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน
	ก.  เพศของผู้เรียน    ข.   ความรู้พื้นฐานของนักเรียน
	ค.   ความแตกต่างระหว่างบุคคล  ง.   งบประมาณและเวลาในการสอน
	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
	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
	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    15.  ข      16.  ค     17.   ง     18.  ง      19.  ค     20.  ข
	เตรียมสอบครูผู้ช่วย ข้อมูลดี ความรู้ดี เพื่อทุกท่าน
	ขอสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน นี่เป็นเนื้อหาเริ่มต้นพื้นฐานของการเตรียมตัวสอบข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยสถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทยได้ทำงานด้านการเตรียมสอบข้าราชการมานานหลายปี ตั้งแต่ยุคก่อนการสอบครูผู้ช่วยครั้งแรก ต่อเนื่องเรื่อยมาและวิจัยพัฒ...
	สถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทยได้จดทะเบียนพาณิชย์อย่างถูกต้อง
	ในชื่อ “ส่งเสริมธุรกิจการศึกษา” เป็นหน่วยงานที่พัฒนาผลงานธุรกิจการศึกษา
	พัฒนาความรู้ จำหน่ายสื่อการสอนต่างๆ จัดอบรม และจำหน่ายหนังสือ ตำรา
	สถาบันของเราก่อตั้งมาในรูปแบบทะเบียนพาณิชย์เชิงธุรกิจการศึกษา ไม่ใช่มูลนิธิการกุศล
	บางกลุ่มงานที่สามารถเผยแพร่ให้ได้แบบฟรีๆอย่างเช่นที่คุณอาจได้เห็นคลิปติวฟรี ไฟล์ฟรี
	หรือของสำคัญบางส่วน ฟรีๆ จากเราที่พอจะจับต้องดาวน์โหลดกันได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย
	นั่นก็มีส่วนหนึ่งและทางเราก็หวังว่าส่วนของฟรีนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์กับผู้อ่านได้บ้าง
	ตามสมควรต่อไปเชิงวิชาการความรู้หรือการเตรียมตัวสอบ ไฟล์ที่อ่านอยู่นี้ก็แจกให้ ฟรีๆ
	ผลงานการวิจัยและพัฒนาด้านการสอบของเราเป็นที่ประจักษ์เด่นชัด
	ในแวดวงกลุ่มผู้เตรียมสอบจำนวนหนึ่ง ซึ่งเที่ยบแล้วยังไม่ใช่กลุ่มใหญ่
	หากเปรียบกับอัตราส่วนผู้สอบข้าราชการครูทั้งประเทศกล่าวคือผู้สอบ
	ปีละประมาณสองถึงสามแสนคนทั่วประเทศ จะมีคนรู้จักเราเพียงกลุ่ม
	จำนวนหนึ่ง ไม่ถึง 10 %  หรือหมื่นกว่าคน ในการเห็นเพจและข้อมูล
	หรือที่มีโอกาสรู้จักกับผลงานของทีมวิชาการเรานั่นเอง ด้วยเหตุผลคือ
	ข้อหลัก  เราไม่เน้นการตลาด (หากเปรียบเทียบกับค่ายติวสอบข้าราชการทั่วไป ผู้อ่านจะสังเกตเห็นได้ว่าแฟนเพจหลายหมื่นหรือหลักแสนคน เพราะวิธีการที่สำนักติว ค่ายติวต่างๆ
	ทำกันคือการพยายามสร้างการตลาดหรือสร้างจุดดึงดูด เช่น ข้อสอบหรือไฟล์ต่างๆแล้วให้
	คนแชร์ๆกันเยอะๆๆๆ เพื่อเรียกแขกเข้ามาเพจตน ทำให้เกิดกระแสกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นตามควร
	ในขณะที่ทีมวิชาการของเรา ไม่เน้นวิธีการลักษณะนั้น คนที่รู้จักเราจึงมักมาจากการค่อยๆ
	บอกต่อกันเช่น เพจนี้สิดี หนังสือดี ติวดี จะบอกต่อกันไปเรื่อยๆ ไม่เกิดจากกระแสโปรโมท
	คุณรู้หรือไม่ว่า เพจต่างๆที่มีคนเข้าชมหรือติดตามกันเยอะๆเป็นแสนหรือหลายหมื่นคน
	จะมีการใช้เงินในการจ่ายสำหรับเฟสบุ๊คเพื่อให้ช่วยโปรโมทเพจ จึงทำให้คนมากมายมาเห็นเพจ
	และเพิ่มยอดการติดตามเพจหรือเข้ากลุ่มมากมายอย่างรวดเร็ว ขยายตัวแฟนเพจหลายหมื่นคน
	เหมือนมีกิจกรรมของเพจตลอด บ้างก็อาศัยการไลฟ์สด การแชร์ต่างๆ บอกแชร์ๆๆให้มากที่สุด แต่ของเราทำแตกต่าง คือ ไม่ได้ต้องการคนมาติดตามมากมาย แต่อยากให้มีคนดีๆที่ตั้งใจจริงๆ
	มาพบเจอ มารู้จัก และติดตาม ซื้อผลงาน หรือติวกัน หรือรับไฟล์ฟรีๆกันไปตามสมควรเท่านั้น
	และนั่นเป็นเหตุผลชี้แจงถึงประเด็นแรก กรณีทำไมของดีมากขนาดนี้
	จนได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดในประเทศไทย (ของจริง) ถึงมีแฟนเพจ
	ติดตามกันไม่มากมาย หากเปรียบเทียบกับเพจอื่นๆในตลาดเดียวกัน
	ผู้ที่มีโอกาสเข้ามาอ่านไฟล์นี้ได้ หรือเข้ามาเห็นผลงานของเราได้ น่าจะเป็นคนต่อไปนี้ คือ
	หนึ่ง มาจากการบอกต่อ แนะนำ (อันนี้หลักเลย สิ่งดีมักถูกสะกิดบอกต่อเพื่อน ญาติมิตร)
	สอง มาจากเจ้าหน้าที่ของเราไปสะกิดบอกแนะนำให้มารู้จักกับเพจหรือกลุ่มนี้ว่ามีสิ่งดีให้
	สาม จับพลัดจับผลู มาเจอเองโดยบังเอิญ แล้วก็มาส่อง มาดู จึงเห็นข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้
	เมื่อพบกันแล้ว คงถือว่าโชคดี เพราะเดี๋ยวอ่านไปติดตามไปเรื่อยๆจะรู้เลยว่า
	ทำไม ฉันโชคดีแบบนี้ มีคนอีกเป็นแสนๆ ที่เตรียมสอบแต่ไม่มีโอกาสรู้จักกลุ่มนี้สิ
	มีแต่ฉันกับเพื่อนอีกแค่ราวๆไม่กี่พันคนเท่านั้น โชคดีจังเลย ลองติดตามดูๆไปจะรู้
	อ่านเพียงไฟล์เบื้องต้นนี้ก็คงสัมผัสถึงความรู้สึกโชคดีบ้างแล้ว จึงแนะนำคร่าวๆว่า
	“ผลงานของเราเป็นผลงานดีเด่นระดับชาติ” ในแวดวงการนี้ ของจริง แต่ไม่เน้น
	เชิงการตลาด และผลงานเราเป็นสิ่งที่ถูกคัดลอกโดยสำนักติวหรือค่ายติวสอบอื่นๆ
	นำไปใช้อ้างอิง นำไปใช้ในการทำธุรกิจของพวกเขามากมาย โดยที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่
	ไม่รู้ว่าผลงานดีๆ หรือชุดข้อสอบดีๆเหล่านั้น ที่เห็น แชร์ๆกัน เราเป็นผู้สร้างสรรค์
	โดยมีค่ายติวหรือสำนักติวหลายแห่งใช้วิธีการคัดลอกไป ก๊อบปี้ไปเป็นส่วนงานตน
	ผู้อ่านไม่รู้หรอกว่าครูบางคนใช้หนังสือของเราเป็นงานต้นแบบทำหนังสือของเขาขาย
	จนมีชื่อเสียงโด่งดังเพราะหนังสือฐานงานเรามีข้อสอบตรงและเนื้อหาประเด็นเยี่ยม
	ผู้อ่านอาจไม่รู้ หรือเคยเจอเพจติวใดๆอื่นก่อนมาเจอเพจนี้ บางทีหลงชื่นชมเพจใดๆ ที่เห็นการตอบรับว่า “หนังสือดีจัง” “ข้อสอบตรงมากๆ” “สรุปดี” “เนื้อหาชื่นชอบ” อะไรทำนองนี้บ้าง
	บางทีคุณอาจแทบไม่อยากเชื่อว่านั่นคือผลงานที่พวกเขาได้ก๊อบปี้ของเราไปใช้นั่นเอง ลองคิดๆ
	ดูเล่นๆ แล้วเทียบดูเนื้อหาหรือแนวหนังสือ ดูผลงาน เพียงแต่คุณรู้จักพวกเขาก่อนที่มาจะอ่านหรือได้มารู้จักเรานั่นเอง เพราะเราไม่เน้นการตลาดแค่ค่อยๆแนะนำคนต่างๆให้รู้จักผลงานกัน
	และนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไม ผู้คนจำนวนหนึ่งที่มีโอกาสอ่านผลงานของเรา
	หรือมีโอกาสติวมาแล้วหลายค่าย อ่านหนังสือมาก็มากมาย เมื่อมาพบกับ
	งานของเรา ทำไมพวกเขาเหล่านั้น จึงกล่าวกันในเชิงที่ว่า “ดีที่สุด”อยู่ที่นี่
	อย่างไรก็ดี เมื่อคุณมีโอกาสมารู้จักเราแล้ว เหมือนหลายๆท่านที่เคยแวะเวียนมารู้จักกันและได้ใช้งานของเรา ได้ติวกับเรา ได้ซื้อตำราต่างๆเราไปจนประสบความสำเร็จมากมาย
	หลายคนต่อเนื่องปีต่อปี  คุณคงจะเป็นหนึ่งในนั้นที่ได้แวะเวียนมาพบปะ ขอเชิญทุกท่าน
	มาพัฒนาความรู้ และเตรียมตัวสอบกันอย่างดี (แบบของจริง) กันเลยได้ที่กลุ่มนี้นะครับ
	คำแนะนำและทักทายกันโดยผู้บริหารสถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทย
	ไฟล์แนวข้อสอบแจกฟรี ข้อสอบจริงที่เคยออกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
	อุ่นเครื่องกันสัก 15 ข้อก่อน
	ผู้เตรียมสอบข้าราชการพึงรู้ไว้เกี่ยวกับลักษณะข้อสอบข้าราชการ
	การสอบครูผู้ช่วย ถือเป็นการสอบข้าราชการ โดยแต่ละสังกัดก็จะมีการสอบเพื่อคัดคนไปเป็นครูสอนในโรงเรียน เช่น สังกัด สพฐ  สังกัด กทม  หรือ สังกัด อปท (ท้องถิ่นต่างๆ) โรงเรียน
	เทศบาลและสิ่งที่ผู้อ่านต้องรู้คือคลังข้อสอบที่นำมาใช้สอบนั้น จริงๆแล้ว เป็นคลังเก่าที่หมุนเวียน
	นำมาออกสอบ เช่น ในส่วนวิชาชีพ วิชาการศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มวินัยข้าราชการครู หรือเนื้อหา
	กลุ่มเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ ข้อสอบแก่นหลักเหล่านั้นมีการเฉลยแล้ว โดยกรรมการที่ออกสอบ
	ชี้แจงให้เข้าใจกระบวนการจัดทำข้อสอบหรือการสอบครูไล่ลำดับมาดังต่อไปนี้
	ก่อนปี 2546  การสอบข้าราชการครูจะไม่ชัดเจน เพราะตอนนั้นยังไม่มีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  โดยในช่วงราวปี 2540 กว่าๆเป็น
	ยุคที่ในวงการเรียกกันว่า 16 องค์ชาย คือ มีส่วนราชการระดับกรม ถึง 16 ส่วน  กรมนั่น กรมนี่
	สำนักงานโน่น นี่ นั่น เยอะมาก บริหารงานซ้ำซ้อน ก็มี อะไรก็มี เขาจึงพยายามปรับแก้ทางใหม่
	ปี 2545 เป็นช่วงที่ผู้เขียนได้ร่วมทำงานวิจัยกับเป็นผู้ช่วยงานวิจัยของอาจารย์คุรุศาสตร์
	ในปี 2546  มีการตรากฎหมายใหม่ เป็นพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 นี่แหล่ะ ที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ยุบ 16 องค์ชายดังกล่าวนั้นเหลือ 5 ส่วนบริหาร
	แล้วเปลี่ยนแปลงใหม่ ก.ค. เป็น  ก.ค.ศ.  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพิ่มคำว่า “ศ. คือและบุคลากรทางการศึกษา” เข้ามาด้วยจากที่เป็น ก.ค.  (ค. คือ ข้าราชการครู)
	โดยปี 2546 นี่ก็มีการตราพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
	มาด้วย ซึ่งก็เป็นตัวจักรสำคัญที่มีผลต่อเนื้อหาในข้อสอบเช่นกัน กลุ่มนี้ ก็คือ กลุ่มคุรุสภานั่นเอง
	โดยช่วงปี 2545 – 2547 ช่วงนั้น ก็มีการสอบครูบ้าง แต่ว่า ยังไม่เรียกว่า “ครูผู้ช่วย”
	เพราะคำว่าครูผู้ช่วย มาปรากฏในสารบบของการศึกษาไทยช่วงเดือนธันวาคม 2547
	เนื่องจากธันวาคม 2547 มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
	ศึกษา พ.ศ. 2547 ขึ้น และกฎหมายตัวนี้แหล่ะ ที่เป็นจุดกำเนิดของคำว่า “ครูผู้ช่วย” ครั้งแรก
	เพราะก่อนหน้านี้ เขาเรียกครูบรรจุใหม่ (คนที่สอบได้ใหม่) ว่าอาจารย์ 1 ระดับ 3 ไม่มีครูผู้ช่วย
	- สอบเดือนพฤษภาคม 2547  สอบเพื่อคัดเอาคนไปเป็น อาจารย์ 1 ระดับ 3
	- ปลายปี คือธันวาคม 2547 ตราพระราชบัญญัติฯ ขึ้นมา ปรากฏคำว่า ครูผู้ช่วย
	- ดังนั้น การสอบเดือนพฤษภาคม 2548 จึงนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ
	วงการศึกษาไทยที่สอบคนเพื่อคัดไปเป็น “ครูผู้ช่วย” นั่นเองและมีการสอบมาอีก
	เรื่อยๆ ต่อเนื่องมาในทุกๆปี  จวบจนที่เราเตรียมสอบกันในยุคปัจจุบันนี้นั่นเอง
	การสอบในช่วงก่อนปี 2550  ยุคนั้น อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา จะจัดสอบกันเอง
	หรือจัดทำข้อสอบเอง กล่าวคือ อยู่ในการจัดการของเขตฯ นั้นๆ จะเอากี่ตำแหน่ง อะไร ยังไงนะ
	ขาดครูวิชาอะไร ตำแหน่งไหน โรงเรียนใด เขตแต่ละเขต ก็จะจัดการกันเอง เปิดสอบกัน ก็ว่าไป
	อาจารย์ของผู้เขียน เป็นผู้ทำข้อสอบให้กับหลายๆ อ.ก.ค.ศ. ในตอนนั้นและผู้เขียนเป็นผู้พิมพ์ให้
	โดยคลังชุดข้อสอบจะเป็นเหมือนเดิมๆ เปลี่ยนแปลงนิดหน่อย พร้อมเฉลยเรียบร้อยว่า ทำไมจึง
	ตอบข้อนั้น ข้อนี้ ตามระเบียบต่างๆ ซึ่งกรรมการหรือคนที่ได้ออกข้อสอบเขาก็จะขอข้อสอบของ
	แต่ละแห่งไปแบ่งๆกัน จัดสอบ ส่งจากเขตนั้นไปให้เขตนี้ ส่งงานต่อๆกันไป กับชุดคลังข้อสอบที่มี
	ในปี 2553 – 54 ช่วงนี้ มีการเริ่มขายหนังสือสอบและคลังข้อสอบเริ่มปรากฏในหนังสืออ่านสอบ
	บนห้างสรรพสินค้า ข้อสอบเมื่อก่อน ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมาก อย่างไหนก็อย่างนั้น ดัดนิดหน่อย
	ซึ่งข้อสอบในยุคนั้นมีการเฉลยอย่างดีอธิบายแนวทางการเฉลยคำตอบด้วย
	ฐานข้อสอบพวกวินัยข้าราชการ  พวกจรรยาบรรณ  วิชาทฤษฏีการศึกษา
	หรือกลุ่มกฎหมายทางการศึกษา ที่ถูกนำมาออกเป็นประจำ มีการเฉลยไว้
	ต่อมาราวๆช่วงนั้นแหล่ะ ก่อนปี 56 เขาก็เริ่มมีแนวคิดว่า อยากให้ข้อสอบมีมาตรฐาน
	เหมือนกันทั่วประเทศ คล้ายๆ ก.พ. น่าจะดีนะ จึงมีแนวทางว่า จ้างมหาวิทยาลัยออกข้อสอบ
	ดีกว่า ให้เหมือนๆกันหมด ผู้ที่ได้รับการว่าจ้างก็เช่น จุฬาฯ   มศว  ม.ราชภัฏสวนดุสิต เป็นต้น
	ข้อสอบช่วงที่จุฬาฯออกก็ถูกตำหนิพอสมควร ในลักษณะที่ว่ายากเกินและออกไม่ตรงหลักสูตร
	ต่อมา มศว ก็ถูกตำหนิเช่นกัน เรื่องเฉลยผิด พักหลังมาจึงมักใช้บริการของ ม.ราชภัฏสวนดุสิต
	ช่วงปี 2559 – 2560  ก็มีการเปลี่ยนผ่านเป็นระบบ กศจ แทนที่รูปแบบของ อ.ก.ค.ศ.
	การออกข้อสอบเลยให้เป็นสิทธิของ กศจ ต่างๆว่าจะจ้างมหาวิทยาลัยออกหรือออกสอบเองได้
	แล้วแต่ที่เห็นว่าเหมาะสม อย่างปี 2559  ก็มี กศจ ออกเอง 5 แห่ง แต่ข้อสอบก็ยังใช้รูปแบบที่
	ใช้ต่อเนื่องกันมา (ซึ่งมีการเฉลยแล้วในยุคหลายปีก่อน)  สลับกับข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน
	อย่างไรก็ตามคลังข้อสอบหลักและวิธีการเฉลยก็ยังเป็นชุดเดิมๆลักษณะนั้น
	เช่น ถามเรื่องเกี่ยวกับวินัย การประพฤติชั่วต่างๆ หรือถามเรื่องเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
	หรือเรื่องกฎหมายการศึกษา กฎหมายตัวใดๆ ก็เป็นข้อสอบเดิมๆ เพิ่มเติมนิดหน่อยที่
	ได้เฉลยแล้ว ผู้เขียนได้อยู่ในแวดวงการติวเตรียมสอบในยุคนั้นต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันจึง
	เห็นวิธีการเฉลยและกลไกของข้อสอบต่างๆมาและเห็นความผิดเพี้ยนเกิดขึ้นเป็นระยะ
	ปี 58 ดร.กมล  รอดคล้าย  (ซึ่งเป็นเลขาธิการ กพฐ)  ในตอนนั้น มีแนวคิดว่าควรจะ
	ให้มีการเฉลยข้อสอบด้วย ให้คนสอบได้หายสงสัย --- แต่ปรากฏว่า “งานเข้าเต็มๆ” เพราะ
	เมื่อมีการเฉลยออกมาแล้ว คนหลายภาคส่วน คิดว่าเฉลยผิด มีการด่า มีการประท้วงวุ่นวาย
	เพราะหลายคนตีความเอง คิดเอง แล้วไปหาว่าเขาเฉลยผิด ยิ่งเริ่มมีเพจต่างๆมา ยิ่งแย่เลยสิ
	วุ่นวาย จะฟ้องศาลปกครองเอย ฟ้องอะไรเอยว่าเฉลยผิดยี่สิบกว่าข้อ (ปรักปรำเขา)  แต่พอ
	ตรวจสอบกันจริงๆ ฝ่ายออกสอบยอมรับว่าเฉลยผิดแค่ 6 ข้อ (ยกคะแนนให้) ไม่ได้ผิดเยอะ
	อะไรขนาดนั้น เฉลยผิดตั้งยี่สิบกว่าข้อ ไม่ใช่เลย แต่เป็นเพราะคนที่เห็นข้อสอบคิดเอง เฉลย
	หรือตีความเอาเอง แล้วไปหาว่าเขาเฉลยผิด โดยที่ตัวเองก็ไม่ได้มีความรู้ลึกอะไรมากนักเลย
	นั่นแหล่ะ ปัญหามาก (แทนที่บอกเฉลยแล้วจะดี คนจะได้เห็น โปร่งใส คนสอบพอใจตามนี้)
	แต่กลับตรงข้าม พอเฉลย ปัญญาเยอะกว่าอีก (ข้อเสียมากกว่าข้อดี)  เพราะบางคนหลับหู
	หลับตาด่าอย่างเดียว เห็นเฉลยแล้วด่าๆๆ โดยไม่ดูเนื้อหาหรือความถูกต้องทางวิชาการเลย
	ดังนั้น ยุคหลังมาจึงไม่ให้มีการเฉลยข้อสอบข้าราชการอีก เพื่อยับยั้งความวุ่นวายต่างๆ
	แต่แท้ที่จริงแล้ว คลังข้อสอบเก่าๆ และกลุ่มสำนักติวรุ่นแรกๆ มีฐานข้อมูลการเฉลยข้อสอบอยู่
	จนมีกลุ่มติวเตอร์สมัครเล่นเกิดใหม่ในยุคช่วงปี 2555 – 2556  มากขึ้นๆทำกลุ่มเอง ทำเพจมา
	และมีการเฉลยผิด อธิบายผิดมากมาย ในหลายๆข้อแพร่กระจาย ลอกๆต่อกันไปแพร่สู่โชเชี่ยล
	โดยปกติแล้ว กลุ่มติวเตอร์สมัครเล่น จะอาศัยกลุ่มของจริง คือไปก๊อบข้อมูลหรือเอาไฟล์ข้อสอบ
	เอาอะไรมา และทำหนังสือตัวเอง หรือไปแชร์บนเพจตนเอง เรียกแขก เรียกกระแสเพจนั่นเอง
	หนังสือของเรานี่เอง ที่ถูกคัดลอก ก๊อบปี้เนื้อหาไปใช้มากที่สุด
	โดยเฉพาะกลุ่มครูพยายามเปิดติว เพิ่งสอบครูได้แล้วทำเพจติว
	เพราะเป็นหนังสือขายดีที่สุดในประเทศไทยและยังเป็นหนังสือ
	ข้อมูลตรงจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ระดับปริญญาเอกทางด้านนี้เลย
	ชุดข้อสอบกับชุดเนื้อหาต่างๆของเราจึงถูกคัดลอกไปต่างๆนาๆ
	ในปี 2560 – 2561  เราจึงมีนโยบายให้ทีมงานไปสะกิดบอก แนะนำ หลายคนที่จะเตรียมสอบ
	ให้มาพบกับผลงานของเรา (ของจริง) ให้มาติวด้วยกันในกลุ่ม รับรู้ข้อมูลเชิงลึกแบบดีๆ ข้อมูลดี
	ถูกต้องกับหลักวิชาการ ตรวจสอบการเฉลยและข้อมูลจากทีมวิชาการระดับองค์ความรู้ของจริง
	โดยหวังว่าผลงานที่ทำมาจะช่วยอำนวยประโยชน์ให้กับผู้เตรียมสอบทุกท่านได้ตามสมควรต่อไป
	ผู้เขียนอยากให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงข้อมูล และความรู้ที่ได้รับ เพื่อความถูกต้อง
	และประโยชน์ของผู้อ่านเอง --- เพราะผู้อ่านรู้หรือไม่ว่า โดยรวมแล้วในแวดวง
	ของการติวสอบยุคนี้ ต่างจากยุคก่อนมากๆ จึงแจ้งแนะนำอย่างจริงใจมาตามนี้
	ในยุคก่อน กลุ่มติวเตอร์จะเป็นอาจารย์ระดับด๊อกเตอร์ หรือผู้เชี่ยวชาญจริงๆ เปิดติวหรือทำหนังสือขาย เพราะคิดว่าเรื่องพวกนี้ ต้องใช้ความรู้ระดับสูง คนธรรมดาไม่กล้าทำเรื่องเหล่านี้
	และไม่รู้จะไปขายหนังสือได้อย่างไร – เพราะจะขายทีต้องนำขึ้นสำนักพิมพ์เท่านั้น ให้หนังสือนั้น
	สามารถตีพิมพ์ ส่งขายตามร้านหนังสือทั่วไป ต้องมีการตรวจสอบลิขสิทธิ์และข้อมูลความรู้จริงๆ
	แต่ในยุคนี้ ด้วยระบบไลน์ ระบบเฟสบุ๊ค ทำให้กลุ่มหลายคนไม่มีความรู้ลึก
	สามารถทำกลุ่ม (ระดับความรู้ไม่แน่นแบบของจริง)  แล้วโพสต์ขายหนังสือ
	โดยทำหนังสือใช้วิธีก๊อบจากตรงนั้น ตรงนี้มาขายกัน เราได้ฟ้องไปหลายคน
	หลายคนก็คือสารภาพมาตามตรงว่า ผมตกงาน ไม่มีงาน จบปริญญาตรีแล้ว
	ก็ใช้วิธีสร้างกลุ่มและทำหนังสือขาย (แต่จริงๆ ไม่ได้ทำหนังสือนะ ทำคล้ายๆ
	รายงานนะเอง ปริ้น เข้าเล่มแบบรายงานส่งอาจารย์)  พอเราเค้นเอาจริงๆก็
	ยอมรับว่าลอกงานเราไป เราทำท่าจะฟ้องเงินหลายล้านก็สารภาพยอมแล้ว
	จะเอาเงินที่เพิ่งขายได้หมื่นกว่าบาทนั้น (จากหนังสือก๊อบ) มายกให้เราหมด
	ยอมรับว่าไม่ได้รู้อะไร แค่ค่อยๆสร้างกลุ่มมา แต่คนในกลุ่มนั้น น้อยคนนักที่
	จะรู้ว่าเขาไม่ใช่คนมีความรู้เชิงลึก ของจริง ก็แค่หาทางสร้างเงินจากกระแส
	ที่พอจะทำได้ โดยวิธีหลักๆคือไปส่องเอาข้อมูล ข้อสอบจากเพจอาจารย์จริง
	ค่ายที่ติวจริง (แบบความรู้จริง) มาทำแชร์ มาทำงานของตน มีหลายกลุ่มนะ
	โดยปัญหาจริงๆ ไม่ได้มีอะไรหรอก เราไม่ได้หวงของขนาดนั้น หรือกลัวเสียผลประโยชน์ แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่า กลุ่มแบบนี้มีเยอะ แล้วบางคนไม่ได้รู้จริง แต่งข้อสอบพร้อมเฉลยแบบผิดๆมา
	เป็นเพียงครู ที่ยังไม่มีวิทยฐานะด้วยซ้ำ มาทำเพจ ลอกข้อสอบของค่ายดังๆ สร้างเพจน่าเชื่อถือได้
	แล้วเพจสมัครเล่นอื่นๆคิดว่าเขาเก่ง (ดูจากเพจ ดูจากการตอบรับ) และดันไปก๊อบข้อสอบหรือก๊อบ
	เอาข้อมูลผิดๆจากเขามา พร้อมเฉลยในบางข้อ มันจึงทำให้ข้อมูลที่ผิดนั้น เฉลยแพร่กระจายกันไป
	ตามกลุ่มต่างๆ โดยคิดว่าข้อนี้เฉลยถูก เพราะมีติวเตอร์หลายคนเฉลยเหมือนกัน แต่เอ๊ะ ทำไมเพจ
	บางเพจก็ไม่เฉลยตามนี้ ตกลงเฉลยอะไรกันแน่ ความจริงคือ สมัครเล่น ก๊อบสมัครเล่นแพร่ไป
	มันจึงเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “ความรู้ผิดๆ” กระจายอยู่ตามโลกโชเชียลหรือกลุ่มเพจติวต่างๆ เพราะว่ากลุ่มหลายๆกลุ่ม เขาก็ก๊อปปี้ ความรู้ผิดๆไป จากเพจนั้น เพจนี้ ผิดๆต่อๆกันไปต่างๆโดย
	คนก๊อบไปวาง ก็ไม่รู้ว่ามันผิด เห็นเขาเฉลยมาแบบนั้น คิดว่าถูก ก็ก๊อบไปใช้งานต่อๆกันไปตามนั้น
	แล้วกลายเป็นว่า ความรู้บางอย่างที่ผิด แพร่มากขึ้นในเพจใหญ่ กลายเป็นความรู้ที่ถูก ไปซะได้แต่
	การเฉลยหรือหลักวิชาการ เขาก็ยังอ้างอิงคำตอบตามหลักอยู่ดี ก็ไม่ได้เฉลยตามติวเตอร์สมัครเล่น
	เพราะคลังข้อสอบพวกนี้ มีอยู่แล้ว มีการอธิบาย และคำเฉลยอย่างถูกหลักการอยู่ในชุดสอบต่างๆ
	ผู้เขียนจะขอยกตัวอย่างให้ดูชัดๆหนึ่งข้อ (จริงๆมีหลายข้อเลย)
	แต่ยกให้ดูชัดเจนเลย ผู้อ่านจะได้เห็นภาพว่า อ๋อ อย่างนี้นี่เอง
	ข้อสอบถามว่า  จรรยาบรรณด้านใดสำคัญที่สุด
	ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง ข.  จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
	ค. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ง.  จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
	คือข้อสอบข้อนี้ ออกสอบมาตั้งแต่ปี 2549 เขาเฉลยแล้ว และในวงการของจริง
	อาจารย์ระดับสูง ในแวดวงคุรุสภา รู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองว่าตอบ ต่อผู้รับบริการ
	แต่มีติวเตอร์ระดับครูคนหนึ่ง มาเฉลยทึกทักเอาเองตอนปี 55 – 56 ราวๆนั้น
	ว่าตอบต่อตนเอง --- โดยให้เหตุผลว่าเริ่มที่ตัวเองก่อน (เฉลยแบบคิดเองมั่ว)
	จากนั้นคำตอบของเฉลยข้อนี้ ก็กระจายออกไปตามเพจต่างๆ  นึกภาพออกไหม
	กรณีที่เป็นกลุ่มติวเตอร์ระดับสมัครเล่นด้วยกันที่สร้างกลุ่มเองสร้างเพจมา (ไม่ใช่ของจริง) เห็นเฉลยแบบนั้น คำตอบนั้นก็คิดว่าเฉลยถูก ก็แชร์กันไป แต่งข้อสอบไป ทำให้จำนวนหนังสือหรือจำนวนกลุ่มที่ตอบว่า ต่อตนเองมีมากขึ้นๆตามลำดับ (เพราะลอกแบบผิดต่อๆกันไป) ค...
	ต่อตนเองเป็นคำตอบที่ถูก ยิ่งคนที่บอกว่าต่อตนเองพากันตอบแบบนั้นมากขึ้น ยิ่งตอบย้ำว่าน่าจะ
	ตอบว่าต่อตนเอง (ซึ่งความจริงมันผิดอย่างชัดเจน)  ผู้อ่านเห็นภาพแล้วใช่ไหม เรื่องข้อมูลในยุคนี้
	กรณีที่เป็นติวเตอร์ของจริง เมื่อเห็นข้อมูลลักษณะนี้ ต้องบอกได้ว่า “ผิด” ไม่ใช่นะ ไม่ลอก
	ไปแชร์ หรือถ้าจะมีการลอกแชร์จริงๆ เรียกแขกเข้าเพจ ก็ต้องลอกแบบที่ถูกต้อง ลอกแบบข้อที่ถูก
	หรือพบข้อที่ผิดต้องเปลี่ยนเฉลย ไม่ใช่ยังเฉลยผิดตามต้นแบบที่ผิดมา ไม่งั้นมันก็แพร่ต่อๆกันไปอีก
	ดูกรณีจริง ในปี 2560 นี่แหล่ะ เห็นๆเลย
	ข้อสอบถามว่า  แผนการศึกษาแห่งชาติสอดคล้องกับข้อใด
	ก.
	ข.  รัฐธรรมนูญ
	ค.  ยุทธ
	ง.  ก
	เพจที่อ้างว่าตนเองเป็นที่ 1 ของวงการติว ก๊อบมาเห็นๆ ดูก็รู้ว่า ก๊อบข้อสอบข้อนี้มาจากอีกเว็บ
	ก๊อบเรียงข้อมาเลย แล้วเว็บนั้นเขาเฉลยผิดอยู่ ข้อนี้ จริงๆ ไม่ถูกต้อง แทนที่เห็นแล้ว จะแก้ไขก่อน
	จะเผยแพร่ แต่แชร์แบบนั้นออกมา คนก็เข้าใจผิดสิ ว่าคำตอบข้อนี้ เฉลยแบบนั้น (เห็นภาพแล้วใช่หรือไม่)  เพจนี้เหมือนกันที่ก๊อบไฟล์งานเราไปแชร์ ไฟล์งาน เราทำไว้ตั้งแต่ปี 2558 เป็นข้อมูลปีนั้น
	แต่เขาก็นำมาแชร์ช่วงปี 59 – 60  ซึ่งข้อมูลมันเปลี่ยนแล้ว เช่น ชื่อของ ผอ.สมศ  เขาถูก ม.44 สั่ง
	ให้เด้งพ้นไปตั้งแต่ราวๆปี 58 แล้ว แต่ภาพเราทำไว้ก่อนนั้น เขาก็จะเอามาแชร์ ข้อมูลผิดปรากฏอยู่
	หราบนภาพ เห็นๆ คิดดูว่า เขายังไม่รู้เลยว่าผิด หรือรู้แล้ว แกล้งขี้เกียจเปลี่ยน (มักง่ายนั่นเอง)
	ภาพนี้ ทำไว้ตั้งแต่ปี 58  แต่ปี 59 – 60  ต้องไม่แชร์แล้ว  (ผลงานเรา)
	หรือถ้าจะแชร์ ต้องแก้ข้อมูลก่อน คือ แก้ที่ ดร.ชาญณรงค์ อย่างน้อยต้องลบออกหรือไม่
	ถ้าไม่ลบออก ก็ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นคนใหม่ ไม่ใช่ให้ชื่อท่านยังคาหราอยู่แบบนั้น แล้วแชร์
	จากกรณีตัวอย่างจริงเหล่านั้น ผู้อ่านคงพอจะตระหนักได้ว่าข้อมูลบางข้อที่เผยแพร่อยู่ในเพจต่างๆ หรือในหนังสือนั้น เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ก็มีอยู่ การที่ไม่ถูกมักเกิดมาจากกลุ่มติวเตอร์สมัครเล่นที่
	ไม่ได้เข้าใจจริงๆ พยายามเฉลยเอาเอง (แบบคิดเอาเอง ไม่มีหลักวิชาการ) ทำให้ข้อมูลผิดเพี้ยนไป
	สำหรับกลุ่มติวฟรี
	เตรียมสอบครูผู้ช่วย ข้อมูลดี ความรู้ดี เพื่อทุกท่าน
	ขอสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน นี่เป็นเนื้อหาเริ่มต้นพื้นฐานของการเตรียมตัวสอบข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยสถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทยได้ทำงานด้านการเตรียมสอบข้าราชการมานานหลายปี ตั้งแต่ยุคก่อนการสอบครูผู้ช่วยครั้งแรก ต่อเนื่องเรื่อยมาและวิจัยพัฒ...
	สถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทยได้จดทะเบียนพาณิชย์อย่างถูกต้อง
	ในชื่อ “ส่งเสริมธุรกิจการศึกษา” เป็นหน่วยงานที่พัฒนาผลงานธุรกิจการศึกษา
	พัฒนาความรู้ จำหน่ายสื่อการสอนต่างๆ จัดอบรม และจำหน่ายหนังสือ ตำรา
	สถาบันของเราก่อตั้งมาในรูปแบบทะเบียนพาณิชย์เชิงธุรกิจการศึกษา ไม่ใช่มูลนิธิการกุศล
	บางกลุ่มงานที่สามารถเผยแพร่ให้ได้แบบฟรีๆอย่างเช่นที่คุณอาจได้เห็นคลิปติวฟรี ไฟล์ฟรี
	หรือของสำคัญบางส่วน ฟรีๆ จากเราที่พอจะจับต้องดาวน์โหลดกันได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย
	นั่นก็มีส่วนหนึ่งและทางเราก็หวังว่าส่วนของฟรีนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์กับผู้อ่านได้บ้าง
	ตามสมควรต่อไปเชิงวิชาการความรู้หรือการเตรียมตัวสอบ ไฟล์ที่อ่านอยู่นี้ก็แจกให้ ฟรีๆ
	ผลงานการวิจัยและพัฒนาด้านการสอบของเราเป็นที่ประจักษ์เด่นชัด
	ในแวดวงกลุ่มผู้เตรียมสอบจำนวนหนึ่ง ซึ่งเที่ยบแล้วยังไม่ใช่กลุ่มใหญ่
	หากเปรียบกับอัตราส่วนผู้สอบข้าราชการครูทั้งประเทศกล่าวคือผู้สอบ
	ปีละประมาณสองถึงสามแสนคนทั่วประเทศ จะมีคนรู้จักเราเพียงกลุ่ม
	จำนวนหนึ่ง ไม่ถึง 10 %  หรือหมื่นกว่าคน ในการเห็นเพจและข้อมูล
	หรือที่มีโอกาสรู้จักกับผลงานของทีมวิชาการเรานั่นเอง ด้วยเหตุผลคือ
	ข้อหลัก  เราไม่เน้นการตลาด (หากเปรียบเทียบกับค่ายติวสอบข้าราชการทั่วไป ผู้อ่านจะสังเกตเห็นได้ว่า แฟนเพจหลายหมื่นหรือหลักแสนคน เพราะวิธีการที่สำนักติว ค่ายติวนั้น
	ทำกันคือ การพยายามสร้างงานหรือสร้างจุดดึงดูด เช่น ชุดข้อสอบหรือไฟล์ต่างๆ แล้วให้
	คนแชร์ๆกันเยอะๆๆๆ เพื่อเรียกแขกเข้ามาเพจตน ทำให้เกิดกระแสกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นตามควร
	ในขณะที่ทีมวิชาการของเรา ไม่เน้นวิธีการลักษณะนั้น คนที่รู้จักเราจึงมักมาจากการค่อยๆ
	บอกต่อกันเช่น เพจนี้สิดี หนังสือดี ติวดี จะบอกต่อกันไปเรื่อยๆ ไม่เกิดจากกระแสโปรโมท
	คุณรู้หรือไม่ว่า แพจต่างๆที่มีคนเข้าชมหรือติดตามกันเยอะๆเป็นแสนหรือหลายหมื่นคน
	เขาจะใช้เงินในการจ่ายสำหรับเฟสบุ๊ค เพื่อให้ช่วยโปรโมทเพจ จึงทำให้คนมากมายมาเห็นเพจ
	และเพิ่มยอดการติดตามเพจหรือเข้ากลุ่มมากมายอย่างรวดเร็ว ขยายตัวเร็วหลายหมื่นคนโดย
	เหมือนมีกิจกรรมของเพจตลอด บ้างก็อาศัยการไลฟ์สด การแชร์ต่างๆ บอกให้แชร์ให้มากที่สุด แต่ของเราทำแตกต่าง คือ ไม่ได้ต้องการคนมาติดตามมากมาย แต่อยากให้มีคนดีๆที่ตั้งใจจริงๆ
	มาพบเจอ มารู้จัก และติดตาม ซื้อผลงาน หรือติวกัน หรือรับไฟล์ฟรีๆกันไปตามสมควรเท่านั้น
	ผู้ที่มีโอกาสเข้ามาอ่านไฟล์นี้ได้ หรือเข้ามาเห็นผลงานของเราได้ น่าจะเป็นคนต่อไปนี้ คือ
	หนึ่ง มาจากการบอกต่อ แนะนำ (อันนี้หลักเลย สิ่งดีมักถูกสะกิดบอกต่อเพื่อน ญาติมิตร)
	สอง มาจากเจ้าหน้าที่ของเราไปสะกิดบอกแนะนำให้มารู้จักกับเพจหรือกลุ่มนี้ว่ามีสิ่งดีให้
	สาม จับพลัดจับผลู มาเจอเองโดยบังเอิญ แล้วก็มาส่อง มาดู จึงเห็นข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้
	เมื่อมาพบกันแล้ว คงถือว่าโชคดี เพราะเดี๋ยวอ่านไป ติดตามไปเรื่อยๆจะรู้เลยว่า
	ทำไม ฉันโชคดีแบบนี้ มีคนอีกเป็นแสนๆ ที่เตรียมสอบแต่ไม่มีโอกาสรู้จักกลุ่มนี้สิ
	มีแต่ฉันกับเพื่อนอีกแค่ราวๆไม่กี่พันคนเท่านั้น โชคดีจังเลย ลองติดตามดูๆไปจะรู้
	อ่านเพียงไฟล์เบื้องต้นนี้ก็คงสัมผัสถึงความรู้สึกโชคดีบ้างแล้ว จึงแนะนำคร่าวๆว่า
	“ผลงานของเราเป็นผลงานดีเด่นระดับชาติ” ในแวดวงการนี้ (ของจริง) แต่ไม่เน้น
	เชิงการตลาด และผลงานเราเป็นสิ่งที่ถูกคัดลอกโดยสำนักติวหรือค่ายติวสอบอื่นๆ
	นำไปใช้อ้างอิง นำไปใช้ในการทำธุรกิจของพวกเขามากมาย โดยที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่
	ไม่รู้ว่าผลงานดีๆ หรือชุดข้อสอบดีๆเหล่านั้น ที่เห็น แชร์ๆกัน เราเป็นผู้สร้างสรรค์
	โดยมีค่ายติวหรือสำนักติวหลายแห่งใช้วิธีการคัดลอกไป ก๊อบปี้ไปเป็นส่วนงานตน
	รู้หรือไม่ว่าครูติวบางคนใช้หนังสือของเราเป็นหนังสือต้นแบบทำหนังสือของเขาขาย
	จนมีชื่อเสียงโด่งดังเพราะหนังสือฐานงานเรามีข้อสอบตรงและเนื้อหาประเด็นเยี่ยม
	ผู้อ่านอาจไม่รู้ หรือเคยเจอเพจติวใดๆอื่นก่อนมาเจอเพจนี้ บางทีหลงชื่นชมเพจใดๆ ที่เห็นการตอบรับว่า “หนังสือดีจัง” “ข้อสอบตรงมากๆ” “สรุปดี” “เนื้อหาชื่นชอบ” อะไรทำนองนี้บ้าง
	บางทีคุณอาจแทบไม่อยากเชื่อว่านั่นคือผลงานที่พวกเขาได้ก๊อบปี้ของเราไปใช้นั่นเอง ลองคิดๆ
	ดูเล่นๆ แล้วเทียบดูเนื้อหาหรือแนวหนังสือ ดูผลงาน เพียงแต่คุณรู้จักพวกเขาก่อนที่มาจะอ่านหรือได้มารู้จักเรานั่นเอง เพราะเราไม่เน้นการตลาดแค่ค่อยๆแนะนำคนต่างๆให้รู้จักผลงานกัน
	มีเรื่องราวความลับ (ปนฮา) อีกตั้งมากมายที่เราได้ช่วยเหลือคนเป็นแสนๆคนให้ได้รับความรู้ที่ถูกต้อง จากการที่แอดมินเพจหรือติวเตอร์  มีความรู้ไม่ดีจริง แล้วอธิบายเอง
	กรณีจริง คือ ต้นปี 2560  ---  แฟนเพจคนหนึ่งได้ถามแอดมินเพจหนึ่งที่มีจำนวนคน
	ติดตามมากมาย  (ซึ่งคนส่วนใหญ่ ดันเชื่อว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญซะด้วย เข้าใจผิดมาก)
	แฟนเพจถาม -- ปัจจุบัน “สภาการศึกษามีกี่คนค่ะ”  แอดมินตอบมั่นใจ  59 คนครับ แล้วแฟนเพจคนนั้นก็บอก “ขอบคุณค่ะ”    ในหนังสือเขาก็ระบุ 59 คนมาตลอดเลย
	ผู้เขียนเห็นแล้ว อดขำไม่ได้ เดือนเมษายน 2560  ยังมาตอบ 59 คนอีก – เพราะว่า
	เกณฑ์ของจริง เขาเปลี่ยนเป็นระบบ 41 คนมาตั้งแต่ เดือนสิงหาคม 2559 แล้วและ
	เดือนมีนาคม 2560  เขาก็เพิ่งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการทั้ง 41 คน ชุดใหม่มาด้วย
	ในตำราของเราก็มีเขียน รายละเอียดเรื่อง 41 คน นี้ไว้ชัดเจนว่า อะไร ยังไง แต่ด้วย
	ความที่ตัวผู้เขียนเองสงสารและอยากช่วยคนอีกเป็นแสนๆคน ที่คงจะมีความรู้แบบ
	ผิดๆแน่ถ้าปล่อยไว้ จึงได้สะกิดบอกแฟนเพจให้ไปบอกเขาซิว่า มัน 41 คนนะสภาฯ
	จากนั้นมา แอดมินเพจติวดังกล่าวก็ได้ความรู้ และทุกวันนี้ ก็เห็นโพสต์เป็น 41 คน
	และไปเปลี่ยนในหนังสือของเขาแล้ว (มั้ง / หรือเปล่า?)  คนมากมายคงไม่รู้ว่าคนที่
	อยู่เบื้องหลังข้อมูลดีๆ ที่ถูกต้องของเขานั้น คือผู้เขียนที่กำลังพิมพ์ให้คุณอ่านอยู่นี่ไง
	คือถ้าไม่บอกเขา ป่านนี้นาทีนี้ ในหนังสือในเพจเขาก็ยังคงติวเป็น 59 คนอยู่นั่นเอง
	ยังมีเรื่องขำๆอีกมากมาย ในวงการติวที่ผู้เขียนของเราได้ช่วยด้านข้อมูลดีๆให้คนอื่นๆ
	โดยที่พวกเขาไม่รู้เลยว่า ผู้ที่ถ่ายทอดเนื้อหาดีๆ จนทำให้ผู้คนได้รับข้อมูลจริงที่ถูกต้อง
	คือผู้เขียนนี่เอง  มาดูอีกกรณีจริงเกิดขึ้นในช่วงต้นปี 2560  มีการโพสต์ข้อสอบจริงว่า
	ข้อใดเป็นการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมทางจิตใจต่อผู้เรียน
	ก. ห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบ     ข.  ครูและนักเรียนแต่งกายเรียบร้อย
	ค.  จัดโต๊ะเรียนเป็นระเบียบเรียบร้อย     ง.  จัดป้ายนิเทศได้น่าสนใจ
	แอดมินเพจ เฉลยว่า  ก  โดยให้เหตุผลว่า โจทย์ถามห้องเรียน ก็ให้ตอบห้องเรียน
	ถามอันไหน ตอบอันนั้น ดูโจทย์ให้ดี (แป่วว / ผิดเต็มๆ)
	มีแฟนเพจพยายามให้ข้อมูลแย้งว่า ข้อนี้ ไม่น่าจะตอบ ก นะ มีมาอยู่ 2 – 3 คน
	แต่ก็ไม่เป็นผล เพราะแอดมินเพจ ก็ยืนยันและตอบกลับความคิดเห็นที่มาแย้งว่า
	ตอบ ก โดยย้ำอธิบายว่า โจทย์ถามห้องเรียน ให้ตอบห้องเรียน ดูโจทย์ถามอะไร
	ประเด็นคือคนมากมาย ขอบคุณคำเฉลยนั้นหน่ะ  --- และเชื่อว่าคำเฉลยถูกแล้ว
	ผู้เขียนได้ปล่อยให้เขาแสดงคำเฉลยแบบนั้นไว้สองวัน หลังจากที่โพสต์ข้อสอบนั้น
	แต่ปรากฏว่ายิ่งเวลาผ่านไป คนยิ่งเข้ามาขอบคุณ และกดไลค์กันมากขึ้นๆ เพราะ
	ตอนนั้นแฟนเพจเขามีแสนกว่าคนแล้วน่ะ ผู้เขียนเห็นแล้วว่า “เฮ้ย ไม่ได้แล้วละ”
	ถ้าเราไม่ช่วยพวกเขาแล้วใครจะช่วย คิดในใจ เลยทนไม่ไหว โพสต์อธิบายคำตอบ
	ของข้อนี้ ที่เพจของตัวเอง แล้วสะกิดให้แฟนเพจเรา ซึ่งเป็นแฟนเพจเขาด้วยให้ไป
	บอกเขาว่ามาดูการเฉลยและคำอธิบายนี้อย่าไปทำให้คนเป็นหมื่นแสนได้ข้อมูลผิด
	หลังจากนั้นอีกประมาณ ครึ่งชั่วโมงต่อมา คำตอบบนเพจเขาในข้อนั้นก็เปลี่ยนไป กลายเป็นเฉลยว่า ตอบ ข นะครับ ผู้อ่านนึกภาพตามว่า โกลาหลเลย แฟนเพจคือ
	ต่างพากันถามไถ่เลยว่า อ้าว ตกลงตอบอะไร เมื่อวานยังเฉลย ก ตกลงยังไงกันทีนี้
	คนมากมายเริ่มโวย แนวๆโกลาหลบนหน้าเพจ เพราะว่าสองวันที่ผ่านมา คำตอบ
	แฟนเพจเชื่อมั่นแล้วว่า ก ขอบคุณไปแล้ว เย้ๆดีใจที่ตอบถูกไปแล้วแต่อยู่ดีๆกลับเปลี่ยนเฉลยแล้วอธิบายสั้นๆว่าตอบการแต่งกายเป็นบรรยากาศทางจิต และไล่ลบ
	ความคิดเห็นหลายสิบความคิดเห็นซึ่งตนเองเคยโต้ตอบแฟนเพจบางคนไว้ในการ
	ยืนยันคำตอบก่อนนี้ ไล่ลบเม้นท์ต่างๆที่บอกว่า อ้าว เมื่อวานเฉลย ก  ลบๆๆ (ฮา)
	อย่างไรก็ดี เมื่อคุณมีโอกาสมารู้จักเราแล้ว เหมือนหลายๆท่านที่เคยแวะเวียนมารู้จักกันและได้ใช้งานของเรา ได้ติวกับเรา ได้ซื้อตำราต่างๆเราไปจนประสบความสำเร็จมากมาย
	หลายคนต่อเนื่องปีต่อปี  คุณคงจะเป็นหนึ่งในนั้นที่มีวาสนาได้พบกัน ใคร่ขอเชิญทุกท่าน
	มาพัฒนาความรู้ และเตรียมตัวสอบกันอย่างดี (แบบของจริง) กันเลยได้ที่กลุ่มนี้นะครับ
	คำแนะนำและทักทายกันโดยผู้บริหารสถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทย
	ไฟล์แนวข้อสอบแจกฟรี ข้อสอบจริงที่เคยออกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
	อุ่นเครื่องกันสัก 15 ข้อก่อน
	ผู้เตรียมสอบข้าราชการพึงรู้ไว้เกี่ยวกับลักษณะข้อสอบข้าราชการ
	การสอบครูผู้ช่วย ถือเป็นการสอบข้าราชการ โดยแต่ละสังกัดก็จะมีการสอบเพื่อคัดคนไปเป็นครูสอนในโรงเรียน เช่น สังกัด สพฐ  สังกัด กทม  หรือ สังกัด อปท (ท้องถิ่นต่างๆ) โรงเรียน
	เทศบาลและสิ่งที่ผู้อ่านต้องรู้คือคลังข้อสอบที่นำมาใช้สอบนั้น จริงๆแล้ว เป็นคลังเก่าที่หมุนเวียน
	นำมาออกสอบ เช่น ในส่วนวิชาชีพ วิชาการศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มวินัยข้าราชการครู หรือเนื้อหา
	กลุ่มเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ ข้อสอบแก่นหลักเหล่านั้นมีการเฉลยแล้ว โดยกรรมการที่ออกสอบ
	ชี้แจงให้เข้าใจกระบวนการจัดทำข้อสอบหรือการสอบครูไล่ลำดับมาดังต่อไปนี้
	ก่อนปี 2546  การสอบข้าราชการครูจะไม่ชัดเจน เพราะตอนนั้นยังไม่มีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  โดยในช่วงราวปี 2540 กว่าๆเป็น
	ยุคที่ในวงการเรียกกันว่า 16 องค์ชาย คือ มีส่วนราชการระดับกรม ถึง 16 ส่วน  กรมนั่น กรมนี่
	สำนักงานโน่น นี่ นั่น เยอะมาก บริหารงานซ้ำซ้อน ก็มี อะไรก็มี เขาจึงพยายามปรับแก้ทางใหม่
	ปี 2545 เป็นช่วงที่ผู้เขียนได้ร่วมทำงานวิจัยกับเป็นผู้ช่วยงานวิจัยของอาจารย์คุรุศาสตร์
	ในปี 2546  มีการตรากฎหมายใหม่ เป็นพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 นี่แหล่ะ ที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ยุบ 16 องค์ชายดังกล่าวนั้นเหลือ 5 ส่วนบริหาร
	แล้วเปลี่ยนแปลงใหม่ ก.ค. เป็น  ก.ค.ศ.  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพิ่มคำว่า “ศ. คือและบุคลากรทางการศึกษา” เข้ามาด้วยจากที่เป็น ก.ค.  (ค. คือ ข้าราชการครู)
	โดยปี 2546 นี่ก็มีการตราพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
	มาด้วย ซึ่งก็เป็นตัวจักรสำคัญที่มีผลต่อเนื้อหาในข้อสอบเช่นกัน กลุ่มนี้ ก็คือ กลุ่มคุรุสภานั่นเอง
	ถัดมาในปี 2545 – 2547 ช่วงนั้น ก็มีการสอบครูบ้าง แต่ว่า ยังไม่เรียกว่า “ครูผู้ช่วย”
	เพราะคำว่าครูผู้ช่วย มาปรากฏในสารบบของการศึกษาไทยช่วงเดือนธันวาคม 2547
	เนื่องจากธันวาคม 2547 มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
	ศึกษา พ.ศ. 2547 ขึ้น และกฎหมายตัวนี้แหล่ะ ที่เป็นจุดกำเนิดของคำว่า “ครูผู้ช่วย” ครั้งแรก
	เพราะก่อนหน้านี้ เขาเรียกครูบรรจุใหม่ (คนที่สอบได้ใหม่) ว่าอาจารย์ 1 ระดับ 3 ไม่มีครูผู้ช่วย
	- สอบเดือนพฤษภาคม 2547  สอบเพื่อคัดเอาคนไปเป็น อาจารย์ 1 ระดับ 3
	- ปลายปี คือธันวาคม 2547 ตราพระราชบัญญัติฯ ขึ้นมา ปรากฏคำว่า ครูผู้ช่วย
	- ดังนั้น การสอบเดือนพฤษภาคม 2548 จึงนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ
	วงการศึกษาไทยที่สอบคนเพื่อคัดไปเป็น “ครูผู้ช่วย” นั่นเองและมีการสอบมาอีก
	เรื่อยๆ ต่อเนื่องมาในทุกๆปี  จวบจนที่เราเตรียมสอบกันในยุคปัจจุบันนี้นั่นเอง
	การสอบในช่วงก่อนปี 2550  ยุคนั้น อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา จะจัดสอบกันเอง
	หรือจัดทำข้อสอบเอง กล่าวคือ อยู่ในการจัดการของเขตฯ นั้นๆ จะเอากี่ตำแหน่ง อะไร ยังไงนะ
	ขาดครูวิชาอะไร ตำแหน่งไหน โรงเรียนใด เขตแต่ละเขต ก็จะจัดการกันเอง เปิดสอบกัน ก็ว่าไป
	อาจารย์ของผู้เขียน เป็นผู้ทำข้อสอบให้กับหลายๆ อ.ก.ค.ศ. ในตอนนั้นและผู้เขียนเป็นผู้พิมพ์ให้
	โดยคลังชุดข้อสอบจะเป็นเหมือนเดิมๆ เปลี่ยนแปลงนิดหน่อย พร้อมเฉลยเรียบร้อยว่า ทำไมจึง
	ตอบข้อนั้น ข้อนี้ ตามระเบียบต่างๆ ซึ่งกรรมการหรือคนที่ได้ออกข้อสอบเขาก็จะขอข้อสอบของ
	แต่ละแห่งไปแบ่งๆกัน จัดสอบ ส่งจากเขตนั้นไปให้เขตนี้ ส่งงานต่อๆกันไป กับชุดคลังข้อสอบที่มี
	ในปี 2553 – 54 ช่วงนี้ มีการเริ่มขายหนังสือสอบ และคลังข้อสอบเริ่มปรากฏในหนังสืออ่านสอบ
	บนห้างสรรพสินค้า ข้อสอบเมื่อก่อน ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมาก อย่างไหนก็อย่างนั้น ดัดนิดหน่อย
	ซึ่งข้อสอบในยุคนั้นมีการเฉลยอย่างดีอธิบายแนวทางการเฉลยคำตอบด้วย
	ฐานข้อสอบพวกวินัยข้าราชการ  พวกจรรยาบรรณ  วิชาทฤษฏีการศึกษา
	หรือกลุ่มกฎหมายทางการศึกษา ที่ถูกนำมาออกเป็นประจำ มีการเฉลยไว้
	ต่อมาราวๆช่วงนั้นแหล่ะ ก่อนปี 56 เขาก็เริ่มมีแนวคิดว่า อยากให้ข้อสอบมีมาตรฐาน
	เหมือนกันทั่วประเทศ คล้ายๆ ก.พ. น่าจะดีนะ จึงมีแนวทางว่า จ้างมหาวิทยาลัยออกข้อสอบ
	ดีกว่า ให้เหมือนๆกันหมด ผู้ที่ได้รับการว่าจ้างก็เช่น จุฬาฯ   มศว  ม.ราชภัฏสวนดุสิต เป็นต้น
	ข้อสอบช่วงที่จุฬาฯออกก็ถูกตำหนิพอสมควร ในลักษณะที่ว่ายากเกินและออกไม่ตรงหลักสูตร
	ต่อมา มศว ก็ถูกตำหนิเช่นกัน เรื่องเฉลยผิด พักหลังมาจึงมักใช้บริการของ ม.ราชภัฏสวนดุสิต
	ช่วงปี 2559 – 2560  ก็มีการเปลี่ยนผ่านเป็นระบบ กศจ แทนที่รูปแบบของ อ.ก.ค.ศ.
	การออกข้อสอบเลยให้เป็นสิทธิของ กศจ ต่างๆว่าจะจ้างมหาวิทยาลัยออกหรือออกสอบเองได้
	แล้วแต่ที่เห็นว่าเหมาะสม อย่างปี 2559  ก็มี กศจ ออกเอง 5 แห่ง แต่ข้อสอบก็ยังใช้รูปแบบที่
	ใช้ต่อเนื่องกันมา (ซึ่งมีการเฉลยแล้วในยุคหลายปีก่อน)  สลับกับข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน
	อย่างไรก็ตามคลังข้อสอบหลักและวิธีการเฉลยก็ยังเป็นชุดเดิมๆลักษณะนั้น
	เช่น ถามเรื่องเกี่ยวกับวินัย การประพฤติชั่วต่างๆ หรือถามเรื่องเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
	หรือเรื่องกฎหมายการศึกษา กฎหมายตัวใดๆ ก็เป็นข้อสอบเดิมๆ เพิ่มเติมนิดหน่อยที่
	ได้เฉลยแล้ว ผู้เขียนได้อยู่ในแวดวงการติวเตรียมสอบในยุคนั้นต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันจึง
	เห็นวิธีการเฉลยและกลไกของข้อสอบต่างๆมาและเห็นความผิดเพี้ยนเกิดขึ้นเป็นระยะ
	ต่อมา ดร.กมล  รอดคล้าย  (ซึ่งเป็นเลขาธิการ กพฐ)  ในตอนนั้น มีแนวคิดว่าควรจะ
	ให้มีการเฉลยข้อสอบด้วย ให้คนสอบได้หายสงสัย --- แต่ปรากฏว่า “งานเข้าเต็มๆ” เพราะ
	เมื่อมีการเฉลยออกมาแล้ว คนหลายภาคส่วน คิดว่าเฉลยผิด มีการด่า มีการประท้วงวุ่นวาย
	เพราะหลายคนตีความเอง คิดเอง แล้วไปหาว่าเขาเฉลยผิด ยิ่งเริ่มมีเพจต่างๆมา ยิ่งแย่เลยสิ
	วุ่นวาย จะฟ้องศาลปกครองเอย ฟ้องอะไรเอยว่าเฉลยผิดยี่สิบกว่าข้อ (ปรักปรำเขา)  แต่พอ
	ตรวจสอบกันจริงๆ ฝ่ายออกสอบยอมรับว่าเฉลยผิดแค่ 6 ข้อ (ยกคะแนนให้) ไม่ได้ผิดเยอะ
	เว่อร์ขนาดนัน เฉลยผิดตั้งยี่สิบกว่าข้อ ไม่ใช่เลย แต่เป็นเพราะคนที่เห็นข้อสอบคิดเอง เฉลย
	หรือตีความเอาเอง แล้วไปหาว่าเขาเฉลยผิด โดยที่ตัวเองก็ไม่ได้มีความรู้ลึกอะไรมากนักเลย
	นั่นแหล่ะ ปัญหามาก (แทนที่บอกเฉลยแล้วจะดี คนจะได้เห็น โปร่งใส คนสอบพอใจตามนี้)
	แต่กลับตรงข้าม พอเฉลย ปัญญาเยอะกว่าอีก (ข้อเสียมากกว่าข้อดี)  เพราะบางคนหลับหู
	หลับตาด่าอย่างเดียว เห็นเฉลยแล้วด่าๆๆ โดยไม่ดูเนื้อหาหรือความถูกต้องทางวิชาการเลย
	ดังนั้น ยุคหลังมาจึงไม่ให้มีการเฉลยข้อสอบข้าราชการอีก เพื่อยับยั้งความวุ่นวายต่างๆ
	แต่แท้ที่จริงแล้ว คลังข้อสอบเก่าๆ และกลุ่มสำนักติวรุ่นแรกๆ มีฐานข้อมูลการเฉลยข้อสอบอยู่
	จนมีกลุ่มติวเตอร์สมัครเล่นเกิดใหม่ในยุคช่วงปี 2555 – 2556  มากขึ้นๆทำกลุ่มเอง ทำเพจมา
	และมีการเฉลยผิด อธิบายผิดมากมาย ในหลายๆข้อแพร่กระจาย ลอกๆต่อกันไปแพร่สู่โชเชี่ยล
	ผู้เขียนอยากให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงข้อมูล และความรู้ที่ได้รับ เพื่อความถูกต้อง
	และประโยชน์ของผู้อ่านเอง --- เพราะผู้อ่านรู้หรือไม่ว่า โดยรวมแล้วในแวดวง
	ของการติวสอบยุคนี้ ต่างจากยุคก่อนมากๆ จึงแจ้งแนะนำอย่างจริงใจมาตามนี้
	ในยุคก่อน กลุ่มติวเตอร์จะเป็นอาจารย์ระดับด๊อกเตอร์ หรือผู้เชี่ยวชาญจริงๆ เปิดติวหรือทำหนังสือขาย เพราะคิดว่าเรื่องพวกนี้ ต้องใช้ความรู้ระดับสูง คนธรรมดาไม่กล้าทำเรื่องเหล่านี้
	และไม่รู้จะไปขายหนังสือได้อย่างไร – เพราะจะขายทีต้องนำขึ้นสำนักพิมพ์เท่านั้น ให้หนังสือนั้น
	สามารถตีพิมพ์ ส่งขายตามร้านหนังสือทั่วไป ต้องมีการตรวจสอบลิขสิทธิ์และข้อมูลความรู้จริงๆ
	แต่ในยุคนี้ ด้วยระบบกลุ่มไลน์ ระบบเฟสบุ๊ค ทำให้กลุ่มโนเนม ไม่มีความรู้
	สามารถทำกลุ่ม (ระดับความรู้น้อย) แล้วโพสต์ขายหนังสือ โดยทำหนังสือที่
	ใช้วิธีก๊อบจากตรงนั้น ตรงนี้มาขายกัน เราได้ฟ้องไปหลายคน หลายคนก็คือ
	สารภาพมาตามตรงว่า ผมตกงาน ไม่มีงาน จบปริญญาตรี ก็ใช้วิธีสร้างกลุ่ม
	และทำหนังสือขาย (แต่จริงๆ ไม่ได้ทำหนังสือนะ ทำคล้ายๆรายงานนะเอง)
	เข้าเล่มแบบรายงานส่งอาจารย์ ข้อมูลความรู้จึงเป็นการก๊อบมาทำเล่มขาย
	มันจึงเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “ความรู้ผิดๆ” กระจายอยู่ตามโลกโชเชียลหรือกลุ่มเพจติวต่างๆ เพราะว่ากลุ่มหลายๆกลุ่ม เขาก็ก๊อปปี้ ความรู้ผิดๆไป จากเพจนั้น เพจนี้ ผิดๆต่อๆกันไปต่างๆโดย
	คนก๊อบไปวาง ก็ไม่รู้ว่ามันผิด เห็นเขาเฉลยมาแบบนั้น คิดว่าถูก ก็ก๊อบไปใช้งานต่อๆกันไปตามนั้น
	แล้วกลายเป็นว่า ความรู้บางอย่างที่ผิด แพร่มากขึ้นในเพจใหญ่ กลายเป็นความรู้ที่ถูก ไปซะได้แต่
	การเฉลยหรือหลักวิชาการ เขาก็ยังอ้างอิงคำตอบตามหลักอยู่ดี ก็ไม่ได้เฉลยตามติวเตอร์สมัครเล่น
	เพราะคลังข้อสอบพวกนี้ มีอยู่แล้ว มีการอธิบาย และคำเฉลยอย่างถูกหลักการอยู่ในชุดสอบต่างๆ
	หนังสือของเรานี่เอง ที่ถูกคัดลอก ก๊อบปี้เนื้อหาไปใช้มากที่สุด
	โดยเฉพาะกลุ่มครูพยายามเปิดติว เพิ่งสอบครูได้แล้วทำเพจติว
	เพราะเป็นหนังสือขายดีที่สุดในประเทศไทยและยังเป็นหนังสือ
	ข้อมูลตรงจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ระดับปริญญาเอกทางด้านนี้เลย
	ชุดข้อสอบกับชุดเนื้อหาต่างๆของเราจึงถูกคัดลอกไปต่างๆนาๆ
	ตัวอย่างคลังข้อสอบข้าราชการที่เป็นข้อสอบเดิมๆ (เพิ่มเติมนิดๆหน่อยๆ)
	ซึ่งมีการเฉลยแล้ว และนำข้อสอบลักษณะนี้ มาออกสอบทุกปี เพราะได้ผล
	ในการหลอกผู้เข้าสอบ ให้ตกหลุมกับดักข้อสอบเกี่ยวกับวินัยข้าราชการครู
	ข้อใดต่อไปนี้เป็นการประพฤติชั่วของข้าราชการครู
	ก. บังคับข่มขืนกระทำชำเราศิษย์    ข.  ลักทรัพย์ในยามวิกาล
	ค.  คัดลอกผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง  ง.  เป็นการประพฤติชั่วทุกข้อ
	ข้อสอบตัวนี้ เป็นข้อสอบขาประจำทุกปี แต่อาจเปลี่ยนคำนิดๆหน่อยๆ แล้วแต่ปีนั้นๆ เช่น
	ข้าราชการครูคนใดต่อไปนี้มีพฤติการณ์ถือเป็นการประพฤติชั่ว
	ก. นายวีระทุจริตเงินโครงการโรงเรียน   ข.   นายดำเมาสุราครองสติไม่ได้
	ค.  นายพงษ์ธรเล่นหวยใต้ดิน    ง.    ประพฤติชั่วทุกข้อที่กล่าวมา
	สังเกตข้อสอบนี้  เป็นการจงใจถามความเข้าใจในมาตรา ของการประพฤติชั่วในราชการ
	ซึ่งราชการทุกสังกัดจะมีแนวทางเดียวกัน มาจาก ก.พ. ส่วนของครู ก็จะเป็น ก.ค.ศ. และ
	ของ กทม ก็จะเป็นทีม ก.ก. ที่ควบคุมวินัยหรือการดำเนินการทางวินัยสังกัดนั้นอยู่นั่นเอง
	วิธีวิเคราะห์ข้อสอบ  เขาจะเอา ง เป็นตัวล่อที่ทำให้คนไม่รู้กฎหมายข้อนี้ อยากเลือกตอบ ง
	แต่จริงๆแล้วให้มองว่าจะมีตัวเลือกอีก 3 ตัว ซึ่งมีสองตัวเป็นการ ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ส่วนอีกตัวหนึ่ง จะเป็น “การประพฤติชั่ว” ของข้าราชการครู ตามคำถามนั้น  (ตอบ ข้อ ข)
	ก. บังคับข่มขืนกระทำชำเราศิษย์    ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ข.  ลักทรัพย์ในยามวิกาล      ประพฤติชั่ว
	ค.  คัดลอกผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ก.  นายวีระทุจริตเงินโครงการโรงเรียน  ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ข.  นายดำเมาสุราครองสติไม่ได้       ประพฤติชั่ว
	ค.  นายพงษ์ธรเล่นหวยใต้ดิน   ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ความรู้เชิงลึกอธิบายในกลุ่ม
	คลังข้อสอบกฎหมายทางการศึกษา ระเบียบและบทบัญญัติตามข้อกฎหมาย
	กฎหมายที่เกี่ยวข้องมักจะออกสอบครูผู้ช่วยคือ
	พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
	พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
	พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
	พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กแห่งชาติ
	ระเบียบเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติราชการอื่นๆ
	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
	ข้อสอบลักษณะนี้แหล่ะ ที่ทำให้หลายคนเข้าใจผิด คิดว่าติวเตอร์บางคนที่แค่การคัดลอกหรือก๊อบปี้คำตอบที่เห็นๆมาวางทำเป็นอธิบาย คิดว่าเขาเก่ง รู้ลึกจริง ที่จริงใครๆก็ทำได้
	ประเภทที่สอง   คือข้อสอบที่ต้องใช้ความรู้ ความเข้าใจจากบทบัญญัติของกฎหมาย
	ต้องใช้กฎหมายหลายฉบับมาวิเคราะห์คิด หาคำตอบ หรือใช้พื้นฐานความรู้ทางนิติศาสตร์มา
	ช่วยด้วย และความรู้ด้านอื่นๆมาประกอบการหาคำตอบ ซึ่งข้อสอบประเภทนี้ ถ้าใช้กฎหมาย
	บางตัวหรือแค่บางฉบับ มาอ้างอิงคำตอบ จะทำให้ผิดได้อย่างชัดเจน โดยที่เชื่อมั่นว่าตนเองนี้
	ตอบถูกแล้ว เพราะชี้จุดให้ดูแค่กฎหมายฉบับเดียว (แต่ความจริงต้องใช้กฎหมายร่วมอื่นๆ)
	ลักษณะนี้จะเป็นการประยุกต์พื้นฐานของกฎหมายหลายฉบับ หรือใช้ฐานความรู้จริง
	ซึ่งเราจะพบว่าการตีความข้อสอบกฎหมายลักษณะนี้ ที่ยังไม่เข้าใจระบบกฎหมายจริงๆจะคิด
	หรือตีความด้วยตัวเองผิดกันไปเยอะ โดยไม่รู้หลักการพื้นฐานของกฎหมาย อาทิเช่น
	ข้อใดไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษา
	ก.  ผู้สอน    ข.  ผู้ปกครอง
	ค.  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ง.  ศึกษานิเทศน์
	ข้อนี้ถ้าใช้ความรู้แค่ระเบียบสองสามตัวจะทำให้ตอบผิดต้องใช้ความรู้ครอบคลุมหมดเลย
	ระเบียบทุกตัวที่เกี่ยวข้อง อันประกอบด้วย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา   พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนสามัญ อีกทั้ง พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบัน...
	การศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)  ตลอดจนกฏเกณฑ์ของสภามหาวิทยาลัย และส่วนการศึกษา
	ของการกำหนดตำแหน่งข้าราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องนำทุกตัวมาวิเคราะห์ร่วม
	ความรู้สำคัญเกี่ยวกับการสอบกฎหมายหรือบทบัญญัติทางกฎหมายการศึกษา
	หากมีข้อสอบถาม โดยระบุชื่อกฎหมายไว้ชัดเจน เช่น จากพระราชบัญญัติ โน่น นี่ นั่น ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง หรือ ข้อใดผิด หรือถามอื่นๆ โดยมีชื่อกฎหมายชัดเจนว่าโจทย์กำลังถามถึง
	กฎหมายไหน ให้ใช้แค่กฎหมายตัวนั้น ตัวเดียว มาอ้างอิงหาคำตอบจากโจทย์ข้อดังกล่าวนั้น
	แต่ถ้าเมื่อไรก็ตาม โจทย์ถามถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ถามแบบลอยๆแล้วเกี่ยวกับบทบัญญัติทางกฏหมาย โดยไม่มีชื่อกฎหมายชัดปรากฏในตัวโจทย์ ผู้ทำข้อสอบข้าราชการทุกคนจะต้องรวม
	ความรู้ของกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ถามนั้น มาหาคำตอบ ห้ามใช้กฎหมายเดียวหรือ
	กฎหมายตัวใด ตัวหนึ่ง มาอ้างอิงคำตอบเด็ดขาด เพราะจะทำให้ข้อคำตอบที่ได้ “ไม่ถูกต้อง”
	เราจะรู้ได้อย่างไรว่า ติวเตอร์ หรือวิทยากรติวนั้น มีความรู้ทางกฎหมายจริงๆ
	ง่ายมากๆ แค่ลองถามแล้วดูว่า เขาอธิบายว่าอย่างไร ถ้ามีการอ้างอิงกฎหมาย
	เพียงแค่หนึ่งฉบับหรือสองฉบับมาตอบคำถาม นั่นแหล่ะ ให้รู้เลยว่า วิทยากร
	หรือคนติวนั้น ไม่เข้าใจระบบกฎหมาย หรือมีความรู้มากกว่าผู้อ่านแค่นิดหน่อย
	ไม่ใช่ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความเข้าใจดีในระดับวิทยากรบรรยายความรู้ที่แท้จริง
	แต่ใช้วิธีการเซิร์ทข้อมูลจากตรงนั้น ตรงนี้ ทำเป็นมาตอบเหมือนเป็นผู้รู้ดีจริงๆ
	แต่ไม่ใช่หรอก ถ้าเป็นผู้รู้จริง ต้องใช้กฎหมายหลายฉบับ ในการอธิบายหรือหา
	คำตอบแบบห้วนๆที่ไม่มีการอ้างอิงชื่อกฎหมายในโจทย์ของคำถาม ไมใช่การอ้าง
	กฎหมายแค่ฉบับเดียวในการตอบคำถามว่า “ข้อใดไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษา”
	ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับบัญญัติของบุคลากรทางการศึกษา
	กฎหมายและระเบียบข้าราชการพลเรือนในอุดมศึกษา ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า
	บุคลากรทางการศึกษาในอุดมศึกษา  กำหนดตำแหน่งไว้คือผู้สอนและกลุ่มที่ทำงาน
	ซึ่งไม่ได้สอน แบ่งเป็น  ข้าราชการ / พนักงานราชการ / พนักงาน  ก็แล้วแต่ตำแหน่ง
	โดยแยกเป็นตำแหน่งต่างๆ เช่น อาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์ เป็นต้น
	เหล่านี้ รวมเรียกว่า บุคลากรทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือใน สังกัด สกอ
	ไม่มีกฎหมายข้อใดหรือฉบับใดเลย ที่ระบุให้ผู้ปกครองเป็นบุคลากรทางการศึกษา ไม่มีเลย
	ในสารบบของกฎหมายไทย ทุกฉบับ ไม่มีแม้แต่น้อย ว่าเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองในเรื่องนี้
	ผู้ปกครอง  มีกฎหมายฉบับใดระบุว่าเป็นบุคลากรทางการศึกษา  :   ไม่มี
	ผู้สอน  มีกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญระบุไว้อย่างชัดเจน
	ของสภามหาวิทยาลัยหลายๆแห่ง ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยที่ออกสอบ
	การกำหนดตำแหน่งโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ระบุไว้ชัดว่า
	บุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย คือ
	1. ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย
	1.1 ตำแหน่งวิชาการ ทำหน้าที่สอนและวิจัย ได้แก่ศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์
	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์และอาจารย์
	1.2 ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ได้แก่คณบดีรองคณบดีผู้ช่วยคณบดี และประธาน
	หลักสูตร
	1.3 ตำแหน่งประเภททั่วไปวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามที่ ก.พ.อ.
	กำหนด การบริหารงานบุคคล ดำเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
	ราชภัฏ พ.ศ.2547 พระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
	อุดมศึกษา พ.ศ.2547 และ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2551 และข้อบังคับประกาศ
	ระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
	2. ตำแหน่งลูกจ้างประจำ ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง
	3. ตำแหน่งพนักงานราชการ ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
	พนักงาน ราชการ พ.ศ. 2547
	4. ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง และ
	ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง
	เห็นไหมว่า การกำหนดให้เป็นบุคลากรทางการศึกษาได้ ต้องมีการกำหนดตำแหน่งและมีการบอกที่มาของเงินเดือนหรือของระเบียบว่ามาจากไหน  (ไม่ใช่การมโนเอาเองได้)
	ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์  นี่ก็มีกฎหมายเขียนไว้ชัดใน
	หลายฉบับ อย่างเช่น กฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา เป็นต้น
	บุคลากรทางการศึกษา ต้องมีการกำหนดตำแหน่ง และมีข้อกฎหมายบ่งชี้ชัดเจน ได้แก่
	1. บุคลากรทางการศึกษา ตรงๆเลย ที่ปรากฏในกฎหมายเห็นชัด คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และอื่นๆ (คือศึกษานิเทศก์)  อันนี้ตรงๆ ไม่มีใครเถียง
	2. บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38.
	3. บุคลากรทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ตามระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (และตามเกณฑ์ของสภามหาวิทยาลัยทุกแห่งจะมีระบุไว้ชัด)
	ความรู้จริงเกี่ยวกับบทบัญญัติทางกฎหมาย สังเกตการตีความและถ้อยคำกฎหมาย
	การตีความเฉลยว่าผู้ปกครอง เป็นบุคลากรทางการศึกษา (แต่ผู้สอนถือว่าไม่เป็น)
	เกิดจากการดูกฎหมายแค่สองฉบับ แล้วตีความคำว่า “เป็นผู้สนับสนุนการศึกษา” นั่นเอง
	ขยายความเกี่ยวกับการอ้างอิงว่า ผู้ปกครองจัดการศึกษาแบบ  Home  School ได้
	ก็คือสนับสนุนการศึกษา  ตอบ  ไม่จริง  ในกฎหมายเกี่ยวกับ Home  School ไม่มีการระบุถึง
	ผู้ปกครองในการสนับสนุนหรือจัดการศึกษา แต่ระบุไว้ว่าดังลักษณะต่อไปนี้
	“บุคคล  ครอบครัว  องค์การชุมชน องค์กรเอกชน   องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่น”  เห็นไหมว่า กฎหมายไม่มีการระบุ “ผู้ปกครอง”
	กับอีกตัวที่ระบุหน้าที่ของผู้ปกครอง ได้แก่  มาตรา ๑๑
	บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง มีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับการศึกษา
	ภาคบังคับตามมาตรา ๑๗ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนให้ได้รับการศึกษานอกเหนือ
	จากการศึกษาภาคบังคับ ตามความพร้อมของครอบครัว
	กฎหมายแค่ระบุไว้ว่า ผู้ปกครองมีสิทธิได้รับอะไรบ้าง และผู้ปกครองมีหน้าที่อะไร คือ ได้แก่ หน้าที่ส่งเด็กในการปกครองเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ ถ้าไม่ส่งเข้าเรียน ก็โดนปรับนะ
	ปรับไม่เกิน 1,000 บาท นี่คือ บทบาท สิทธิ หน้าที่ของ ผู้ปกครอง ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
	ไม่มีกฎหมายฉบับใดที่ระบุหน้าที่ของผู้ปกครองให้มาสนับสนุนการจัดการศึกษาหรือให้บริการ
	ทางการศึกษา ไม่มีเลย --- มีแต่กฎคิดเอาเอง (กฎแห่งการมโน ว่า ใช่)  อาทิเช่น
	- ผู้ปกครองให้ตังค์นักเรียนไปเรียน ก็ถือว่ามีสิทธิเต็มที่ในตัวนักเรียน
	ก็เป็นผู้สนับสนุนการศึกษา ถือเป็น บุคลากรทางการศึกษา (มโนฯ)
	- ผู้ปกครองก็เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา ถือเป็น บุคลากรทางการศึกษา
	นี่ก็มโนสวยงาม (ไม่งั้นพระสงฆ์ องค์เจ้าก็เป็นบุคลากรทางการศึกษาด้วยซิ)
	- ผู้ปกครองก็จัด Home School ได้จึงเป็นผู้สนับสนุนการศึกษาก็เป็นบุคลากรทางการศึกษาได้นะสิ (อันนี้ ก็มโน)  สมมติว่ายืนยันจะใช้กฎข้อนี้จริง คือเรื่องเกี่ยวกับ
	การจัดบริการสอนใน Home School ถ้าเช่นนั้น ผู้ปกครองคนนั้นที่ว่าก็ไม่ได้เป็นผู้ปกครอง แต่เขาจะแปรสภาพมาเป็น “ผู้สอน” ทันที สอนใน  Home School
	สรุปหลักความรู้สำคัญ บัญญัติกฎหมาย ใครบ้างที่เป็นบุคลากรทางการศึกษา
	ให้พินิจพิเคราะห์เงื่อนไขต่อไปนี้ ว่าครบเงื่อนไขไหม ถ้าครบก็คือ ใช่ อันได้แก่
	- ต้องเป็นผู้มีหน้าที่หลัก (ทำมาหากินหลักๆ) กับงานด้านการศึกษา ไม่ใช่แค่การมาสนับสนุนเป็นครั้งคราว หรือมีส่วนบ้างบางเวลา หรือนานๆทีก็มาประชุมตามวาระ
	- ต้องมีการกำหนดตำแหน่ง โดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่จะไปทำงานนั้นชัดเจน
	ถูกต้องตามกฎเกณฑ์กฎหมาย กำหนดตำแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษาที่จะทำงาน
	- ต้องมีการรับเงินเดือน กินเงินเดือนจากสังกัดนั้นๆ หรือจากส่วนงบประมาณใดๆที่
	ส่งผ่านมาสำหรับการเป็นเงินเดือนของบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งนั้นๆ
	- ต้องมีสายบังคับบัญชา มีการแต่งตั้ง อาจมีลูกน้องด้วย มีผู้ใหญ่สูงกว่าในองค์กรหรือ
	ในหน่วยงานสถานศึกษานั้นๆ ก็แล้วแต่ แต่ต้องมีสายบังคับบัญชาของงาน เพื่อที่ว่า
	หากทำผิดระเบียบวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์อะไรจะสามารถดำเนินการได้ตามระบบ
	- ใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในด้านการศึกษาหรือเทคโนโลยีทางการศึกษาหรือนวัตกรรมการศึกษาต่างๆในการทำหน้าที่ ทำงานหลักของตนในตำแหน่งนันๆ
	ต้องครบองค์ประกอบเหล่านี้ทั้งหมด ไม่ใช่การอยากนึก ทึกทักบัญญัติให้ใครๆก็เป็น
	บุคลากรทางการศึกษาได้หมด เพียงแค่ดูข้อความที่ว่า “เป็นผู้สนับสนุนการจัดการศึกษา” ไม่ใช่
	มิเช่นนั้น ใครๆก็กล่าวอ้างได้ว่า ตนเป็นบุคลากรทางการศึกษา โดยบอกว่าเป็นผู้สนับสนุนนะเธอ
	ฉันก็จัดเป็นบุคลากรทางการศึกษาได้หน่ะสิ ไม่เห็นเหรอ ฉันสนับสนุนการสอน อะไรๆตลอดเลย
	คำร้องขอจากใจ : ห้ามเผยแพร่ข้อมูลความรู้นี้ออกไปให้ใคร โดยเฉพาะกลุ่มติวเตอร์ต่างๆ ที่ว่าไปบอกพวกเขาว่า มีความรู้ลักษณะนี้อยู่  (หรือมีความรู้ที่ว่า ผู้สอนในระดับอุดมศึกษา ถูกกำหนดให้เป็นบุคลากรทางการศึกษา นี่เอง  ขอร้องเลยจากใจ ใครจะเข้าใจผิด จะ...
	ก็ปล่อยเป็นเรื่องของเขา แต่เรื่องของคุณก็คือ ตอนนี้คุณเข้าใจทุกอย่างกระจ่างแล้ว นั่นก็พอ จบ!
	เพราะไม่เช่นนั้น กลุ่มติวเตอร์เหล่านั้น จะนำความรู้เหล่านี้ไปถ่ายทอด สถาปนาตัวเองเป็นผู้รู้จริง
	หลอกลวงชาวบ้านอีกว่าตนเก่ง และเข้าใจ อธิบาย ชี้จุดได้ (โดยที่จริง เพิ่งมาอ๋อ จากความรู้เรานี้)
	เกร็ดที่ควรรู้ เกี่ยวกับการสอบระเบียบ หรือกฎหมายการศึกษา ในยุคปัจจุบัน
	ปัจจุบันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายอย่างมากมาย หลังจากที่ได้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา มาทำการบริหารประเทศ  โดยเฉพาะกลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร
	ราชการและการขับเคลื่อนการทำงานของกระทรวงฯต่างๆ กฎหมายและระเบียบต่างๆของทาง
	งานด้านการศึกษา ก็เปลี่ยนไปมากทีเดียว โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับ กศจ และการปฏิบัติงาน
	เราจะรู้ได้อย่างไรว่า ข้อมูลหนังสือที่เราได้รับนั้น อัพเดตหรือยังหรือ หรือว่าหนังสือที่
	อ่านนั้น อัพเดตไหม ทันสมัยหรือถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการหรือยัง ให้เช็คโดยการ
	ดูที่กฎหมายอ้างอิงในการอธิบายหรือการเฉลย  ยกตัวอย่างเช่น
	เรื่องวินัยข้าราชการ การลงโทษ การอุทธรณ์ต่างๆ เรื่องนี้เป็นประเด็นข้อสอบ
	เป็นชุดข้อสอบสำคัญของ “ครูผู้ช่วย”  หากคุณเห็นการอธิบายหรือการเฉลย
	โดยการอ้างเอาระเบียบข้าราชการฯ มาตรา 53  หรือใน หมวด 7 มาตรา 98
	ให้รู้และแอบอมยิ้มคิดในใจเลยว่า แหะๆๆ เอากฎหมายเก่ามาอธิบายฉันเหรอ
	เพราะระเบียบเรื่องของการแต่งตั้ง โยกย้าย ลงโทษ อุทธรณ์ต่างๆ ได้ใช้ตัวใหม่
	จากกระทรวงศึกษาธิการ และ ก.ค.ศ. ออกมาให้บังคับใช้ใหม่ในเดือน ก.ค. 60
	มีปรากฏบนเพจหรือในกลุ่มต่างๆหลายกลุ่ม หลายเพจที่ใช้กฎหมายตัวนี้สำหรับ
	ติวหรืออ้างอิงอธิบายเรื่องดังกล่าว ทำไมจึงหลายกลุ่ม อันที่จริงต้นแบบมันจะมา
	แค่ที่เดียวหรือสองที่นะ แต่กลุ่มสมัครเล่นอื่นๆพอเห็นข้อมูลจากเพจหนึ่งก็เลยว่า
	กลายเป็นก๊อบๆๆ ต่อๆกันไปเป็นทอดๆ บังเอิญก๊อบๆต่อๆกันไปโดยไม่มีความรู้
	เลยทำให้ข้อมูลไม่รู้จริงได้เผยแพร่กระจายอยู่ตามโซเชียลต่างๆในกลุ่มและเพจ
	ทั้งนี้ เราร้องขอ อย่านำข้อมูลนี้ไปเผยแพร่หรือบอกกล่าวติวเตอร์ หรือค่ายติวใดๆที่มีการอ้างอิง
	กฎหมายมาตรา 53 หรือ มาตรา 98 อยู่  ปล่อยให้เขาเข้าใจผิดไปเช่นนั้น ส่วนคุณโชคดีแล้วที่ได้
	มาเห็นมารู้ข้อมูลจริง ก็แค่แนะนำคนใกล้ชิดของคุณ เช่น เพื่อนๆหรือญาติๆมาเข้ากลุ่มก็พอแล้ว
	คลังข้อสอบ  ฝึกทำซ้ำๆ จนเกิดความรู้ และความเข้าใจ
	เราเริ่มเผยแพร่ผลงานจริงออกไป ที่ผ่านมาก็มีสำนักติวต่างๆนำงานไปแอบอ้าง  (อย่างหน้าตาเฉย)  ยกตัวอย่างเช่น ไฟล์ผลงานที่วิชาการเราทำ ดังต่อไปนี้
	ผู้อ่านเห็นหรือไม่ งานเป็นของเราทั้งแท่ง
	งานดีมากๆ ใช้ดึงดูดลูกค้าแล้วทำโฆษณาชวนเชื่อได้หน้าตาเฉย ประมาณว่า ถ้าไม่
	อยากพลาดข้อมูลดีๆให้ติดตามเขา แล้วก็ลิงค์เพจไว้ ซึ่งไม่ได้เป็นผู้ทำผลงานดีๆนั้น แต่อาศัยผลงานเราไปดึงโน้มน้าวผู้บริโภคมากมายให้เชื่อถือชื่นชมต่างๆและซื้อของ
	เหล่านี้เป็นแค่บางส่วนที่ยกตัวอย่างให้ดู
	มีการแอบอ้างนำงานเราไปใช้ลักษณะนี้
	โดยยังมีอีกมากมายที่ไม่ได้เปิดเผยตรงนี้
	นี่ก็เอาผลงานเราโชว์ แต่โฆษณาขายหนังสือตนเอง
	หลายสำนักมีการก๊อบปี้เอาข้อความ
	ที่เราโพสต์อธิบายบนเพจของเราวาง
	ก๊อบในแบบชนิดที่ว่า ก๊อบเหมือนเป๊ะ
	สำเนาถูกต้อง (ง่ายมาก ก๊อปปี้ วาง)
	เอาไปวางบนเพจของตน แล้วทำให้
	เกิดคำชื่นชม และคอมเม้นท์ตามมา
	เช่น “อยากติวกับอาจารย์จังเลยค่ะ”
	มีหนังสือขายไหมครับ  อาจารย์ไม่
	เปิดติวที่ภาคใต้บ้างเหรอครับ ฯลฯ
	ทั้งๆที่คำอธิบายดีๆบนโพสต์นั้นเป็น
	ข้อความหรือเป็นการอธิบายของเรา
	แต่คนหรือแฟนเพจเหล่านั้นเขาไม่ได้
	รู้จักเพจของเราจึงชื่นชมและหลงกล
	ข้อสังเกตว่า ปัจจุบันเพจสาธารณะเรา ไม่โพสต์ข้อมูลเชิงลึก หรือไม่โพสต์แสดงความรู้จริงๆ
	แค่ทำเป็นโพสต์อะไรไปบ้างนิดๆหน่อยๆหรือโพสต์ความรู้ระดับทั่วๆไป ที่ไม่ได้แสดงพื้นฐาน
	ของความรู้จริงอะไรมาก โพสต์ข้อสอบเบาๆ เพื่อใม่ให้กลุ่มสมัครเล่นที่จ้องนำข้อมูลดีๆไปใช้
	จุดประสงค์ของทีมวิชาการคือ ต้องการพัฒนาผลงาน และเผยแพร่องค์ความรู้ให้ผู้คนจริงๆ แต่เนื่องจากตำราของเรา หรือเอกสารเนื้อหาหนังสือของเรา สามารถเนรมิตทำให้คนที่ไม่รู้
	แต่พออ่านเนื้อหาความรู้ จากการอธิบายเชิงลึกของเรา  ทำให้เขาสามารถเริ่มรู้เรื่องราวขึ้น
	หรือสร้างตัวเองมาเป็นติวเตอร์เสมือนว่าเก่งได้เลย โดยใช้ฐานผลงานจากเราหรือใช้ความรู้
	ของเราไป เช่น การสร้างกลุ่ม แต่งข้อสอบ (เอาของเรานี่แหล่ะ) ไปแต่งข้อสอบในกลุ่มและ
	อธิบายข้อสอบแต่ละข้อ อธิบายดีจัง จนทำให้สมาชิกเชื่อว่าเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ แล้วหลงซื้อหนังสือหรือหลงพลาดไปติว ทั้งๆความจริง เขาเป็นเพียงคนที่มีความรู้เกี่ยวกับ
	งานการศึกษามากกว่าพวกคุณในที่นี้ แค่นิดหน่อย หรือบางทีมีความรู้น้อยกว่าพวกคุณเสีย
	ด้วยซ้ำไป เราไม่ต้องการให้จำนวนติวเตอร์สมัครเล่นแบบนี้เกิดขึ้นง่ายมากเกินไปจากการที่
	ได้อ่านหรือได้ศึกษาตำราของเราแล้วนำไปใช้ต่อยอดกลุ่มตนเอง โดยพื้นฐานรู้ลึกจริงๆไม่มี
	ด้วยเหตุนี้  จึงร้องขอให้ทุกท่านอย่านำประเด็นความรู้ของเรา
	ให้ไปถึงมือของเพจขายหนังสือหรือสำนักติวต่างๆให้พวกเขาได้
	แอบอ้างสร้างผลงานปลอม หรือขายหนังสือก๊อบปี้จากผลงาน
	ของเรานั่นเองเป็นการปกป้องผู้บริโภคจำนวนมากได้ดีอีกด้วย
	การสามารถอธิบายประเด็นความรู้เชิงลึกได้ แค่ 2 – 3 ข้อ  (จากการคัดลอกความรู้เราไปใช้ทำอธิบาย) สามารถเปลี่ยนคนหลายคนที่ไม่เก่งให้มีภาพลักษณ์ของการเป็นวิทยากรเก่งๆได้เลย
	และทำให้พวกเขาขายของปลอมกับผู้บริโภคได้ การคัดลอกเนื้อหาประมาณ 20 – 30 หน้าจากเราไปใช้ทำหนังสือขาย ทำให้ของปลอมพวกนั้น ได้รับคำชื่นชมว่าอ่านง่าย เข้าใจดีจริงๆ ได้เลยทีเดียว
	บ่อยครั้งตั้งแต่ช่วงปี 59 – 60 พอเราโพสต์อะไรไปประมาณ 7 – 10 บรรทัดที่เป็นความรู้เชิงลึกๆ
	ค่ายติวหลายค่ายก๊อบคำพูดนั้นไปวางโพสต์ตนเอง ทันทีก็มีคนเม้นท์ถามซื้อหนังสือ ถามขอติวกับ
	เขามากมายในโพสต์  เช่น “อธิบายเข้าใจดีจัง ขอไปติวที่ กทม ได้ไหม”  “ชอบการอธิบายแบบนี้
	เข้าใจง่ายดี และมีประโยชน์ ขายหนังสือไหมค่ะ” อะไรประมาณนี้ เกิดขึ้นตลอดในหลายๆเพจเลย
	เราไม่ต้องการให้เกิดกระบวนการในลักษณะนี้  จึงร้องขอให้ทุกท่านที่เข้ามาเอาความรู้ดีๆและอย่า
	แชร์หรืออย่าสะกิดประเด็นใดๆที่เป็นความรู้เชิงลึกนี้ให้กับกลุ่มติวเตอร์สมัครเล่นเหล่านั้นรับทราบ
	ทั้งหมดทั้งมวลนี้ ไม่ได้เป็นลักษณะการหวงวิชาความรู้
	แต่ไม่ต้องการให้เกิดกระบวนการในลักษณะนี้ คือการลวงล่อผู้บริโภคจากการใช้ผลงานหรือ
	องค์ความรู้ของเราไปดำเนินการ จึงห้ามสมาชิกเผยแพร่ ความรู้เชิงลึกจากกลุ่มเรานี้ออกไป
	เฉลยข้อสอบในชุดที่ 1  แบบฝึกที่โหลดลงไปให้อุ่นเครื่อง
	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
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	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
	สถาบันของเราก่อตั้งมาในรูปแบบทะเบียนพาณิชย์เชิงธุรกิจการศึกษา ไม่ใช่มูลนิธิการกุศล
	บางกลุ่มงานที่สามารถเผยแพร่ให้ได้แบบฟรีๆอย่างเช่นที่คุณอาจได้เห็นคลิปติวฟรี ไฟล์ฟรี
	หรือของสำคัญบางส่วน ฟรีๆ จากเราที่พอจะจับต้องดาวน์โหลดกันได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย
	นั่นก็มีส่วนหนึ่งและทางเราก็หวังว่าส่วนของฟรีนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์กับผู้อ่านได้บ้าง
	ตามสมควรต่อไปเชิงวิชาการความรู้หรือการเตรียมตัวสอบ ไฟล์ที่อ่านอยู่นี้ก็แจกให้ ฟรีๆ
	ทั้งนี้ “แก่นข้อสอบครูผู้ช่วย” คุณสามารถเลื่อนไปคลิกดูได้ ที่ตรงล่างๆของหน้าเว็บไซต์ที่เราแนะนำการขายหนังสือหรือนวัตกรรม คลิกเข้าศึกษาแนวทางได้ที่นั่นตรงนั้นแหล่ะคือ
	แก่นสำคัญอันเป็นตัวช่วยหลักที่จะต้องใช้สำหรับเตรียมตัวสอบ โดยอาจมีค่าใช้จ่ายอยู่บ้าง
	อย่างไรก็ดีตัวอย่างที่ชื่อว่า “แก่นข้อสอบครูผู้ช่วย” ตรงนั้นคลิกได้ ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
	เฉพาะตัว ฟรี ที่ให้นั้นก็มีคุณค่ามากมายแล้ว จึงขอเชิญทุกท่านเข้าไปคลิกอ่านได้เลยครับ
	หาแถบกระพริบๆ นี้ให้เจอ
	แล้วคลิกเข้าไปอ่านตรงนั้น
	ไฟล์แนวข้อสอบแจกฟรี ข้อสอบจริงที่เคยออกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
	อุ่นเครื่องกันสัก 15 ข้อก่อน
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	ตามสมควรต่อไปเชิงวิชาการความรู้หรือการเตรียมตัวสอบ ไฟล์ที่อ่านอยู่นี้ก็แจกให้ ฟรีๆ
	“ผลงานของเราเป็นผลงานดีเด่นระดับชาติ” ในแวดวงการนี้ ของจริง
	และผลงานเราเป็นงานที่ถูกคัดลอกโดยสำนักติวหรือค่ายติวสอบอื่นๆนำไปใช้อ้างอิง
	นำไปใช้ในการทำธุรกิจมากมาย หรือคัดลอกไปทำหนังสือขาย โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่
	ไม่รู้ว่าผลงานดีๆ หรือชุดข้อสอบดีๆเหล่านั้น ที่เห็น แชร์ๆกัน เราเป็นผู้สร้างสรรค์
	ผู้อ่านคงไม่รู้ว่าครูบางคนใช้หนังสือของเราเป็นงานต้นแบบทำหนังสือของเขามาขาย
	จนมีชื่อเสียงโด่งดังเพราะหนังสือฐานงานเรามีข้อสอบตรงและเนื้อหาประเด็นเยี่ยม
	หนังสือของเรานี่เอง ที่ถูกคัดลอก ก๊อบปี้เนื้อหาไปใช้มากที่สุด
	โดยเฉพาะกลุ่มครูพยายามเปิดติว เพิ่งสอบครูได้แล้วทำเพจติว
	เพราะเป็นหนังสือขายดีที่สุดในประเทศไทยและยังเป็นหนังสือ
	ข้อมูลตรงจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ระดับปริญญาเอกทางด้านนี้เลย
	ชุดข้อสอบกับชุดเนื้อหาต่างๆของเราจึงถูกคัดลอกไปต่างๆนาๆ
	ผู้อ่านอาจไม่รู้ หรือเคยเจอเพจติวใดๆอื่นก่อนมาเจอเพจนี้ บางทีหลงชื่นชมเพจใดๆ ที่เห็นการตอบรับว่า “หนังสือดีจัง” “ข้อสอบตรงมากๆ” “สรุปดี” “เนื้อหาชื่นชอบ” อะไรทำนองนี้บ้าง
	บางทีคุณอาจแทบไม่อยากเชื่อว่านั่นคือผลงานที่พวกเขาได้ก๊อบปี้ของเราไปใช้นั่นเอง ลองคิดๆ
	ดูเล่นๆ แล้วเทียบดูเนื้อหาหรือแนวหนังสือ ดูผลงาน เพียงแต่คุณรู้จักพวกเขาก่อนที่มาจะอ่านหรือได้มารู้จักเรานั่นเอง เพราะเราไม่เน้นการตลาดแค่ค่อยๆแนะนำคนต่างๆให้รู้จักผลงานกัน
	นี่คือตัวอย่างผลงานของเราที่ทำมา ค่ายติวอื่นๆ เรียกว่า พากันเซฟผลงานเก็บไว้เป็นของตน
	ถึงเวลาก็นำออกมาแชร์ งานดีๆ เรียกแขกเข้าเพจตัวเองมากมาย ผู้คนชื่นชม ขอบคุณจังเลย
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	ให้มาพบกับผลงานของเรา (ของจริง) ให้มาติวด้วยกันในกลุ่ม รับรู้ข้อมูลเชิงลึกแบบดีๆ ข้อมูลดี
	โดยหวังว่าผลงานที่ทำมาจะช่วยอำนวยประโยชน์ให้กับผู้เตรียมสอบทุกท่านได้ตามสมควรต่อไป
	คำแนะนำและทักทายกันโดยผู้บริหารสถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทย
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	ผู้เตรียมสอบข้าราชการพึงรู้ไว้เกี่ยวกับลักษณะข้อสอบข้าราชการ
	การสอบครูผู้ช่วย ถือเป็นการสอบข้าราชการ โดยแต่ละสังกัดก็จะมีการสอบเพื่อคัดคนไปเป็นครูสอนในโรงเรียน เช่น สังกัด สพฐ  สังกัด กทม  หรือ สังกัด อปท (ท้องถิ่นต่างๆ) โรงเรียน
	เทศบาลและสิ่งที่ผู้อ่านต้องรู้คือคลังข้อสอบที่นำมาใช้สอบนั้น จริงๆแล้ว เป็นคลังเก่าที่หมุนเวียน
	นำมาออกสอบ เช่น ในส่วนวิชาชีพ วิชาการศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มวินัยข้าราชการครู หรือเนื้อหา
	กลุ่มเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ ข้อสอบแก่นหลักเหล่านั้นมีการเฉลยแล้ว โดยกรรมการที่ออกสอบ
	ชี้แจงให้เข้าใจกระบวนการจัดทำข้อสอบหรือการสอบครูไล่ลำดับมาดังต่อไปนี้
	ก่อนปี 2546  การสอบข้าราชการครูจะไม่ชัดเจน เพราะตอนนั้นยังไม่มีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  โดยในช่วงราวปี 2540 กว่าๆเป็น
	ยุคที่ในวงการเรียกกันว่า 16 องค์ชาย คือ มีส่วนราชการระดับกรม ถึง 16 ส่วน  กรมนั่น กรมนี่
	สำนักงานโน่น นี่ นั่น เยอะมาก บริหารงานซ้ำซ้อน ก็มี อะไรก็มี เขาจึงพยายามปรับแก้ทางใหม่
	ปี 2545 เป็นช่วงที่ผู้เขียนได้ร่วมทำงานวิจัยกับเป็นผู้ช่วยงานวิจัยของอาจารย์คุรุศาสตร์
	ในปี 2546  มีการตรากฎหมายใหม่ เป็นพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 นี่แหล่ะ ที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ยุบ 16 องค์ชายดังกล่าวนั้นเหลือ 5 ส่วนบริหาร
	แล้วเปลี่ยนแปลงใหม่ ก.ค. เป็น  ก.ค.ศ.  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพิ่มคำว่า “ศ. คือและบุคลากรทางการศึกษา” เข้ามาด้วยจากที่เป็น ก.ค.  (ค. คือ ข้าราชการครู)
	โดยปี 2546 นี่ก็มีการตราพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
	มาด้วย ซึ่งก็เป็นตัวจักรสำคัญที่มีผลต่อเนื้อหาในข้อสอบเช่นกัน กลุ่มนี้ ก็คือ กลุ่มคุรุสภานั่นเอง
	โดยช่วงปี 2545 – 2547 ช่วงนั้น ก็มีการสอบครูบ้าง แต่ว่า ยังไม่เรียกว่า “ครูผู้ช่วย”
	เพราะคำว่าครูผู้ช่วย มาปรากฏในสารบบของการศึกษาไทยช่วงเดือนธันวาคม 2547
	เนื่องจากธันวาคม 2547 มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
	ศึกษา พ.ศ. 2547 ขึ้น และกฎหมายตัวนี้แหล่ะ ที่เป็นจุดกำเนิดของคำว่า “ครูผู้ช่วย” ครั้งแรก
	เพราะก่อนหน้านี้ เขาเรียกครูบรรจุใหม่ (คนที่สอบได้ใหม่) ว่าอาจารย์ 1 ระดับ 3 ไม่มีครูผู้ช่วย
	- การสอบเดือนพฤษภาคม 2547  สอบเพื่อคัดเอาคนไปเป็น อาจารย์ 1 ระดับ 3
	- ปลายปี คือธันวาคม 2547 ตราพระราชบัญญัติฯ ขึ้นมา ปรากฏคำว่า ครูผู้ช่วย
	- ดังนั้น การสอบเดือนพฤษภาคม 2548 จึงนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ
	วงการศึกษาไทยที่สอบคนเพื่อคัดไปเป็น “ครูผู้ช่วย” นั่นเองและมีการสอบมาอีก
	เรื่อยๆ ต่อเนื่องมาในทุกๆปี  จวบจนที่เราเตรียมสอบกันในยุคปัจจุบันนี้นั่นเอง
	การสอบในช่วงก่อนปี 2550  ยุคนั้น อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา จะจัดสอบกันเอง
	หรือจัดทำข้อสอบเอง กล่าวคือ อยู่ในการจัดการของเขตฯ นั้นๆ จะเอากี่ตำแหน่ง อะไร ยังไงนะ
	ขาดครูวิชาอะไร ตำแหน่งไหน โรงเรียนใด เขตแต่ละเขต ก็จะจัดการกันเอง เปิดสอบกัน ก็ว่าไป
	อาจารย์ของผู้เขียน เป็นผู้ทำข้อสอบให้กับหลายๆ อ.ก.ค.ศ. ในตอนนั้นและผู้เขียนเป็นผู้พิมพ์ให้
	โดยคลังชุดข้อสอบจะเป็นเหมือนเดิมๆ เปลี่ยนแปลงนิดหน่อย พร้อมเฉลยเสร็จสรรพว่า ทำไมจึง
	ตอบข้อนั้น ข้อนี้ ตามระเบียบต่างๆ ซึ่งกรรมการหรือคนที่ได้ออกข้อสอบเขาก็จะขอข้อสอบของ
	แต่ละแห่งไปแบ่งๆกัน จัดสอบ ส่งจากเขตนั้นไปให้เขตนี้ ส่งงานต่อๆกันไป กับชุดคลังข้อสอบที่มี
	ในปี 2553 – 54 ช่วงนี้ มีการเริ่มขายหนังสือสอบและคลังข้อสอบเริ่มปรากฏในหนังสืออ่านสอบ
	บนห้างสรรพสินค้า ข้อสอบเมื่อก่อน ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมาก อย่างไหนก็อย่างนั้น ดัดนิดหน่อย
	ซึ่งข้อสอบในยุคนั้นมีการเฉลยอย่างดีอธิบายแนวทางการเฉลยคำตอบด้วย
	ฐานข้อสอบพวกวินัยข้าราชการ  พวกจรรยาบรรณ  วิชาทฤษฏีการศึกษา
	หรือกลุ่มกฎหมายทางการศึกษา ที่ถูกนำมาออกเป็นประจำ มีการเฉลยไว้
	ต่อมาราวๆช่วงนั้นแหล่ะ ก่อนปี 56 เขาก็เริ่มมีแนวคิดว่า อยากให้ข้อสอบมีมาตรฐาน
	เหมือนกันทั่วประเทศ คล้ายๆ ก.พ. น่าจะดีนะ จึงมีแนวทางว่า จ้างมหาวิทยาลัยออกข้อสอบ
	ดีกว่า ให้เหมือนๆกันหมด ผู้ที่ได้รับการว่าจ้างก็เช่น จุฬาฯ   มศว  ม.ราชภัฏสวนดุสิต เป็นต้น
	ข้อสอบช่วงที่จุฬาฯออกก็ถูกตำหนิพอสมควร ในลักษณะที่ว่ายากเกินและออกไม่ตรงหลักสูตร
	ต่อมา มศว ก็ถูกตำหนิเช่นกัน เรื่องเฉลยผิด พักหลังมาจึงมักใช้บริการของ ม.ราชภัฏสวนดุสิต
	ช่วงปี 2559 – 2560  ก็มีการเปลี่ยนผ่านเป็นระบบ กศจ แทนที่รูปแบบของ อ.ก.ค.ศ.
	การออกข้อสอบเลยให้เป็นสิทธิของ กศจ ต่างๆว่าจะจ้างมหาวิทยาลัยออกหรือออกสอบเองได้
	แล้วแต่ที่เห็นว่าเหมาะสม อย่างปี 2559  ก็มี กศจ ออกเอง 5 แห่ง แต่ข้อสอบก็ยังใช้รูปแบบที่
	ใช้ต่อเนื่องกันมา (ซึ่งมีการเฉลยแล้วในยุคหลายปีก่อน)  สลับกับข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน
	อย่างไรก็ตามคลังข้อสอบหลักและวิธีการเฉลยก็ยังเป็นชุดเดิมๆลักษณะนั้น
	เช่น ถามเรื่องเกี่ยวกับวินัย การประพฤติชั่วต่างๆ หรือถามเรื่องเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
	หรือเรื่องกฎหมายการศึกษา กฎหมายตัวใดๆ ก็เป็นข้อสอบชุดเดิม เพิ่มเติมนิดหน่อย
	ปี 58 ดร.กมล  รอดคล้าย  (ซึ่งเป็นเลขาธิการ กพฐ)  ในตอนนั้น มีแนวคิดว่าควรจะ
	ให้มีการเฉลยข้อสอบด้วย ให้คนสอบได้หายสงสัย  แต่ปรากฏว่า “เกิดงานเข้าเต็มๆ” เพราะ
	เมื่อมีการเฉลยออกมาแล้ว คนหลายภาคส่วน คิดว่าเฉลยผิด มีการด่า มีการประท้วงวุ่นวาย
	เพราะหลายคนตีความเอง คิดเอง แล้วไปหาว่าเขาเฉลยผิด ยิ่งเริ่มมีเพจต่างๆมา ยิ่งแย่เลยสิ
	วุ่นวาย จะฟ้องศาลปกครองเอย ฟ้องอะไรเอยว่าเฉลยผิดยี่สิบกว่าข้อ (ปรักปรำเขา)  แต่พอ
	ตรวจสอบกันจริงๆ ฝ่ายออกสอบยอมรับว่าเฉลยผิดแค่ 6 ข้อ (ยกคะแนนให้) ไม่ได้ผิดเยอะ
	อะไรขนาดนั้น เฉลยผิดตั้งยี่สิบกว่าข้อ ไม่ใช่เลย แต่เป็นเพราะคนที่เห็นข้อสอบคิดเอง เฉลย
	หรือตีความเอาเอง แล้วไปหาว่าเขาเฉลยผิด โดยที่ตัวเองก็ไม่ได้มีความรู้ลึกอะไรมากนักเลย
	นั่นแหล่ะ ปัญหามาก (แทนที่บอกเฉลยแล้วจะดี คนจะได้เห็น โปร่งใส คนสอบพอใจตามนี้)
	แต่กลับตรงข้าม พอเฉลย ปัญญาเยอะกว่าอีก  (ข้อเสียมากกว่าข้อดี)  เพราะบางคนหลับหู
	หลับตาด่าอย่างเดียว เห็นเฉลยแล้วด่าๆๆ โดยไม่ดูเนื้อหาหรือความถูกต้องทางวิชาการเลย
	ดังนั้น ยุคหลังมาจึงไม่ให้มีการเฉลยข้อสอบข้าราชการอีก เพื่อยับยั้งความวุ่นวายต่างๆ
	แต่แท้ที่จริงแล้ว คลังข้อสอบเก่าๆ และกลุ่มสำนักติวรุ่นแรกๆ มีฐานข้อมูลการเฉลยข้อสอบอยู่
	ตัวอย่างคลังข้อสอบข้าราชการที่เป็นข้อสอบเดิมๆ (เพิ่มเติมนิดๆหน่อยๆ)
	ซึ่งมีการเฉลยแล้ว และนำข้อสอบลักษณะนี้ มาออกสอบทุกปี เพราะได้ผล
	ในการหลอกผู้เข้าสอบ ให้ตกหลุมกับดักข้อสอบเกี่ยวกับวินัยข้าราชการครู
	ข้อใดต่อไปนี้เป็นการประพฤติชั่วของข้าราชการครู
	ก. บังคับข่มขืนกระทำชำเราศิษย์    ข.  ลักทรัพย์ในยามวิกาล
	ค.  คัดลอกผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง  ง.  เป็นการประพฤติชั่วทุกข้อ
	ข้อสอบตัวนี้ เป็นข้อสอบขาประจำทุกปี แต่อาจเปลี่ยนคำนิดๆหน่อยๆ แล้วแต่ปีนั้นๆ เช่น
	ข้าราชการครูคนใดต่อไปนี้มีพฤติการณ์ถือเป็นการประพฤติชั่ว
	ก. นายวีระทุจริตเงินโครงการโรงเรียน   ข.   นายดำเมาสุราครองสติไม่ได้
	ค.  นายพงษ์ธรเล่นหวยใต้ดิน    ง.    ประพฤติชั่วทุกข้อที่กล่าวมา
	สังเกตข้อสอบนี้  เป็นการจงใจถามความเข้าใจในมาตรา ของการประพฤติชั่วในราชการ
	ซึ่งราชการทุกสังกัดจะมีแนวทางเดียวกัน มาจาก ก.พ. ส่วนของครู ก็จะเป็น ก.ค.ศ. และ
	ของ กทม ก็จะเป็นทีม ก.ก. ที่ควบคุมวินัยหรือการดำเนินการทางวินัยสังกัดนั้นอยู่นั่นเอง
	วิธีวิเคราะห์ข้อสอบ  เขาจะเอา ง เป็นตัวล่อที่ทำให้คนไม่รู้กฎหมายข้อนี้ อยากเลือกตอบ ง
	แต่จริงๆแล้วให้มองว่าจะมีตัวเลือกอีก 3 ตัว  ซึ่งมีสองตัวเป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ส่วนอีกตัวหนึ่ง จะเป็น “การประพฤติชั่ว” ของข้าราชการครู ตามคำถามนั้น  (ตอบ ข้อ ข)
	ก. บังคับข่มขืนกระทำชำเราศิษย์    ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ข.  ลักทรัพย์ในยามวิกาล      ประพฤติชั่ว
	ค.  คัดลอกผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ก.  นายวีระทุจริตเงินโครงการโรงเรียน  ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ข.  นายดำเมาสุราครองสติไม่ได้       ประพฤติชั่ว
	ค.  นายพงษ์ธรเล่นหวยใต้ดิน   ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ฟรี แนวข้อสอบที่น่าสนใจ พร้อมเฉลย
	1.  ข้อใดเป็นการเรียนรู้
	ก.  ชักมือหนีจากวัตถุร้อนๆ  ข.  พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงจากการดื่มเหล้า
	ค.  ชนะวิ่งแข่งโดยใช้สารกระตุ้น ง.   เด็กอนุบาลอาบน้ำแปรงฟันได้เอง
	เฉลย  ง  เกิดการเรียนรู้จากการได้ฝึกทำมา หรือได้สังเกตจากพ่อแม่และก็ปฏิบัติได้
	2. ข้อใดหมายถึงการลงโทษทางบวก
	ก.  ไม่ให้ไปซื้อขนมในตอนพักเที่ยงเพราะช่วงเช้าที่เรียนคุยกัน ไม่ตั้งใจเรียน
	ข.  ดุด่าว่ากล่าวเมื่อนักเรียนทำผิด จนนักเรียนกลัวและไม่กล้าทำผิดแบบนั้นอีก
	ค.  ให้เพื่อนที่ชอบคุยมากๆย้ายโต๊ะไปนั่งอีกกลุ่มหนึ่งจะได้รู้สำนึก ไม่คุยกันอีกแล้ว
	ง.  ไม่มีข้อใดเป็นการลงโทษทางบวกเลย
	เฉลย  ข   การลงโทษทางบวก คือ การใส่ความไม่พึงพอใจให้ผู้เรียน เพื่อลดพฤติกรรม
	เพิ่มอะไรเข้าไปที่เขาไม่พอใจ  คือ การลงโทษทางบวก เช่น  ตี  ดุด่า  ตำหนิ
	(คือใส่สิ่งไม่พอใจให้เขาเข้าไป)  บวกโทษเข้าไปนั่นเอง เขาก็จะลดพฤติกรรม
	3. การสอนลักษณะใดที่มีโอกาสพัฒนาทักษะผู้เรียนได้มากที่สุด
	ก. ครูนำเสนอทฤษฏีเรื่องที่สอนจากอาจารย์ที่เก่งมากๆให้นักเรียนได้ฟัง ได้เห็น
	ข. ครูอธิบายได้ดีมาก มีทักษะการอธิบายเข้าใจง่าย นักเรียนเรียนรู้ได้สนุกสนาน
	ค. ครูให้นักเรียนทดลองทำแปลงดอกไม้แบบผสมผสานในสวนเล็กๆหลังโรงเรียน
	ง. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเยอะๆ แล้วสั่งการบ้านให้ทำทบทวนซ้ำๆหลายข้อ
	เฉลย  ค  การสอนในลักษณะของการลงมือปฏิบัติ เป็นประสบการณ์ตรงของผู้เรียน
	4.   ทักษะและความสามารถของนักเรียนจะเกิดขึ้นได้จากสิ่งใดเป็นสำคัญที่สุด
	ก.   ทฤษฎีที่ใช้สอนถูกต้องตามหลัก  ข.  การฝึกฝนและกระทำซ้ำๆ
	ค.   ครูที่สอนมีความรู้และถ่ายทอดดีมาก ง.  ความตั้งใจเรียนรู้ของนักเรียน
	เฉลย  ข   ตรงตามทฤษฎีกรวยประสบการณ์ของเอดการ์เดล และการสอบแบบ
	active learning  คือให้ผู้เรียนมีโอกาสลงมือปฏิบัติเอง
	5.  การสอนแบบประสบการณ์รอง (ประสบการณ์จำลอง) สอดคล้องกับข้อใด
	ก.  ให้นักเรียนลองเอามือไปแตะๆที่น้ำแข็งซึ่งมีอุณหภูมิเย็นจัดเพื่อเรียนรู้
	ข.  ให้นักเรียนทำโครงงานเพื่อทดลองเกี่ยวกับเรื่องของแรงดันน้ำตามระดับความลึก
	ค.  นำเสนอเรื่องราวของการติดยาเสพติดของบุคคลหนึ่งเพื่อสอนเรื่องโทษของยาเสพติด
	ง.   ให้นักเรียนลองสมมติประสบการณ์เดินทางไปต่างประเทศแล้วเล่าให้เพื่อนในห้องฟัง
	เฉลย ค.  ประสบการณ์ตรงคือการได้ทำเอง ได้เรียนรู้เองว่าเป็นอย่างไร มีประสบการณ์
	ประสบการณ์รองหรือประสบการจำลองคือไม่ได้เรียนรู้เองโดยตรงหรือว่าถ้า
	เรียนรู้เองอาจไม่ดีไม่ควรจึงใช้ประสบการณ์ของคนอื่นมาเป็นประสบการณ์เรา
	อ๋อ ถ้าทำแบบนี้แล้วจะเป็นแบบนี้นักเรียนจะเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ที่
	ติดยาเป็นอย่างไร มีโทษอย่างไร โดยไม่ต้องเอาตัวเองไปทำประสบการณ์ตรง
	6. ตามหลักจิตวิทยาการศึกษา จะศึกษาเรื่องใดเป็นสำคัญ
	ก.  วิธีคิดหรือความรู้สึกนึกคิดของนักเรียน ข.  พฤติกรรมของผู้เรียน
	ค.   จิตใจและอารมณ์ของนักเรียนและครู ง.   ศักยภาพสมองเกี่ยวกับการเรียนรู้
	7.  นักจิตวิทยาคนใดที่นำเสนอทฤษฏีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค
	ก.  อีวาน  พาล์ฟลอฟ    ข.  สกินเนอร์
	ค.   ซิกมัน  ฟรอยด์    ง.  เอ็ดการ์  เดล
	8.  วิธีสอนแบบใดที่ได้รับการยอมรับว่าได้พัฒนาทักษะครอบคลุมทุกด้านมากที่สุด
	ก.  การทดลอง    ข.   การให้ทำโครงงาน
	ค.   การให้แสดงนิทรรศการ   ง.   การให้นำเสนอผลงานหน้าชั้น
	9.  ผู้สอนควรคำนึงถึงสิ่งใดมากที่สุดในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน
	ก.  เพศของผู้เรียน    ข.   ความรู้พื้นฐานของนักเรียน
	ค.   ความแตกต่างระหว่างบุคคล  ง.   งบประมาณและเวลาในการสอน
	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
	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
	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    15.  ข      16.  ค     17.   ง     18.  ง      19.  ค     20.  ข
	เตรียมสอบครูผู้ช่วย ข้อมูลดี ความรู้ดี เพื่อทุกท่าน
	ขอสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน นี่เป็นเนื้อหาเริ่มต้นพื้นฐานของการเตรียมตัวสอบข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยสถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทยได้ทำงานด้านการเตรียมสอบข้าราชการมานานหลายปี ตั้งแต่ยุคก่อนการสอบครูผู้ช่วยครั้งแรก ต่อเนื่องเรื่อยมาและวิจัยพัฒ...
	สถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทยได้จดทะเบียนพาณิชย์อย่างถูกต้อง
	ในชื่อ “ส่งเสริมธุรกิจการศึกษา” เป็นหน่วยงานที่พัฒนาผลงานธุรกิจการศึกษา
	พัฒนาความรู้ จำหน่ายสื่อการสอนต่างๆ จัดอบรม และจำหน่ายหนังสือ ตำรา
	สถาบันของเราก่อตั้งมาในรูปแบบทะเบียนพาณิชย์เชิงธุรกิจการศึกษา ไม่ใช่มูลนิธิการกุศล
	บางกลุ่มงานที่สามารถเผยแพร่ให้ได้แบบฟรีๆอย่างเช่นที่คุณอาจได้เห็นคลิปติวฟรี ไฟล์ฟรี
	หรือของสำคัญบางส่วน ฟรีๆ จากเราที่พอจะจับต้องดาวน์โหลดกันได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย
	นั่นก็มีส่วนหนึ่งและทางเราก็หวังว่าส่วนของฟรีนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์กับผู้อ่านได้บ้าง
	ตามสมควรต่อไปเชิงวิชาการความรู้หรือการเตรียมตัวสอบ ไฟล์ที่อ่านอยู่นี้ก็แจกให้ ฟรีๆ
	ผลงานการวิจัยและพัฒนาด้านการสอบของเราเป็นที่ประจักษ์เด่นชัด
	ในแวดวงกลุ่มผู้เตรียมสอบจำนวนหนึ่ง ซึ่งเที่ยบแล้วยังไม่ใช่กลุ่มใหญ่
	หากเปรียบกับอัตราส่วนผู้สอบข้าราชการครูทั้งประเทศกล่าวคือผู้สอบ
	ปีละประมาณสองถึงสามแสนคนทั่วประเทศ จะมีคนรู้จักเราเพียงกลุ่ม
	จำนวนหนึ่ง ไม่ถึง 10 %  หรือหมื่นกว่าคน ในการเห็นเพจและข้อมูล
	หรือที่มีโอกาสรู้จักกับผลงานของทีมวิชาการเรานั่นเอง ด้วยเหตุผลคือ
	ข้อหลัก  เราไม่เน้นการตลาด (หากเปรียบเทียบกับค่ายติวสอบข้าราชการทั่วไป ผู้อ่านจะสังเกตเห็นได้ว่าแฟนเพจหลายหมื่นหรือหลักแสนคน เพราะวิธีการที่สำนักติว ค่ายติวต่างๆ
	ทำกันคือการพยายามสร้างการตลาดหรือสร้างจุดดึงดูด เช่น ข้อสอบหรือไฟล์ต่างๆแล้วให้
	คนแชร์ๆกันเยอะๆๆๆ เพื่อเรียกแขกเข้ามาเพจตน ทำให้เกิดกระแสกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นตามควร
	ในขณะที่ทีมวิชาการของเรา ไม่เน้นวิธีการลักษณะนั้น คนที่รู้จักเราจึงมักมาจากการค่อยๆ
	บอกต่อกันเช่น เพจนี้สิดี หนังสือดี ติวดี จะบอกต่อกันไปเรื่อยๆ ไม่เกิดจากกระแสโปรโมท
	คุณรู้หรือไม่ว่า เพจต่างๆที่มีคนเข้าชมหรือติดตามกันเยอะๆเป็นแสนหรือหลายหมื่นคน
	จะมีการใช้เงินในการจ่ายสำหรับเฟสบุ๊คเพื่อให้ช่วยโปรโมทเพจ จึงทำให้คนมากมายมาเห็นเพจ
	และเพิ่มยอดการติดตามเพจหรือเข้ากลุ่มมากมายอย่างรวดเร็ว ขยายตัวแฟนเพจหลายหมื่นคน
	เหมือนมีกิจกรรมของเพจตลอด บ้างก็อาศัยการไลฟ์สด การแชร์ต่างๆ บอกแชร์ๆๆให้มากที่สุด แต่ของเราทำแตกต่าง คือ ไม่ได้ต้องการคนมาติดตามมากมาย แต่อยากให้มีคนดีๆที่ตั้งใจจริงๆ
	มาพบเจอ มารู้จัก และติดตาม ซื้อผลงาน หรือติวกัน หรือรับไฟล์ฟรีๆกันไปตามสมควรเท่านั้น
	และนั่นเป็นเหตุผลชี้แจงถึงประเด็นแรก กรณีทำไมของดีมากขนาดนี้
	จนได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดในประเทศไทย (ของจริง) ถึงมีแฟนเพจ
	ติดตามกันไม่มากมาย หากเปรียบเทียบกับเพจอื่นๆในตลาดเดียวกัน
	ผู้ที่มีโอกาสเข้ามาอ่านไฟล์นี้ได้ หรือเข้ามาเห็นผลงานของเราได้ น่าจะเป็นคนต่อไปนี้ คือ
	หนึ่ง มาจากการบอกต่อ แนะนำ (อันนี้หลักเลย สิ่งดีมักถูกสะกิดบอกต่อเพื่อน ญาติมิตร)
	สอง มาจากเจ้าหน้าที่ของเราไปสะกิดบอกแนะนำให้มารู้จักกับเพจหรือกลุ่มนี้ว่ามีสิ่งดีให้
	สาม จับพลัดจับผลู มาเจอเองโดยบังเอิญ แล้วก็มาส่อง มาดู จึงเห็นข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้
	เมื่อพบกันแล้ว คงถือว่าโชคดี เพราะเดี๋ยวอ่านไปติดตามไปเรื่อยๆจะรู้เลยว่า
	ทำไม ฉันโชคดีแบบนี้ มีคนอีกเป็นแสนๆ ที่เตรียมสอบแต่ไม่มีโอกาสรู้จักกลุ่มนี้สิ
	มีแต่ฉันกับเพื่อนอีกแค่ราวๆไม่กี่พันคนเท่านั้น โชคดีจังเลย ลองติดตามดูๆไปจะรู้
	อ่านเพียงไฟล์เบื้องต้นนี้ก็คงสัมผัสถึงความรู้สึกโชคดีบ้างแล้ว จึงแนะนำคร่าวๆว่า
	“ผลงานของเราเป็นผลงานดีเด่นระดับชาติ” ในแวดวงการนี้ ของจริง แต่ไม่เน้น
	เชิงการตลาด และผลงานเราเป็นสิ่งที่ถูกคัดลอกโดยสำนักติวหรือค่ายติวสอบอื่นๆ
	นำไปใช้อ้างอิง นำไปใช้ในการทำธุรกิจของพวกเขามากมาย โดยที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่
	ไม่รู้ว่าผลงานดีๆ หรือชุดข้อสอบดีๆเหล่านั้น ที่เห็น แชร์ๆกัน เราเป็นผู้สร้างสรรค์
	โดยมีค่ายติวหรือสำนักติวหลายแห่งใช้วิธีการคัดลอกไป ก๊อบปี้ไปเป็นส่วนงานตน
	ผู้อ่านไม่รู้หรอกว่าครูบางคนใช้หนังสือของเราเป็นงานต้นแบบทำหนังสือของเขาขาย
	จนมีชื่อเสียงโด่งดังเพราะหนังสือฐานงานเรามีข้อสอบตรงและเนื้อหาประเด็นเยี่ยม
	ผู้อ่านอาจไม่รู้ หรือเคยเจอเพจติวใดๆอื่นก่อนมาเจอเพจนี้ บางทีหลงชื่นชมเพจใดๆ ที่เห็นการตอบรับว่า “หนังสือดีจัง” “ข้อสอบตรงมากๆ” “สรุปดี” “เนื้อหาชื่นชอบ” อะไรทำนองนี้บ้าง
	บางทีคุณอาจแทบไม่อยากเชื่อว่านั่นคือผลงานที่พวกเขาได้ก๊อบปี้ของเราไปใช้นั่นเอง ลองคิดๆ
	ดูเล่นๆ แล้วเทียบดูเนื้อหาหรือแนวหนังสือ ดูผลงาน เพียงแต่คุณรู้จักพวกเขาก่อนที่มาจะอ่านหรือได้มารู้จักเรานั่นเอง เพราะเราไม่เน้นการตลาดแค่ค่อยๆแนะนำคนต่างๆให้รู้จักผลงานกัน
	และนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไม ผู้คนจำนวนหนึ่งที่มีโอกาสอ่านผลงานของเรา
	หรือมีโอกาสติวมาแล้วหลายค่าย อ่านหนังสือมาก็มากมาย เมื่อมาพบกับ
	งานของเรา ทำไมพวกเขาเหล่านั้น จึงกล่าวกันในเชิงที่ว่า “ดีที่สุด”อยู่ที่นี่
	อย่างไรก็ดี เมื่อคุณมีโอกาสมารู้จักเราแล้ว เหมือนหลายๆท่านที่เคยแวะเวียนมารู้จักกันและได้ใช้งานของเรา ได้ติวกับเรา ได้ซื้อตำราต่างๆเราไปจนประสบความสำเร็จมากมาย
	หลายคนต่อเนื่องปีต่อปี  คุณคงจะเป็นหนึ่งในนั้นที่ได้แวะเวียนมาพบปะ ขอเชิญทุกท่าน
	มาพัฒนาความรู้ และเตรียมตัวสอบกันอย่างดี (แบบของจริง) กันเลยได้ที่กลุ่มนี้นะครับ
	คำแนะนำและทักทายกันโดยผู้บริหารสถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทย
	ไฟล์แนวข้อสอบแจกฟรี ข้อสอบจริงที่เคยออกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
	อุ่นเครื่องกันสัก 15 ข้อก่อน
	ผู้เตรียมสอบข้าราชการพึงรู้ไว้เกี่ยวกับลักษณะข้อสอบข้าราชการ
	การสอบครูผู้ช่วย ถือเป็นการสอบข้าราชการ โดยแต่ละสังกัดก็จะมีการสอบเพื่อคัดคนไปเป็นครูสอนในโรงเรียน เช่น สังกัด สพฐ  สังกัด กทม  หรือ สังกัด อปท (ท้องถิ่นต่างๆ) โรงเรียน
	เทศบาลและสิ่งที่ผู้อ่านต้องรู้คือคลังข้อสอบที่นำมาใช้สอบนั้น จริงๆแล้ว เป็นคลังเก่าที่หมุนเวียน
	นำมาออกสอบ เช่น ในส่วนวิชาชีพ วิชาการศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มวินัยข้าราชการครู หรือเนื้อหา
	กลุ่มเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ ข้อสอบแก่นหลักเหล่านั้นมีการเฉลยแล้ว โดยกรรมการที่ออกสอบ
	ชี้แจงให้เข้าใจกระบวนการจัดทำข้อสอบหรือการสอบครูไล่ลำดับมาดังต่อไปนี้
	ก่อนปี 2546  การสอบข้าราชการครูจะไม่ชัดเจน เพราะตอนนั้นยังไม่มีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  โดยในช่วงราวปี 2540 กว่าๆเป็น
	ยุคที่ในวงการเรียกกันว่า 16 องค์ชาย คือ มีส่วนราชการระดับกรม ถึง 16 ส่วน  กรมนั่น กรมนี่
	สำนักงานโน่น นี่ นั่น เยอะมาก บริหารงานซ้ำซ้อน ก็มี อะไรก็มี เขาจึงพยายามปรับแก้ทางใหม่
	ปี 2545 เป็นช่วงที่ผู้เขียนได้ร่วมทำงานวิจัยกับเป็นผู้ช่วยงานวิจัยของอาจารย์คุรุศาสตร์
	ในปี 2546  มีการตรากฎหมายใหม่ เป็นพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 นี่แหล่ะ ที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ยุบ 16 องค์ชายดังกล่าวนั้นเหลือ 5 ส่วนบริหาร
	แล้วเปลี่ยนแปลงใหม่ ก.ค. เป็น  ก.ค.ศ.  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพิ่มคำว่า “ศ. คือและบุคลากรทางการศึกษา” เข้ามาด้วยจากที่เป็น ก.ค.  (ค. คือ ข้าราชการครู)
	โดยปี 2546 นี่ก็มีการตราพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
	มาด้วย ซึ่งก็เป็นตัวจักรสำคัญที่มีผลต่อเนื้อหาในข้อสอบเช่นกัน กลุ่มนี้ ก็คือ กลุ่มคุรุสภานั่นเอง
	โดยช่วงปี 2545 – 2547 ช่วงนั้น ก็มีการสอบครูบ้าง แต่ว่า ยังไม่เรียกว่า “ครูผู้ช่วย”
	เพราะคำว่าครูผู้ช่วย มาปรากฏในสารบบของการศึกษาไทยช่วงเดือนธันวาคม 2547
	เนื่องจากธันวาคม 2547 มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
	ศึกษา พ.ศ. 2547 ขึ้น และกฎหมายตัวนี้แหล่ะ ที่เป็นจุดกำเนิดของคำว่า “ครูผู้ช่วย” ครั้งแรก
	เพราะก่อนหน้านี้ เขาเรียกครูบรรจุใหม่ (คนที่สอบได้ใหม่) ว่าอาจารย์ 1 ระดับ 3 ไม่มีครูผู้ช่วย
	- สอบเดือนพฤษภาคม 2547  สอบเพื่อคัดเอาคนไปเป็น อาจารย์ 1 ระดับ 3
	- ปลายปี คือธันวาคม 2547 ตราพระราชบัญญัติฯ ขึ้นมา ปรากฏคำว่า ครูผู้ช่วย
	- ดังนั้น การสอบเดือนพฤษภาคม 2548 จึงนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ
	วงการศึกษาไทยที่สอบคนเพื่อคัดไปเป็น “ครูผู้ช่วย” นั่นเองและมีการสอบมาอีก
	เรื่อยๆ ต่อเนื่องมาในทุกๆปี  จวบจนที่เราเตรียมสอบกันในยุคปัจจุบันนี้นั่นเอง
	การสอบในช่วงก่อนปี 2550  ยุคนั้น อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา จะจัดสอบกันเอง
	หรือจัดทำข้อสอบเอง กล่าวคือ อยู่ในการจัดการของเขตฯ นั้นๆ จะเอากี่ตำแหน่ง อะไร ยังไงนะ
	ขาดครูวิชาอะไร ตำแหน่งไหน โรงเรียนใด เขตแต่ละเขต ก็จะจัดการกันเอง เปิดสอบกัน ก็ว่าไป
	อาจารย์ของผู้เขียน เป็นผู้ทำข้อสอบให้กับหลายๆ อ.ก.ค.ศ. ในตอนนั้นและผู้เขียนเป็นผู้พิมพ์ให้
	โดยคลังชุดข้อสอบจะเป็นเหมือนเดิมๆ เปลี่ยนแปลงนิดหน่อย พร้อมเฉลยเรียบร้อยว่า ทำไมจึง
	ตอบข้อนั้น ข้อนี้ ตามระเบียบต่างๆ ซึ่งกรรมการหรือคนที่ได้ออกข้อสอบเขาก็จะขอข้อสอบของ
	แต่ละแห่งไปแบ่งๆกัน จัดสอบ ส่งจากเขตนั้นไปให้เขตนี้ ส่งงานต่อๆกันไป กับชุดคลังข้อสอบที่มี
	ในปี 2553 – 54 ช่วงนี้ มีการเริ่มขายหนังสือสอบและคลังข้อสอบเริ่มปรากฏในหนังสืออ่านสอบ
	บนห้างสรรพสินค้า ข้อสอบเมื่อก่อน ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมาก อย่างไหนก็อย่างนั้น ดัดนิดหน่อย
	ซึ่งข้อสอบในยุคนั้นมีการเฉลยอย่างดีอธิบายแนวทางการเฉลยคำตอบด้วย
	ฐานข้อสอบพวกวินัยข้าราชการ  พวกจรรยาบรรณ  วิชาทฤษฏีการศึกษา
	หรือกลุ่มกฎหมายทางการศึกษา ที่ถูกนำมาออกเป็นประจำ มีการเฉลยไว้
	ต่อมาราวๆช่วงนั้นแหล่ะ ก่อนปี 56 เขาก็เริ่มมีแนวคิดว่า อยากให้ข้อสอบมีมาตรฐาน
	เหมือนกันทั่วประเทศ คล้ายๆ ก.พ. น่าจะดีนะ จึงมีแนวทางว่า จ้างมหาวิทยาลัยออกข้อสอบ
	ดีกว่า ให้เหมือนๆกันหมด ผู้ที่ได้รับการว่าจ้างก็เช่น จุฬาฯ   มศว  ม.ราชภัฏสวนดุสิต เป็นต้น
	ข้อสอบช่วงที่จุฬาฯออกก็ถูกตำหนิพอสมควร ในลักษณะที่ว่ายากเกินและออกไม่ตรงหลักสูตร
	ต่อมา มศว ก็ถูกตำหนิเช่นกัน เรื่องเฉลยผิด พักหลังมาจึงมักใช้บริการของ ม.ราชภัฏสวนดุสิต
	ช่วงปี 2559 – 2560  ก็มีการเปลี่ยนผ่านเป็นระบบ กศจ แทนที่รูปแบบของ อ.ก.ค.ศ.
	การออกข้อสอบเลยให้เป็นสิทธิของ กศจ ต่างๆว่าจะจ้างมหาวิทยาลัยออกหรือออกสอบเองได้
	แล้วแต่ที่เห็นว่าเหมาะสม อย่างปี 2559  ก็มี กศจ ออกเอง 5 แห่ง แต่ข้อสอบก็ยังใช้รูปแบบที่
	ใช้ต่อเนื่องกันมา (ซึ่งมีการเฉลยแล้วในยุคหลายปีก่อน)  สลับกับข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน
	อย่างไรก็ตามคลังข้อสอบหลักและวิธีการเฉลยก็ยังเป็นชุดเดิมๆลักษณะนั้น
	เช่น ถามเรื่องเกี่ยวกับวินัย การประพฤติชั่วต่างๆ หรือถามเรื่องเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
	หรือเรื่องกฎหมายการศึกษา กฎหมายตัวใดๆ ก็เป็นข้อสอบเดิมๆ เพิ่มเติมนิดหน่อยที่
	ได้เฉลยแล้ว ผู้เขียนได้อยู่ในแวดวงการติวเตรียมสอบในยุคนั้นต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันจึง
	เห็นวิธีการเฉลยและกลไกของข้อสอบต่างๆมาและเห็นความผิดเพี้ยนเกิดขึ้นเป็นระยะ
	ปี 58 ดร.กมล  รอดคล้าย  (ซึ่งเป็นเลขาธิการ กพฐ)  ในตอนนั้น มีแนวคิดว่าควรจะ
	ให้มีการเฉลยข้อสอบด้วย ให้คนสอบได้หายสงสัย --- แต่ปรากฏว่า “งานเข้าเต็มๆ” เพราะ
	เมื่อมีการเฉลยออกมาแล้ว คนหลายภาคส่วน คิดว่าเฉลยผิด มีการด่า มีการประท้วงวุ่นวาย
	เพราะหลายคนตีความเอง คิดเอง แล้วไปหาว่าเขาเฉลยผิด ยิ่งเริ่มมีเพจต่างๆมา ยิ่งแย่เลยสิ
	วุ่นวาย จะฟ้องศาลปกครองเอย ฟ้องอะไรเอยว่าเฉลยผิดยี่สิบกว่าข้อ (ปรักปรำเขา)  แต่พอ
	ตรวจสอบกันจริงๆ ฝ่ายออกสอบยอมรับว่าเฉลยผิดแค่ 6 ข้อ (ยกคะแนนให้) ไม่ได้ผิดเยอะ
	อะไรขนาดนั้น เฉลยผิดตั้งยี่สิบกว่าข้อ ไม่ใช่เลย แต่เป็นเพราะคนที่เห็นข้อสอบคิดเอง เฉลย
	หรือตีความเอาเอง แล้วไปหาว่าเขาเฉลยผิด โดยที่ตัวเองก็ไม่ได้มีความรู้ลึกอะไรมากนักเลย
	นั่นแหล่ะ ปัญหามาก (แทนที่บอกเฉลยแล้วจะดี คนจะได้เห็น โปร่งใส คนสอบพอใจตามนี้)
	แต่กลับตรงข้าม พอเฉลย ปัญญาเยอะกว่าอีก (ข้อเสียมากกว่าข้อดี)  เพราะบางคนหลับหู
	หลับตาด่าอย่างเดียว เห็นเฉลยแล้วด่าๆๆ โดยไม่ดูเนื้อหาหรือความถูกต้องทางวิชาการเลย
	ดังนั้น ยุคหลังมาจึงไม่ให้มีการเฉลยข้อสอบข้าราชการอีก เพื่อยับยั้งความวุ่นวายต่างๆ
	แต่แท้ที่จริงแล้ว คลังข้อสอบเก่าๆ และกลุ่มสำนักติวรุ่นแรกๆ มีฐานข้อมูลการเฉลยข้อสอบอยู่
	จนมีกลุ่มติวเตอร์สมัครเล่นเกิดใหม่ในยุคช่วงปี 2555 – 2556  มากขึ้นๆทำกลุ่มเอง ทำเพจมา
	และมีการเฉลยผิด อธิบายผิดมากมาย ในหลายๆข้อแพร่กระจาย ลอกๆต่อกันไปแพร่สู่โชเชี่ยล
	โดยปกติแล้ว กลุ่มติวเตอร์สมัครเล่น จะอาศัยกลุ่มของจริง คือไปก๊อบข้อมูลหรือเอาไฟล์ข้อสอบ
	เอาอะไรมา และทำหนังสือตัวเอง หรือไปแชร์บนเพจตนเอง เรียกแขก เรียกกระแสเพจนั่นเอง
	หนังสือของเรานี่เอง ที่ถูกคัดลอก ก๊อบปี้เนื้อหาไปใช้มากที่สุด
	โดยเฉพาะกลุ่มครูพยายามเปิดติว เพิ่งสอบครูได้แล้วทำเพจติว
	เพราะเป็นหนังสือขายดีที่สุดในประเทศไทยและยังเป็นหนังสือ
	ข้อมูลตรงจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ระดับปริญญาเอกทางด้านนี้เลย
	ชุดข้อสอบกับชุดเนื้อหาต่างๆของเราจึงถูกคัดลอกไปต่างๆนาๆ
	ในปี 2560 – 2561  เราจึงมีนโยบายให้ทีมงานไปสะกิดบอก แนะนำ หลายคนที่จะเตรียมสอบ
	ให้มาพบกับผลงานของเรา (ของจริง) ให้มาติวด้วยกันในกลุ่ม รับรู้ข้อมูลเชิงลึกแบบดีๆ ข้อมูลดี
	ถูกต้องกับหลักวิชาการ ตรวจสอบการเฉลยและข้อมูลจากทีมวิชาการระดับองค์ความรู้ของจริง
	โดยหวังว่าผลงานที่ทำมาจะช่วยอำนวยประโยชน์ให้กับผู้เตรียมสอบทุกท่านได้ตามสมควรต่อไป
	ผู้เขียนอยากให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงข้อมูล และความรู้ที่ได้รับ เพื่อความถูกต้อง
	และประโยชน์ของผู้อ่านเอง --- เพราะผู้อ่านรู้หรือไม่ว่า โดยรวมแล้วในแวดวง
	ของการติวสอบยุคนี้ ต่างจากยุคก่อนมากๆ จึงแจ้งแนะนำอย่างจริงใจมาตามนี้
	ในยุคก่อน กลุ่มติวเตอร์จะเป็นอาจารย์ระดับด๊อกเตอร์ หรือผู้เชี่ยวชาญจริงๆ เปิดติวหรือทำหนังสือขาย เพราะคิดว่าเรื่องพวกนี้ ต้องใช้ความรู้ระดับสูง คนธรรมดาไม่กล้าทำเรื่องเหล่านี้
	และไม่รู้จะไปขายหนังสือได้อย่างไร – เพราะจะขายทีต้องนำขึ้นสำนักพิมพ์เท่านั้น ให้หนังสือนั้น
	สามารถตีพิมพ์ ส่งขายตามร้านหนังสือทั่วไป ต้องมีการตรวจสอบลิขสิทธิ์และข้อมูลความรู้จริงๆ
	แต่ในยุคนี้ ด้วยระบบไลน์ ระบบเฟสบุ๊ค ทำให้กลุ่มหลายคนไม่มีความรู้ลึก
	สามารถทำกลุ่ม (ระดับความรู้ไม่แน่นแบบของจริง)  แล้วโพสต์ขายหนังสือ
	โดยทำหนังสือใช้วิธีก๊อบจากตรงนั้น ตรงนี้มาขายกัน เราได้ฟ้องไปหลายคน
	หลายคนก็คือสารภาพมาตามตรงว่า ผมตกงาน ไม่มีงาน จบปริญญาตรีแล้ว
	ก็ใช้วิธีสร้างกลุ่มและทำหนังสือขาย (แต่จริงๆ ไม่ได้ทำหนังสือนะ ทำคล้ายๆ
	รายงานนะเอง ปริ้น เข้าเล่มแบบรายงานส่งอาจารย์)  พอเราเค้นเอาจริงๆก็
	ยอมรับว่าลอกงานเราไป เราทำท่าจะฟ้องเงินหลายล้านก็สารภาพยอมแล้ว
	จะเอาเงินที่เพิ่งขายได้หมื่นกว่าบาทนั้น (จากหนังสือก๊อบ) มายกให้เราหมด
	ยอมรับว่าไม่ได้รู้อะไร แค่ค่อยๆสร้างกลุ่มมา แต่คนในกลุ่มนั้น น้อยคนนักที่
	จะรู้ว่าเขาไม่ใช่คนมีความรู้เชิงลึก ของจริง ก็แค่หาทางสร้างเงินจากกระแส
	ที่พอจะทำได้ โดยวิธีหลักๆคือไปส่องเอาข้อมูล ข้อสอบจากเพจอาจารย์จริง
	ค่ายที่ติวจริง (แบบความรู้จริง) มาทำแชร์ มาทำงานของตน มีหลายกลุ่มนะ
	โดยปัญหาจริงๆ ไม่ได้มีอะไรหรอก เราไม่ได้หวงของขนาดนั้น หรือกลัวเสียผลประโยชน์ แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่า กลุ่มแบบนี้มีเยอะ แล้วบางคนไม่ได้รู้จริง แต่งข้อสอบพร้อมเฉลยแบบผิดๆมา
	เป็นเพียงครู ที่ยังไม่มีวิทยฐานะด้วยซ้ำ มาทำเพจ ลอกข้อสอบของค่ายดังๆ สร้างเพจน่าเชื่อถือได้
	แล้วเพจสมัครเล่นอื่นๆคิดว่าเขาเก่ง (ดูจากเพจ ดูจากการตอบรับ) และดันไปก๊อบข้อสอบหรือก๊อบ
	เอาข้อมูลผิดๆจากเขามา พร้อมเฉลยในบางข้อ มันจึงทำให้ข้อมูลที่ผิดนั้น เฉลยแพร่กระจายกันไป
	ตามกลุ่มต่างๆ โดยคิดว่าข้อนี้เฉลยถูก เพราะมีติวเตอร์หลายคนเฉลยเหมือนกัน แต่เอ๊ะ ทำไมเพจ
	บางเพจก็ไม่เฉลยตามนี้ ตกลงเฉลยอะไรกันแน่ ความจริงคือ สมัครเล่น ก๊อบสมัครเล่นแพร่ไป
	มันจึงเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “ความรู้ผิดๆ” กระจายอยู่ตามโลกโชเชียลหรือกลุ่มเพจติวต่างๆ เพราะว่ากลุ่มหลายๆกลุ่ม เขาก็ก๊อปปี้ ความรู้ผิดๆไป จากเพจนั้น เพจนี้ ผิดๆต่อๆกันไปต่างๆโดย
	คนก๊อบไปวาง ก็ไม่รู้ว่ามันผิด เห็นเขาเฉลยมาแบบนั้น คิดว่าถูก ก็ก๊อบไปใช้งานต่อๆกันไปตามนั้น
	แล้วกลายเป็นว่า ความรู้บางอย่างที่ผิด แพร่มากขึ้นในเพจใหญ่ กลายเป็นความรู้ที่ถูก ไปซะได้แต่
	การเฉลยหรือหลักวิชาการ เขาก็ยังอ้างอิงคำตอบตามหลักอยู่ดี ก็ไม่ได้เฉลยตามติวเตอร์สมัครเล่น
	เพราะคลังข้อสอบพวกนี้ มีอยู่แล้ว มีการอธิบาย และคำเฉลยอย่างถูกหลักการอยู่ในชุดสอบต่างๆ
	ผู้เขียนจะขอยกตัวอย่างให้ดูชัดๆหนึ่งข้อ (จริงๆมีหลายข้อเลย)
	แต่ยกให้ดูชัดเจนเลย ผู้อ่านจะได้เห็นภาพว่า อ๋อ อย่างนี้นี่เอง
	ข้อสอบถามว่า  จรรยาบรรณด้านใดสำคัญที่สุด
	ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง ข.  จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
	ค. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ง.  จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
	คือข้อสอบข้อนี้ ออกสอบมาตั้งแต่ปี 2549 เขาเฉลยแล้ว และในวงการของจริง
	อาจารย์ระดับสูง ในแวดวงคุรุสภา รู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองว่าตอบ ต่อผู้รับบริการ
	แต่มีติวเตอร์ระดับครูคนหนึ่ง มาเฉลยทึกทักเอาเองตอนปี 55 – 56 ราวๆนั้น
	ว่าตอบต่อตนเอง --- โดยให้เหตุผลว่าเริ่มที่ตัวเองก่อน (เฉลยแบบคิดเองมั่ว)
	จากนั้นคำตอบของเฉลยข้อนี้ ก็กระจายออกไปตามเพจต่างๆ  นึกภาพออกไหม
	กรณีที่เป็นกลุ่มติวเตอร์ระดับสมัครเล่นด้วยกันที่สร้างกลุ่มเองสร้างเพจมา (ไม่ใช่ของจริง) เห็นเฉลยแบบนั้น คำตอบนั้นก็คิดว่าเฉลยถูก ก็แชร์กันไป แต่งข้อสอบไป ทำให้จำนวนหนังสือหรือจำนวนกลุ่มที่ตอบว่า ต่อตนเองมีมากขึ้นๆตามลำดับ (เพราะลอกแบบผิดต่อๆกันไป) ค...
	ต่อตนเองเป็นคำตอบที่ถูก ยิ่งคนที่บอกว่าต่อตนเองพากันตอบแบบนั้นมากขึ้น ยิ่งตอบย้ำว่าน่าจะ
	ตอบว่าต่อตนเอง (ซึ่งความจริงมันผิดอย่างชัดเจน)  ผู้อ่านเห็นภาพแล้วใช่ไหม เรื่องข้อมูลในยุคนี้
	กรณีที่เป็นติวเตอร์ของจริง เมื่อเห็นข้อมูลลักษณะนี้ ต้องบอกได้ว่า “ผิด” ไม่ใช่นะ ไม่ลอก
	ไปแชร์ หรือถ้าจะมีการลอกแชร์จริงๆ เรียกแขกเข้าเพจ ก็ต้องลอกแบบที่ถูกต้อง ลอกแบบข้อที่ถูก
	หรือพบข้อที่ผิดต้องเปลี่ยนเฉลย ไม่ใช่ยังเฉลยผิดตามต้นแบบที่ผิดมา ไม่งั้นมันก็แพร่ต่อๆกันไปอีก
	ดูกรณีจริง ในปี 2560 นี่แหล่ะ เห็นๆเลย
	ข้อสอบถามว่า  แผนการศึกษาแห่งชาติสอดคล้องกับข้อใด
	ก.
	ข.  รัฐธรรมนูญ
	ค.  ยุทธ
	ง.  ก
	เพจที่อ้างว่าตนเองเป็นที่ 1 ของวงการติว ก๊อบมาเห็นๆ ดูก็รู้ว่า ก๊อบข้อสอบข้อนี้มาจากอีกเว็บ
	ก๊อบเรียงข้อมาเลย แล้วเว็บนั้นเขาเฉลยผิดอยู่ ข้อนี้ จริงๆ ไม่ถูกต้อง แทนที่เห็นแล้ว จะแก้ไขก่อน
	จะเผยแพร่ แต่แชร์แบบนั้นออกมา คนก็เข้าใจผิดสิ ว่าคำตอบข้อนี้ เฉลยแบบนั้น (เห็นภาพแล้วใช่หรือไม่)  เพจนี้เหมือนกันที่ก๊อบไฟล์งานเราไปแชร์ ไฟล์งาน เราทำไว้ตั้งแต่ปี 2558 เป็นข้อมูลปีนั้น
	แต่เขาก็นำมาแชร์ช่วงปี 59 – 60  ซึ่งข้อมูลมันเปลี่ยนแล้ว เช่น ชื่อของ ผอ.สมศ  เขาถูก ม.44 สั่ง
	ให้เด้งพ้นไปตั้งแต่ราวๆปี 58 แล้ว แต่ภาพเราทำไว้ก่อนนั้น เขาก็จะเอามาแชร์ ข้อมูลผิดปรากฏอยู่
	หราบนภาพ เห็นๆ คิดดูว่า เขายังไม่รู้เลยว่าผิด หรือรู้แล้ว แกล้งขี้เกียจเปลี่ยน (มักง่ายนั่นเอง)
	ภาพนี้ ทำไว้ตั้งแต่ปี 58  แต่ปี 59 – 60  ต้องไม่แชร์แล้ว  (ผลงานเรา)
	หรือถ้าจะแชร์ ต้องแก้ข้อมูลก่อน คือ แก้ที่ ดร.ชาญณรงค์ อย่างน้อยต้องลบออกหรือไม่
	ถ้าไม่ลบออก ก็ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นคนใหม่ ไม่ใช่ให้ชื่อท่านยังคาหราอยู่แบบนั้น แล้วแชร์
	จากกรณีตัวอย่างจริงเหล่านั้น ผู้อ่านคงพอจะตระหนักได้ว่าข้อมูลบางข้อที่เผยแพร่อยู่ในเพจต่างๆ หรือในหนังสือนั้น เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ก็มีอยู่ การที่ไม่ถูกมักเกิดมาจากกลุ่มติวเตอร์สมัครเล่นที่
	ไม่ได้เข้าใจจริงๆ พยายามเฉลยเอาเอง (แบบคิดเอาเอง ไม่มีหลักวิชาการ) ทำให้ข้อมูลผิดเพี้ยนไป
	สำหรับกลุ่มติวฟรี
	เตรียมสอบครูผู้ช่วย ข้อมูลดี ความรู้ดี เพื่อทุกท่าน
	ขอสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน นี่เป็นเนื้อหาเริ่มต้นพื้นฐานของการเตรียมตัวสอบข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยสถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทยได้ทำงานด้านการเตรียมสอบข้าราชการมานานหลายปี ตั้งแต่ยุคก่อนการสอบครูผู้ช่วยครั้งแรก ต่อเนื่องเรื่อยมาและวิจัยพัฒ...
	สถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทยได้จดทะเบียนพาณิชย์อย่างถูกต้อง
	ในชื่อ “ส่งเสริมธุรกิจการศึกษา” เป็นหน่วยงานที่พัฒนาผลงานธุรกิจการศึกษา
	พัฒนาความรู้ จำหน่ายสื่อการสอนต่างๆ จัดอบรม และจำหน่ายหนังสือ ตำรา
	สถาบันของเราก่อตั้งมาในรูปแบบทะเบียนพาณิชย์เชิงธุรกิจการศึกษา ไม่ใช่มูลนิธิการกุศล
	บางกลุ่มงานที่สามารถเผยแพร่ให้ได้แบบฟรีๆอย่างเช่นที่คุณอาจได้เห็นคลิปติวฟรี ไฟล์ฟรี
	หรือของสำคัญบางส่วน ฟรีๆ จากเราที่พอจะจับต้องดาวน์โหลดกันได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย
	นั่นก็มีส่วนหนึ่งและทางเราก็หวังว่าส่วนของฟรีนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์กับผู้อ่านได้บ้าง
	ตามสมควรต่อไปเชิงวิชาการความรู้หรือการเตรียมตัวสอบ ไฟล์ที่อ่านอยู่นี้ก็แจกให้ ฟรีๆ
	ผลงานการวิจัยและพัฒนาด้านการสอบของเราเป็นที่ประจักษ์เด่นชัด
	ในแวดวงกลุ่มผู้เตรียมสอบจำนวนหนึ่ง ซึ่งเที่ยบแล้วยังไม่ใช่กลุ่มใหญ่
	หากเปรียบกับอัตราส่วนผู้สอบข้าราชการครูทั้งประเทศกล่าวคือผู้สอบ
	ปีละประมาณสองถึงสามแสนคนทั่วประเทศ จะมีคนรู้จักเราเพียงกลุ่ม
	จำนวนหนึ่ง ไม่ถึง 10 %  หรือหมื่นกว่าคน ในการเห็นเพจและข้อมูล
	หรือที่มีโอกาสรู้จักกับผลงานของทีมวิชาการเรานั่นเอง ด้วยเหตุผลคือ
	ข้อหลัก  เราไม่เน้นการตลาด (หากเปรียบเทียบกับค่ายติวสอบข้าราชการทั่วไป ผู้อ่านจะสังเกตเห็นได้ว่า แฟนเพจหลายหมื่นหรือหลักแสนคน เพราะวิธีการที่สำนักติว ค่ายติวนั้น
	ทำกันคือ การพยายามสร้างงานหรือสร้างจุดดึงดูด เช่น ชุดข้อสอบหรือไฟล์ต่างๆ แล้วให้
	คนแชร์ๆกันเยอะๆๆๆ เพื่อเรียกแขกเข้ามาเพจตน ทำให้เกิดกระแสกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นตามควร
	ในขณะที่ทีมวิชาการของเรา ไม่เน้นวิธีการลักษณะนั้น คนที่รู้จักเราจึงมักมาจากการค่อยๆ
	บอกต่อกันเช่น เพจนี้สิดี หนังสือดี ติวดี จะบอกต่อกันไปเรื่อยๆ ไม่เกิดจากกระแสโปรโมท
	คุณรู้หรือไม่ว่า แพจต่างๆที่มีคนเข้าชมหรือติดตามกันเยอะๆเป็นแสนหรือหลายหมื่นคน
	เขาจะใช้เงินในการจ่ายสำหรับเฟสบุ๊ค เพื่อให้ช่วยโปรโมทเพจ จึงทำให้คนมากมายมาเห็นเพจ
	และเพิ่มยอดการติดตามเพจหรือเข้ากลุ่มมากมายอย่างรวดเร็ว ขยายตัวเร็วหลายหมื่นคนโดย
	เหมือนมีกิจกรรมของเพจตลอด บ้างก็อาศัยการไลฟ์สด การแชร์ต่างๆ บอกให้แชร์ให้มากที่สุด แต่ของเราทำแตกต่าง คือ ไม่ได้ต้องการคนมาติดตามมากมาย แต่อยากให้มีคนดีๆที่ตั้งใจจริงๆ
	มาพบเจอ มารู้จัก และติดตาม ซื้อผลงาน หรือติวกัน หรือรับไฟล์ฟรีๆกันไปตามสมควรเท่านั้น
	ผู้ที่มีโอกาสเข้ามาอ่านไฟล์นี้ได้ หรือเข้ามาเห็นผลงานของเราได้ น่าจะเป็นคนต่อไปนี้ คือ
	หนึ่ง มาจากการบอกต่อ แนะนำ (อันนี้หลักเลย สิ่งดีมักถูกสะกิดบอกต่อเพื่อน ญาติมิตร)
	สอง มาจากเจ้าหน้าที่ของเราไปสะกิดบอกแนะนำให้มารู้จักกับเพจหรือกลุ่มนี้ว่ามีสิ่งดีให้
	สาม จับพลัดจับผลู มาเจอเองโดยบังเอิญ แล้วก็มาส่อง มาดู จึงเห็นข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้
	เมื่อมาพบกันแล้ว คงถือว่าโชคดี เพราะเดี๋ยวอ่านไป ติดตามไปเรื่อยๆจะรู้เลยว่า
	ทำไม ฉันโชคดีแบบนี้ มีคนอีกเป็นแสนๆ ที่เตรียมสอบแต่ไม่มีโอกาสรู้จักกลุ่มนี้สิ
	มีแต่ฉันกับเพื่อนอีกแค่ราวๆไม่กี่พันคนเท่านั้น โชคดีจังเลย ลองติดตามดูๆไปจะรู้
	อ่านเพียงไฟล์เบื้องต้นนี้ก็คงสัมผัสถึงความรู้สึกโชคดีบ้างแล้ว จึงแนะนำคร่าวๆว่า
	“ผลงานของเราเป็นผลงานดีเด่นระดับชาติ” ในแวดวงการนี้ (ของจริง) แต่ไม่เน้น
	เชิงการตลาด และผลงานเราเป็นสิ่งที่ถูกคัดลอกโดยสำนักติวหรือค่ายติวสอบอื่นๆ
	นำไปใช้อ้างอิง นำไปใช้ในการทำธุรกิจของพวกเขามากมาย โดยที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่
	ไม่รู้ว่าผลงานดีๆ หรือชุดข้อสอบดีๆเหล่านั้น ที่เห็น แชร์ๆกัน เราเป็นผู้สร้างสรรค์
	โดยมีค่ายติวหรือสำนักติวหลายแห่งใช้วิธีการคัดลอกไป ก๊อบปี้ไปเป็นส่วนงานตน
	รู้หรือไม่ว่าครูติวบางคนใช้หนังสือของเราเป็นหนังสือต้นแบบทำหนังสือของเขาขาย
	จนมีชื่อเสียงโด่งดังเพราะหนังสือฐานงานเรามีข้อสอบตรงและเนื้อหาประเด็นเยี่ยม
	ผู้อ่านอาจไม่รู้ หรือเคยเจอเพจติวใดๆอื่นก่อนมาเจอเพจนี้ บางทีหลงชื่นชมเพจใดๆ ที่เห็นการตอบรับว่า “หนังสือดีจัง” “ข้อสอบตรงมากๆ” “สรุปดี” “เนื้อหาชื่นชอบ” อะไรทำนองนี้บ้าง
	บางทีคุณอาจแทบไม่อยากเชื่อว่านั่นคือผลงานที่พวกเขาได้ก๊อบปี้ของเราไปใช้นั่นเอง ลองคิดๆ
	ดูเล่นๆ แล้วเทียบดูเนื้อหาหรือแนวหนังสือ ดูผลงาน เพียงแต่คุณรู้จักพวกเขาก่อนที่มาจะอ่านหรือได้มารู้จักเรานั่นเอง เพราะเราไม่เน้นการตลาดแค่ค่อยๆแนะนำคนต่างๆให้รู้จักผลงานกัน
	มีเรื่องราวความลับ (ปนฮา) อีกตั้งมากมายที่เราได้ช่วยเหลือคนเป็นแสนๆคนให้ได้รับความรู้ที่ถูกต้อง จากการที่แอดมินเพจหรือติวเตอร์  มีความรู้ไม่ดีจริง แล้วอธิบายเอง
	กรณีจริง คือ ต้นปี 2560  ---  แฟนเพจคนหนึ่งได้ถามแอดมินเพจหนึ่งที่มีจำนวนคน
	ติดตามมากมาย  (ซึ่งคนส่วนใหญ่ ดันเชื่อว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญซะด้วย เข้าใจผิดมาก)
	แฟนเพจถาม -- ปัจจุบัน “สภาการศึกษามีกี่คนค่ะ”  แอดมินตอบมั่นใจ  59 คนครับ แล้วแฟนเพจคนนั้นก็บอก “ขอบคุณค่ะ”    ในหนังสือเขาก็ระบุ 59 คนมาตลอดเลย
	ผู้เขียนเห็นแล้ว อดขำไม่ได้ เดือนเมษายน 2560  ยังมาตอบ 59 คนอีก – เพราะว่า
	เกณฑ์ของจริง เขาเปลี่ยนเป็นระบบ 41 คนมาตั้งแต่ เดือนสิงหาคม 2559 แล้วและ
	เดือนมีนาคม 2560  เขาก็เพิ่งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการทั้ง 41 คน ชุดใหม่มาด้วย
	ในตำราของเราก็มีเขียน รายละเอียดเรื่อง 41 คน นี้ไว้ชัดเจนว่า อะไร ยังไง แต่ด้วย
	ความที่ตัวผู้เขียนเองสงสารและอยากช่วยคนอีกเป็นแสนๆคน ที่คงจะมีความรู้แบบ
	ผิดๆแน่ถ้าปล่อยไว้ จึงได้สะกิดบอกแฟนเพจให้ไปบอกเขาซิว่า มัน 41 คนนะสภาฯ
	จากนั้นมา แอดมินเพจติวดังกล่าวก็ได้ความรู้ และทุกวันนี้ ก็เห็นโพสต์เป็น 41 คน
	และไปเปลี่ยนในหนังสือของเขาแล้ว (มั้ง / หรือเปล่า?)  คนมากมายคงไม่รู้ว่าคนที่
	อยู่เบื้องหลังข้อมูลดีๆ ที่ถูกต้องของเขานั้น คือผู้เขียนที่กำลังพิมพ์ให้คุณอ่านอยู่นี่ไง
	คือถ้าไม่บอกเขา ป่านนี้นาทีนี้ ในหนังสือในเพจเขาก็ยังคงติวเป็น 59 คนอยู่นั่นเอง
	ยังมีเรื่องขำๆอีกมากมาย ในวงการติวที่ผู้เขียนของเราได้ช่วยด้านข้อมูลดีๆให้คนอื่นๆ
	โดยที่พวกเขาไม่รู้เลยว่า ผู้ที่ถ่ายทอดเนื้อหาดีๆ จนทำให้ผู้คนได้รับข้อมูลจริงที่ถูกต้อง
	คือผู้เขียนนี่เอง  มาดูอีกกรณีจริงเกิดขึ้นในช่วงต้นปี 2560  มีการโพสต์ข้อสอบจริงว่า
	ข้อใดเป็นการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมทางจิตใจต่อผู้เรียน
	ก. ห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบ     ข.  ครูและนักเรียนแต่งกายเรียบร้อย
	ค.  จัดโต๊ะเรียนเป็นระเบียบเรียบร้อย     ง.  จัดป้ายนิเทศได้น่าสนใจ
	แอดมินเพจ เฉลยว่า  ก  โดยให้เหตุผลว่า โจทย์ถามห้องเรียน ก็ให้ตอบห้องเรียน
	ถามอันไหน ตอบอันนั้น ดูโจทย์ให้ดี (แป่วว / ผิดเต็มๆ)
	มีแฟนเพจพยายามให้ข้อมูลแย้งว่า ข้อนี้ ไม่น่าจะตอบ ก นะ มีมาอยู่ 2 – 3 คน
	แต่ก็ไม่เป็นผล เพราะแอดมินเพจ ก็ยืนยันและตอบกลับความคิดเห็นที่มาแย้งว่า
	ตอบ ก โดยย้ำอธิบายว่า โจทย์ถามห้องเรียน ให้ตอบห้องเรียน ดูโจทย์ถามอะไร
	ประเด็นคือคนมากมาย ขอบคุณคำเฉลยนั้นหน่ะ  --- และเชื่อว่าคำเฉลยถูกแล้ว
	ผู้เขียนได้ปล่อยให้เขาแสดงคำเฉลยแบบนั้นไว้สองวัน หลังจากที่โพสต์ข้อสอบนั้น
	แต่ปรากฏว่ายิ่งเวลาผ่านไป คนยิ่งเข้ามาขอบคุณ และกดไลค์กันมากขึ้นๆ เพราะ
	ตอนนั้นแฟนเพจเขามีแสนกว่าคนแล้วน่ะ ผู้เขียนเห็นแล้วว่า “เฮ้ย ไม่ได้แล้วละ”
	ถ้าเราไม่ช่วยพวกเขาแล้วใครจะช่วย คิดในใจ เลยทนไม่ไหว โพสต์อธิบายคำตอบ
	ของข้อนี้ ที่เพจของตัวเอง แล้วสะกิดให้แฟนเพจเรา ซึ่งเป็นแฟนเพจเขาด้วยให้ไป
	บอกเขาว่ามาดูการเฉลยและคำอธิบายนี้อย่าไปทำให้คนเป็นหมื่นแสนได้ข้อมูลผิด
	หลังจากนั้นอีกประมาณ ครึ่งชั่วโมงต่อมา คำตอบบนเพจเขาในข้อนั้นก็เปลี่ยนไป กลายเป็นเฉลยว่า ตอบ ข นะครับ ผู้อ่านนึกภาพตามว่า โกลาหลเลย แฟนเพจคือ
	ต่างพากันถามไถ่เลยว่า อ้าว ตกลงตอบอะไร เมื่อวานยังเฉลย ก ตกลงยังไงกันทีนี้
	คนมากมายเริ่มโวย แนวๆโกลาหลบนหน้าเพจ เพราะว่าสองวันที่ผ่านมา คำตอบ
	แฟนเพจเชื่อมั่นแล้วว่า ก ขอบคุณไปแล้ว เย้ๆดีใจที่ตอบถูกไปแล้วแต่อยู่ดีๆกลับเปลี่ยนเฉลยแล้วอธิบายสั้นๆว่าตอบการแต่งกายเป็นบรรยากาศทางจิต และไล่ลบ
	ความคิดเห็นหลายสิบความคิดเห็นซึ่งตนเองเคยโต้ตอบแฟนเพจบางคนไว้ในการ
	ยืนยันคำตอบก่อนนี้ ไล่ลบเม้นท์ต่างๆที่บอกว่า อ้าว เมื่อวานเฉลย ก  ลบๆๆ (ฮา)
	อย่างไรก็ดี เมื่อคุณมีโอกาสมารู้จักเราแล้ว เหมือนหลายๆท่านที่เคยแวะเวียนมารู้จักกันและได้ใช้งานของเรา ได้ติวกับเรา ได้ซื้อตำราต่างๆเราไปจนประสบความสำเร็จมากมาย
	หลายคนต่อเนื่องปีต่อปี  คุณคงจะเป็นหนึ่งในนั้นที่มีวาสนาได้พบกัน ใคร่ขอเชิญทุกท่าน
	มาพัฒนาความรู้ และเตรียมตัวสอบกันอย่างดี (แบบของจริง) กันเลยได้ที่กลุ่มนี้นะครับ
	คำแนะนำและทักทายกันโดยผู้บริหารสถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทย
	ไฟล์แนวข้อสอบแจกฟรี ข้อสอบจริงที่เคยออกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
	อุ่นเครื่องกันสัก 15 ข้อก่อน
	ผู้เตรียมสอบข้าราชการพึงรู้ไว้เกี่ยวกับลักษณะข้อสอบข้าราชการ
	การสอบครูผู้ช่วย ถือเป็นการสอบข้าราชการ โดยแต่ละสังกัดก็จะมีการสอบเพื่อคัดคนไปเป็นครูสอนในโรงเรียน เช่น สังกัด สพฐ  สังกัด กทม  หรือ สังกัด อปท (ท้องถิ่นต่างๆ) โรงเรียน
	เทศบาลและสิ่งที่ผู้อ่านต้องรู้คือคลังข้อสอบที่นำมาใช้สอบนั้น จริงๆแล้ว เป็นคลังเก่าที่หมุนเวียน
	นำมาออกสอบ เช่น ในส่วนวิชาชีพ วิชาการศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มวินัยข้าราชการครู หรือเนื้อหา
	กลุ่มเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ ข้อสอบแก่นหลักเหล่านั้นมีการเฉลยแล้ว โดยกรรมการที่ออกสอบ
	ชี้แจงให้เข้าใจกระบวนการจัดทำข้อสอบหรือการสอบครูไล่ลำดับมาดังต่อไปนี้
	ก่อนปี 2546  การสอบข้าราชการครูจะไม่ชัดเจน เพราะตอนนั้นยังไม่มีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  โดยในช่วงราวปี 2540 กว่าๆเป็น
	ยุคที่ในวงการเรียกกันว่า 16 องค์ชาย คือ มีส่วนราชการระดับกรม ถึง 16 ส่วน  กรมนั่น กรมนี่
	สำนักงานโน่น นี่ นั่น เยอะมาก บริหารงานซ้ำซ้อน ก็มี อะไรก็มี เขาจึงพยายามปรับแก้ทางใหม่
	ปี 2545 เป็นช่วงที่ผู้เขียนได้ร่วมทำงานวิจัยกับเป็นผู้ช่วยงานวิจัยของอาจารย์คุรุศาสตร์
	ในปี 2546  มีการตรากฎหมายใหม่ เป็นพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 นี่แหล่ะ ที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ยุบ 16 องค์ชายดังกล่าวนั้นเหลือ 5 ส่วนบริหาร
	แล้วเปลี่ยนแปลงใหม่ ก.ค. เป็น  ก.ค.ศ.  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพิ่มคำว่า “ศ. คือและบุคลากรทางการศึกษา” เข้ามาด้วยจากที่เป็น ก.ค.  (ค. คือ ข้าราชการครู)
	โดยปี 2546 นี่ก็มีการตราพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
	มาด้วย ซึ่งก็เป็นตัวจักรสำคัญที่มีผลต่อเนื้อหาในข้อสอบเช่นกัน กลุ่มนี้ ก็คือ กลุ่มคุรุสภานั่นเอง
	ถัดมาในปี 2545 – 2547 ช่วงนั้น ก็มีการสอบครูบ้าง แต่ว่า ยังไม่เรียกว่า “ครูผู้ช่วย”
	เพราะคำว่าครูผู้ช่วย มาปรากฏในสารบบของการศึกษาไทยช่วงเดือนธันวาคม 2547
	เนื่องจากธันวาคม 2547 มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
	ศึกษา พ.ศ. 2547 ขึ้น และกฎหมายตัวนี้แหล่ะ ที่เป็นจุดกำเนิดของคำว่า “ครูผู้ช่วย” ครั้งแรก
	เพราะก่อนหน้านี้ เขาเรียกครูบรรจุใหม่ (คนที่สอบได้ใหม่) ว่าอาจารย์ 1 ระดับ 3 ไม่มีครูผู้ช่วย
	- สอบเดือนพฤษภาคม 2547  สอบเพื่อคัดเอาคนไปเป็น อาจารย์ 1 ระดับ 3
	- ปลายปี คือธันวาคม 2547 ตราพระราชบัญญัติฯ ขึ้นมา ปรากฏคำว่า ครูผู้ช่วย
	- ดังนั้น การสอบเดือนพฤษภาคม 2548 จึงนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ
	วงการศึกษาไทยที่สอบคนเพื่อคัดไปเป็น “ครูผู้ช่วย” นั่นเองและมีการสอบมาอีก
	เรื่อยๆ ต่อเนื่องมาในทุกๆปี  จวบจนที่เราเตรียมสอบกันในยุคปัจจุบันนี้นั่นเอง
	การสอบในช่วงก่อนปี 2550  ยุคนั้น อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา จะจัดสอบกันเอง
	หรือจัดทำข้อสอบเอง กล่าวคือ อยู่ในการจัดการของเขตฯ นั้นๆ จะเอากี่ตำแหน่ง อะไร ยังไงนะ
	ขาดครูวิชาอะไร ตำแหน่งไหน โรงเรียนใด เขตแต่ละเขต ก็จะจัดการกันเอง เปิดสอบกัน ก็ว่าไป
	อาจารย์ของผู้เขียน เป็นผู้ทำข้อสอบให้กับหลายๆ อ.ก.ค.ศ. ในตอนนั้นและผู้เขียนเป็นผู้พิมพ์ให้
	โดยคลังชุดข้อสอบจะเป็นเหมือนเดิมๆ เปลี่ยนแปลงนิดหน่อย พร้อมเฉลยเรียบร้อยว่า ทำไมจึง
	ตอบข้อนั้น ข้อนี้ ตามระเบียบต่างๆ ซึ่งกรรมการหรือคนที่ได้ออกข้อสอบเขาก็จะขอข้อสอบของ
	แต่ละแห่งไปแบ่งๆกัน จัดสอบ ส่งจากเขตนั้นไปให้เขตนี้ ส่งงานต่อๆกันไป กับชุดคลังข้อสอบที่มี
	ในปี 2553 – 54 ช่วงนี้ มีการเริ่มขายหนังสือสอบ และคลังข้อสอบเริ่มปรากฏในหนังสืออ่านสอบ
	บนห้างสรรพสินค้า ข้อสอบเมื่อก่อน ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมาก อย่างไหนก็อย่างนั้น ดัดนิดหน่อย
	ซึ่งข้อสอบในยุคนั้นมีการเฉลยอย่างดีอธิบายแนวทางการเฉลยคำตอบด้วย
	ฐานข้อสอบพวกวินัยข้าราชการ  พวกจรรยาบรรณ  วิชาทฤษฏีการศึกษา
	หรือกลุ่มกฎหมายทางการศึกษา ที่ถูกนำมาออกเป็นประจำ มีการเฉลยไว้
	ต่อมาราวๆช่วงนั้นแหล่ะ ก่อนปี 56 เขาก็เริ่มมีแนวคิดว่า อยากให้ข้อสอบมีมาตรฐาน
	เหมือนกันทั่วประเทศ คล้ายๆ ก.พ. น่าจะดีนะ จึงมีแนวทางว่า จ้างมหาวิทยาลัยออกข้อสอบ
	ดีกว่า ให้เหมือนๆกันหมด ผู้ที่ได้รับการว่าจ้างก็เช่น จุฬาฯ   มศว  ม.ราชภัฏสวนดุสิต เป็นต้น
	ข้อสอบช่วงที่จุฬาฯออกก็ถูกตำหนิพอสมควร ในลักษณะที่ว่ายากเกินและออกไม่ตรงหลักสูตร
	ต่อมา มศว ก็ถูกตำหนิเช่นกัน เรื่องเฉลยผิด พักหลังมาจึงมักใช้บริการของ ม.ราชภัฏสวนดุสิต
	ช่วงปี 2559 – 2560  ก็มีการเปลี่ยนผ่านเป็นระบบ กศจ แทนที่รูปแบบของ อ.ก.ค.ศ.
	การออกข้อสอบเลยให้เป็นสิทธิของ กศจ ต่างๆว่าจะจ้างมหาวิทยาลัยออกหรือออกสอบเองได้
	แล้วแต่ที่เห็นว่าเหมาะสม อย่างปี 2559  ก็มี กศจ ออกเอง 5 แห่ง แต่ข้อสอบก็ยังใช้รูปแบบที่
	ใช้ต่อเนื่องกันมา (ซึ่งมีการเฉลยแล้วในยุคหลายปีก่อน)  สลับกับข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน
	อย่างไรก็ตามคลังข้อสอบหลักและวิธีการเฉลยก็ยังเป็นชุดเดิมๆลักษณะนั้น
	เช่น ถามเรื่องเกี่ยวกับวินัย การประพฤติชั่วต่างๆ หรือถามเรื่องเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
	หรือเรื่องกฎหมายการศึกษา กฎหมายตัวใดๆ ก็เป็นข้อสอบเดิมๆ เพิ่มเติมนิดหน่อยที่
	ได้เฉลยแล้ว ผู้เขียนได้อยู่ในแวดวงการติวเตรียมสอบในยุคนั้นต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันจึง
	เห็นวิธีการเฉลยและกลไกของข้อสอบต่างๆมาและเห็นความผิดเพี้ยนเกิดขึ้นเป็นระยะ
	ต่อมา ดร.กมล  รอดคล้าย  (ซึ่งเป็นเลขาธิการ กพฐ)  ในตอนนั้น มีแนวคิดว่าควรจะ
	ให้มีการเฉลยข้อสอบด้วย ให้คนสอบได้หายสงสัย --- แต่ปรากฏว่า “งานเข้าเต็มๆ” เพราะ
	เมื่อมีการเฉลยออกมาแล้ว คนหลายภาคส่วน คิดว่าเฉลยผิด มีการด่า มีการประท้วงวุ่นวาย
	เพราะหลายคนตีความเอง คิดเอง แล้วไปหาว่าเขาเฉลยผิด ยิ่งเริ่มมีเพจต่างๆมา ยิ่งแย่เลยสิ
	วุ่นวาย จะฟ้องศาลปกครองเอย ฟ้องอะไรเอยว่าเฉลยผิดยี่สิบกว่าข้อ (ปรักปรำเขา)  แต่พอ
	ตรวจสอบกันจริงๆ ฝ่ายออกสอบยอมรับว่าเฉลยผิดแค่ 6 ข้อ (ยกคะแนนให้) ไม่ได้ผิดเยอะ
	เว่อร์ขนาดนัน เฉลยผิดตั้งยี่สิบกว่าข้อ ไม่ใช่เลย แต่เป็นเพราะคนที่เห็นข้อสอบคิดเอง เฉลย
	หรือตีความเอาเอง แล้วไปหาว่าเขาเฉลยผิด โดยที่ตัวเองก็ไม่ได้มีความรู้ลึกอะไรมากนักเลย
	นั่นแหล่ะ ปัญหามาก (แทนที่บอกเฉลยแล้วจะดี คนจะได้เห็น โปร่งใส คนสอบพอใจตามนี้)
	แต่กลับตรงข้าม พอเฉลย ปัญญาเยอะกว่าอีก (ข้อเสียมากกว่าข้อดี)  เพราะบางคนหลับหู
	หลับตาด่าอย่างเดียว เห็นเฉลยแล้วด่าๆๆ โดยไม่ดูเนื้อหาหรือความถูกต้องทางวิชาการเลย
	ดังนั้น ยุคหลังมาจึงไม่ให้มีการเฉลยข้อสอบข้าราชการอีก เพื่อยับยั้งความวุ่นวายต่างๆ
	แต่แท้ที่จริงแล้ว คลังข้อสอบเก่าๆ และกลุ่มสำนักติวรุ่นแรกๆ มีฐานข้อมูลการเฉลยข้อสอบอยู่
	จนมีกลุ่มติวเตอร์สมัครเล่นเกิดใหม่ในยุคช่วงปี 2555 – 2556  มากขึ้นๆทำกลุ่มเอง ทำเพจมา
	และมีการเฉลยผิด อธิบายผิดมากมาย ในหลายๆข้อแพร่กระจาย ลอกๆต่อกันไปแพร่สู่โชเชี่ยล
	ผู้เขียนอยากให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงข้อมูล และความรู้ที่ได้รับ เพื่อความถูกต้อง
	และประโยชน์ของผู้อ่านเอง --- เพราะผู้อ่านรู้หรือไม่ว่า โดยรวมแล้วในแวดวง
	ของการติวสอบยุคนี้ ต่างจากยุคก่อนมากๆ จึงแจ้งแนะนำอย่างจริงใจมาตามนี้
	ในยุคก่อน กลุ่มติวเตอร์จะเป็นอาจารย์ระดับด๊อกเตอร์ หรือผู้เชี่ยวชาญจริงๆ เปิดติวหรือทำหนังสือขาย เพราะคิดว่าเรื่องพวกนี้ ต้องใช้ความรู้ระดับสูง คนธรรมดาไม่กล้าทำเรื่องเหล่านี้
	และไม่รู้จะไปขายหนังสือได้อย่างไร – เพราะจะขายทีต้องนำขึ้นสำนักพิมพ์เท่านั้น ให้หนังสือนั้น
	สามารถตีพิมพ์ ส่งขายตามร้านหนังสือทั่วไป ต้องมีการตรวจสอบลิขสิทธิ์และข้อมูลความรู้จริงๆ
	แต่ในยุคนี้ ด้วยระบบกลุ่มไลน์ ระบบเฟสบุ๊ค ทำให้กลุ่มโนเนม ไม่มีความรู้
	สามารถทำกลุ่ม (ระดับความรู้น้อย) แล้วโพสต์ขายหนังสือ โดยทำหนังสือที่
	ใช้วิธีก๊อบจากตรงนั้น ตรงนี้มาขายกัน เราได้ฟ้องไปหลายคน หลายคนก็คือ
	สารภาพมาตามตรงว่า ผมตกงาน ไม่มีงาน จบปริญญาตรี ก็ใช้วิธีสร้างกลุ่ม
	และทำหนังสือขาย (แต่จริงๆ ไม่ได้ทำหนังสือนะ ทำคล้ายๆรายงานนะเอง)
	เข้าเล่มแบบรายงานส่งอาจารย์ ข้อมูลความรู้จึงเป็นการก๊อบมาทำเล่มขาย
	มันจึงเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “ความรู้ผิดๆ” กระจายอยู่ตามโลกโชเชียลหรือกลุ่มเพจติวต่างๆ เพราะว่ากลุ่มหลายๆกลุ่ม เขาก็ก๊อปปี้ ความรู้ผิดๆไป จากเพจนั้น เพจนี้ ผิดๆต่อๆกันไปต่างๆโดย
	คนก๊อบไปวาง ก็ไม่รู้ว่ามันผิด เห็นเขาเฉลยมาแบบนั้น คิดว่าถูก ก็ก๊อบไปใช้งานต่อๆกันไปตามนั้น
	แล้วกลายเป็นว่า ความรู้บางอย่างที่ผิด แพร่มากขึ้นในเพจใหญ่ กลายเป็นความรู้ที่ถูก ไปซะได้แต่
	การเฉลยหรือหลักวิชาการ เขาก็ยังอ้างอิงคำตอบตามหลักอยู่ดี ก็ไม่ได้เฉลยตามติวเตอร์สมัครเล่น
	เพราะคลังข้อสอบพวกนี้ มีอยู่แล้ว มีการอธิบาย และคำเฉลยอย่างถูกหลักการอยู่ในชุดสอบต่างๆ
	หนังสือของเรานี่เอง ที่ถูกคัดลอก ก๊อบปี้เนื้อหาไปใช้มากที่สุด
	โดยเฉพาะกลุ่มครูพยายามเปิดติว เพิ่งสอบครูได้แล้วทำเพจติว
	เพราะเป็นหนังสือขายดีที่สุดในประเทศไทยและยังเป็นหนังสือ
	ข้อมูลตรงจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ระดับปริญญาเอกทางด้านนี้เลย
	ชุดข้อสอบกับชุดเนื้อหาต่างๆของเราจึงถูกคัดลอกไปต่างๆนาๆ
	ตัวอย่างคลังข้อสอบข้าราชการที่เป็นข้อสอบเดิมๆ (เพิ่มเติมนิดๆหน่อยๆ)
	ซึ่งมีการเฉลยแล้ว และนำข้อสอบลักษณะนี้ มาออกสอบทุกปี เพราะได้ผล
	ในการหลอกผู้เข้าสอบ ให้ตกหลุมกับดักข้อสอบเกี่ยวกับวินัยข้าราชการครู
	ข้อใดต่อไปนี้เป็นการประพฤติชั่วของข้าราชการครู
	ก. บังคับข่มขืนกระทำชำเราศิษย์    ข.  ลักทรัพย์ในยามวิกาล
	ค.  คัดลอกผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง  ง.  เป็นการประพฤติชั่วทุกข้อ
	ข้อสอบตัวนี้ เป็นข้อสอบขาประจำทุกปี แต่อาจเปลี่ยนคำนิดๆหน่อยๆ แล้วแต่ปีนั้นๆ เช่น
	ข้าราชการครูคนใดต่อไปนี้มีพฤติการณ์ถือเป็นการประพฤติชั่ว
	ก. นายวีระทุจริตเงินโครงการโรงเรียน   ข.   นายดำเมาสุราครองสติไม่ได้
	ค.  นายพงษ์ธรเล่นหวยใต้ดิน    ง.    ประพฤติชั่วทุกข้อที่กล่าวมา
	สังเกตข้อสอบนี้  เป็นการจงใจถามความเข้าใจในมาตรา ของการประพฤติชั่วในราชการ
	ซึ่งราชการทุกสังกัดจะมีแนวทางเดียวกัน มาจาก ก.พ. ส่วนของครู ก็จะเป็น ก.ค.ศ. และ
	ของ กทม ก็จะเป็นทีม ก.ก. ที่ควบคุมวินัยหรือการดำเนินการทางวินัยสังกัดนั้นอยู่นั่นเอง
	วิธีวิเคราะห์ข้อสอบ  เขาจะเอา ง เป็นตัวล่อที่ทำให้คนไม่รู้กฎหมายข้อนี้ อยากเลือกตอบ ง
	แต่จริงๆแล้วให้มองว่าจะมีตัวเลือกอีก 3 ตัว ซึ่งมีสองตัวเป็นการ ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ส่วนอีกตัวหนึ่ง จะเป็น “การประพฤติชั่ว” ของข้าราชการครู ตามคำถามนั้น  (ตอบ ข้อ ข)
	ก. บังคับข่มขืนกระทำชำเราศิษย์    ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ข.  ลักทรัพย์ในยามวิกาล      ประพฤติชั่ว
	ค.  คัดลอกผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ก.  นายวีระทุจริตเงินโครงการโรงเรียน  ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ข.  นายดำเมาสุราครองสติไม่ได้       ประพฤติชั่ว
	ค.  นายพงษ์ธรเล่นหวยใต้ดิน   ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ความรู้เชิงลึกอธิบายในกลุ่ม
	คลังข้อสอบกฎหมายทางการศึกษา ระเบียบและบทบัญญัติตามข้อกฎหมาย
	กฎหมายที่เกี่ยวข้องมักจะออกสอบครูผู้ช่วยคือ
	พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
	พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
	พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
	พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กแห่งชาติ
	ระเบียบเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติราชการอื่นๆ
	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
	ข้อสอบลักษณะนี้แหล่ะ ที่ทำให้หลายคนเข้าใจผิด คิดว่าติวเตอร์บางคนที่แค่การคัดลอกหรือก๊อบปี้คำตอบที่เห็นๆมาวางทำเป็นอธิบาย คิดว่าเขาเก่ง รู้ลึกจริง ที่จริงใครๆก็ทำได้
	ประเภทที่สอง   คือข้อสอบที่ต้องใช้ความรู้ ความเข้าใจจากบทบัญญัติของกฎหมาย
	ต้องใช้กฎหมายหลายฉบับมาวิเคราะห์คิด หาคำตอบ หรือใช้พื้นฐานความรู้ทางนิติศาสตร์มา
	ช่วยด้วย และความรู้ด้านอื่นๆมาประกอบการหาคำตอบ ซึ่งข้อสอบประเภทนี้ ถ้าใช้กฎหมาย
	บางตัวหรือแค่บางฉบับ มาอ้างอิงคำตอบ จะทำให้ผิดได้อย่างชัดเจน โดยที่เชื่อมั่นว่าตนเองนี้
	ตอบถูกแล้ว เพราะชี้จุดให้ดูแค่กฎหมายฉบับเดียว (แต่ความจริงต้องใช้กฎหมายร่วมอื่นๆ)
	ลักษณะนี้จะเป็นการประยุกต์พื้นฐานของกฎหมายหลายฉบับ หรือใช้ฐานความรู้จริง
	ซึ่งเราจะพบว่าการตีความข้อสอบกฎหมายลักษณะนี้ ที่ยังไม่เข้าใจระบบกฎหมายจริงๆจะคิด
	หรือตีความด้วยตัวเองผิดกันไปเยอะ โดยไม่รู้หลักการพื้นฐานของกฎหมาย อาทิเช่น
	ข้อใดไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษา
	ก.  ผู้สอน    ข.  ผู้ปกครอง
	ค.  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ง.  ศึกษานิเทศน์
	ข้อนี้ถ้าใช้ความรู้แค่ระเบียบสองสามตัวจะทำให้ตอบผิดต้องใช้ความรู้ครอบคลุมหมดเลย
	ระเบียบทุกตัวที่เกี่ยวข้อง อันประกอบด้วย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา   พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนสามัญ อีกทั้ง พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบัน...
	การศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)  ตลอดจนกฏเกณฑ์ของสภามหาวิทยาลัย และส่วนการศึกษา
	ของการกำหนดตำแหน่งข้าราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องนำทุกตัวมาวิเคราะห์ร่วม
	ความรู้สำคัญเกี่ยวกับการสอบกฎหมายหรือบทบัญญัติทางกฎหมายการศึกษา
	หากมีข้อสอบถาม โดยระบุชื่อกฎหมายไว้ชัดเจน เช่น จากพระราชบัญญัติ โน่น นี่ นั่น ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง หรือ ข้อใดผิด หรือถามอื่นๆ โดยมีชื่อกฎหมายชัดเจนว่าโจทย์กำลังถามถึง
	กฎหมายไหน ให้ใช้แค่กฎหมายตัวนั้น ตัวเดียว มาอ้างอิงหาคำตอบจากโจทย์ข้อดังกล่าวนั้น
	แต่ถ้าเมื่อไรก็ตาม โจทย์ถามถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ถามแบบลอยๆแล้วเกี่ยวกับบทบัญญัติทางกฏหมาย โดยไม่มีชื่อกฎหมายชัดปรากฏในตัวโจทย์ ผู้ทำข้อสอบข้าราชการทุกคนจะต้องรวม
	ความรู้ของกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ถามนั้น มาหาคำตอบ ห้ามใช้กฎหมายเดียวหรือ
	กฎหมายตัวใด ตัวหนึ่ง มาอ้างอิงคำตอบเด็ดขาด เพราะจะทำให้ข้อคำตอบที่ได้ “ไม่ถูกต้อง”
	เราจะรู้ได้อย่างไรว่า ติวเตอร์ หรือวิทยากรติวนั้น มีความรู้ทางกฎหมายจริงๆ
	ง่ายมากๆ แค่ลองถามแล้วดูว่า เขาอธิบายว่าอย่างไร ถ้ามีการอ้างอิงกฎหมาย
	เพียงแค่หนึ่งฉบับหรือสองฉบับมาตอบคำถาม นั่นแหล่ะ ให้รู้เลยว่า วิทยากร
	หรือคนติวนั้น ไม่เข้าใจระบบกฎหมาย หรือมีความรู้มากกว่าผู้อ่านแค่นิดหน่อย
	ไม่ใช่ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความเข้าใจดีในระดับวิทยากรบรรยายความรู้ที่แท้จริง
	แต่ใช้วิธีการเซิร์ทข้อมูลจากตรงนั้น ตรงนี้ ทำเป็นมาตอบเหมือนเป็นผู้รู้ดีจริงๆ
	แต่ไม่ใช่หรอก ถ้าเป็นผู้รู้จริง ต้องใช้กฎหมายหลายฉบับ ในการอธิบายหรือหา
	คำตอบแบบห้วนๆที่ไม่มีการอ้างอิงชื่อกฎหมายในโจทย์ของคำถาม ไมใช่การอ้าง
	กฎหมายแค่ฉบับเดียวในการตอบคำถามว่า “ข้อใดไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษา”
	ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับบัญญัติของบุคลากรทางการศึกษา
	กฎหมายและระเบียบข้าราชการพลเรือนในอุดมศึกษา ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า
	บุคลากรทางการศึกษาในอุดมศึกษา  กำหนดตำแหน่งไว้คือผู้สอนและกลุ่มที่ทำงาน
	ซึ่งไม่ได้สอน แบ่งเป็น  ข้าราชการ / พนักงานราชการ / พนักงาน  ก็แล้วแต่ตำแหน่ง
	โดยแยกเป็นตำแหน่งต่างๆ เช่น อาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์ เป็นต้น
	เหล่านี้ รวมเรียกว่า บุคลากรทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือใน สังกัด สกอ
	ไม่มีกฎหมายข้อใดหรือฉบับใดเลย ที่ระบุให้ผู้ปกครองเป็นบุคลากรทางการศึกษา ไม่มีเลย
	ในสารบบของกฎหมายไทย ทุกฉบับ ไม่มีแม้แต่น้อย ว่าเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองในเรื่องนี้
	ผู้ปกครอง  มีกฎหมายฉบับใดระบุว่าเป็นบุคลากรทางการศึกษา  :   ไม่มี
	ผู้สอน  มีกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญระบุไว้อย่างชัดเจน
	ของสภามหาวิทยาลัยหลายๆแห่ง ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยที่ออกสอบ
	การกำหนดตำแหน่งโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ระบุไว้ชัดว่า
	บุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย คือ
	1. ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย
	1.1 ตำแหน่งวิชาการ ทำหน้าที่สอนและวิจัย ได้แก่ศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์
	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์และอาจารย์
	1.2 ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ได้แก่คณบดีรองคณบดีผู้ช่วยคณบดี และประธาน
	หลักสูตร
	1.3 ตำแหน่งประเภททั่วไปวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามที่ ก.พ.อ.
	กำหนด การบริหารงานบุคคล ดำเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
	ราชภัฏ พ.ศ.2547 พระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
	อุดมศึกษา พ.ศ.2547 และ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2551 และข้อบังคับประกาศ
	ระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
	2. ตำแหน่งลูกจ้างประจำ ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง
	3. ตำแหน่งพนักงานราชการ ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
	พนักงาน ราชการ พ.ศ. 2547
	4. ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง และ
	ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง
	เห็นไหมว่า การกำหนดให้เป็นบุคลากรทางการศึกษาได้ ต้องมีการกำหนดตำแหน่งและมีการบอกที่มาของเงินเดือนหรือของระเบียบว่ามาจากไหน  (ไม่ใช่การมโนเอาเองได้)
	ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์  นี่ก็มีกฎหมายเขียนไว้ชัดใน
	หลายฉบับ อย่างเช่น กฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา เป็นต้น
	บุคลากรทางการศึกษา ต้องมีการกำหนดตำแหน่ง และมีข้อกฎหมายบ่งชี้ชัดเจน ได้แก่
	1. บุคลากรทางการศึกษา ตรงๆเลย ที่ปรากฏในกฎหมายเห็นชัด คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และอื่นๆ (คือศึกษานิเทศก์)  อันนี้ตรงๆ ไม่มีใครเถียง
	2. บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38.
	3. บุคลากรทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ตามระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (และตามเกณฑ์ของสภามหาวิทยาลัยทุกแห่งจะมีระบุไว้ชัด)
	ความรู้จริงเกี่ยวกับบทบัญญัติทางกฎหมาย สังเกตการตีความและถ้อยคำกฎหมาย
	การตีความเฉลยว่าผู้ปกครอง เป็นบุคลากรทางการศึกษา (แต่ผู้สอนถือว่าไม่เป็น)
	เกิดจากการดูกฎหมายแค่สองฉบับ แล้วตีความคำว่า “เป็นผู้สนับสนุนการศึกษา” นั่นเอง
	ขยายความเกี่ยวกับการอ้างอิงว่า ผู้ปกครองจัดการศึกษาแบบ  Home  School ได้
	ก็คือสนับสนุนการศึกษา  ตอบ  ไม่จริง  ในกฎหมายเกี่ยวกับ Home  School ไม่มีการระบุถึง
	ผู้ปกครองในการสนับสนุนหรือจัดการศึกษา แต่ระบุไว้ว่าดังลักษณะต่อไปนี้
	“บุคคล  ครอบครัว  องค์การชุมชน องค์กรเอกชน   องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่น”  เห็นไหมว่า กฎหมายไม่มีการระบุ “ผู้ปกครอง”
	กับอีกตัวที่ระบุหน้าที่ของผู้ปกครอง ได้แก่  มาตรา ๑๑
	บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง มีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับการศึกษา
	ภาคบังคับตามมาตรา ๑๗ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนให้ได้รับการศึกษานอกเหนือ
	จากการศึกษาภาคบังคับ ตามความพร้อมของครอบครัว
	กฎหมายแค่ระบุไว้ว่า ผู้ปกครองมีสิทธิได้รับอะไรบ้าง และผู้ปกครองมีหน้าที่อะไร คือ ได้แก่ หน้าที่ส่งเด็กในการปกครองเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ ถ้าไม่ส่งเข้าเรียน ก็โดนปรับนะ
	ปรับไม่เกิน 1,000 บาท นี่คือ บทบาท สิทธิ หน้าที่ของ ผู้ปกครอง ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
	ไม่มีกฎหมายฉบับใดที่ระบุหน้าที่ของผู้ปกครองให้มาสนับสนุนการจัดการศึกษาหรือให้บริการ
	ทางการศึกษา ไม่มีเลย --- มีแต่กฎคิดเอาเอง (กฎแห่งการมโน ว่า ใช่)  อาทิเช่น
	- ผู้ปกครองให้ตังค์นักเรียนไปเรียน ก็ถือว่ามีสิทธิเต็มที่ในตัวนักเรียน
	ก็เป็นผู้สนับสนุนการศึกษา ถือเป็น บุคลากรทางการศึกษา (มโนฯ)
	- ผู้ปกครองก็เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา ถือเป็น บุคลากรทางการศึกษา
	นี่ก็มโนสวยงาม (ไม่งั้นพระสงฆ์ องค์เจ้าก็เป็นบุคลากรทางการศึกษาด้วยซิ)
	- ผู้ปกครองก็จัด Home School ได้จึงเป็นผู้สนับสนุนการศึกษาก็เป็นบุคลากรทางการศึกษาได้นะสิ (อันนี้ ก็มโน)  สมมติว่ายืนยันจะใช้กฎข้อนี้จริง คือเรื่องเกี่ยวกับ
	การจัดบริการสอนใน Home School ถ้าเช่นนั้น ผู้ปกครองคนนั้นที่ว่าก็ไม่ได้เป็นผู้ปกครอง แต่เขาจะแปรสภาพมาเป็น “ผู้สอน” ทันที สอนใน  Home School
	สรุปหลักความรู้สำคัญ บัญญัติกฎหมาย ใครบ้างที่เป็นบุคลากรทางการศึกษา
	ให้พินิจพิเคราะห์เงื่อนไขต่อไปนี้ ว่าครบเงื่อนไขไหม ถ้าครบก็คือ ใช่ อันได้แก่
	- ต้องเป็นผู้มีหน้าที่หลัก (ทำมาหากินหลักๆ) กับงานด้านการศึกษา ไม่ใช่แค่การมาสนับสนุนเป็นครั้งคราว หรือมีส่วนบ้างบางเวลา หรือนานๆทีก็มาประชุมตามวาระ
	- ต้องมีการกำหนดตำแหน่ง โดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่จะไปทำงานนั้นชัดเจน
	ถูกต้องตามกฎเกณฑ์กฎหมาย กำหนดตำแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษาที่จะทำงาน
	- ต้องมีการรับเงินเดือน กินเงินเดือนจากสังกัดนั้นๆ หรือจากส่วนงบประมาณใดๆที่
	ส่งผ่านมาสำหรับการเป็นเงินเดือนของบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งนั้นๆ
	- ต้องมีสายบังคับบัญชา มีการแต่งตั้ง อาจมีลูกน้องด้วย มีผู้ใหญ่สูงกว่าในองค์กรหรือ
	ในหน่วยงานสถานศึกษานั้นๆ ก็แล้วแต่ แต่ต้องมีสายบังคับบัญชาของงาน เพื่อที่ว่า
	หากทำผิดระเบียบวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์อะไรจะสามารถดำเนินการได้ตามระบบ
	- ใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในด้านการศึกษาหรือเทคโนโลยีทางการศึกษาหรือนวัตกรรมการศึกษาต่างๆในการทำหน้าที่ ทำงานหลักของตนในตำแหน่งนันๆ
	ต้องครบองค์ประกอบเหล่านี้ทั้งหมด ไม่ใช่การอยากนึก ทึกทักบัญญัติให้ใครๆก็เป็น
	บุคลากรทางการศึกษาได้หมด เพียงแค่ดูข้อความที่ว่า “เป็นผู้สนับสนุนการจัดการศึกษา” ไม่ใช่
	มิเช่นนั้น ใครๆก็กล่าวอ้างได้ว่า ตนเป็นบุคลากรทางการศึกษา โดยบอกว่าเป็นผู้สนับสนุนนะเธอ
	ฉันก็จัดเป็นบุคลากรทางการศึกษาได้หน่ะสิ ไม่เห็นเหรอ ฉันสนับสนุนการสอน อะไรๆตลอดเลย
	คำร้องขอจากใจ : ห้ามเผยแพร่ข้อมูลความรู้นี้ออกไปให้ใคร โดยเฉพาะกลุ่มติวเตอร์ต่างๆ ที่ว่าไปบอกพวกเขาว่า มีความรู้ลักษณะนี้อยู่  (หรือมีความรู้ที่ว่า ผู้สอนในระดับอุดมศึกษา ถูกกำหนดให้เป็นบุคลากรทางการศึกษา นี่เอง  ขอร้องเลยจากใจ ใครจะเข้าใจผิด จะ...
	ก็ปล่อยเป็นเรื่องของเขา แต่เรื่องของคุณก็คือ ตอนนี้คุณเข้าใจทุกอย่างกระจ่างแล้ว นั่นก็พอ จบ!
	เพราะไม่เช่นนั้น กลุ่มติวเตอร์เหล่านั้น จะนำความรู้เหล่านี้ไปถ่ายทอด สถาปนาตัวเองเป็นผู้รู้จริง
	หลอกลวงชาวบ้านอีกว่าตนเก่ง และเข้าใจ อธิบาย ชี้จุดได้ (โดยที่จริง เพิ่งมาอ๋อ จากความรู้เรานี้)
	เกร็ดที่ควรรู้ เกี่ยวกับการสอบระเบียบ หรือกฎหมายการศึกษา ในยุคปัจจุบัน
	ปัจจุบันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายอย่างมากมาย หลังจากที่ได้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา มาทำการบริหารประเทศ  โดยเฉพาะกลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร
	ราชการและการขับเคลื่อนการทำงานของกระทรวงฯต่างๆ กฎหมายและระเบียบต่างๆของทาง
	งานด้านการศึกษา ก็เปลี่ยนไปมากทีเดียว โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับ กศจ และการปฏิบัติงาน
	เราจะรู้ได้อย่างไรว่า ข้อมูลหนังสือที่เราได้รับนั้น อัพเดตหรือยังหรือ หรือว่าหนังสือที่
	อ่านนั้น อัพเดตไหม ทันสมัยหรือถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการหรือยัง ให้เช็คโดยการ
	ดูที่กฎหมายอ้างอิงในการอธิบายหรือการเฉลย  ยกตัวอย่างเช่น
	เรื่องวินัยข้าราชการ การลงโทษ การอุทธรณ์ต่างๆ เรื่องนี้เป็นประเด็นข้อสอบ
	เป็นชุดข้อสอบสำคัญของ “ครูผู้ช่วย”  หากคุณเห็นการอธิบายหรือการเฉลย
	โดยการอ้างเอาระเบียบข้าราชการฯ มาตรา 53  หรือใน หมวด 7 มาตรา 98
	ให้รู้และแอบอมยิ้มคิดในใจเลยว่า แหะๆๆ เอากฎหมายเก่ามาอธิบายฉันเหรอ
	เพราะระเบียบเรื่องของการแต่งตั้ง โยกย้าย ลงโทษ อุทธรณ์ต่างๆ ได้ใช้ตัวใหม่
	จากกระทรวงศึกษาธิการ และ ก.ค.ศ. ออกมาให้บังคับใช้ใหม่ในเดือน ก.ค. 60
	มีปรากฏบนเพจหรือในกลุ่มต่างๆหลายกลุ่ม หลายเพจที่ใช้กฎหมายตัวนี้สำหรับ
	ติวหรืออ้างอิงอธิบายเรื่องดังกล่าว ทำไมจึงหลายกลุ่ม อันที่จริงต้นแบบมันจะมา
	แค่ที่เดียวหรือสองที่นะ แต่กลุ่มสมัครเล่นอื่นๆพอเห็นข้อมูลจากเพจหนึ่งก็เลยว่า
	กลายเป็นก๊อบๆๆ ต่อๆกันไปเป็นทอดๆ บังเอิญก๊อบๆต่อๆกันไปโดยไม่มีความรู้
	เลยทำให้ข้อมูลไม่รู้จริงได้เผยแพร่กระจายอยู่ตามโซเชียลต่างๆในกลุ่มและเพจ
	ทั้งนี้ เราร้องขอ อย่านำข้อมูลนี้ไปเผยแพร่หรือบอกกล่าวติวเตอร์ หรือค่ายติวใดๆที่มีการอ้างอิง
	กฎหมายมาตรา 53 หรือ มาตรา 98 อยู่  ปล่อยให้เขาเข้าใจผิดไปเช่นนั้น ส่วนคุณโชคดีแล้วที่ได้
	มาเห็นมารู้ข้อมูลจริง ก็แค่แนะนำคนใกล้ชิดของคุณ เช่น เพื่อนๆหรือญาติๆมาเข้ากลุ่มก็พอแล้ว
	คลังข้อสอบ  ฝึกทำซ้ำๆ จนเกิดความรู้ และความเข้าใจ
	เราเริ่มเผยแพร่ผลงานจริงออกไป ที่ผ่านมาก็มีสำนักติวต่างๆนำงานไปแอบอ้าง  (อย่างหน้าตาเฉย)  ยกตัวอย่างเช่น ไฟล์ผลงานที่วิชาการเราทำ ดังต่อไปนี้
	ผู้อ่านเห็นหรือไม่ งานเป็นของเราทั้งแท่ง
	งานดีมากๆ ใช้ดึงดูดลูกค้าแล้วทำโฆษณาชวนเชื่อได้หน้าตาเฉย ประมาณว่า ถ้าไม่
	อยากพลาดข้อมูลดีๆให้ติดตามเขา แล้วก็ลิงค์เพจไว้ ซึ่งไม่ได้เป็นผู้ทำผลงานดีๆนั้น แต่อาศัยผลงานเราไปดึงโน้มน้าวผู้บริโภคมากมายให้เชื่อถือชื่นชมต่างๆและซื้อของ
	เหล่านี้เป็นแค่บางส่วนที่ยกตัวอย่างให้ดู
	มีการแอบอ้างนำงานเราไปใช้ลักษณะนี้
	โดยยังมีอีกมากมายที่ไม่ได้เปิดเผยตรงนี้
	นี่ก็เอาผลงานเราโชว์ แต่โฆษณาขายหนังสือตนเอง
	หลายสำนักมีการก๊อบปี้เอาข้อความ
	ที่เราโพสต์อธิบายบนเพจของเราวาง
	ก๊อบในแบบชนิดที่ว่า ก๊อบเหมือนเป๊ะ
	สำเนาถูกต้อง (ง่ายมาก ก๊อปปี้ วาง)
	เอาไปวางบนเพจของตน แล้วทำให้
	เกิดคำชื่นชม และคอมเม้นท์ตามมา
	เช่น “อยากติวกับอาจารย์จังเลยค่ะ”
	มีหนังสือขายไหมครับ  อาจารย์ไม่
	เปิดติวที่ภาคใต้บ้างเหรอครับ ฯลฯ
	ทั้งๆที่คำอธิบายดีๆบนโพสต์นั้นเป็น
	ข้อความหรือเป็นการอธิบายของเรา
	แต่คนหรือแฟนเพจเหล่านั้นเขาไม่ได้
	รู้จักเพจของเราจึงชื่นชมและหลงกล
	ข้อสังเกตว่า ปัจจุบันเพจสาธารณะเรา ไม่โพสต์ข้อมูลเชิงลึก หรือไม่โพสต์แสดงความรู้จริงๆ
	แค่ทำเป็นโพสต์อะไรไปบ้างนิดๆหน่อยๆหรือโพสต์ความรู้ระดับทั่วๆไป ที่ไม่ได้แสดงพื้นฐาน
	ของความรู้จริงอะไรมาก โพสต์ข้อสอบเบาๆ เพื่อใม่ให้กลุ่มสมัครเล่นที่จ้องนำข้อมูลดีๆไปใช้
	จุดประสงค์ของทีมวิชาการคือ ต้องการพัฒนาผลงาน และเผยแพร่องค์ความรู้ให้ผู้คนจริงๆ แต่เนื่องจากตำราของเรา หรือเอกสารเนื้อหาหนังสือของเรา สามารถเนรมิตทำให้คนที่ไม่รู้
	แต่พออ่านเนื้อหาความรู้ จากการอธิบายเชิงลึกของเรา  ทำให้เขาสามารถเริ่มรู้เรื่องราวขึ้น
	หรือสร้างตัวเองมาเป็นติวเตอร์เสมือนว่าเก่งได้เลย โดยใช้ฐานผลงานจากเราหรือใช้ความรู้
	ของเราไป เช่น การสร้างกลุ่ม แต่งข้อสอบ (เอาของเรานี่แหล่ะ) ไปแต่งข้อสอบในกลุ่มและ
	อธิบายข้อสอบแต่ละข้อ อธิบายดีจัง จนทำให้สมาชิกเชื่อว่าเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ แล้วหลงซื้อหนังสือหรือหลงพลาดไปติว ทั้งๆความจริง เขาเป็นเพียงคนที่มีความรู้เกี่ยวกับ
	งานการศึกษามากกว่าพวกคุณในที่นี้ แค่นิดหน่อย หรือบางทีมีความรู้น้อยกว่าพวกคุณเสีย
	ด้วยซ้ำไป เราไม่ต้องการให้จำนวนติวเตอร์สมัครเล่นแบบนี้เกิดขึ้นง่ายมากเกินไปจากการที่
	ได้อ่านหรือได้ศึกษาตำราของเราแล้วนำไปใช้ต่อยอดกลุ่มตนเอง โดยพื้นฐานรู้ลึกจริงๆไม่มี
	ด้วยเหตุนี้  จึงร้องขอให้ทุกท่านอย่านำประเด็นความรู้ของเรา
	ให้ไปถึงมือของเพจขายหนังสือหรือสำนักติวต่างๆให้พวกเขาได้
	แอบอ้างสร้างผลงานปลอม หรือขายหนังสือก๊อบปี้จากผลงาน
	ของเรานั่นเองเป็นการปกป้องผู้บริโภคจำนวนมากได้ดีอีกด้วย
	การสามารถอธิบายประเด็นความรู้เชิงลึกได้ แค่ 2 – 3 ข้อ  (จากการคัดลอกความรู้เราไปใช้ทำอธิบาย) สามารถเปลี่ยนคนหลายคนที่ไม่เก่งให้มีภาพลักษณ์ของการเป็นวิทยากรเก่งๆได้เลย
	และทำให้พวกเขาขายของปลอมกับผู้บริโภคได้ การคัดลอกเนื้อหาประมาณ 20 – 30 หน้าจากเราไปใช้ทำหนังสือขาย ทำให้ของปลอมพวกนั้น ได้รับคำชื่นชมว่าอ่านง่าย เข้าใจดีจริงๆ ได้เลยทีเดียว
	บ่อยครั้งตั้งแต่ช่วงปี 59 – 60 พอเราโพสต์อะไรไปประมาณ 7 – 10 บรรทัดที่เป็นความรู้เชิงลึกๆ
	ค่ายติวหลายค่ายก๊อบคำพูดนั้นไปวางโพสต์ตนเอง ทันทีก็มีคนเม้นท์ถามซื้อหนังสือ ถามขอติวกับ
	เขามากมายในโพสต์  เช่น “อธิบายเข้าใจดีจัง ขอไปติวที่ กทม ได้ไหม”  “ชอบการอธิบายแบบนี้
	เข้าใจง่ายดี และมีประโยชน์ ขายหนังสือไหมค่ะ” อะไรประมาณนี้ เกิดขึ้นตลอดในหลายๆเพจเลย
	เราไม่ต้องการให้เกิดกระบวนการในลักษณะนี้  จึงร้องขอให้ทุกท่านที่เข้ามาเอาความรู้ดีๆและอย่า
	แชร์หรืออย่าสะกิดประเด็นใดๆที่เป็นความรู้เชิงลึกนี้ให้กับกลุ่มติวเตอร์สมัครเล่นเหล่านั้นรับทราบ
	ทั้งหมดทั้งมวลนี้ ไม่ได้เป็นลักษณะการหวงวิชาความรู้
	แต่ไม่ต้องการให้เกิดกระบวนการในลักษณะนี้ คือการลวงล่อผู้บริโภคจากการใช้ผลงานหรือ
	องค์ความรู้ของเราไปดำเนินการ จึงห้ามสมาชิกเผยแพร่ ความรู้เชิงลึกจากกลุ่มเรานี้ออกไป
	เฉลยข้อสอบในชุดที่ 1  แบบฝึกที่โหลดลงไปให้อุ่นเครื่อง
	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.
	23.
	ก.    ข.     ค.    ง.
	24.
	ก.    ข.     ค.    ง.
	25.
	ก.    ข.     ค.    ง.
	26.
	ก.    ข.     ค.    ง.
	27.
	ก.    ข.     ค.    ง.
	28.
	ก.    ข.     ค.    ง.
	29.
	ก.    ข.     ค.    ง.
	30.
	ก.    ข.     ค.    ง.
	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
	สถาบันของเราก่อตั้งมาในรูปแบบทะเบียนพาณิชย์เชิงธุรกิจการศึกษา ไม่ใช่มูลนิธิการกุศล
	บางกลุ่มงานที่สามารถเผยแพร่ให้ได้แบบฟรีๆอย่างเช่นที่คุณอาจได้เห็นคลิปติวฟรี ไฟล์ฟรี
	หรือของสำคัญบางส่วน ฟรีๆ จากเราที่พอจะจับต้องดาวน์โหลดกันได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย
	นั่นก็มีส่วนหนึ่งและทางเราก็หวังว่าส่วนของฟรีนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์กับผู้อ่านได้บ้าง
	ตามสมควรต่อไปเชิงวิชาการความรู้หรือการเตรียมตัวสอบ ไฟล์ที่อ่านอยู่นี้ก็แจกให้ ฟรีๆ
	ทั้งนี้ “แก่นข้อสอบครูผู้ช่วย” คุณสามารถเลื่อนไปคลิกดูได้ ที่ตรงล่างๆของหน้าเว็บไซต์ที่เราแนะนำการขายหนังสือหรือนวัตกรรม คลิกเข้าศึกษาแนวทางได้ที่นั่นตรงนั้นแหล่ะคือ
	แก่นสำคัญอันเป็นตัวช่วยหลักที่จะต้องใช้สำหรับเตรียมตัวสอบ โดยอาจมีค่าใช้จ่ายอยู่บ้าง
	อย่างไรก็ดีตัวอย่างที่ชื่อว่า “แก่นข้อสอบครูผู้ช่วย” ตรงนั้นคลิกได้ ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
	เฉพาะตัว ฟรี ที่ให้นั้นก็มีคุณค่ามากมายแล้ว จึงขอเชิญทุกท่านเข้าไปคลิกอ่านได้เลยครับ
	หาแถบกระพริบๆ นี้ให้เจอ
	แล้วคลิกเข้าไปอ่านตรงนั้น
	ไฟล์แนวข้อสอบแจกฟรี ข้อสอบจริงที่เคยออกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
	อุ่นเครื่องกันสัก 15 ข้อก่อน



	ตัวอย่างหนังสือเล่มฟ้า
	เกณฑ์การเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยและครู
	ผู้ที่สามารถสอบแข่งขันเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จากคนทั่วไป กลายเป็นข้าราชการ มีแนวทางสำคัญที่เป็นประเด็นข้อสอบสรุปได้ ดังนี้
	การเรียกตำแหน่ง
	สอบบรรจุติด ได้เป็นข้าราชการ จะเรียกว่า “ครูผู้ช่วย”  ใช้เวลาราวๆ 2 ปี
	เมื่อผ่านการประเมินจากครูผู้ช่วย จะเรียกว่า “ครู”
	เมื่อเป็นครูไปได้สักระยะ ถึงเวลาที่มีสิทธิขอวิทยฐานะแล้ว ทำเรื่องผ่านเกณฑ์
	ก็จะกลายเป็น  ครูชำนาญการ  ครูชำนาญการพิเศษ  ครูเชี่ยวชาญ  ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
	ไปเรื่อยๆหากมีศักยภาพที่จะทำวิทยฐานะได้ตามเกณฑ์และเงื่อนไขของ ก.ค.ศ.
	ก.ค.ศ. ย่อมาจาก คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	กรรมการชุดนี้ ประธานคือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ จะเป็นทีมคณะกรรมการ
	ที่ดูแลงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา สามประเด็นหลักๆ อาทิเช่น
	ระเบียบ วินัย / สิทธิประโยชน์ วิทยฐานะ / การแต่งตั้ง การโยกย้าย  เป็นต้น
	ก.ค.ศ. นี่แหล่ะจะเป็นกลุ่มที่ประชุมออกกฎ ออกเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้ให้นำมาใช้กัน
	ซึ่งหมายรวมถึงเรื่องการสอบเป็นครูผู้ช่วยด้วย เพราะเกี่ยวกับการแต่งตั้งนั่นเอง
	ข้อมูลควรรู้ ครูผู้ช่วย ก็คือ ครูผู้ช่วย  ส่วนครู ก็คือ ครู (ห้าระดับข้างต้น)
	ดังนั้น ตามภาษาทางการเราจะไม่เรียก คนที่สอบได้เป็นครูผู้ช่วย ว่า “ครู” นั่นเอง
	เช่น ถ้าถามว่าเป็นครูกี่ปีย้ายได้ (ภาษาพูดเราอาจพูดว่า 4 ปี จึงย้ายได้) แต่ภาษาแบบทางการ
	เขาจะไม่ใช้เกณฑ์บอกแบบนี้ แต่เขาจะกล่าวว่า ดำรงตำแหน่งครูมาไม่น้อยกว่า 2 ปี กล่าวคือ
	ให้ไปบวกครูผู้ช่วยเอาเอง 2 ปีก่อน จึงรวมได้ 4 ปี (จริงๆ เขาใช้ 24 เดือนด้วยซ้ำในกฏเกณฑ์)
	ไม่ได้ใช้คำว่าสองปี : ค่อยไปดูเรื่องนี้ในหน้าถัดๆ เรื่องเกณฑ์การย้าย เบื้องต้นยกตัวอย่างให้ดู
	สมมติ เราถามว่า เป็นครูมาแล้วกี่ปี หากเขาตอบว่า 1 ปี แสดงว่า เขารับราชการมาแล้ว 3 ปี
	เป็นครูผู้ช่วยสองปี คิดเอาเองในใจว่าต้องเป็นตำแหน่งนี้มาก่อน เป็นครูอีก 1 ปี รวมได้  3 ปี
	กรณีที่สอบได้ไปเป็นครูผู้ช่วยแล้ว หากจะผ่านการประเมินเพื่อยกระดับให้ตัวเองเป็นครู
	โดยภาษาทางการจะใช้คำว่า “เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม”  (ระยะเวลา 2 ปี)
	กรรมการประเมิน จะให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา (ผอ.โรงเรียน) แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มจำนวนสามคน
	โดยปกติแล้วผู้อำนวยการสถานศึกษา (ผอ.โรงเรียนเรานั่นแหล่ะ) จะเป็นประธานเองและมีกรรมการอื่นๆอีก 2 คน มักใช้ผู้ทรงคุณวุฒิและครูซึ่งเป็นหัวหน้าหมวดของครูผู้ช่วยนั้น
	ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้ คือ ภาษาทางการตามภาษากฎหมาย (ลองอ่านดูลักษณะภาษา)
	ให้คณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย เป็นระยะๆทุก 3 เดือน (รวม 8 ครั้ง) ในการประเมินแต่ละครั้งให้ประธานกรรมการแจ้งผลการประเมินให้ครูผู้ช่วย การนับระยะเวลาเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสองปี ให้นับวันเข้าปฏิบัติ ราชกา...
	กรณีที่คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ ให้คณะกรรมการทบทวนคะแนน
	หากพิจารณาทบทวนแล้ว เห็นว่าไม่ผ่าน ก็ ให้ออกจากราชการ ภายใน 5 วันทำการ
	หลักเกณฑ์การย้าย
	การย้าย หมายถึง การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูให้ดำรงตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาอื่น ซึ่งอาจเป็นการย้ายไปดำรงตำแหน่งว่าง การย้ายสับเปลี่ยนกับ
	ตำแหน่งที่มีคนครอง หรือการย้ายโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
	การย้าย ตำแหน่งครู มี 3 กรณี ดังนี้
	1. การย้ายกรณีปกติ   ได้แก่   การย้ายตามคำร้องขอย้าย
	2. การย้ายกรณีพิเศษ  ได้แก่   การย้ายตามคำร้องขอย้าย เนื่องจาก
	ติดตามคู่สมรส  เจ็บป่วยร้ายแรง  ถูกคุกคามต่อชีวิต
	ย้ายเพื่อดูแลบิดา มารดา คู่สมรสหรือบุตรซึ่งเจ็บป่วย
	ร้ายแรงหรือทุพพลภาพ
	3. การย้ายกรณีเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ  ได้แก่
	การย้ายเพื่อปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
	หรือเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังของสถานศึกษา
	คุณสมบัติผู้มีสิทธิขอย้ายต้องปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษามาไม่ต่ำกว่า 24 เดือน
	โดยต้องไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลาอีกด้วย (ซึ่งนั่นก็หมายความว่าเราจะต้องเป็น
	ครูผู้ช่วยมาก่อน 2 ปี จึงเป็นครูอีก 2 ปี จะมีสิทธิทำเรื่องขอย้ายได้)
	ยื่นคำร้องขอย้าย ได้ปีละ 1 ครั้งในเดือนมกราคมของทุกปี
	เมื่อยื่นคำร้องขอนั้นแล้วจะสามารถใช้พิจารณาย้ายได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ปีนั้น
	โดยพิจารณาย้ายได้ปีละ 2 รอบ รอบที่ 1 ในระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม
	รอบที่ 2 ในระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 15 ตุลาคม
	คำร้องที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้ย้ายภายในวันที่ 31 ธันวาคม ให้ถือว่าคำร้อง
	ขอย้ายนั้นเป็นอันตกไป ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำร้องขอย้าย ไม่จำเป็นว่าจะต้องได้ย้ายเสมอไป
	กล่าวคือ อาจได้ย้าย หรือไม่ได้ย้ายก็ได้ แล้วแต่กรรมการเขาจะพิจารณานั่นเอง
	เกร็ดความรู้เกี่ยวกับระบบเงินเดือน
	โดยปกติช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้เลื่อนเงินเดือนหรือได้รับเงินเดือนในระบบขั้น เป็นตารางเงินเดือนที่ชัดเจน โดยเราจะรู้ได้ทันทีว่า
	ถ้าครั้งต่อไปเราได้เลื่อน .5 ขั้น (ครึ่งขั้น) เราจะได้เงินกี่บาท หรือถ้าเลื่อน 1 ขั้น จะได้กี่บาท
	ตัวอย่างบัญชีเงินเดือนแบบขั้น
	ชำนาญการ   ชำนาญการพิเศษ    เชี่ยวชาญ  เชี่ยวชาญพิเศษ
	ข้อสังเกตว่า การขึ้นเงินเดือนด้วยอัตราระบบแท่งขั้นเงินเดือนนี้ จะทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีรายได้ต่อเดือนที่เยอะมากทีเดียว เมื่อลองเทียบกับข้าราชการสังกัดอื่นๆ
	ในการนี้ รัฐบาลปัจจุบันจึงมีความเห็นในประเด็นดังกล่าวว่า ควรมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้
	สอดคล้องกับข้าราชการหลายสังกัด และสอดรับกับระบบเศรษฐกิจตลอดจนการคลังของ
	ประเทศ จึงได้มีการกำหนดระบบเงินเดือนใหม่ เพื่อยกเลิกแท่งขั้นดังกล่าวนี้ (ซึ่งจ่ายเงิน
	ให้ข้าราชการครูและบุคลกรฯ เยอะพอควร) กลายเป็นระบบขึ้นแบบเปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะทำ
	ให้เงินเดือนจะไม่ขึ้นเร็วและสูงเท่ากับระบบขั้นที่เราเห็นนี้นั่นเอง กำหนดขึ้น  3%   5%
	ทั้งนี้เนื่องจากระบบการเปลี่ยนดังกล่าวมีความสลับซับซ้อน และมีสูตรคิดมากมาย
	ไม่ได้ทำกันง่ายๆ พอจะเปลี่ยนก็มีข้อครหาหรืออะไรต่างๆ จึงทำให้การสร้างเกณฑ์
	ดังกล่าวต้องเลื่อนออกไป เห็นว่าจะเริ่มทำ 1 ตุลาคม 2560 จากที่ว่าจะทำเมษายน
	ที่ผ่านมา แต่ทำไม่ทัน ( ณ ตอนปิดเล่มหนังสือนี้กำลังหาทางทำระบบคิดสูตรอยู่)
	แต่ถ้าให้เดาเล่นๆ คิดว่าตุลาคม 60 ก็ไม่น่าทันอีก คงเลื่อนการใช้ไปอีก คิดว่านะ
	รู้จักภาษาในแวดวงข้าราชการครู
	ชำนาญการ   ชำนาญการพิเศษ    เชี่ยวชาญ  เชี่ยวชาญพิเศษ
	จำผังเงินเดือนนี้ได้ไหม เรียกว่า แท่งอันดับเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	สอบบรรจุติดรับราชการใหม่ๆ ปุ๊บ สองปีแรก เราจะได้กินเงินเดือนสตาร์ทของอันดับครูผู้ช่วย
	ถ้าคนที่จบหลักสูตรสี่ปีจะได้เริ่มต้นที่ 15,050 บาท (เริ่มแรกเลย) แต่ถ้าคนที่จบหลักสูตร 5 ปี
	คือสตาร์ทแรกจะได้กินเงินเดือน 15,800 บาท (เปรียบเสมือนว่าเธอใช้เวลาเรียนเพิ่มขึ้นมาอีก
	หนึ่งปีจากรุ่นก่อนที่เรียนสี่ปี เลยให้ขึ้นมา 1 ขั้นทันทีที่บรรจุ ไม่ต้องเริ่มสตาร์ท 15,050 บาท)
	พออยู่ไปก็เลื่อนระดับเงินเดือนขึ้นไปเป็นแท่งตามนั้นว่าได้ขึ้นกี่ขั้น .5 ขั้น หรือ 1 ขั้นก็ว่ากันไป
	พอผ่านจากการประเมินครูผู้ช่วยแล้ว สมมติว่า ณ เดือนสุดท้ายของครูผู้ช่วย ได้เลื่อนไปรับเงิน
	เดือนที่ขั้น 4 เดือนละ 17,310 บาท เมื่อเดือนต่อไปที่ได้เป็นครู ไม่ใช่ครูผู้ช่วยอีกแล้ว คือเดือน
	แรกของปีที่สาม จะได้กินเงินเดือนเท่าเดิม (หรือมากกว่าเดิมนิดหน่อย) ในแท่งอันดับ ครู ก็คือ
	จะไปกินที่ 17,490 บาท ของแท่งอันดับ คศ 1 (ดูในขั้นที่ 3.5 ของ คศ.1)  นี่แหล่ะ ภาษาทาง
	การเขาจะเรียกว่า “ครู”  ภาษาพูดในการเรียกอันดับเงินเดือน จะเรียกว่า “ฉันเป็นครู คศ.1”
	แต่ถ้าสมมติว่า ณ เดือนสุดท้ายของการเป็นครูผู้ช่วยนั้น เราเลื่อนเงินเดือนเร็วมาก (ได้ใจ ผอ.)
	เรากินเงินเดือนที่ขั้นที่ 5 คือ 17,910 บาท พอเรากลายเป็นครู (หรืออาจพูดว่า ครู คศ.1) เรา
	จะได้กินเงินเดือนเท่าเดิม (เหมือนตอนเป็นครูผู้ช่วย) คือ เงินเดือนในขั้นที่ 4 ของอันดับ คศ.1
	เห็นไหม เพราะว่าที่เขาวางไว้มันตัวเลขเดียวกันเลย  จากครูผู้ช่วยขั้นที่ 5 มากิน คศ.1 ขั้นที่ 4
	กล่าวคือจะเลื่อนมากินเท่าเดิม (ถ้ามันเท่ากันดังกรณีตัวอย่าง) หรือไม่ก็มากกว่าเดิมนิดหน่อย
	กรณีที่มันไม่เท่ากัน (เหมือนกรณีแรกที่ยกตัวอย่างไป)  โดยจะไม่กินในขั้นที่ต่ำกว่าเดิมนั่นเอง
	แล้วถ้าได้กินเท่าเดิม มีอะไรต่างละ เงินเดือนไม่ต่าง ความต่างคือ คุณกลายเป็น “ครู” แล้วไง
	ไม่ใช่ “ครูผู้ช่วย” อีกต่อไป  หรือเขาก็พูดๆในแวดวงภาษาคุยๆกันคุณได้เป็นครู คศ.1 แล้วนะ
	ต่อมาจาก คศ.1 ถ้า เราสอนๆไปหลายปี จนมีสิทธิเข้าเกณฑ์ทำวิทยฐานะผ่าน เราก็จะได้ทำ
	และทำผ่าน ก็จะไปกินเงินเดือนเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมนิดหน่อย ในแท่งของ คศ.2 นั่นเอง
	ทางการเขาจะเรียกว่า “ครู ชำนาญการ”  ได้เงินเดือน สมมติว่า ได้สองหมื่นห้าพันกว่าบาท
	ก็จะได้บวกค่าวิทยฐานะอีก 3,500 บาทต่อเดือน ภาษาคุยๆกัน อาจใช้ว่า “ฉันเป็นครู คศ.2”
	การขึ้นอันดับต่อๆไป ในอนาคตก็เหมือนเดิม คือ ทำวิทยฐานะระดับต่างๆให้ผ่าน
	ก็จะได้ไปกินเงินเดือนในอัตราเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมนิดหน่อยในแท่งอันดับ คศ.3
	เงินเดือนบวกค่าวิทยฐานะอีกเดือนละ  5,600 บาท เรียกว่า ครู ชำนาญการพิเศษ (ครู คศ.3)
	ดังนั้น ถ้าคนพูดว่า โห ครู คนนี้เป็น คศ.5 นะ  ก็แสดงว่าเขาเป็น ครู เชี่ยวชาญพิเศษ
	เงินเดือนอาจจะสี่หมื่นกว่าต้นๆ บวกวิทยฐานะอีกหมื่นกว่าบาท ประมาณนั้น นั่นเอง
	นี่แหล่ะระบบเงินเดือนครู ที่มีแรงจูงใจอัตราเงินเดือนสูงน่าดู ในรูปแบบแท่งเงินเดือน
	มันไม่ใช่แค่นั้นนะสิ  เพราะว่า ตั้งแต่ คศ.3 ขึ้นไป (ครู ชำนาญการพิเศษ)
	เงินวิทยฐานะไม่ได้แค่ 5,600 บาท เขาให้ตอบแทนคูณสอง คือ 11,200 บาท
	เฉพาะเงินเดือนก็ซัดไป สามหมื่นห้าละ บวกวิทยฐานะอีกหมื่นต้นๆ เป็นไงละ
	คศ.3  รายได้ต่อเดือนเกือบๆห้าหมื่น (สองคนผัวเมียบวกกันเป็นแสนกว่าบาท)
	อลังการไหม ลูกครูสบายเลยนะ ---
	แต่อย่างไรก็ดี แม้เงินเดือนจะสูงดังที่ได้แสดงให้เห็น เมื่อสิ้นเดือนมาก็จะมียอดรับ
	เงินเดือนเหลือสองพันห้าร้อยบาท สามพันบาท (กินแกลบ) เพราะอะไร เพราะว่า
	ยอดเงินเดือน สามหมื่นห้า หักค่าหนี้สหกรณ์ สองหมื่น หักค่า กบข หกพันห้า กู้นั่น
	กู้นี่ หักๆๆ สุดท้าย ยอดเงินเดือนคงเหลือสองพันห้าร้อยบาท (ฮาไป แซวกันเล่นๆ)
	ผอ รอง ผอ.  คศ.3  คศ.2 อะไร ก็เป็นเหมือนกันหมด วัฏจักรนี้ สนุกสนานเฮฮา….
	หมายเหตุ ในทางปฏิบัติ คศ.3  ทบค่าวิทยฐานะ คูณสอง คือ 11,200 บาทก็จริง
	แต่ในทางข้อสอบหรือทางการ ให้ตอบค่าจริงนะ ที่ 5,600 บาท วิทยฐานะ คศ.3
	เงื่อนไขของเกณฑ์เพื่อขอทำวิทยฐานะ
	เกณฑ์เก่าที่ใช้เมื่อก่อนช่วงราวๆปีก่อนๆ ก่อนจะมาถึงปี 2560
	เป็นครูผู้ช่วย 2  ปี เป็นครูอีก 6 ปี รวมรับราชการ 8 ปี จะทำวิทยฐานะชำนาญการได้
	เกณฑ์ใหม่ ว22/2560  ลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2560  เป็นดังนี้
	ครูผู้ช่วย  2  ปี   ครู 5 ปี   ครูชำนาญการ  5 ปี   ครูชำนาญการพิเศษ 5 ปี
	ครูเชี่ยวชาญ 5 ปี จากนั้นจึงขอวิทยฐานะเพื่อเป็นครูเชี่ยวชาญพิเศษ
	กล่าวคือ อย่างน้อยจะมีช่วงระยะเวลาช่วงละ 5 ปี (ถ้าไม่นับครูผู้ช่วย 2 ปีแรก)
	สมมติว่าเราเป็นคนเก่งมากๆ เริ่มบรรจุเป็นครูผู้ช่วยตอนอายุ 24 ปี ก็บวกไปอีก
	2 ปี + 5 ปี + 5 ปี + 5 ปี + 5 ปี ก็จะอายุ 46 ปี จึงมีสิทธิขอวิทยฐานะสูงสุด
	คือได้ใส่สายสะพายของครูเชี่ยวชาญพิเศษ ไปราวๆ 14 ปี ก็เกษียณอายุราชการ
	นอกจากเรื่องของระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแล้วนั้น จะต้องพิจารณา
	ชั่วโมงการปฏิบัติงานวิทยฐานะเดิม  (ที่ทำอยู่ก่อนขอระดับใหม่) 5 ปีย้อนหลัง
	ครูชำนาญการและชำนาญการพิเศษ
	มีชั่วโมงปฏิบัติงาน แต่ละปีไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมง และ PLC  ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง
	ครูเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ
	มีชั่วโมงปฏิบัติงาน แต่ละปีไม่น้อยกว่า 900 ชั่วโมง และ PLC  ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง
	และ 5 ปีย้อนหลังต้องมีชั่วโมงสอนวิชา สาขา กลุ่มสาระที่เสนอผลงาน
	ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยในช่วง 5 ปี
	มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานการสอน 5 ปีการศึกษาย้อนหลัง ติดต่อกัน
	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี 4  วิทยฐานะ
	โดยจะได้รับเงินวิทยฐานะด้วยเพิ่มจากเงินเดือนประจำที่ได้รับอยู่แล้ว  ดังนี้
	ชำนาญการ     ได้เงินวิทยฐานะเดือนละ  3,500  บาท
	ชำนาญการพิเศษ   ได้รับเงินวิทยฐานะเดือนละ  5,600  บาท
	เชี่ยวชาญ    ได้รับเงินวิทยฐานะ เดือนละ 9,900  บาท
	เชี่ยวชาญพิเศษ   ได้รับเงินวิทยฐานะ  13,000  บาท / 15,600 บาท
	การออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	1. ตาย
	2. พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (เกษียณ)
	3. ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออกหรือการลาออกมีผลจริง
	*  อย่าลืมว่าการลาออก ไม่ได้แปลว่า จะได้ออกเสมอไป เพราะลาออก ไม่ให้ออก
	ก็ถือว่ายังไม่ได้ออก ดังนั้น การลาออกต้องมีผลจึงจะถือว่าออกจากราชการได้
	*  ผู้บังคับบัญชาสามารถยับยั้งการอนุญาตลาออกได้ไม่เกิน 90 วัน
	4.  ถูกสั่งให้ออก
	5.  ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก
	6.  ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
	การลาบ่อยครั้ง และ การมาทำงานสายเนืองๆ
	ถ้าเป็นข้าราชการในสถานศึกษา ลาเกิน 6 ครั้ง   เรียกว่าลาบ่อยครั้ง
	ถ้าเป็นข้าราชการในสำนักงาน  ลาเกิน 8 ครั้ง   เรียกว่าลาบ่อยครั้ง
	ถ้าเป็นข้าราชการในสถานศึกษา  มาสายเกิน 8 ครั้ง   เรียกว่ามาสายเนืองๆ
	ถ้าเป็นข้าราชการในสำนักงาน   มาสายเกิน 9 ครั้ง  เรียกว่ามาสายเนืองๆ
	ผู้มีสิทธิสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	ต้องมีอายุ ไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์  ในขณะที่ผู้มีสิทธิขอใบอนุญาตประกอบ
	วิชาชีพทางการศึกษาต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
	เกร็ดแนวข้อสอบฝึกฝนเริ่มต้นอุ่นเครื่องก่อนขึ้นเนื้อหาจริงจังต่อจากนี้
	1.  หากสอบบรรจุได้ท่านจะเป็นข้าราชการประเภทใด
	ก.  ข้าราชการครู           ข.   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	ค.  ข้าราชการพลเรือนสามัญ  ง.   ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ
	2. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับตำแหน่งครูผู้ช่วย
	ก.   ฝึกงานสองปีเรียกว่าครูผู้ช่วย  ข.   สองปีแรกของการบรรจุไม่ได้เป็นข้าราชการ
	ค.  สามารถเป็นครูได้ทันทีหากสอบได้ ง.   เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี
	3. ครู มีวิทยฐานะสูงสุด คือข้อใด
	ก.   ชำนาญการ    ข.   ชำนาญการพิเศษ
	ค.  เชี่ยวชาญ    ง.   เชี่ยวชาญพิเศษ
	4. ข้อใดคือคณะกรรมการบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	ก.  คุรุสภา    ข.   ก.ค.ศ.
	ค.  สพฐ     ง.   กกศ
	5. ข้อใดไม่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	ก.   หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ข.  ระเบียบวินัยข้าราชการครู
	ค.  สิทธิประโยชน์และเงินวิทยฐานะ ง.   การแต่งตั้ง โยกย้าย ข้าราชการครูและบุคฯ
	6. เงื่อนไขการย้ายของครูต้องรับราชการมาแล้วอย่างน้อยกี่ปี
	ก.   1  ปี  ข.    2  ปี  ค.  3   ปี  ง.  4  ปี
	7. เงื่อนไขการย้ายของครูข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
	ก.   ต้องรับราชการมาไม่น้อยกว่า 2 ปีจึงมีสิทธิขอย้ายได้
	ข.   ต้องผ่านการเป็นครูผู้ช่วยก่อน 2 ปี ก็จะมีสิทธิสามารถขอย้ายได้
	ค.   ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการตำแหน่งครูไม่น้อยกว่า 2 ปีจึงมีสิทธิขอย้ายได้
	ง.   ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการตำแหน่งครูไม่น้อยกว่า 4 ปี จึงมีสิทธิขอย้ายได้
	8. การประเมินเพื่อผ่านครูผู้ช่วยเข้าสู่ตำแหน่ง ครู มีการประเมินอย่างไร
	ก.  ประเมินปีละ 2 ครั้ง    ข.   ประเมินระยะทุก 3 เดือน
	ค.  ภายใน 2 ปี ประเมินตามความเหมาะสม ง.    ประเมิน 8 ครั้งภายใน 1 ปี
	9.   กรณีที่ประเมินครูผู้ช่วยไม่ผ่าน กรรมการพิจารณาทบทวนคะแนนแล้วก็ไม่ผ่าน ต่อไป
	จะดำเนินการอย่างไรกับครูผู้ช่วยท่านนั้น
	ก.  ปลดออกจากราชการ    ข.   ไล่ออกจากราชการ
	ค.  ให้ออกจากราชการภายใน 5 วันทำการ ง.   ให้ออกจากราชการทันที
	10.   ข้อใดไม่ใช่กรณีการขอย้ายของครูตามเกณฑ์การย้ายของ ก.ค.ศ.
	ก.  ย้ายกรณีปกติ
	ข.  ย้ายกรณีจำเป็น
	ค.  ย้ายกรณีพิเศษ
	ง.  ย้ายเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ
	11.  ข้อใดหมายถึงการย้ายกรณีพิเศษ
	ก.  ย้ายเพื่อติดตามคู่สมรส   ข.  ย้ายเพราะเจ็บป่วยร้ายแรง
	ค.  ย้ายเพื่อดูแลบิดามารดา   ง.  เป็นการย้ายกรณีพิเศษทุกข้อ
	12.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการขอย้ายของข้าราชการครู
	ก.  เขียนย้ายปีละครั้ง พิจารณาปีละครั้ง
	ข.  เขียนย้ายปีละครั้ง พิจารณาปีละสองครั้ง
	ค.  เขียนย้ายปีละสองครั้ง พิจารณาปีละสองครั้ง
	ง.  เขียนย้ายปีละสองครั้ง พิจารณาได้ตามความเหมาะสม
	เฉลยคำตอบ      1.  ข      2.  ง      3.  ง      4.  ข      5.  ก      6.  ง
	7.  ค      8.  ข      9.  ค    10.  ข     11.  ง    12.  ข
	รู้จักกับกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นส่วนราชการหลักที่ควบคุมงานด้านการศึกษา
	กระทรวงศึกษาธิการ แต่เดิมมีชื่อว่า กระทรวงธรรมการ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน รัตนโกสินทร์ศก 111 ปี มะโรง ตรงกับพุทธศักราช 2435 ในรัชกาลที่ ๕พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงธรรมการในระยะแรกมีหน้าที่จัดการพระศาสนา การศึกษา การพยาบาลและพิ...
	ตราเสมาธรรมจักร
	เคยเป็นข้อสอบถามว่าตรากระทรวงฯ คือตราใด
	ข้อสอบข้าราชการครู เคยถามว่า  เสมา 1  หมายถึงอะไร
	ตอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
	เสมา 1 เป็นภาษามักใช้ในวงการของข่าวเรียกแทนท่าน
	ส่วนเสมา 2 ก็หมายถึง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
	แม้รัฐมนตรีช่วยฯ จะมี 2 คน ก็ไม่ได้เรียก เสมา 2 เสมา 3 นะ เรียกว่า เสมา 2 ทั้งคู่
	(คำว่า เสมา เป็นคำย่อๆซึ่งมาจากตราเสมาธรรมจักรของกระทรวงศึกษาธิการนั่นเอง)
	จุดเน้นและแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา ประกอบด้วย 2 ส่วน
	กระทรวงศึกษาธิการ แบ่งส่วนราชการหลักเป็น 6 ส่วน  (รวมสำนักงานรัฐมนตรีด้วย)
	โฟกัสเข้ามาดูเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ แบ่งการบริหารเป็น 5 แท่ง มีผู้บังคับบัญชา
	การบริหาร 5 แท่ง  ยุคปัจจุบัน  สำนักงานและผู้บังคับบัญชา
	วันที่ 21 มีนาคม 2559  มีคำสั่ง ม.44 เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในกระทรวงศึกษาธิการ
	คำสั่งสองฉบับ มีสาระสำคัญ เรื่องการยุบ ยกเลิก อ.ก.ค.ศ  เขตพื้นที่การศึกษา และ
	คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  มีการยุบยกเลิกศึกษาธิการภาค 13 ภาค แล้วก็ให้
	แต่งตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค 18 ภาค  ตั้งศึกษาธิการจังหวัด  และแต่งตั้ง คปภ
	มาขยายความกัน ตามผังที่ปรากฏ
	แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คปภ
	ยุบ ยกเลิก กรรมการเขตพื้นที่  ยกเลิก อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่  (อ.ก.ค.ศ. อื่นๆ ยังทำหน้าที่ปกติ)
	ให้ยุบยกเลิกศึกษาธิการภาค 1 – 13 ภาค แต่งตั้งใหม่ เป็น สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 – 18
	อะไรอื่นๆซึ่งเห็นว่าไม่มีการขีดเส้นฆ่าทิ้งไป เช่น ก.ต.ป.น. (เขตละ 9 คน) ยังอยู่ปกติ ไม่ถูกยุบ
	ศึกษาธิการภาค 13 แห่ง คืออะไร ก็ไม่มีอะไรมาก ก่อนนี้ เขาแค่พยายามหาทางสนับสนุนงาน
	ด้านการศึกษา คิดวิธีนั่น วิธีนี่ ก็มีช่วงหนึ่งตั้ง สำนักงานศึกษาธิการภาค แบ่งโซนเป็น 13 พื้นที่
	ช่วยสนับสนุนแต่ละเขตฯ แต่เอาเข้าจริงๆ ก็คือ ไม่มีผลเชิงบวกอะไรนัก ไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้น
	คำสั่งลงวันที่ 21 มีนาคม 2559  มีผลบังคับใช้วันที่  22  มีนาคม  2559 (วงแตกกันเลย)
	***  เบื้องหลังสำคัญของการพยายามเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ คือ เรื่องทุจริต คอรัปชั่นในเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีประเด็นปัญหามายาวนานต่อเนื่องแล้ว เพราะ ผอ เขต มีอำนาจกับ
	กลุ่ม อ.ก.ค.ศ  บางเขต (ไม่ใช่เป็นทุกแห่ง แต่จำนวนหนึ่งและจำนวนมากด้วย)  นึกภาพตามว่า
	ถ้าไม่มีเงินใต้โต๊ะให้กลุ่มนั้นในเขตที่ทุจริต ไม่ได้วิทยฐานะ ไม่ได้โยกย้าย และมีการใช้หน้าที่มา
	กลั่นแกล้งข้าราชการซึ่งไม่ใช่พวกพ้องของตน  หากินบนกองทุกข์ของครูและบุคลากรฯ เพราะ
	กลุ่มนั้นเขาคุมเรื่องวินัย การพิจารณาลงโทษ  อะไรอยู่นั่นเอง (บางคนผิด แต่มีเงินยัด ก็ไม่ผิด)
	ก่อนอื่นรู้จักคณะกรรมการชุดใหญ่ คปภ ที่ตั้งมาใหม่ก่อน มาขับเคลื่อนงานหลัก มีใครบ้าง
	ความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษ
	ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสอนเด็กพิเศษ
	กระบวนการจัดการเรียนการสอนเด็กพิเศษ
	- การประเมินผลการเรียนไปพร้อมๆกันกับการปรับเปลี่ยนแผนการสอนหากพบข้อบกพร่องในการเรียนการสอน ควรสนับสนุนให้เด็กสามารถเรียนรู้และแก้ปัญหาด้วยตนเอง รวมถึงการเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ความรู้ และแสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ
	- ทำการคัดกรองและประเมินความสามารถพื้นฐานของเด็ก เพื่อให้ทราบถึงระดับความสามารถ และพัฒนาการของเด็กแต่ละคน
	- ให้การส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมแก่เด็กตามพัฒนาการที่พึงประสงค์ในแต่ละช่วงวัย
	-     มีการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมต่อ
	-     พัฒนาการ และความต้องการพิเศษของเด็กแต่ละคน -     ให้คำแนะนำและทำความเข้าใจแก่ผู้ปกครองหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็ก ว่าควรให้การ
	ส่งเสริมพัฒนาการแก่เด็กในด้านใดบ้าง เช่น ทักษะด้านการคิด ทักษะด้านวิชาการ ทักษะ
	ด้านการสื่อความหมาย และการใช้ภาษา เป็นต้น
	-     ให้การฝึกฝนและเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่ และถูกต้อง
	เหมาะสมต่อ สภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ -     มีการเสริมประสบการณ์พิเศษแก่เด็กเพื่อให้เด็กมี โลกทัศน์ที่กว้างขึ้นรวมถึงความสามารถ
	ในการช่วยเหลือตนเอง และสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข
	ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระดับและการศึกษาตามอัธยาศัย
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	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
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	ก. ให้กำหนดตัวชี้วัดต้องรู้ และตัวชี้วัดควรรู้
	ข. เพิ่มชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษวันละ 1 ชั่วโมง
	ค. ให้ สทศ.ออกข้อสอบให้ตรงตามหลักสูตร
	ง. ให้ปรับปรุงตำราเรียนทุกวิชาให้มีคุณภาพ
	13. ข้อใดไม่ใช่โครงการที่เกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน
	ก. โรงเรียนประชารัฐ    ข. โรงเรียนคุณธรรม
	ค. โรงเรียนแม่เหล็ก    ง. โรงเรียน ICU
	รู้จักกับกระแสข้อสอบจริงของ ภาค ข ในตำแหน่งต่างๆ
	สอบข้าราชการท้องถิ่นมีจุดพลิกที่น่าสนใจประการหนึ่ง ซึ่งคนจำนวนมากเข้าไม่ถึงประเด็นนี้
	นั่นคือประเด็นข้อสอบ ภาค ข ของแต่ละตำแหน่ง คือ จริงๆแล้ว เขาไม่ได้ออกสอบเนื้อหา
	ตรงๆ ตามรายวิชาที่กำหนดเห็นได้เบื้องต้น จึงทำให้คนจำนวนมากพลาดท่าในประเด็นนี้ไป
	ข้อมูลจริงของการสอบข้าราชการท้องถิ่น ปี 2557 หลังจากสอบเสร็จก็มีการโพสต์ต่างๆถามไถ่
	ภาค ข ทำไม่ได้ / ภาค ข ยาก / ออกไม่ตรงหลักสูตร อ่านไปแทบตายไม่เจอข้อสอบ T-T  ลักษณะความคิดเห็นประมาณนี้ ที่พบเห็นได้มากมายหลังสอบข้าราชการเสร็จ ทำไมล่ะ?
	นี่คือกลุ่มคนอื่นๆที่สอบ
	แต่ยังไม่มีโอกาสได้อ่าน
	หนังสือสอบของเรานะ
	อารมณ์และคอมเม้นท์ลักษณะนี้ เกิดขึ้นทุกครั้งหลังการสอบข้าราชการเสร็จตามเพจต่างๆ
	ทั้งสอบครูผู้ช่วย  สอบตำรวจ สอบอื่นๆ หรือแม้กระทั่งการสอบท้องถิ่น ก็คงเหมือนกันเลย
	เหตุผลที่แท้จริง ไม่ใช่เขาออกไม่ตรง  แต่พวกเราเองต่างหากไปอ่านหนังสือหรือเตรียมตัว
	ไม่ถูกจุด พอไปสอบจึงมีอาการลักษณะแบบนั้น คือ แบบอึ้ง ว่าทำไม ถึงไม่เหมือนที่อ่านมาเลย
	คือ เขาไม่ได้ออกข้อประเด็น 1 -  8 ที่เห็นชัดๆนั้นนะ  เห็นประเด็นข้อ 9 นั่นไหม
	ข้อ 9 หรือข้อสุดท้ายของแต่ละสายงาน เขาจะระบุลักษณะที่ว่า
	ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ
	นี่แหล่ะ เป็นประเด็นสำคัญที่สุด เป็นช่องที่นักวิชาการด้านการออกข้อสอบเขานำตรงนี้มาทำข้อสอบเป็นส่วนสำคัญ คือ ครอบคลุมกับทุกสาระที่เกี่ยว เพื่อที่จะให้เป็นช่องเปิดกว้างในการ
	ออกข้อสอบของกรรมการ เพราะคณะกรรมการออกข้อสอบไม่ได้จ้างมาถูกๆ  จ้างแพงด้วยนะสิ
	จ้างให้มาออกข้อสอบ เขาจะเน้นตรงนี้ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ไม่มีในหนังสือเตรียมสอบทั่วไปนั่นเองจน
	คนคิดว่าออกไม่ตรงหลักสูตร เพราะคนไปคิดว่าเขาจะออก ข้อ 1 – 8 เป็นหลักไง  แต่จริงๆแล้วผู้ออกสอบในประเด็นที่เป็นชื่อกฎหมายเห็นๆเหล่านั้นแค่เฉลี่ย 3 – 7 ข้อเท่านั้น แต่เขาไปเน้นออกในประเด็นสุดท้าย คือ ข้อ 9 ครอบจักรวาล เช่น งานวิจัยทางการศึกษา และอื่นๆนั่...
	ทีนี้เข้าใจหรือยังว่าทำไม คนจำนวนมากจึงบอกว่า ที่อ่านไม่ออก ออกที่ไม่อ่าน
	จึงบอกว่าข้อสอบยาก ทำไมจึงท้อ อ่านมากมายไม่เจอข้อสอบ คงเห็นภาพบ้าง
	เพราะประเด็นที่ 9 ซึ่งคนไม่เตรียมตัวมีข้อสอบกว่า 50 – 70 % ของทั้งหมด
	มาดูกรณีจริงที่เกิดขึ้นในการสอบของท้องถิ่นที่เขาเปิดสอบเอง ในตำแหน่งของ
	พนักงานราชการช่วงปลายปี 2559 ถึงต้นปี 2560 ที่มีคนไปสอบมาบ้างแล้ว
	หลังจากที่ผู้เขียนเห็นประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว ณ วันที่ประกาศสอบก็รู้สึกว่าปีนี้
	คงมีอะไรแปลกๆอีก เพราะได้กำหนดให้เฉพาะสายการศึกษาเท่านั้นสอบ ซึ่งแน่นอนว่าต้องมี
	การประท้วงหรือข้อสงสัยมากมายกับกรรมการจัดสอบว่าเหตุใดจึงเป็นลักษณะเช่นนั้นไม่ให้
	คนจบสายอื่นๆเข้าสอบตำแหน่งนี้ได้ ทั้งที่มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งได้ระบุว่ามีสิทธิเป็น
	และทำในตำแหน่งนี้ ซึ่งสภาการศึกษาและอื่นๆก็ให้สอบได้เช่นกัน
	เมื่อมีข้อท้วงติงและสงสัยต่างๆมากขึ้น ยิ่งใกล้วันสอบเท่าไร ยิ่งมีคำถามยิงไปยังทีม
	จัดสอบมากขึ้นๆๆๆๆ เพื่อเรียกร้องให้มีสิทธิสอบได้ (ที่ไม่ได้จบสายงานด้านการศึกษา) จน
	ในที่สุดวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ก็ได้มีการประชุมด่วนเกี่ยวกับเรื่องนี้และในวันที่ 9 สิงหาคม
	ก่อนการรับสมัครสอบหนึ่งวัน ก็ได้มีคำสั่งหรือหนังสือทางการแจ้งกฏเกณฑ์ เปลี่ยนเกณฑ์
	ออกมาให้กลายเป็นว่าใครที่ไม่จบสายการศึกษา สามารถสอบได้ตามเงื่อนไขปี 2557
	เสริมวินัย
	1. กระแสพระราชดำรัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
	“ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู” “ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจต่อเพื่อนไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง
	ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่า ช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า”
	“ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทำร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี”

	แนวทางการทำงาน 3 ลักษณะ   ได้แก่
	- Hit the Point กล่าวคือ งานทุกงานต้องฉีกปัญหาให้ขาด ตีโจทย์ให้แตก ตลอดจนหากิจเฉพาะและกิจแฝงให้เจอ เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
	- Dynamic หมายถึงการขับเคลื่อนงานตลอดเวลา หยุดไม่ได้
	หมายเหตุ   พลเอกดาว์พงษ์   รัตนสุวรรณ ได้รับตำแหน่งองคมนตรีในรัชกาลที่ 10
	ทำให้ท่านต้องลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
	เพราะข้อกำหนดของการเป็นองคมนตรีคือต้องไม่ยุ่งเกี่ยวทางการเมือง
	ทำอย่างไรให้เรียนสนุก นักเรียนกระตือรือร้น รู้สึกชอบและอยากไปโรงเรียน
	เรื่องราวงานที่เกิดในยุคของนายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ เช่น
	โรงเรียนไอซียู  แนวทางของ PLC เป็นต้น
	การแก้ไขปัญหาเด็กประถม อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
	- ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช่น การสอนแบบแจกลูกสะกดคำโดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการสมอง (BBL)
	- กำหนดเป้าหมายให้นักเรียนชั้น ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.2 ขึ้นไปต้องอ่านคล่องเขียนคล่อง เป็นต้น (ตัวชี้วัด KPI การอ่านตามนโยบายใหม่จะใช้ทดสอบ ชั้น ป.4)
	การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
	- การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูสอนไม่ครบชั้นเรียน - ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLIT) อย่างจริงจังเต็มรูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนไกลกังวลให้เป็นโรงเรียนต้นทางที่มีคุณภาพ
	การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
	- ใช้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล DLTV และผ่าน ICT ด้วย DLIT
	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
	การสอบ NT (NationalTest) คือ การทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ จัดสอบโดย สพฐ. ส่วน O-NET จัดสอบโดย สทศ. หรือสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
	ประเทศไทยจะได้อะไร จากการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (smart city)
	2. การสัญจรอัจฉริยะ (smart mobility)
	3. ชุมชนอัจฉริยะ (smart community)
	4. สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (smart environment)
	5. เศรษฐกิจอัจฉริยะ (smart economy)
	6. อาคารอัจฉริยะ (smart building)
	7. การบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ (smart governance)
	โครงการโรงเรียนประชารัฐ  เป็นหนึ่งในโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “สานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ”ร่วมกับภาคประชาสังคมและ...
	ข้อสอบจริงเคยออกถามว่า  MoU  หมายถึงอะไร
	ก.  ข้อกำหนดการทำงาน  ข.  ข้อตกลงความร่วมมือ
	ข.  แนวทางกำหนดภาษี  ง.  สนธิสัญญาทางการค้า
	ข้อมูลข้างต้นอ้างอิงจากข่าวรัฐบาลไทยเว็บไซต์  Www.THAIGOV.GO.TH


	พลังหรืออำนาจแฝงของ ม.44 นี้ ทีเด็ดมากกว่าที่คิดนะ ไม่ใช่แค่



	หนังสือครูผู้ช่วย
	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
	เพื่อประโยชนในการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา ใหบุคคลไดรับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยางทั่วถึงและมีคุณภาพตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ  โดยใหบุคคลซึ่งไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปแลวหรือไมก็ตามมีสิทธิไดรับการศึกษาในรูปแบบการศึกษาน...
	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. ข      7. ก      8. ก      9. ข     10.  ก
	1. กระแสพระราชดำรัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
	“ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู” “ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจต่อเพื่อนไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง
	ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่า ช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า”
	“ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทำร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี”

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

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


	พลังหรืออำนาจแฝงของ ม.44 นี้ ทีเด็ดมากกว่าที่คิดนะ ไม่ใช่แค่
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	14.  การกระทำใดของครูที่สังคมไม่ชอบมากที่สุด

	สำหรับติวฟรีนะ
	เตรียมสอบครูผู้ช่วย ข้อมูลดี ความรู้ดี เพื่อทุกท่าน
	ขอสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน นี่เป็นเนื้อหาเริ่มต้นพื้นฐานของการเตรียมตัวสอบข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยสถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทยได้ทำงานด้านการเตรียมสอบข้าราชการมานานหลายปี ตั้งแต่ยุคก่อนการสอบครูผู้ช่วยครั้งแรก ต่อเนื่องเรื่อยมาและวิจัยพัฒ...
	สถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทยได้จดทะเบียนพาณิชย์อย่างถูกต้อง
	ในชื่อ “ส่งเสริมธุรกิจการศึกษา” เป็นหน่วยงานที่พัฒนาผลงานธุรกิจการศึกษา
	พัฒนาความรู้ จำหน่ายสื่อการสอนต่างๆ จัดอบรม และจำหน่ายหนังสือ ตำรา
	สถาบันของเราก่อตั้งมาในรูปแบบทะเบียนพาณิชย์เชิงธุรกิจการศึกษา ไม่ใช่มูลนิธิการกุศล
	บางกลุ่มงานที่สามารถเผยแพร่ให้ได้แบบฟรีๆอย่างเช่นที่คุณอาจได้เห็นคลิปติวฟรี ไฟล์ฟรี
	หรือของสำคัญบางส่วน ฟรีๆ จากเราที่พอจะจับต้องดาวน์โหลดกันได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย
	นั่นก็มีส่วนหนึ่งและทางเราก็หวังว่าส่วนของฟรีนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์กับผู้อ่านได้บ้าง
	ตามสมควรต่อไปเชิงวิชาการความรู้หรือการเตรียมตัวสอบ ไฟล์ที่อ่านอยู่นี้ก็แจกให้ ฟรีๆ
	“ผลงานของเราเป็นผลงานดีเด่นระดับชาติ” ในแวดวงการนี้ ของจริง
	และผลงานเราเป็นงานที่ถูกคัดลอกโดยสำนักติวหรือค่ายติวสอบอื่นๆนำไปใช้อ้างอิง
	นำไปใช้ในการทำธุรกิจมากมาย หรือคัดลอกไปทำหนังสือขาย โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่
	ไม่รู้ว่าผลงานดีๆ หรือชุดข้อสอบดีๆเหล่านั้น ที่เห็น แชร์ๆกัน เราเป็นผู้สร้างสรรค์
	ผู้อ่านคงไม่รู้ว่าครูบางคนใช้หนังสือของเราเป็นงานต้นแบบทำหนังสือของเขามาขาย
	จนมีชื่อเสียงโด่งดังเพราะหนังสือฐานงานเรามีข้อสอบตรงและเนื้อหาประเด็นเยี่ยม
	หนังสือของเรานี่เอง ที่ถูกคัดลอก ก๊อบปี้เนื้อหาไปใช้มากที่สุด
	โดยเฉพาะกลุ่มครูพยายามเปิดติว เพิ่งสอบครูได้แล้วทำเพจติว
	เพราะเป็นหนังสือขายดีที่สุดในประเทศไทยและยังเป็นหนังสือ
	ข้อมูลตรงจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ระดับปริญญาเอกทางด้านนี้เลย
	ชุดข้อสอบกับชุดเนื้อหาต่างๆของเราจึงถูกคัดลอกไปต่างๆนาๆ
	ผู้อ่านอาจไม่รู้ หรือเคยเจอเพจติวใดๆอื่นก่อนมาเจอเพจนี้ บางทีหลงชื่นชมเพจใดๆ ที่เห็นการตอบรับว่า “หนังสือดีจัง” “ข้อสอบตรงมากๆ” “สรุปดี” “เนื้อหาชื่นชอบ” อะไรทำนองนี้บ้าง
	บางทีคุณอาจแทบไม่อยากเชื่อว่านั่นคือผลงานที่พวกเขาได้ก๊อบปี้ของเราไปใช้นั่นเอง ลองคิดๆ
	ดูเล่นๆ แล้วเทียบดูเนื้อหาหรือแนวหนังสือ ดูผลงาน เพียงแต่คุณรู้จักพวกเขาก่อนที่มาจะอ่านหรือได้มารู้จักเรานั่นเอง เพราะเราไม่เน้นการตลาดแค่ค่อยๆแนะนำคนต่างๆให้รู้จักผลงานกัน
	นี่คือตัวอย่างผลงานของเราที่ทำมา ค่ายติวอื่นๆ เรียกว่า พากันเซฟผลงานเก็บไว้เป็นของตน
	ถึงเวลาก็นำออกมาแชร์ งานดีๆ เรียกแขกเข้าเพจตัวเองมากมาย ผู้คนชื่นชม ขอบคุณจังเลย
	โดยที่ไม่รู้ว่าทีมวิชาการซึ่งทำงานนี้จริงๆคือทีมของเรา  ก็ได้แต่แอบขำๆว่า ที่ขอบคุณกันนั้น
	ขอบคุณใคร ขอบคุณคนที่ก๊อบปี้ไปแชร์สร้างภาพตัวเอง หรือขอบคุณคนทำกันแน่เนอะ ^-^
	ในปี 2560 – 2561  เราจึงมีนโยบายให้ทีมงานไปสะกิดบอก แนะนำ หลายคนที่จะเตรียมสอบ
	ให้มาพบกับผลงานของเรา (ของจริง) ให้มาติวด้วยกันในกลุ่ม รับรู้ข้อมูลเชิงลึกแบบดีๆ ข้อมูลดี
	โดยหวังว่าผลงานที่ทำมาจะช่วยอำนวยประโยชน์ให้กับผู้เตรียมสอบทุกท่านได้ตามสมควรต่อไป
	คำแนะนำและทักทายกันโดยผู้บริหารสถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทย
	ไฟล์แนวข้อสอบแจกฟรี ข้อสอบจริงที่เคยออกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
	อุ่นเครื่องกันสัก 15 ข้อก่อน
	ผู้เตรียมสอบข้าราชการพึงรู้ไว้เกี่ยวกับลักษณะข้อสอบข้าราชการ
	การสอบครูผู้ช่วย ถือเป็นการสอบข้าราชการ โดยแต่ละสังกัดก็จะมีการสอบเพื่อคัดคนไปเป็นครูสอนในโรงเรียน เช่น สังกัด สพฐ  สังกัด กทม  หรือ สังกัด อปท (ท้องถิ่นต่างๆ) โรงเรียน
	เทศบาลและสิ่งที่ผู้อ่านต้องรู้คือคลังข้อสอบที่นำมาใช้สอบนั้น จริงๆแล้ว เป็นคลังเก่าที่หมุนเวียน
	นำมาออกสอบ เช่น ในส่วนวิชาชีพ วิชาการศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มวินัยข้าราชการครู หรือเนื้อหา
	กลุ่มเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ ข้อสอบแก่นหลักเหล่านั้นมีการเฉลยแล้ว โดยกรรมการที่ออกสอบ
	ชี้แจงให้เข้าใจกระบวนการจัดทำข้อสอบหรือการสอบครูไล่ลำดับมาดังต่อไปนี้
	ก่อนปี 2546  การสอบข้าราชการครูจะไม่ชัดเจน เพราะตอนนั้นยังไม่มีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  โดยในช่วงราวปี 2540 กว่าๆเป็น
	ยุคที่ในวงการเรียกกันว่า 16 องค์ชาย คือ มีส่วนราชการระดับกรม ถึง 16 ส่วน  กรมนั่น กรมนี่
	สำนักงานโน่น นี่ นั่น เยอะมาก บริหารงานซ้ำซ้อน ก็มี อะไรก็มี เขาจึงพยายามปรับแก้ทางใหม่
	ปี 2545 เป็นช่วงที่ผู้เขียนได้ร่วมทำงานวิจัยกับเป็นผู้ช่วยงานวิจัยของอาจารย์คุรุศาสตร์
	ในปี 2546  มีการตรากฎหมายใหม่ เป็นพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 นี่แหล่ะ ที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ยุบ 16 องค์ชายดังกล่าวนั้นเหลือ 5 ส่วนบริหาร
	แล้วเปลี่ยนแปลงใหม่ ก.ค. เป็น  ก.ค.ศ.  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพิ่มคำว่า “ศ. คือและบุคลากรทางการศึกษา” เข้ามาด้วยจากที่เป็น ก.ค.  (ค. คือ ข้าราชการครู)
	โดยปี 2546 นี่ก็มีการตราพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
	มาด้วย ซึ่งก็เป็นตัวจักรสำคัญที่มีผลต่อเนื้อหาในข้อสอบเช่นกัน กลุ่มนี้ ก็คือ กลุ่มคุรุสภานั่นเอง
	โดยช่วงปี 2545 – 2547 ช่วงนั้น ก็มีการสอบครูบ้าง แต่ว่า ยังไม่เรียกว่า “ครูผู้ช่วย”
	เพราะคำว่าครูผู้ช่วย มาปรากฏในสารบบของการศึกษาไทยช่วงเดือนธันวาคม 2547
	เนื่องจากธันวาคม 2547 มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
	ศึกษา พ.ศ. 2547 ขึ้น และกฎหมายตัวนี้แหล่ะ ที่เป็นจุดกำเนิดของคำว่า “ครูผู้ช่วย” ครั้งแรก
	เพราะก่อนหน้านี้ เขาเรียกครูบรรจุใหม่ (คนที่สอบได้ใหม่) ว่าอาจารย์ 1 ระดับ 3 ไม่มีครูผู้ช่วย
	- การสอบเดือนพฤษภาคม 2547  สอบเพื่อคัดเอาคนไปเป็น อาจารย์ 1 ระดับ 3
	- ปลายปี คือธันวาคม 2547 ตราพระราชบัญญัติฯ ขึ้นมา ปรากฏคำว่า ครูผู้ช่วย
	- ดังนั้น การสอบเดือนพฤษภาคม 2548 จึงนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ
	วงการศึกษาไทยที่สอบคนเพื่อคัดไปเป็น “ครูผู้ช่วย” นั่นเองและมีการสอบมาอีก
	เรื่อยๆ ต่อเนื่องมาในทุกๆปี  จวบจนที่เราเตรียมสอบกันในยุคปัจจุบันนี้นั่นเอง
	การสอบในช่วงก่อนปี 2550  ยุคนั้น อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา จะจัดสอบกันเอง
	หรือจัดทำข้อสอบเอง กล่าวคือ อยู่ในการจัดการของเขตฯ นั้นๆ จะเอากี่ตำแหน่ง อะไร ยังไงนะ
	ขาดครูวิชาอะไร ตำแหน่งไหน โรงเรียนใด เขตแต่ละเขต ก็จะจัดการกันเอง เปิดสอบกัน ก็ว่าไป
	อาจารย์ของผู้เขียน เป็นผู้ทำข้อสอบให้กับหลายๆ อ.ก.ค.ศ. ในตอนนั้นและผู้เขียนเป็นผู้พิมพ์ให้
	โดยคลังชุดข้อสอบจะเป็นเหมือนเดิมๆ เปลี่ยนแปลงนิดหน่อย พร้อมเฉลยเสร็จสรรพว่า ทำไมจึง
	ตอบข้อนั้น ข้อนี้ ตามระเบียบต่างๆ ซึ่งกรรมการหรือคนที่ได้ออกข้อสอบเขาก็จะขอข้อสอบของ
	แต่ละแห่งไปแบ่งๆกัน จัดสอบ ส่งจากเขตนั้นไปให้เขตนี้ ส่งงานต่อๆกันไป กับชุดคลังข้อสอบที่มี
	ในปี 2553 – 54 ช่วงนี้ มีการเริ่มขายหนังสือสอบและคลังข้อสอบเริ่มปรากฏในหนังสืออ่านสอบ
	บนห้างสรรพสินค้า ข้อสอบเมื่อก่อน ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมาก อย่างไหนก็อย่างนั้น ดัดนิดหน่อย
	ซึ่งข้อสอบในยุคนั้นมีการเฉลยอย่างดีอธิบายแนวทางการเฉลยคำตอบด้วย
	ฐานข้อสอบพวกวินัยข้าราชการ  พวกจรรยาบรรณ  วิชาทฤษฏีการศึกษา
	หรือกลุ่มกฎหมายทางการศึกษา ที่ถูกนำมาออกเป็นประจำ มีการเฉลยไว้
	ต่อมาราวๆช่วงนั้นแหล่ะ ก่อนปี 56 เขาก็เริ่มมีแนวคิดว่า อยากให้ข้อสอบมีมาตรฐาน
	เหมือนกันทั่วประเทศ คล้ายๆ ก.พ. น่าจะดีนะ จึงมีแนวทางว่า จ้างมหาวิทยาลัยออกข้อสอบ
	ดีกว่า ให้เหมือนๆกันหมด ผู้ที่ได้รับการว่าจ้างก็เช่น จุฬาฯ   มศว  ม.ราชภัฏสวนดุสิต เป็นต้น
	ข้อสอบช่วงที่จุฬาฯออกก็ถูกตำหนิพอสมควร ในลักษณะที่ว่ายากเกินและออกไม่ตรงหลักสูตร
	ต่อมา มศว ก็ถูกตำหนิเช่นกัน เรื่องเฉลยผิด พักหลังมาจึงมักใช้บริการของ ม.ราชภัฏสวนดุสิต
	ช่วงปี 2559 – 2560  ก็มีการเปลี่ยนผ่านเป็นระบบ กศจ แทนที่รูปแบบของ อ.ก.ค.ศ.
	การออกข้อสอบเลยให้เป็นสิทธิของ กศจ ต่างๆว่าจะจ้างมหาวิทยาลัยออกหรือออกสอบเองได้
	แล้วแต่ที่เห็นว่าเหมาะสม อย่างปี 2559  ก็มี กศจ ออกเอง 5 แห่ง แต่ข้อสอบก็ยังใช้รูปแบบที่
	ใช้ต่อเนื่องกันมา (ซึ่งมีการเฉลยแล้วในยุคหลายปีก่อน)  สลับกับข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน
	อย่างไรก็ตามคลังข้อสอบหลักและวิธีการเฉลยก็ยังเป็นชุดเดิมๆลักษณะนั้น
	เช่น ถามเรื่องเกี่ยวกับวินัย การประพฤติชั่วต่างๆ หรือถามเรื่องเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
	หรือเรื่องกฎหมายการศึกษา กฎหมายตัวใดๆ ก็เป็นข้อสอบชุดเดิม เพิ่มเติมนิดหน่อย
	ปี 58 ดร.กมล  รอดคล้าย  (ซึ่งเป็นเลขาธิการ กพฐ)  ในตอนนั้น มีแนวคิดว่าควรจะ
	ให้มีการเฉลยข้อสอบด้วย ให้คนสอบได้หายสงสัย  แต่ปรากฏว่า “เกิดงานเข้าเต็มๆ” เพราะ
	เมื่อมีการเฉลยออกมาแล้ว คนหลายภาคส่วน คิดว่าเฉลยผิด มีการด่า มีการประท้วงวุ่นวาย
	เพราะหลายคนตีความเอง คิดเอง แล้วไปหาว่าเขาเฉลยผิด ยิ่งเริ่มมีเพจต่างๆมา ยิ่งแย่เลยสิ
	วุ่นวาย จะฟ้องศาลปกครองเอย ฟ้องอะไรเอยว่าเฉลยผิดยี่สิบกว่าข้อ (ปรักปรำเขา)  แต่พอ
	ตรวจสอบกันจริงๆ ฝ่ายออกสอบยอมรับว่าเฉลยผิดแค่ 6 ข้อ (ยกคะแนนให้) ไม่ได้ผิดเยอะ
	อะไรขนาดนั้น เฉลยผิดตั้งยี่สิบกว่าข้อ ไม่ใช่เลย แต่เป็นเพราะคนที่เห็นข้อสอบคิดเอง เฉลย
	หรือตีความเอาเอง แล้วไปหาว่าเขาเฉลยผิด โดยที่ตัวเองก็ไม่ได้มีความรู้ลึกอะไรมากนักเลย
	นั่นแหล่ะ ปัญหามาก (แทนที่บอกเฉลยแล้วจะดี คนจะได้เห็น โปร่งใส คนสอบพอใจตามนี้)
	แต่กลับตรงข้าม พอเฉลย ปัญญาเยอะกว่าอีก  (ข้อเสียมากกว่าข้อดี)  เพราะบางคนหลับหู
	หลับตาด่าอย่างเดียว เห็นเฉลยแล้วด่าๆๆ โดยไม่ดูเนื้อหาหรือความถูกต้องทางวิชาการเลย
	ดังนั้น ยุคหลังมาจึงไม่ให้มีการเฉลยข้อสอบข้าราชการอีก เพื่อยับยั้งความวุ่นวายต่างๆ
	แต่แท้ที่จริงแล้ว คลังข้อสอบเก่าๆ และกลุ่มสำนักติวรุ่นแรกๆ มีฐานข้อมูลการเฉลยข้อสอบอยู่
	ตัวอย่างคลังข้อสอบข้าราชการที่เป็นข้อสอบเดิมๆ (เพิ่มเติมนิดๆหน่อยๆ)
	ซึ่งมีการเฉลยแล้ว และนำข้อสอบลักษณะนี้ มาออกสอบทุกปี เพราะได้ผล
	ในการหลอกผู้เข้าสอบ ให้ตกหลุมกับดักข้อสอบเกี่ยวกับวินัยข้าราชการครู
	ข้อใดต่อไปนี้เป็นการประพฤติชั่วของข้าราชการครู
	ก. บังคับข่มขืนกระทำชำเราศิษย์    ข.  ลักทรัพย์ในยามวิกาล
	ค.  คัดลอกผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง  ง.  เป็นการประพฤติชั่วทุกข้อ
	ข้อสอบตัวนี้ เป็นข้อสอบขาประจำทุกปี แต่อาจเปลี่ยนคำนิดๆหน่อยๆ แล้วแต่ปีนั้นๆ เช่น
	ข้าราชการครูคนใดต่อไปนี้มีพฤติการณ์ถือเป็นการประพฤติชั่ว
	ก. นายวีระทุจริตเงินโครงการโรงเรียน   ข.   นายดำเมาสุราครองสติไม่ได้
	ค.  นายพงษ์ธรเล่นหวยใต้ดิน    ง.    ประพฤติชั่วทุกข้อที่กล่าวมา
	สังเกตข้อสอบนี้  เป็นการจงใจถามความเข้าใจในมาตรา ของการประพฤติชั่วในราชการ
	ซึ่งราชการทุกสังกัดจะมีแนวทางเดียวกัน มาจาก ก.พ. ส่วนของครู ก็จะเป็น ก.ค.ศ. และ
	ของ กทม ก็จะเป็นทีม ก.ก. ที่ควบคุมวินัยหรือการดำเนินการทางวินัยสังกัดนั้นอยู่นั่นเอง
	วิธีวิเคราะห์ข้อสอบ  เขาจะเอา ง เป็นตัวล่อที่ทำให้คนไม่รู้กฎหมายข้อนี้ อยากเลือกตอบ ง
	แต่จริงๆแล้วให้มองว่าจะมีตัวเลือกอีก 3 ตัว  ซึ่งมีสองตัวเป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ส่วนอีกตัวหนึ่ง จะเป็น “การประพฤติชั่ว” ของข้าราชการครู ตามคำถามนั้น  (ตอบ ข้อ ข)
	ก. บังคับข่มขืนกระทำชำเราศิษย์    ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ข.  ลักทรัพย์ในยามวิกาล      ประพฤติชั่ว
	ค.  คัดลอกผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ก.  นายวีระทุจริตเงินโครงการโรงเรียน  ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ข.  นายดำเมาสุราครองสติไม่ได้       ประพฤติชั่ว
	ค.  นายพงษ์ธรเล่นหวยใต้ดิน   ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ฟรี แนวข้อสอบที่น่าสนใจ พร้อมเฉลย
	1.  ข้อใดเป็นการเรียนรู้
	ก.  ชักมือหนีจากวัตถุร้อนๆ  ข.  พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงจากการดื่มเหล้า
	ค.  ชนะวิ่งแข่งโดยใช้สารกระตุ้น ง.   เด็กอนุบาลอาบน้ำแปรงฟันได้เอง
	เฉลย  ง  เกิดการเรียนรู้จากการได้ฝึกทำมา หรือได้สังเกตจากพ่อแม่และก็ปฏิบัติได้
	2. ข้อใดหมายถึงการลงโทษทางบวก
	ก.  ไม่ให้ไปซื้อขนมในตอนพักเที่ยงเพราะช่วงเช้าที่เรียนคุยกัน ไม่ตั้งใจเรียน
	ข.  ดุด่าว่ากล่าวเมื่อนักเรียนทำผิด จนนักเรียนกลัวและไม่กล้าทำผิดแบบนั้นอีก
	ค.  ให้เพื่อนที่ชอบคุยมากๆย้ายโต๊ะไปนั่งอีกกลุ่มหนึ่งจะได้รู้สำนึก ไม่คุยกันอีกแล้ว
	ง.  ไม่มีข้อใดเป็นการลงโทษทางบวกเลย
	เฉลย  ข   การลงโทษทางบวก คือ การใส่ความไม่พึงพอใจให้ผู้เรียน เพื่อลดพฤติกรรม
	เพิ่มอะไรเข้าไปที่เขาไม่พอใจ  คือ การลงโทษทางบวก เช่น  ตี  ดุด่า  ตำหนิ
	(คือใส่สิ่งไม่พอใจให้เขาเข้าไป)  บวกโทษเข้าไปนั่นเอง เขาก็จะลดพฤติกรรม
	3. การสอนลักษณะใดที่มีโอกาสพัฒนาทักษะผู้เรียนได้มากที่สุด
	ก. ครูนำเสนอทฤษฏีเรื่องที่สอนจากอาจารย์ที่เก่งมากๆให้นักเรียนได้ฟัง ได้เห็น
	ข. ครูอธิบายได้ดีมาก มีทักษะการอธิบายเข้าใจง่าย นักเรียนเรียนรู้ได้สนุกสนาน
	ค. ครูให้นักเรียนทดลองทำแปลงดอกไม้แบบผสมผสานในสวนเล็กๆหลังโรงเรียน
	ง. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเยอะๆ แล้วสั่งการบ้านให้ทำทบทวนซ้ำๆหลายข้อ
	เฉลย  ค  การสอนในลักษณะของการลงมือปฏิบัติ เป็นประสบการณ์ตรงของผู้เรียน
	4.   ทักษะและความสามารถของนักเรียนจะเกิดขึ้นได้จากสิ่งใดเป็นสำคัญที่สุด
	ก.   ทฤษฎีที่ใช้สอนถูกต้องตามหลัก  ข.  การฝึกฝนและกระทำซ้ำๆ
	ค.   ครูที่สอนมีความรู้และถ่ายทอดดีมาก ง.  ความตั้งใจเรียนรู้ของนักเรียน
	เฉลย  ข   ตรงตามทฤษฎีกรวยประสบการณ์ของเอดการ์เดล และการสอบแบบ
	active learning  คือให้ผู้เรียนมีโอกาสลงมือปฏิบัติเอง
	5.  การสอนแบบประสบการณ์รอง (ประสบการณ์จำลอง) สอดคล้องกับข้อใด
	ก.  ให้นักเรียนลองเอามือไปแตะๆที่น้ำแข็งซึ่งมีอุณหภูมิเย็นจัดเพื่อเรียนรู้
	ข.  ให้นักเรียนทำโครงงานเพื่อทดลองเกี่ยวกับเรื่องของแรงดันน้ำตามระดับความลึก
	ค.  นำเสนอเรื่องราวของการติดยาเสพติดของบุคคลหนึ่งเพื่อสอนเรื่องโทษของยาเสพติด
	ง.   ให้นักเรียนลองสมมติประสบการณ์เดินทางไปต่างประเทศแล้วเล่าให้เพื่อนในห้องฟัง
	เฉลย ค.  ประสบการณ์ตรงคือการได้ทำเอง ได้เรียนรู้เองว่าเป็นอย่างไร มีประสบการณ์
	ประสบการณ์รองหรือประสบการจำลองคือไม่ได้เรียนรู้เองโดยตรงหรือว่าถ้า
	เรียนรู้เองอาจไม่ดีไม่ควรจึงใช้ประสบการณ์ของคนอื่นมาเป็นประสบการณ์เรา
	อ๋อ ถ้าทำแบบนี้แล้วจะเป็นแบบนี้นักเรียนจะเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ที่
	ติดยาเป็นอย่างไร มีโทษอย่างไร โดยไม่ต้องเอาตัวเองไปทำประสบการณ์ตรง
	6. ตามหลักจิตวิทยาการศึกษา จะศึกษาเรื่องใดเป็นสำคัญ
	ก.  วิธีคิดหรือความรู้สึกนึกคิดของนักเรียน ข.  พฤติกรรมของผู้เรียน
	ค.   จิตใจและอารมณ์ของนักเรียนและครู ง.   ศักยภาพสมองเกี่ยวกับการเรียนรู้
	7.  นักจิตวิทยาคนใดที่นำเสนอทฤษฏีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค
	ก.  อีวาน  พาล์ฟลอฟ    ข.  สกินเนอร์
	ค.   ซิกมัน  ฟรอยด์    ง.  เอ็ดการ์  เดล
	8.  วิธีสอนแบบใดที่ได้รับการยอมรับว่าได้พัฒนาทักษะครอบคลุมทุกด้านมากที่สุด
	ก.  การทดลอง    ข.   การให้ทำโครงงาน
	ค.   การให้แสดงนิทรรศการ   ง.   การให้นำเสนอผลงานหน้าชั้น
	9.  ผู้สอนควรคำนึงถึงสิ่งใดมากที่สุดในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน
	ก.  เพศของผู้เรียน    ข.   ความรู้พื้นฐานของนักเรียน
	ค.   ความแตกต่างระหว่างบุคคล  ง.   งบประมาณและเวลาในการสอน
	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
	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
	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    15.  ข      16.  ค     17.   ง     18.  ง      19.  ค     20.  ข
	เตรียมสอบครูผู้ช่วย ข้อมูลดี ความรู้ดี เพื่อทุกท่าน
	ขอสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน นี่เป็นเนื้อหาเริ่มต้นพื้นฐานของการเตรียมตัวสอบข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยสถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทยได้ทำงานด้านการเตรียมสอบข้าราชการมานานหลายปี ตั้งแต่ยุคก่อนการสอบครูผู้ช่วยครั้งแรก ต่อเนื่องเรื่อยมาและวิจัยพัฒ...
	สถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทยได้จดทะเบียนพาณิชย์อย่างถูกต้อง
	ในชื่อ “ส่งเสริมธุรกิจการศึกษา” เป็นหน่วยงานที่พัฒนาผลงานธุรกิจการศึกษา
	พัฒนาความรู้ จำหน่ายสื่อการสอนต่างๆ จัดอบรม และจำหน่ายหนังสือ ตำรา
	สถาบันของเราก่อตั้งมาในรูปแบบทะเบียนพาณิชย์เชิงธุรกิจการศึกษา ไม่ใช่มูลนิธิการกุศล
	บางกลุ่มงานที่สามารถเผยแพร่ให้ได้แบบฟรีๆอย่างเช่นที่คุณอาจได้เห็นคลิปติวฟรี ไฟล์ฟรี
	หรือของสำคัญบางส่วน ฟรีๆ จากเราที่พอจะจับต้องดาวน์โหลดกันได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย
	นั่นก็มีส่วนหนึ่งและทางเราก็หวังว่าส่วนของฟรีนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์กับผู้อ่านได้บ้าง
	ตามสมควรต่อไปเชิงวิชาการความรู้หรือการเตรียมตัวสอบ ไฟล์ที่อ่านอยู่นี้ก็แจกให้ ฟรีๆ
	ผลงานการวิจัยและพัฒนาด้านการสอบของเราเป็นที่ประจักษ์เด่นชัด
	ในแวดวงกลุ่มผู้เตรียมสอบจำนวนหนึ่ง ซึ่งเที่ยบแล้วยังไม่ใช่กลุ่มใหญ่
	หากเปรียบกับอัตราส่วนผู้สอบข้าราชการครูทั้งประเทศกล่าวคือผู้สอบ
	ปีละประมาณสองถึงสามแสนคนทั่วประเทศ จะมีคนรู้จักเราเพียงกลุ่ม
	จำนวนหนึ่ง ไม่ถึง 10 %  หรือหมื่นกว่าคน ในการเห็นเพจและข้อมูล
	หรือที่มีโอกาสรู้จักกับผลงานของทีมวิชาการเรานั่นเอง ด้วยเหตุผลคือ
	ข้อหลัก  เราไม่เน้นการตลาด (หากเปรียบเทียบกับค่ายติวสอบข้าราชการทั่วไป ผู้อ่านจะสังเกตเห็นได้ว่าแฟนเพจหลายหมื่นหรือหลักแสนคน เพราะวิธีการที่สำนักติว ค่ายติวต่างๆ
	ทำกันคือการพยายามสร้างการตลาดหรือสร้างจุดดึงดูด เช่น ข้อสอบหรือไฟล์ต่างๆแล้วให้
	คนแชร์ๆกันเยอะๆๆๆ เพื่อเรียกแขกเข้ามาเพจตน ทำให้เกิดกระแสกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นตามควร
	ในขณะที่ทีมวิชาการของเรา ไม่เน้นวิธีการลักษณะนั้น คนที่รู้จักเราจึงมักมาจากการค่อยๆ
	บอกต่อกันเช่น เพจนี้สิดี หนังสือดี ติวดี จะบอกต่อกันไปเรื่อยๆ ไม่เกิดจากกระแสโปรโมท
	คุณรู้หรือไม่ว่า เพจต่างๆที่มีคนเข้าชมหรือติดตามกันเยอะๆเป็นแสนหรือหลายหมื่นคน
	จะมีการใช้เงินในการจ่ายสำหรับเฟสบุ๊คเพื่อให้ช่วยโปรโมทเพจ จึงทำให้คนมากมายมาเห็นเพจ
	และเพิ่มยอดการติดตามเพจหรือเข้ากลุ่มมากมายอย่างรวดเร็ว ขยายตัวแฟนเพจหลายหมื่นคน
	เหมือนมีกิจกรรมของเพจตลอด บ้างก็อาศัยการไลฟ์สด การแชร์ต่างๆ บอกแชร์ๆๆให้มากที่สุด แต่ของเราทำแตกต่าง คือ ไม่ได้ต้องการคนมาติดตามมากมาย แต่อยากให้มีคนดีๆที่ตั้งใจจริงๆ
	มาพบเจอ มารู้จัก และติดตาม ซื้อผลงาน หรือติวกัน หรือรับไฟล์ฟรีๆกันไปตามสมควรเท่านั้น
	และนั่นเป็นเหตุผลชี้แจงถึงประเด็นแรก กรณีทำไมของดีมากขนาดนี้
	จนได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดในประเทศไทย (ของจริง) ถึงมีแฟนเพจ
	ติดตามกันไม่มากมาย หากเปรียบเทียบกับเพจอื่นๆในตลาดเดียวกัน
	ผู้ที่มีโอกาสเข้ามาอ่านไฟล์นี้ได้ หรือเข้ามาเห็นผลงานของเราได้ น่าจะเป็นคนต่อไปนี้ คือ
	หนึ่ง มาจากการบอกต่อ แนะนำ (อันนี้หลักเลย สิ่งดีมักถูกสะกิดบอกต่อเพื่อน ญาติมิตร)
	สอง มาจากเจ้าหน้าที่ของเราไปสะกิดบอกแนะนำให้มารู้จักกับเพจหรือกลุ่มนี้ว่ามีสิ่งดีให้
	สาม จับพลัดจับผลู มาเจอเองโดยบังเอิญ แล้วก็มาส่อง มาดู จึงเห็นข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้
	เมื่อพบกันแล้ว คงถือว่าโชคดี เพราะเดี๋ยวอ่านไปติดตามไปเรื่อยๆจะรู้เลยว่า
	ทำไม ฉันโชคดีแบบนี้ มีคนอีกเป็นแสนๆ ที่เตรียมสอบแต่ไม่มีโอกาสรู้จักกลุ่มนี้สิ
	มีแต่ฉันกับเพื่อนอีกแค่ราวๆไม่กี่พันคนเท่านั้น โชคดีจังเลย ลองติดตามดูๆไปจะรู้
	อ่านเพียงไฟล์เบื้องต้นนี้ก็คงสัมผัสถึงความรู้สึกโชคดีบ้างแล้ว จึงแนะนำคร่าวๆว่า
	“ผลงานของเราเป็นผลงานดีเด่นระดับชาติ” ในแวดวงการนี้ ของจริง แต่ไม่เน้น
	เชิงการตลาด และผลงานเราเป็นสิ่งที่ถูกคัดลอกโดยสำนักติวหรือค่ายติวสอบอื่นๆ
	นำไปใช้อ้างอิง นำไปใช้ในการทำธุรกิจของพวกเขามากมาย โดยที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่
	ไม่รู้ว่าผลงานดีๆ หรือชุดข้อสอบดีๆเหล่านั้น ที่เห็น แชร์ๆกัน เราเป็นผู้สร้างสรรค์
	โดยมีค่ายติวหรือสำนักติวหลายแห่งใช้วิธีการคัดลอกไป ก๊อบปี้ไปเป็นส่วนงานตน
	ผู้อ่านไม่รู้หรอกว่าครูบางคนใช้หนังสือของเราเป็นงานต้นแบบทำหนังสือของเขาขาย
	จนมีชื่อเสียงโด่งดังเพราะหนังสือฐานงานเรามีข้อสอบตรงและเนื้อหาประเด็นเยี่ยม
	ผู้อ่านอาจไม่รู้ หรือเคยเจอเพจติวใดๆอื่นก่อนมาเจอเพจนี้ บางทีหลงชื่นชมเพจใดๆ ที่เห็นการตอบรับว่า “หนังสือดีจัง” “ข้อสอบตรงมากๆ” “สรุปดี” “เนื้อหาชื่นชอบ” อะไรทำนองนี้บ้าง
	บางทีคุณอาจแทบไม่อยากเชื่อว่านั่นคือผลงานที่พวกเขาได้ก๊อบปี้ของเราไปใช้นั่นเอง ลองคิดๆ
	ดูเล่นๆ แล้วเทียบดูเนื้อหาหรือแนวหนังสือ ดูผลงาน เพียงแต่คุณรู้จักพวกเขาก่อนที่มาจะอ่านหรือได้มารู้จักเรานั่นเอง เพราะเราไม่เน้นการตลาดแค่ค่อยๆแนะนำคนต่างๆให้รู้จักผลงานกัน
	และนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไม ผู้คนจำนวนหนึ่งที่มีโอกาสอ่านผลงานของเรา
	หรือมีโอกาสติวมาแล้วหลายค่าย อ่านหนังสือมาก็มากมาย เมื่อมาพบกับ
	งานของเรา ทำไมพวกเขาเหล่านั้น จึงกล่าวกันในเชิงที่ว่า “ดีที่สุด”อยู่ที่นี่
	อย่างไรก็ดี เมื่อคุณมีโอกาสมารู้จักเราแล้ว เหมือนหลายๆท่านที่เคยแวะเวียนมารู้จักกันและได้ใช้งานของเรา ได้ติวกับเรา ได้ซื้อตำราต่างๆเราไปจนประสบความสำเร็จมากมาย
	หลายคนต่อเนื่องปีต่อปี  คุณคงจะเป็นหนึ่งในนั้นที่ได้แวะเวียนมาพบปะ ขอเชิญทุกท่าน
	มาพัฒนาความรู้ และเตรียมตัวสอบกันอย่างดี (แบบของจริง) กันเลยได้ที่กลุ่มนี้นะครับ
	คำแนะนำและทักทายกันโดยผู้บริหารสถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทย
	ไฟล์แนวข้อสอบแจกฟรี ข้อสอบจริงที่เคยออกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
	อุ่นเครื่องกันสัก 15 ข้อก่อน
	ผู้เตรียมสอบข้าราชการพึงรู้ไว้เกี่ยวกับลักษณะข้อสอบข้าราชการ
	การสอบครูผู้ช่วย ถือเป็นการสอบข้าราชการ โดยแต่ละสังกัดก็จะมีการสอบเพื่อคัดคนไปเป็นครูสอนในโรงเรียน เช่น สังกัด สพฐ  สังกัด กทม  หรือ สังกัด อปท (ท้องถิ่นต่างๆ) โรงเรียน
	เทศบาลและสิ่งที่ผู้อ่านต้องรู้คือคลังข้อสอบที่นำมาใช้สอบนั้น จริงๆแล้ว เป็นคลังเก่าที่หมุนเวียน
	นำมาออกสอบ เช่น ในส่วนวิชาชีพ วิชาการศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มวินัยข้าราชการครู หรือเนื้อหา
	กลุ่มเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ ข้อสอบแก่นหลักเหล่านั้นมีการเฉลยแล้ว โดยกรรมการที่ออกสอบ
	ชี้แจงให้เข้าใจกระบวนการจัดทำข้อสอบหรือการสอบครูไล่ลำดับมาดังต่อไปนี้
	ก่อนปี 2546  การสอบข้าราชการครูจะไม่ชัดเจน เพราะตอนนั้นยังไม่มีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  โดยในช่วงราวปี 2540 กว่าๆเป็น
	ยุคที่ในวงการเรียกกันว่า 16 องค์ชาย คือ มีส่วนราชการระดับกรม ถึง 16 ส่วน  กรมนั่น กรมนี่
	สำนักงานโน่น นี่ นั่น เยอะมาก บริหารงานซ้ำซ้อน ก็มี อะไรก็มี เขาจึงพยายามปรับแก้ทางใหม่
	ปี 2545 เป็นช่วงที่ผู้เขียนได้ร่วมทำงานวิจัยกับเป็นผู้ช่วยงานวิจัยของอาจารย์คุรุศาสตร์
	ในปี 2546  มีการตรากฎหมายใหม่ เป็นพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 นี่แหล่ะ ที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ยุบ 16 องค์ชายดังกล่าวนั้นเหลือ 5 ส่วนบริหาร
	แล้วเปลี่ยนแปลงใหม่ ก.ค. เป็น  ก.ค.ศ.  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพิ่มคำว่า “ศ. คือและบุคลากรทางการศึกษา” เข้ามาด้วยจากที่เป็น ก.ค.  (ค. คือ ข้าราชการครู)
	โดยปี 2546 นี่ก็มีการตราพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
	มาด้วย ซึ่งก็เป็นตัวจักรสำคัญที่มีผลต่อเนื้อหาในข้อสอบเช่นกัน กลุ่มนี้ ก็คือ กลุ่มคุรุสภานั่นเอง
	โดยช่วงปี 2545 – 2547 ช่วงนั้น ก็มีการสอบครูบ้าง แต่ว่า ยังไม่เรียกว่า “ครูผู้ช่วย”
	เพราะคำว่าครูผู้ช่วย มาปรากฏในสารบบของการศึกษาไทยช่วงเดือนธันวาคม 2547
	เนื่องจากธันวาคม 2547 มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
	ศึกษา พ.ศ. 2547 ขึ้น และกฎหมายตัวนี้แหล่ะ ที่เป็นจุดกำเนิดของคำว่า “ครูผู้ช่วย” ครั้งแรก
	เพราะก่อนหน้านี้ เขาเรียกครูบรรจุใหม่ (คนที่สอบได้ใหม่) ว่าอาจารย์ 1 ระดับ 3 ไม่มีครูผู้ช่วย
	- สอบเดือนพฤษภาคม 2547  สอบเพื่อคัดเอาคนไปเป็น อาจารย์ 1 ระดับ 3
	- ปลายปี คือธันวาคม 2547 ตราพระราชบัญญัติฯ ขึ้นมา ปรากฏคำว่า ครูผู้ช่วย
	- ดังนั้น การสอบเดือนพฤษภาคม 2548 จึงนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ
	วงการศึกษาไทยที่สอบคนเพื่อคัดไปเป็น “ครูผู้ช่วย” นั่นเองและมีการสอบมาอีก
	เรื่อยๆ ต่อเนื่องมาในทุกๆปี  จวบจนที่เราเตรียมสอบกันในยุคปัจจุบันนี้นั่นเอง
	การสอบในช่วงก่อนปี 2550  ยุคนั้น อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา จะจัดสอบกันเอง
	หรือจัดทำข้อสอบเอง กล่าวคือ อยู่ในการจัดการของเขตฯ นั้นๆ จะเอากี่ตำแหน่ง อะไร ยังไงนะ
	ขาดครูวิชาอะไร ตำแหน่งไหน โรงเรียนใด เขตแต่ละเขต ก็จะจัดการกันเอง เปิดสอบกัน ก็ว่าไป
	อาจารย์ของผู้เขียน เป็นผู้ทำข้อสอบให้กับหลายๆ อ.ก.ค.ศ. ในตอนนั้นและผู้เขียนเป็นผู้พิมพ์ให้
	โดยคลังชุดข้อสอบจะเป็นเหมือนเดิมๆ เปลี่ยนแปลงนิดหน่อย พร้อมเฉลยเรียบร้อยว่า ทำไมจึง
	ตอบข้อนั้น ข้อนี้ ตามระเบียบต่างๆ ซึ่งกรรมการหรือคนที่ได้ออกข้อสอบเขาก็จะขอข้อสอบของ
	แต่ละแห่งไปแบ่งๆกัน จัดสอบ ส่งจากเขตนั้นไปให้เขตนี้ ส่งงานต่อๆกันไป กับชุดคลังข้อสอบที่มี
	ในปี 2553 – 54 ช่วงนี้ มีการเริ่มขายหนังสือสอบและคลังข้อสอบเริ่มปรากฏในหนังสืออ่านสอบ
	บนห้างสรรพสินค้า ข้อสอบเมื่อก่อน ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมาก อย่างไหนก็อย่างนั้น ดัดนิดหน่อย
	ซึ่งข้อสอบในยุคนั้นมีการเฉลยอย่างดีอธิบายแนวทางการเฉลยคำตอบด้วย
	ฐานข้อสอบพวกวินัยข้าราชการ  พวกจรรยาบรรณ  วิชาทฤษฏีการศึกษา
	หรือกลุ่มกฎหมายทางการศึกษา ที่ถูกนำมาออกเป็นประจำ มีการเฉลยไว้
	ต่อมาราวๆช่วงนั้นแหล่ะ ก่อนปี 56 เขาก็เริ่มมีแนวคิดว่า อยากให้ข้อสอบมีมาตรฐาน
	เหมือนกันทั่วประเทศ คล้ายๆ ก.พ. น่าจะดีนะ จึงมีแนวทางว่า จ้างมหาวิทยาลัยออกข้อสอบ
	ดีกว่า ให้เหมือนๆกันหมด ผู้ที่ได้รับการว่าจ้างก็เช่น จุฬาฯ   มศว  ม.ราชภัฏสวนดุสิต เป็นต้น
	ข้อสอบช่วงที่จุฬาฯออกก็ถูกตำหนิพอสมควร ในลักษณะที่ว่ายากเกินและออกไม่ตรงหลักสูตร
	ต่อมา มศว ก็ถูกตำหนิเช่นกัน เรื่องเฉลยผิด พักหลังมาจึงมักใช้บริการของ ม.ราชภัฏสวนดุสิต
	ช่วงปี 2559 – 2560  ก็มีการเปลี่ยนผ่านเป็นระบบ กศจ แทนที่รูปแบบของ อ.ก.ค.ศ.
	การออกข้อสอบเลยให้เป็นสิทธิของ กศจ ต่างๆว่าจะจ้างมหาวิทยาลัยออกหรือออกสอบเองได้
	แล้วแต่ที่เห็นว่าเหมาะสม อย่างปี 2559  ก็มี กศจ ออกเอง 5 แห่ง แต่ข้อสอบก็ยังใช้รูปแบบที่
	ใช้ต่อเนื่องกันมา (ซึ่งมีการเฉลยแล้วในยุคหลายปีก่อน)  สลับกับข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน
	อย่างไรก็ตามคลังข้อสอบหลักและวิธีการเฉลยก็ยังเป็นชุดเดิมๆลักษณะนั้น
	เช่น ถามเรื่องเกี่ยวกับวินัย การประพฤติชั่วต่างๆ หรือถามเรื่องเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
	หรือเรื่องกฎหมายการศึกษา กฎหมายตัวใดๆ ก็เป็นข้อสอบเดิมๆ เพิ่มเติมนิดหน่อยที่
	ได้เฉลยแล้ว ผู้เขียนได้อยู่ในแวดวงการติวเตรียมสอบในยุคนั้นต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันจึง
	เห็นวิธีการเฉลยและกลไกของข้อสอบต่างๆมาและเห็นความผิดเพี้ยนเกิดขึ้นเป็นระยะ
	ปี 58 ดร.กมล  รอดคล้าย  (ซึ่งเป็นเลขาธิการ กพฐ)  ในตอนนั้น มีแนวคิดว่าควรจะ
	ให้มีการเฉลยข้อสอบด้วย ให้คนสอบได้หายสงสัย --- แต่ปรากฏว่า “งานเข้าเต็มๆ” เพราะ
	เมื่อมีการเฉลยออกมาแล้ว คนหลายภาคส่วน คิดว่าเฉลยผิด มีการด่า มีการประท้วงวุ่นวาย
	เพราะหลายคนตีความเอง คิดเอง แล้วไปหาว่าเขาเฉลยผิด ยิ่งเริ่มมีเพจต่างๆมา ยิ่งแย่เลยสิ
	วุ่นวาย จะฟ้องศาลปกครองเอย ฟ้องอะไรเอยว่าเฉลยผิดยี่สิบกว่าข้อ (ปรักปรำเขา)  แต่พอ
	ตรวจสอบกันจริงๆ ฝ่ายออกสอบยอมรับว่าเฉลยผิดแค่ 6 ข้อ (ยกคะแนนให้) ไม่ได้ผิดเยอะ
	อะไรขนาดนั้น เฉลยผิดตั้งยี่สิบกว่าข้อ ไม่ใช่เลย แต่เป็นเพราะคนที่เห็นข้อสอบคิดเอง เฉลย
	หรือตีความเอาเอง แล้วไปหาว่าเขาเฉลยผิด โดยที่ตัวเองก็ไม่ได้มีความรู้ลึกอะไรมากนักเลย
	นั่นแหล่ะ ปัญหามาก (แทนที่บอกเฉลยแล้วจะดี คนจะได้เห็น โปร่งใส คนสอบพอใจตามนี้)
	แต่กลับตรงข้าม พอเฉลย ปัญญาเยอะกว่าอีก (ข้อเสียมากกว่าข้อดี)  เพราะบางคนหลับหู
	หลับตาด่าอย่างเดียว เห็นเฉลยแล้วด่าๆๆ โดยไม่ดูเนื้อหาหรือความถูกต้องทางวิชาการเลย
	ดังนั้น ยุคหลังมาจึงไม่ให้มีการเฉลยข้อสอบข้าราชการอีก เพื่อยับยั้งความวุ่นวายต่างๆ
	แต่แท้ที่จริงแล้ว คลังข้อสอบเก่าๆ และกลุ่มสำนักติวรุ่นแรกๆ มีฐานข้อมูลการเฉลยข้อสอบอยู่
	จนมีกลุ่มติวเตอร์สมัครเล่นเกิดใหม่ในยุคช่วงปี 2555 – 2556  มากขึ้นๆทำกลุ่มเอง ทำเพจมา
	และมีการเฉลยผิด อธิบายผิดมากมาย ในหลายๆข้อแพร่กระจาย ลอกๆต่อกันไปแพร่สู่โชเชี่ยล
	โดยปกติแล้ว กลุ่มติวเตอร์สมัครเล่น จะอาศัยกลุ่มของจริง คือไปก๊อบข้อมูลหรือเอาไฟล์ข้อสอบ
	เอาอะไรมา และทำหนังสือตัวเอง หรือไปแชร์บนเพจตนเอง เรียกแขก เรียกกระแสเพจนั่นเอง
	หนังสือของเรานี่เอง ที่ถูกคัดลอก ก๊อบปี้เนื้อหาไปใช้มากที่สุด
	โดยเฉพาะกลุ่มครูพยายามเปิดติว เพิ่งสอบครูได้แล้วทำเพจติว
	เพราะเป็นหนังสือขายดีที่สุดในประเทศไทยและยังเป็นหนังสือ
	ข้อมูลตรงจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ระดับปริญญาเอกทางด้านนี้เลย
	ชุดข้อสอบกับชุดเนื้อหาต่างๆของเราจึงถูกคัดลอกไปต่างๆนาๆ
	ในปี 2560 – 2561  เราจึงมีนโยบายให้ทีมงานไปสะกิดบอก แนะนำ หลายคนที่จะเตรียมสอบ
	ให้มาพบกับผลงานของเรา (ของจริง) ให้มาติวด้วยกันในกลุ่ม รับรู้ข้อมูลเชิงลึกแบบดีๆ ข้อมูลดี
	ถูกต้องกับหลักวิชาการ ตรวจสอบการเฉลยและข้อมูลจากทีมวิชาการระดับองค์ความรู้ของจริง
	โดยหวังว่าผลงานที่ทำมาจะช่วยอำนวยประโยชน์ให้กับผู้เตรียมสอบทุกท่านได้ตามสมควรต่อไป
	ผู้เขียนอยากให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงข้อมูล และความรู้ที่ได้รับ เพื่อความถูกต้อง
	และประโยชน์ของผู้อ่านเอง --- เพราะผู้อ่านรู้หรือไม่ว่า โดยรวมแล้วในแวดวง
	ของการติวสอบยุคนี้ ต่างจากยุคก่อนมากๆ จึงแจ้งแนะนำอย่างจริงใจมาตามนี้
	ในยุคก่อน กลุ่มติวเตอร์จะเป็นอาจารย์ระดับด๊อกเตอร์ หรือผู้เชี่ยวชาญจริงๆ เปิดติวหรือทำหนังสือขาย เพราะคิดว่าเรื่องพวกนี้ ต้องใช้ความรู้ระดับสูง คนธรรมดาไม่กล้าทำเรื่องเหล่านี้
	และไม่รู้จะไปขายหนังสือได้อย่างไร – เพราะจะขายทีต้องนำขึ้นสำนักพิมพ์เท่านั้น ให้หนังสือนั้น
	สามารถตีพิมพ์ ส่งขายตามร้านหนังสือทั่วไป ต้องมีการตรวจสอบลิขสิทธิ์และข้อมูลความรู้จริงๆ
	แต่ในยุคนี้ ด้วยระบบไลน์ ระบบเฟสบุ๊ค ทำให้กลุ่มหลายคนไม่มีความรู้ลึก
	สามารถทำกลุ่ม (ระดับความรู้ไม่แน่นแบบของจริง)  แล้วโพสต์ขายหนังสือ
	โดยทำหนังสือใช้วิธีก๊อบจากตรงนั้น ตรงนี้มาขายกัน เราได้ฟ้องไปหลายคน
	หลายคนก็คือสารภาพมาตามตรงว่า ผมตกงาน ไม่มีงาน จบปริญญาตรีแล้ว
	ก็ใช้วิธีสร้างกลุ่มและทำหนังสือขาย (แต่จริงๆ ไม่ได้ทำหนังสือนะ ทำคล้ายๆ
	รายงานนะเอง ปริ้น เข้าเล่มแบบรายงานส่งอาจารย์)  พอเราเค้นเอาจริงๆก็
	ยอมรับว่าลอกงานเราไป เราทำท่าจะฟ้องเงินหลายล้านก็สารภาพยอมแล้ว
	จะเอาเงินที่เพิ่งขายได้หมื่นกว่าบาทนั้น (จากหนังสือก๊อบ) มายกให้เราหมด
	ยอมรับว่าไม่ได้รู้อะไร แค่ค่อยๆสร้างกลุ่มมา แต่คนในกลุ่มนั้น น้อยคนนักที่
	จะรู้ว่าเขาไม่ใช่คนมีความรู้เชิงลึก ของจริง ก็แค่หาทางสร้างเงินจากกระแส
	ที่พอจะทำได้ โดยวิธีหลักๆคือไปส่องเอาข้อมูล ข้อสอบจากเพจอาจารย์จริง
	ค่ายที่ติวจริง (แบบความรู้จริง) มาทำแชร์ มาทำงานของตน มีหลายกลุ่มนะ
	โดยปัญหาจริงๆ ไม่ได้มีอะไรหรอก เราไม่ได้หวงของขนาดนั้น หรือกลัวเสียผลประโยชน์ แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่า กลุ่มแบบนี้มีเยอะ แล้วบางคนไม่ได้รู้จริง แต่งข้อสอบพร้อมเฉลยแบบผิดๆมา
	เป็นเพียงครู ที่ยังไม่มีวิทยฐานะด้วยซ้ำ มาทำเพจ ลอกข้อสอบของค่ายดังๆ สร้างเพจน่าเชื่อถือได้
	แล้วเพจสมัครเล่นอื่นๆคิดว่าเขาเก่ง (ดูจากเพจ ดูจากการตอบรับ) และดันไปก๊อบข้อสอบหรือก๊อบ
	เอาข้อมูลผิดๆจากเขามา พร้อมเฉลยในบางข้อ มันจึงทำให้ข้อมูลที่ผิดนั้น เฉลยแพร่กระจายกันไป
	ตามกลุ่มต่างๆ โดยคิดว่าข้อนี้เฉลยถูก เพราะมีติวเตอร์หลายคนเฉลยเหมือนกัน แต่เอ๊ะ ทำไมเพจ
	บางเพจก็ไม่เฉลยตามนี้ ตกลงเฉลยอะไรกันแน่ ความจริงคือ สมัครเล่น ก๊อบสมัครเล่นแพร่ไป
	มันจึงเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “ความรู้ผิดๆ” กระจายอยู่ตามโลกโชเชียลหรือกลุ่มเพจติวต่างๆ เพราะว่ากลุ่มหลายๆกลุ่ม เขาก็ก๊อปปี้ ความรู้ผิดๆไป จากเพจนั้น เพจนี้ ผิดๆต่อๆกันไปต่างๆโดย
	คนก๊อบไปวาง ก็ไม่รู้ว่ามันผิด เห็นเขาเฉลยมาแบบนั้น คิดว่าถูก ก็ก๊อบไปใช้งานต่อๆกันไปตามนั้น
	แล้วกลายเป็นว่า ความรู้บางอย่างที่ผิด แพร่มากขึ้นในเพจใหญ่ กลายเป็นความรู้ที่ถูก ไปซะได้แต่
	การเฉลยหรือหลักวิชาการ เขาก็ยังอ้างอิงคำตอบตามหลักอยู่ดี ก็ไม่ได้เฉลยตามติวเตอร์สมัครเล่น
	เพราะคลังข้อสอบพวกนี้ มีอยู่แล้ว มีการอธิบาย และคำเฉลยอย่างถูกหลักการอยู่ในชุดสอบต่างๆ
	ผู้เขียนจะขอยกตัวอย่างให้ดูชัดๆหนึ่งข้อ (จริงๆมีหลายข้อเลย)
	แต่ยกให้ดูชัดเจนเลย ผู้อ่านจะได้เห็นภาพว่า อ๋อ อย่างนี้นี่เอง
	ข้อสอบถามว่า  จรรยาบรรณด้านใดสำคัญที่สุด
	ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง ข.  จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
	ค. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ง.  จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
	คือข้อสอบข้อนี้ ออกสอบมาตั้งแต่ปี 2549 เขาเฉลยแล้ว และในวงการของจริง
	อาจารย์ระดับสูง ในแวดวงคุรุสภา รู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองว่าตอบ ต่อผู้รับบริการ
	แต่มีติวเตอร์ระดับครูคนหนึ่ง มาเฉลยทึกทักเอาเองตอนปี 55 – 56 ราวๆนั้น
	ว่าตอบต่อตนเอง --- โดยให้เหตุผลว่าเริ่มที่ตัวเองก่อน (เฉลยแบบคิดเองมั่ว)
	จากนั้นคำตอบของเฉลยข้อนี้ ก็กระจายออกไปตามเพจต่างๆ  นึกภาพออกไหม
	กรณีที่เป็นกลุ่มติวเตอร์ระดับสมัครเล่นด้วยกันที่สร้างกลุ่มเองสร้างเพจมา (ไม่ใช่ของจริง) เห็นเฉลยแบบนั้น คำตอบนั้นก็คิดว่าเฉลยถูก ก็แชร์กันไป แต่งข้อสอบไป ทำให้จำนวนหนังสือหรือจำนวนกลุ่มที่ตอบว่า ต่อตนเองมีมากขึ้นๆตามลำดับ (เพราะลอกแบบผิดต่อๆกันไป) ค...
	ต่อตนเองเป็นคำตอบที่ถูก ยิ่งคนที่บอกว่าต่อตนเองพากันตอบแบบนั้นมากขึ้น ยิ่งตอบย้ำว่าน่าจะ
	ตอบว่าต่อตนเอง (ซึ่งความจริงมันผิดอย่างชัดเจน)  ผู้อ่านเห็นภาพแล้วใช่ไหม เรื่องข้อมูลในยุคนี้
	กรณีที่เป็นติวเตอร์ของจริง เมื่อเห็นข้อมูลลักษณะนี้ ต้องบอกได้ว่า “ผิด” ไม่ใช่นะ ไม่ลอก
	ไปแชร์ หรือถ้าจะมีการลอกแชร์จริงๆ เรียกแขกเข้าเพจ ก็ต้องลอกแบบที่ถูกต้อง ลอกแบบข้อที่ถูก
	หรือพบข้อที่ผิดต้องเปลี่ยนเฉลย ไม่ใช่ยังเฉลยผิดตามต้นแบบที่ผิดมา ไม่งั้นมันก็แพร่ต่อๆกันไปอีก
	ดูกรณีจริง ในปี 2560 นี่แหล่ะ เห็นๆเลย
	ข้อสอบถามว่า  แผนการศึกษาแห่งชาติสอดคล้องกับข้อใด
	ก.
	ข.  รัฐธรรมนูญ
	ค.  ยุทธ
	ง.  ก
	เพจที่อ้างว่าตนเองเป็นที่ 1 ของวงการติว ก๊อบมาเห็นๆ ดูก็รู้ว่า ก๊อบข้อสอบข้อนี้มาจากอีกเว็บ
	ก๊อบเรียงข้อมาเลย แล้วเว็บนั้นเขาเฉลยผิดอยู่ ข้อนี้ จริงๆ ไม่ถูกต้อง แทนที่เห็นแล้ว จะแก้ไขก่อน
	จะเผยแพร่ แต่แชร์แบบนั้นออกมา คนก็เข้าใจผิดสิ ว่าคำตอบข้อนี้ เฉลยแบบนั้น (เห็นภาพแล้วใช่หรือไม่)  เพจนี้เหมือนกันที่ก๊อบไฟล์งานเราไปแชร์ ไฟล์งาน เราทำไว้ตั้งแต่ปี 2558 เป็นข้อมูลปีนั้น
	แต่เขาก็นำมาแชร์ช่วงปี 59 – 60  ซึ่งข้อมูลมันเปลี่ยนแล้ว เช่น ชื่อของ ผอ.สมศ  เขาถูก ม.44 สั่ง
	ให้เด้งพ้นไปตั้งแต่ราวๆปี 58 แล้ว แต่ภาพเราทำไว้ก่อนนั้น เขาก็จะเอามาแชร์ ข้อมูลผิดปรากฏอยู่
	หราบนภาพ เห็นๆ คิดดูว่า เขายังไม่รู้เลยว่าผิด หรือรู้แล้ว แกล้งขี้เกียจเปลี่ยน (มักง่ายนั่นเอง)
	ภาพนี้ ทำไว้ตั้งแต่ปี 58  แต่ปี 59 – 60  ต้องไม่แชร์แล้ว  (ผลงานเรา)
	หรือถ้าจะแชร์ ต้องแก้ข้อมูลก่อน คือ แก้ที่ ดร.ชาญณรงค์ อย่างน้อยต้องลบออกหรือไม่
	ถ้าไม่ลบออก ก็ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นคนใหม่ ไม่ใช่ให้ชื่อท่านยังคาหราอยู่แบบนั้น แล้วแชร์
	จากกรณีตัวอย่างจริงเหล่านั้น ผู้อ่านคงพอจะตระหนักได้ว่าข้อมูลบางข้อที่เผยแพร่อยู่ในเพจต่างๆ หรือในหนังสือนั้น เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ก็มีอยู่ การที่ไม่ถูกมักเกิดมาจากกลุ่มติวเตอร์สมัครเล่นที่
	ไม่ได้เข้าใจจริงๆ พยายามเฉลยเอาเอง (แบบคิดเอาเอง ไม่มีหลักวิชาการ) ทำให้ข้อมูลผิดเพี้ยนไป
	สำหรับกลุ่มติวฟรี
	เตรียมสอบครูผู้ช่วย ข้อมูลดี ความรู้ดี เพื่อทุกท่าน
	ขอสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน นี่เป็นเนื้อหาเริ่มต้นพื้นฐานของการเตรียมตัวสอบข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยสถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทยได้ทำงานด้านการเตรียมสอบข้าราชการมานานหลายปี ตั้งแต่ยุคก่อนการสอบครูผู้ช่วยครั้งแรก ต่อเนื่องเรื่อยมาและวิจัยพัฒ...
	สถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทยได้จดทะเบียนพาณิชย์อย่างถูกต้อง
	ในชื่อ “ส่งเสริมธุรกิจการศึกษา” เป็นหน่วยงานที่พัฒนาผลงานธุรกิจการศึกษา
	พัฒนาความรู้ จำหน่ายสื่อการสอนต่างๆ จัดอบรม และจำหน่ายหนังสือ ตำรา
	สถาบันของเราก่อตั้งมาในรูปแบบทะเบียนพาณิชย์เชิงธุรกิจการศึกษา ไม่ใช่มูลนิธิการกุศล
	บางกลุ่มงานที่สามารถเผยแพร่ให้ได้แบบฟรีๆอย่างเช่นที่คุณอาจได้เห็นคลิปติวฟรี ไฟล์ฟรี
	หรือของสำคัญบางส่วน ฟรีๆ จากเราที่พอจะจับต้องดาวน์โหลดกันได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย
	นั่นก็มีส่วนหนึ่งและทางเราก็หวังว่าส่วนของฟรีนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์กับผู้อ่านได้บ้าง
	ตามสมควรต่อไปเชิงวิชาการความรู้หรือการเตรียมตัวสอบ ไฟล์ที่อ่านอยู่นี้ก็แจกให้ ฟรีๆ
	ผลงานการวิจัยและพัฒนาด้านการสอบของเราเป็นที่ประจักษ์เด่นชัด
	ในแวดวงกลุ่มผู้เตรียมสอบจำนวนหนึ่ง ซึ่งเที่ยบแล้วยังไม่ใช่กลุ่มใหญ่
	หากเปรียบกับอัตราส่วนผู้สอบข้าราชการครูทั้งประเทศกล่าวคือผู้สอบ
	ปีละประมาณสองถึงสามแสนคนทั่วประเทศ จะมีคนรู้จักเราเพียงกลุ่ม
	จำนวนหนึ่ง ไม่ถึง 10 %  หรือหมื่นกว่าคน ในการเห็นเพจและข้อมูล
	หรือที่มีโอกาสรู้จักกับผลงานของทีมวิชาการเรานั่นเอง ด้วยเหตุผลคือ
	ข้อหลัก  เราไม่เน้นการตลาด (หากเปรียบเทียบกับค่ายติวสอบข้าราชการทั่วไป ผู้อ่านจะสังเกตเห็นได้ว่า แฟนเพจหลายหมื่นหรือหลักแสนคน เพราะวิธีการที่สำนักติว ค่ายติวนั้น
	ทำกันคือ การพยายามสร้างงานหรือสร้างจุดดึงดูด เช่น ชุดข้อสอบหรือไฟล์ต่างๆ แล้วให้
	คนแชร์ๆกันเยอะๆๆๆ เพื่อเรียกแขกเข้ามาเพจตน ทำให้เกิดกระแสกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นตามควร
	ในขณะที่ทีมวิชาการของเรา ไม่เน้นวิธีการลักษณะนั้น คนที่รู้จักเราจึงมักมาจากการค่อยๆ
	บอกต่อกันเช่น เพจนี้สิดี หนังสือดี ติวดี จะบอกต่อกันไปเรื่อยๆ ไม่เกิดจากกระแสโปรโมท
	คุณรู้หรือไม่ว่า แพจต่างๆที่มีคนเข้าชมหรือติดตามกันเยอะๆเป็นแสนหรือหลายหมื่นคน
	เขาจะใช้เงินในการจ่ายสำหรับเฟสบุ๊ค เพื่อให้ช่วยโปรโมทเพจ จึงทำให้คนมากมายมาเห็นเพจ
	และเพิ่มยอดการติดตามเพจหรือเข้ากลุ่มมากมายอย่างรวดเร็ว ขยายตัวเร็วหลายหมื่นคนโดย
	เหมือนมีกิจกรรมของเพจตลอด บ้างก็อาศัยการไลฟ์สด การแชร์ต่างๆ บอกให้แชร์ให้มากที่สุด แต่ของเราทำแตกต่าง คือ ไม่ได้ต้องการคนมาติดตามมากมาย แต่อยากให้มีคนดีๆที่ตั้งใจจริงๆ
	มาพบเจอ มารู้จัก และติดตาม ซื้อผลงาน หรือติวกัน หรือรับไฟล์ฟรีๆกันไปตามสมควรเท่านั้น
	ผู้ที่มีโอกาสเข้ามาอ่านไฟล์นี้ได้ หรือเข้ามาเห็นผลงานของเราได้ น่าจะเป็นคนต่อไปนี้ คือ
	หนึ่ง มาจากการบอกต่อ แนะนำ (อันนี้หลักเลย สิ่งดีมักถูกสะกิดบอกต่อเพื่อน ญาติมิตร)
	สอง มาจากเจ้าหน้าที่ของเราไปสะกิดบอกแนะนำให้มารู้จักกับเพจหรือกลุ่มนี้ว่ามีสิ่งดีให้
	สาม จับพลัดจับผลู มาเจอเองโดยบังเอิญ แล้วก็มาส่อง มาดู จึงเห็นข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้
	เมื่อมาพบกันแล้ว คงถือว่าโชคดี เพราะเดี๋ยวอ่านไป ติดตามไปเรื่อยๆจะรู้เลยว่า
	ทำไม ฉันโชคดีแบบนี้ มีคนอีกเป็นแสนๆ ที่เตรียมสอบแต่ไม่มีโอกาสรู้จักกลุ่มนี้สิ
	มีแต่ฉันกับเพื่อนอีกแค่ราวๆไม่กี่พันคนเท่านั้น โชคดีจังเลย ลองติดตามดูๆไปจะรู้
	อ่านเพียงไฟล์เบื้องต้นนี้ก็คงสัมผัสถึงความรู้สึกโชคดีบ้างแล้ว จึงแนะนำคร่าวๆว่า
	“ผลงานของเราเป็นผลงานดีเด่นระดับชาติ” ในแวดวงการนี้ (ของจริง) แต่ไม่เน้น
	เชิงการตลาด และผลงานเราเป็นสิ่งที่ถูกคัดลอกโดยสำนักติวหรือค่ายติวสอบอื่นๆ
	นำไปใช้อ้างอิง นำไปใช้ในการทำธุรกิจของพวกเขามากมาย โดยที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่
	ไม่รู้ว่าผลงานดีๆ หรือชุดข้อสอบดีๆเหล่านั้น ที่เห็น แชร์ๆกัน เราเป็นผู้สร้างสรรค์
	โดยมีค่ายติวหรือสำนักติวหลายแห่งใช้วิธีการคัดลอกไป ก๊อบปี้ไปเป็นส่วนงานตน
	รู้หรือไม่ว่าครูติวบางคนใช้หนังสือของเราเป็นหนังสือต้นแบบทำหนังสือของเขาขาย
	จนมีชื่อเสียงโด่งดังเพราะหนังสือฐานงานเรามีข้อสอบตรงและเนื้อหาประเด็นเยี่ยม
	ผู้อ่านอาจไม่รู้ หรือเคยเจอเพจติวใดๆอื่นก่อนมาเจอเพจนี้ บางทีหลงชื่นชมเพจใดๆ ที่เห็นการตอบรับว่า “หนังสือดีจัง” “ข้อสอบตรงมากๆ” “สรุปดี” “เนื้อหาชื่นชอบ” อะไรทำนองนี้บ้าง
	บางทีคุณอาจแทบไม่อยากเชื่อว่านั่นคือผลงานที่พวกเขาได้ก๊อบปี้ของเราไปใช้นั่นเอง ลองคิดๆ
	ดูเล่นๆ แล้วเทียบดูเนื้อหาหรือแนวหนังสือ ดูผลงาน เพียงแต่คุณรู้จักพวกเขาก่อนที่มาจะอ่านหรือได้มารู้จักเรานั่นเอง เพราะเราไม่เน้นการตลาดแค่ค่อยๆแนะนำคนต่างๆให้รู้จักผลงานกัน
	มีเรื่องราวความลับ (ปนฮา) อีกตั้งมากมายที่เราได้ช่วยเหลือคนเป็นแสนๆคนให้ได้รับความรู้ที่ถูกต้อง จากการที่แอดมินเพจหรือติวเตอร์  มีความรู้ไม่ดีจริง แล้วอธิบายเอง
	กรณีจริง คือ ต้นปี 2560  ---  แฟนเพจคนหนึ่งได้ถามแอดมินเพจหนึ่งที่มีจำนวนคน
	ติดตามมากมาย  (ซึ่งคนส่วนใหญ่ ดันเชื่อว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญซะด้วย เข้าใจผิดมาก)
	แฟนเพจถาม -- ปัจจุบัน “สภาการศึกษามีกี่คนค่ะ”  แอดมินตอบมั่นใจ  59 คนครับ แล้วแฟนเพจคนนั้นก็บอก “ขอบคุณค่ะ”    ในหนังสือเขาก็ระบุ 59 คนมาตลอดเลย
	ผู้เขียนเห็นแล้ว อดขำไม่ได้ เดือนเมษายน 2560  ยังมาตอบ 59 คนอีก – เพราะว่า
	เกณฑ์ของจริง เขาเปลี่ยนเป็นระบบ 41 คนมาตั้งแต่ เดือนสิงหาคม 2559 แล้วและ
	เดือนมีนาคม 2560  เขาก็เพิ่งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการทั้ง 41 คน ชุดใหม่มาด้วย
	ในตำราของเราก็มีเขียน รายละเอียดเรื่อง 41 คน นี้ไว้ชัดเจนว่า อะไร ยังไง แต่ด้วย
	ความที่ตัวผู้เขียนเองสงสารและอยากช่วยคนอีกเป็นแสนๆคน ที่คงจะมีความรู้แบบ
	ผิดๆแน่ถ้าปล่อยไว้ จึงได้สะกิดบอกแฟนเพจให้ไปบอกเขาซิว่า มัน 41 คนนะสภาฯ
	จากนั้นมา แอดมินเพจติวดังกล่าวก็ได้ความรู้ และทุกวันนี้ ก็เห็นโพสต์เป็น 41 คน
	และไปเปลี่ยนในหนังสือของเขาแล้ว (มั้ง / หรือเปล่า?)  คนมากมายคงไม่รู้ว่าคนที่
	อยู่เบื้องหลังข้อมูลดีๆ ที่ถูกต้องของเขานั้น คือผู้เขียนที่กำลังพิมพ์ให้คุณอ่านอยู่นี่ไง
	คือถ้าไม่บอกเขา ป่านนี้นาทีนี้ ในหนังสือในเพจเขาก็ยังคงติวเป็น 59 คนอยู่นั่นเอง
	ยังมีเรื่องขำๆอีกมากมาย ในวงการติวที่ผู้เขียนของเราได้ช่วยด้านข้อมูลดีๆให้คนอื่นๆ
	โดยที่พวกเขาไม่รู้เลยว่า ผู้ที่ถ่ายทอดเนื้อหาดีๆ จนทำให้ผู้คนได้รับข้อมูลจริงที่ถูกต้อง
	คือผู้เขียนนี่เอง  มาดูอีกกรณีจริงเกิดขึ้นในช่วงต้นปี 2560  มีการโพสต์ข้อสอบจริงว่า
	ข้อใดเป็นการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมทางจิตใจต่อผู้เรียน
	ก. ห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบ     ข.  ครูและนักเรียนแต่งกายเรียบร้อย
	ค.  จัดโต๊ะเรียนเป็นระเบียบเรียบร้อย     ง.  จัดป้ายนิเทศได้น่าสนใจ
	แอดมินเพจ เฉลยว่า  ก  โดยให้เหตุผลว่า โจทย์ถามห้องเรียน ก็ให้ตอบห้องเรียน
	ถามอันไหน ตอบอันนั้น ดูโจทย์ให้ดี (แป่วว / ผิดเต็มๆ)
	มีแฟนเพจพยายามให้ข้อมูลแย้งว่า ข้อนี้ ไม่น่าจะตอบ ก นะ มีมาอยู่ 2 – 3 คน
	แต่ก็ไม่เป็นผล เพราะแอดมินเพจ ก็ยืนยันและตอบกลับความคิดเห็นที่มาแย้งว่า
	ตอบ ก โดยย้ำอธิบายว่า โจทย์ถามห้องเรียน ให้ตอบห้องเรียน ดูโจทย์ถามอะไร
	ประเด็นคือคนมากมาย ขอบคุณคำเฉลยนั้นหน่ะ  --- และเชื่อว่าคำเฉลยถูกแล้ว
	ผู้เขียนได้ปล่อยให้เขาแสดงคำเฉลยแบบนั้นไว้สองวัน หลังจากที่โพสต์ข้อสอบนั้น
	แต่ปรากฏว่ายิ่งเวลาผ่านไป คนยิ่งเข้ามาขอบคุณ และกดไลค์กันมากขึ้นๆ เพราะ
	ตอนนั้นแฟนเพจเขามีแสนกว่าคนแล้วน่ะ ผู้เขียนเห็นแล้วว่า “เฮ้ย ไม่ได้แล้วละ”
	ถ้าเราไม่ช่วยพวกเขาแล้วใครจะช่วย คิดในใจ เลยทนไม่ไหว โพสต์อธิบายคำตอบ
	ของข้อนี้ ที่เพจของตัวเอง แล้วสะกิดให้แฟนเพจเรา ซึ่งเป็นแฟนเพจเขาด้วยให้ไป
	บอกเขาว่ามาดูการเฉลยและคำอธิบายนี้อย่าไปทำให้คนเป็นหมื่นแสนได้ข้อมูลผิด
	หลังจากนั้นอีกประมาณ ครึ่งชั่วโมงต่อมา คำตอบบนเพจเขาในข้อนั้นก็เปลี่ยนไป กลายเป็นเฉลยว่า ตอบ ข นะครับ ผู้อ่านนึกภาพตามว่า โกลาหลเลย แฟนเพจคือ
	ต่างพากันถามไถ่เลยว่า อ้าว ตกลงตอบอะไร เมื่อวานยังเฉลย ก ตกลงยังไงกันทีนี้
	คนมากมายเริ่มโวย แนวๆโกลาหลบนหน้าเพจ เพราะว่าสองวันที่ผ่านมา คำตอบ
	แฟนเพจเชื่อมั่นแล้วว่า ก ขอบคุณไปแล้ว เย้ๆดีใจที่ตอบถูกไปแล้วแต่อยู่ดีๆกลับเปลี่ยนเฉลยแล้วอธิบายสั้นๆว่าตอบการแต่งกายเป็นบรรยากาศทางจิต และไล่ลบ
	ความคิดเห็นหลายสิบความคิดเห็นซึ่งตนเองเคยโต้ตอบแฟนเพจบางคนไว้ในการ
	ยืนยันคำตอบก่อนนี้ ไล่ลบเม้นท์ต่างๆที่บอกว่า อ้าว เมื่อวานเฉลย ก  ลบๆๆ (ฮา)
	อย่างไรก็ดี เมื่อคุณมีโอกาสมารู้จักเราแล้ว เหมือนหลายๆท่านที่เคยแวะเวียนมารู้จักกันและได้ใช้งานของเรา ได้ติวกับเรา ได้ซื้อตำราต่างๆเราไปจนประสบความสำเร็จมากมาย
	หลายคนต่อเนื่องปีต่อปี  คุณคงจะเป็นหนึ่งในนั้นที่มีวาสนาได้พบกัน ใคร่ขอเชิญทุกท่าน
	มาพัฒนาความรู้ และเตรียมตัวสอบกันอย่างดี (แบบของจริง) กันเลยได้ที่กลุ่มนี้นะครับ
	คำแนะนำและทักทายกันโดยผู้บริหารสถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทย
	ไฟล์แนวข้อสอบแจกฟรี ข้อสอบจริงที่เคยออกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
	อุ่นเครื่องกันสัก 15 ข้อก่อน
	ผู้เตรียมสอบข้าราชการพึงรู้ไว้เกี่ยวกับลักษณะข้อสอบข้าราชการ
	การสอบครูผู้ช่วย ถือเป็นการสอบข้าราชการ โดยแต่ละสังกัดก็จะมีการสอบเพื่อคัดคนไปเป็นครูสอนในโรงเรียน เช่น สังกัด สพฐ  สังกัด กทม  หรือ สังกัด อปท (ท้องถิ่นต่างๆ) โรงเรียน
	เทศบาลและสิ่งที่ผู้อ่านต้องรู้คือคลังข้อสอบที่นำมาใช้สอบนั้น จริงๆแล้ว เป็นคลังเก่าที่หมุนเวียน
	นำมาออกสอบ เช่น ในส่วนวิชาชีพ วิชาการศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มวินัยข้าราชการครู หรือเนื้อหา
	กลุ่มเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ ข้อสอบแก่นหลักเหล่านั้นมีการเฉลยแล้ว โดยกรรมการที่ออกสอบ
	ชี้แจงให้เข้าใจกระบวนการจัดทำข้อสอบหรือการสอบครูไล่ลำดับมาดังต่อไปนี้
	ก่อนปี 2546  การสอบข้าราชการครูจะไม่ชัดเจน เพราะตอนนั้นยังไม่มีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  โดยในช่วงราวปี 2540 กว่าๆเป็น
	ยุคที่ในวงการเรียกกันว่า 16 องค์ชาย คือ มีส่วนราชการระดับกรม ถึง 16 ส่วน  กรมนั่น กรมนี่
	สำนักงานโน่น นี่ นั่น เยอะมาก บริหารงานซ้ำซ้อน ก็มี อะไรก็มี เขาจึงพยายามปรับแก้ทางใหม่
	ปี 2545 เป็นช่วงที่ผู้เขียนได้ร่วมทำงานวิจัยกับเป็นผู้ช่วยงานวิจัยของอาจารย์คุรุศาสตร์
	ในปี 2546  มีการตรากฎหมายใหม่ เป็นพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 นี่แหล่ะ ที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ยุบ 16 องค์ชายดังกล่าวนั้นเหลือ 5 ส่วนบริหาร
	แล้วเปลี่ยนแปลงใหม่ ก.ค. เป็น  ก.ค.ศ.  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพิ่มคำว่า “ศ. คือและบุคลากรทางการศึกษา” เข้ามาด้วยจากที่เป็น ก.ค.  (ค. คือ ข้าราชการครู)
	โดยปี 2546 นี่ก็มีการตราพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
	มาด้วย ซึ่งก็เป็นตัวจักรสำคัญที่มีผลต่อเนื้อหาในข้อสอบเช่นกัน กลุ่มนี้ ก็คือ กลุ่มคุรุสภานั่นเอง
	ถัดมาในปี 2545 – 2547 ช่วงนั้น ก็มีการสอบครูบ้าง แต่ว่า ยังไม่เรียกว่า “ครูผู้ช่วย”
	เพราะคำว่าครูผู้ช่วย มาปรากฏในสารบบของการศึกษาไทยช่วงเดือนธันวาคม 2547
	เนื่องจากธันวาคม 2547 มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
	ศึกษา พ.ศ. 2547 ขึ้น และกฎหมายตัวนี้แหล่ะ ที่เป็นจุดกำเนิดของคำว่า “ครูผู้ช่วย” ครั้งแรก
	เพราะก่อนหน้านี้ เขาเรียกครูบรรจุใหม่ (คนที่สอบได้ใหม่) ว่าอาจารย์ 1 ระดับ 3 ไม่มีครูผู้ช่วย
	- สอบเดือนพฤษภาคม 2547  สอบเพื่อคัดเอาคนไปเป็น อาจารย์ 1 ระดับ 3
	- ปลายปี คือธันวาคม 2547 ตราพระราชบัญญัติฯ ขึ้นมา ปรากฏคำว่า ครูผู้ช่วย
	- ดังนั้น การสอบเดือนพฤษภาคม 2548 จึงนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ
	วงการศึกษาไทยที่สอบคนเพื่อคัดไปเป็น “ครูผู้ช่วย” นั่นเองและมีการสอบมาอีก
	เรื่อยๆ ต่อเนื่องมาในทุกๆปี  จวบจนที่เราเตรียมสอบกันในยุคปัจจุบันนี้นั่นเอง
	การสอบในช่วงก่อนปี 2550  ยุคนั้น อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา จะจัดสอบกันเอง
	หรือจัดทำข้อสอบเอง กล่าวคือ อยู่ในการจัดการของเขตฯ นั้นๆ จะเอากี่ตำแหน่ง อะไร ยังไงนะ
	ขาดครูวิชาอะไร ตำแหน่งไหน โรงเรียนใด เขตแต่ละเขต ก็จะจัดการกันเอง เปิดสอบกัน ก็ว่าไป
	อาจารย์ของผู้เขียน เป็นผู้ทำข้อสอบให้กับหลายๆ อ.ก.ค.ศ. ในตอนนั้นและผู้เขียนเป็นผู้พิมพ์ให้
	โดยคลังชุดข้อสอบจะเป็นเหมือนเดิมๆ เปลี่ยนแปลงนิดหน่อย พร้อมเฉลยเรียบร้อยว่า ทำไมจึง
	ตอบข้อนั้น ข้อนี้ ตามระเบียบต่างๆ ซึ่งกรรมการหรือคนที่ได้ออกข้อสอบเขาก็จะขอข้อสอบของ
	แต่ละแห่งไปแบ่งๆกัน จัดสอบ ส่งจากเขตนั้นไปให้เขตนี้ ส่งงานต่อๆกันไป กับชุดคลังข้อสอบที่มี
	ในปี 2553 – 54 ช่วงนี้ มีการเริ่มขายหนังสือสอบ และคลังข้อสอบเริ่มปรากฏในหนังสืออ่านสอบ
	บนห้างสรรพสินค้า ข้อสอบเมื่อก่อน ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมาก อย่างไหนก็อย่างนั้น ดัดนิดหน่อย
	ซึ่งข้อสอบในยุคนั้นมีการเฉลยอย่างดีอธิบายแนวทางการเฉลยคำตอบด้วย
	ฐานข้อสอบพวกวินัยข้าราชการ  พวกจรรยาบรรณ  วิชาทฤษฏีการศึกษา
	หรือกลุ่มกฎหมายทางการศึกษา ที่ถูกนำมาออกเป็นประจำ มีการเฉลยไว้
	ต่อมาราวๆช่วงนั้นแหล่ะ ก่อนปี 56 เขาก็เริ่มมีแนวคิดว่า อยากให้ข้อสอบมีมาตรฐาน
	เหมือนกันทั่วประเทศ คล้ายๆ ก.พ. น่าจะดีนะ จึงมีแนวทางว่า จ้างมหาวิทยาลัยออกข้อสอบ
	ดีกว่า ให้เหมือนๆกันหมด ผู้ที่ได้รับการว่าจ้างก็เช่น จุฬาฯ   มศว  ม.ราชภัฏสวนดุสิต เป็นต้น
	ข้อสอบช่วงที่จุฬาฯออกก็ถูกตำหนิพอสมควร ในลักษณะที่ว่ายากเกินและออกไม่ตรงหลักสูตร
	ต่อมา มศว ก็ถูกตำหนิเช่นกัน เรื่องเฉลยผิด พักหลังมาจึงมักใช้บริการของ ม.ราชภัฏสวนดุสิต
	ช่วงปี 2559 – 2560  ก็มีการเปลี่ยนผ่านเป็นระบบ กศจ แทนที่รูปแบบของ อ.ก.ค.ศ.
	การออกข้อสอบเลยให้เป็นสิทธิของ กศจ ต่างๆว่าจะจ้างมหาวิทยาลัยออกหรือออกสอบเองได้
	แล้วแต่ที่เห็นว่าเหมาะสม อย่างปี 2559  ก็มี กศจ ออกเอง 5 แห่ง แต่ข้อสอบก็ยังใช้รูปแบบที่
	ใช้ต่อเนื่องกันมา (ซึ่งมีการเฉลยแล้วในยุคหลายปีก่อน)  สลับกับข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน
	อย่างไรก็ตามคลังข้อสอบหลักและวิธีการเฉลยก็ยังเป็นชุดเดิมๆลักษณะนั้น
	เช่น ถามเรื่องเกี่ยวกับวินัย การประพฤติชั่วต่างๆ หรือถามเรื่องเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
	หรือเรื่องกฎหมายการศึกษา กฎหมายตัวใดๆ ก็เป็นข้อสอบเดิมๆ เพิ่มเติมนิดหน่อยที่
	ได้เฉลยแล้ว ผู้เขียนได้อยู่ในแวดวงการติวเตรียมสอบในยุคนั้นต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันจึง
	เห็นวิธีการเฉลยและกลไกของข้อสอบต่างๆมาและเห็นความผิดเพี้ยนเกิดขึ้นเป็นระยะ
	ต่อมา ดร.กมล  รอดคล้าย  (ซึ่งเป็นเลขาธิการ กพฐ)  ในตอนนั้น มีแนวคิดว่าควรจะ
	ให้มีการเฉลยข้อสอบด้วย ให้คนสอบได้หายสงสัย --- แต่ปรากฏว่า “งานเข้าเต็มๆ” เพราะ
	เมื่อมีการเฉลยออกมาแล้ว คนหลายภาคส่วน คิดว่าเฉลยผิด มีการด่า มีการประท้วงวุ่นวาย
	เพราะหลายคนตีความเอง คิดเอง แล้วไปหาว่าเขาเฉลยผิด ยิ่งเริ่มมีเพจต่างๆมา ยิ่งแย่เลยสิ
	วุ่นวาย จะฟ้องศาลปกครองเอย ฟ้องอะไรเอยว่าเฉลยผิดยี่สิบกว่าข้อ (ปรักปรำเขา)  แต่พอ
	ตรวจสอบกันจริงๆ ฝ่ายออกสอบยอมรับว่าเฉลยผิดแค่ 6 ข้อ (ยกคะแนนให้) ไม่ได้ผิดเยอะ
	เว่อร์ขนาดนัน เฉลยผิดตั้งยี่สิบกว่าข้อ ไม่ใช่เลย แต่เป็นเพราะคนที่เห็นข้อสอบคิดเอง เฉลย
	หรือตีความเอาเอง แล้วไปหาว่าเขาเฉลยผิด โดยที่ตัวเองก็ไม่ได้มีความรู้ลึกอะไรมากนักเลย
	นั่นแหล่ะ ปัญหามาก (แทนที่บอกเฉลยแล้วจะดี คนจะได้เห็น โปร่งใส คนสอบพอใจตามนี้)
	แต่กลับตรงข้าม พอเฉลย ปัญญาเยอะกว่าอีก (ข้อเสียมากกว่าข้อดี)  เพราะบางคนหลับหู
	หลับตาด่าอย่างเดียว เห็นเฉลยแล้วด่าๆๆ โดยไม่ดูเนื้อหาหรือความถูกต้องทางวิชาการเลย
	ดังนั้น ยุคหลังมาจึงไม่ให้มีการเฉลยข้อสอบข้าราชการอีก เพื่อยับยั้งความวุ่นวายต่างๆ
	แต่แท้ที่จริงแล้ว คลังข้อสอบเก่าๆ และกลุ่มสำนักติวรุ่นแรกๆ มีฐานข้อมูลการเฉลยข้อสอบอยู่
	จนมีกลุ่มติวเตอร์สมัครเล่นเกิดใหม่ในยุคช่วงปี 2555 – 2556  มากขึ้นๆทำกลุ่มเอง ทำเพจมา
	และมีการเฉลยผิด อธิบายผิดมากมาย ในหลายๆข้อแพร่กระจาย ลอกๆต่อกันไปแพร่สู่โชเชี่ยล
	ผู้เขียนอยากให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงข้อมูล และความรู้ที่ได้รับ เพื่อความถูกต้อง
	และประโยชน์ของผู้อ่านเอง --- เพราะผู้อ่านรู้หรือไม่ว่า โดยรวมแล้วในแวดวง
	ของการติวสอบยุคนี้ ต่างจากยุคก่อนมากๆ จึงแจ้งแนะนำอย่างจริงใจมาตามนี้
	ในยุคก่อน กลุ่มติวเตอร์จะเป็นอาจารย์ระดับด๊อกเตอร์ หรือผู้เชี่ยวชาญจริงๆ เปิดติวหรือทำหนังสือขาย เพราะคิดว่าเรื่องพวกนี้ ต้องใช้ความรู้ระดับสูง คนธรรมดาไม่กล้าทำเรื่องเหล่านี้
	และไม่รู้จะไปขายหนังสือได้อย่างไร – เพราะจะขายทีต้องนำขึ้นสำนักพิมพ์เท่านั้น ให้หนังสือนั้น
	สามารถตีพิมพ์ ส่งขายตามร้านหนังสือทั่วไป ต้องมีการตรวจสอบลิขสิทธิ์และข้อมูลความรู้จริงๆ
	แต่ในยุคนี้ ด้วยระบบกลุ่มไลน์ ระบบเฟสบุ๊ค ทำให้กลุ่มโนเนม ไม่มีความรู้
	สามารถทำกลุ่ม (ระดับความรู้น้อย) แล้วโพสต์ขายหนังสือ โดยทำหนังสือที่
	ใช้วิธีก๊อบจากตรงนั้น ตรงนี้มาขายกัน เราได้ฟ้องไปหลายคน หลายคนก็คือ
	สารภาพมาตามตรงว่า ผมตกงาน ไม่มีงาน จบปริญญาตรี ก็ใช้วิธีสร้างกลุ่ม
	และทำหนังสือขาย (แต่จริงๆ ไม่ได้ทำหนังสือนะ ทำคล้ายๆรายงานนะเอง)
	เข้าเล่มแบบรายงานส่งอาจารย์ ข้อมูลความรู้จึงเป็นการก๊อบมาทำเล่มขาย
	มันจึงเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “ความรู้ผิดๆ” กระจายอยู่ตามโลกโชเชียลหรือกลุ่มเพจติวต่างๆ เพราะว่ากลุ่มหลายๆกลุ่ม เขาก็ก๊อปปี้ ความรู้ผิดๆไป จากเพจนั้น เพจนี้ ผิดๆต่อๆกันไปต่างๆโดย
	คนก๊อบไปวาง ก็ไม่รู้ว่ามันผิด เห็นเขาเฉลยมาแบบนั้น คิดว่าถูก ก็ก๊อบไปใช้งานต่อๆกันไปตามนั้น
	แล้วกลายเป็นว่า ความรู้บางอย่างที่ผิด แพร่มากขึ้นในเพจใหญ่ กลายเป็นความรู้ที่ถูก ไปซะได้แต่
	การเฉลยหรือหลักวิชาการ เขาก็ยังอ้างอิงคำตอบตามหลักอยู่ดี ก็ไม่ได้เฉลยตามติวเตอร์สมัครเล่น
	เพราะคลังข้อสอบพวกนี้ มีอยู่แล้ว มีการอธิบาย และคำเฉลยอย่างถูกหลักการอยู่ในชุดสอบต่างๆ
	หนังสือของเรานี่เอง ที่ถูกคัดลอก ก๊อบปี้เนื้อหาไปใช้มากที่สุด
	โดยเฉพาะกลุ่มครูพยายามเปิดติว เพิ่งสอบครูได้แล้วทำเพจติว
	เพราะเป็นหนังสือขายดีที่สุดในประเทศไทยและยังเป็นหนังสือ
	ข้อมูลตรงจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ระดับปริญญาเอกทางด้านนี้เลย
	ชุดข้อสอบกับชุดเนื้อหาต่างๆของเราจึงถูกคัดลอกไปต่างๆนาๆ
	ตัวอย่างคลังข้อสอบข้าราชการที่เป็นข้อสอบเดิมๆ (เพิ่มเติมนิดๆหน่อยๆ)
	ซึ่งมีการเฉลยแล้ว และนำข้อสอบลักษณะนี้ มาออกสอบทุกปี เพราะได้ผล
	ในการหลอกผู้เข้าสอบ ให้ตกหลุมกับดักข้อสอบเกี่ยวกับวินัยข้าราชการครู
	ข้อใดต่อไปนี้เป็นการประพฤติชั่วของข้าราชการครู
	ก. บังคับข่มขืนกระทำชำเราศิษย์    ข.  ลักทรัพย์ในยามวิกาล
	ค.  คัดลอกผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง  ง.  เป็นการประพฤติชั่วทุกข้อ
	ข้อสอบตัวนี้ เป็นข้อสอบขาประจำทุกปี แต่อาจเปลี่ยนคำนิดๆหน่อยๆ แล้วแต่ปีนั้นๆ เช่น
	ข้าราชการครูคนใดต่อไปนี้มีพฤติการณ์ถือเป็นการประพฤติชั่ว
	ก. นายวีระทุจริตเงินโครงการโรงเรียน   ข.   นายดำเมาสุราครองสติไม่ได้
	ค.  นายพงษ์ธรเล่นหวยใต้ดิน    ง.    ประพฤติชั่วทุกข้อที่กล่าวมา
	สังเกตข้อสอบนี้  เป็นการจงใจถามความเข้าใจในมาตรา ของการประพฤติชั่วในราชการ
	ซึ่งราชการทุกสังกัดจะมีแนวทางเดียวกัน มาจาก ก.พ. ส่วนของครู ก็จะเป็น ก.ค.ศ. และ
	ของ กทม ก็จะเป็นทีม ก.ก. ที่ควบคุมวินัยหรือการดำเนินการทางวินัยสังกัดนั้นอยู่นั่นเอง
	วิธีวิเคราะห์ข้อสอบ  เขาจะเอา ง เป็นตัวล่อที่ทำให้คนไม่รู้กฎหมายข้อนี้ อยากเลือกตอบ ง
	แต่จริงๆแล้วให้มองว่าจะมีตัวเลือกอีก 3 ตัว ซึ่งมีสองตัวเป็นการ ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ส่วนอีกตัวหนึ่ง จะเป็น “การประพฤติชั่ว” ของข้าราชการครู ตามคำถามนั้น  (ตอบ ข้อ ข)
	ก. บังคับข่มขืนกระทำชำเราศิษย์    ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ข.  ลักทรัพย์ในยามวิกาล      ประพฤติชั่ว
	ค.  คัดลอกผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ก.  นายวีระทุจริตเงินโครงการโรงเรียน  ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ข.  นายดำเมาสุราครองสติไม่ได้       ประพฤติชั่ว
	ค.  นายพงษ์ธรเล่นหวยใต้ดิน   ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ความรู้เชิงลึกอธิบายในกลุ่ม
	คลังข้อสอบกฎหมายทางการศึกษา ระเบียบและบทบัญญัติตามข้อกฎหมาย
	กฎหมายที่เกี่ยวข้องมักจะออกสอบครูผู้ช่วยคือ
	พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
	พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
	พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
	พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กแห่งชาติ
	ระเบียบเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติราชการอื่นๆ
	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
	ข้อสอบลักษณะนี้แหล่ะ ที่ทำให้หลายคนเข้าใจผิด คิดว่าติวเตอร์บางคนที่แค่การคัดลอกหรือก๊อบปี้คำตอบที่เห็นๆมาวางทำเป็นอธิบาย คิดว่าเขาเก่ง รู้ลึกจริง ที่จริงใครๆก็ทำได้
	ประเภทที่สอง   คือข้อสอบที่ต้องใช้ความรู้ ความเข้าใจจากบทบัญญัติของกฎหมาย
	ต้องใช้กฎหมายหลายฉบับมาวิเคราะห์คิด หาคำตอบ หรือใช้พื้นฐานความรู้ทางนิติศาสตร์มา
	ช่วยด้วย และความรู้ด้านอื่นๆมาประกอบการหาคำตอบ ซึ่งข้อสอบประเภทนี้ ถ้าใช้กฎหมาย
	บางตัวหรือแค่บางฉบับ มาอ้างอิงคำตอบ จะทำให้ผิดได้อย่างชัดเจน โดยที่เชื่อมั่นว่าตนเองนี้
	ตอบถูกแล้ว เพราะชี้จุดให้ดูแค่กฎหมายฉบับเดียว (แต่ความจริงต้องใช้กฎหมายร่วมอื่นๆ)
	ลักษณะนี้จะเป็นการประยุกต์พื้นฐานของกฎหมายหลายฉบับ หรือใช้ฐานความรู้จริง
	ซึ่งเราจะพบว่าการตีความข้อสอบกฎหมายลักษณะนี้ ที่ยังไม่เข้าใจระบบกฎหมายจริงๆจะคิด
	หรือตีความด้วยตัวเองผิดกันไปเยอะ โดยไม่รู้หลักการพื้นฐานของกฎหมาย อาทิเช่น
	ข้อใดไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษา
	ก.  ผู้สอน    ข.  ผู้ปกครอง
	ค.  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ง.  ศึกษานิเทศน์
	ข้อนี้ถ้าใช้ความรู้แค่ระเบียบสองสามตัวจะทำให้ตอบผิดต้องใช้ความรู้ครอบคลุมหมดเลย
	ระเบียบทุกตัวที่เกี่ยวข้อง อันประกอบด้วย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา   พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนสามัญ อีกทั้ง พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบัน...
	การศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)  ตลอดจนกฏเกณฑ์ของสภามหาวิทยาลัย และส่วนการศึกษา
	ของการกำหนดตำแหน่งข้าราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องนำทุกตัวมาวิเคราะห์ร่วม
	ความรู้สำคัญเกี่ยวกับการสอบกฎหมายหรือบทบัญญัติทางกฎหมายการศึกษา
	หากมีข้อสอบถาม โดยระบุชื่อกฎหมายไว้ชัดเจน เช่น จากพระราชบัญญัติ โน่น นี่ นั่น ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง หรือ ข้อใดผิด หรือถามอื่นๆ โดยมีชื่อกฎหมายชัดเจนว่าโจทย์กำลังถามถึง
	กฎหมายไหน ให้ใช้แค่กฎหมายตัวนั้น ตัวเดียว มาอ้างอิงหาคำตอบจากโจทย์ข้อดังกล่าวนั้น
	แต่ถ้าเมื่อไรก็ตาม โจทย์ถามถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ถามแบบลอยๆแล้วเกี่ยวกับบทบัญญัติทางกฏหมาย โดยไม่มีชื่อกฎหมายชัดปรากฏในตัวโจทย์ ผู้ทำข้อสอบข้าราชการทุกคนจะต้องรวม
	ความรู้ของกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ถามนั้น มาหาคำตอบ ห้ามใช้กฎหมายเดียวหรือ
	กฎหมายตัวใด ตัวหนึ่ง มาอ้างอิงคำตอบเด็ดขาด เพราะจะทำให้ข้อคำตอบที่ได้ “ไม่ถูกต้อง”
	เราจะรู้ได้อย่างไรว่า ติวเตอร์ หรือวิทยากรติวนั้น มีความรู้ทางกฎหมายจริงๆ
	ง่ายมากๆ แค่ลองถามแล้วดูว่า เขาอธิบายว่าอย่างไร ถ้ามีการอ้างอิงกฎหมาย
	เพียงแค่หนึ่งฉบับหรือสองฉบับมาตอบคำถาม นั่นแหล่ะ ให้รู้เลยว่า วิทยากร
	หรือคนติวนั้น ไม่เข้าใจระบบกฎหมาย หรือมีความรู้มากกว่าผู้อ่านแค่นิดหน่อย
	ไม่ใช่ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความเข้าใจดีในระดับวิทยากรบรรยายความรู้ที่แท้จริง
	แต่ใช้วิธีการเซิร์ทข้อมูลจากตรงนั้น ตรงนี้ ทำเป็นมาตอบเหมือนเป็นผู้รู้ดีจริงๆ
	แต่ไม่ใช่หรอก ถ้าเป็นผู้รู้จริง ต้องใช้กฎหมายหลายฉบับ ในการอธิบายหรือหา
	คำตอบแบบห้วนๆที่ไม่มีการอ้างอิงชื่อกฎหมายในโจทย์ของคำถาม ไมใช่การอ้าง
	กฎหมายแค่ฉบับเดียวในการตอบคำถามว่า “ข้อใดไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษา”
	ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับบัญญัติของบุคลากรทางการศึกษา
	กฎหมายและระเบียบข้าราชการพลเรือนในอุดมศึกษา ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า
	บุคลากรทางการศึกษาในอุดมศึกษา  กำหนดตำแหน่งไว้คือผู้สอนและกลุ่มที่ทำงาน
	ซึ่งไม่ได้สอน แบ่งเป็น  ข้าราชการ / พนักงานราชการ / พนักงาน  ก็แล้วแต่ตำแหน่ง
	โดยแยกเป็นตำแหน่งต่างๆ เช่น อาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์ เป็นต้น
	เหล่านี้ รวมเรียกว่า บุคลากรทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือใน สังกัด สกอ
	ไม่มีกฎหมายข้อใดหรือฉบับใดเลย ที่ระบุให้ผู้ปกครองเป็นบุคลากรทางการศึกษา ไม่มีเลย
	ในสารบบของกฎหมายไทย ทุกฉบับ ไม่มีแม้แต่น้อย ว่าเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองในเรื่องนี้
	ผู้ปกครอง  มีกฎหมายฉบับใดระบุว่าเป็นบุคลากรทางการศึกษา  :   ไม่มี
	ผู้สอน  มีกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญระบุไว้อย่างชัดเจน
	ของสภามหาวิทยาลัยหลายๆแห่ง ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยที่ออกสอบ
	การกำหนดตำแหน่งโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ระบุไว้ชัดว่า
	บุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย คือ
	1. ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย
	1.1 ตำแหน่งวิชาการ ทำหน้าที่สอนและวิจัย ได้แก่ศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์
	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์และอาจารย์
	1.2 ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ได้แก่คณบดีรองคณบดีผู้ช่วยคณบดี และประธาน
	หลักสูตร
	1.3 ตำแหน่งประเภททั่วไปวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามที่ ก.พ.อ.
	กำหนด การบริหารงานบุคคล ดำเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
	ราชภัฏ พ.ศ.2547 พระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
	อุดมศึกษา พ.ศ.2547 และ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2551 และข้อบังคับประกาศ
	ระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
	2. ตำแหน่งลูกจ้างประจำ ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง
	3. ตำแหน่งพนักงานราชการ ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
	พนักงาน ราชการ พ.ศ. 2547
	4. ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง และ
	ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง
	เห็นไหมว่า การกำหนดให้เป็นบุคลากรทางการศึกษาได้ ต้องมีการกำหนดตำแหน่งและมีการบอกที่มาของเงินเดือนหรือของระเบียบว่ามาจากไหน  (ไม่ใช่การมโนเอาเองได้)
	ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์  นี่ก็มีกฎหมายเขียนไว้ชัดใน
	หลายฉบับ อย่างเช่น กฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา เป็นต้น
	บุคลากรทางการศึกษา ต้องมีการกำหนดตำแหน่ง และมีข้อกฎหมายบ่งชี้ชัดเจน ได้แก่
	1. บุคลากรทางการศึกษา ตรงๆเลย ที่ปรากฏในกฎหมายเห็นชัด คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และอื่นๆ (คือศึกษานิเทศก์)  อันนี้ตรงๆ ไม่มีใครเถียง
	2. บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38.
	3. บุคลากรทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ตามระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (และตามเกณฑ์ของสภามหาวิทยาลัยทุกแห่งจะมีระบุไว้ชัด)
	ความรู้จริงเกี่ยวกับบทบัญญัติทางกฎหมาย สังเกตการตีความและถ้อยคำกฎหมาย
	การตีความเฉลยว่าผู้ปกครอง เป็นบุคลากรทางการศึกษา (แต่ผู้สอนถือว่าไม่เป็น)
	เกิดจากการดูกฎหมายแค่สองฉบับ แล้วตีความคำว่า “เป็นผู้สนับสนุนการศึกษา” นั่นเอง
	ขยายความเกี่ยวกับการอ้างอิงว่า ผู้ปกครองจัดการศึกษาแบบ  Home  School ได้
	ก็คือสนับสนุนการศึกษา  ตอบ  ไม่จริง  ในกฎหมายเกี่ยวกับ Home  School ไม่มีการระบุถึง
	ผู้ปกครองในการสนับสนุนหรือจัดการศึกษา แต่ระบุไว้ว่าดังลักษณะต่อไปนี้
	“บุคคล  ครอบครัว  องค์การชุมชน องค์กรเอกชน   องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่น”  เห็นไหมว่า กฎหมายไม่มีการระบุ “ผู้ปกครอง”
	กับอีกตัวที่ระบุหน้าที่ของผู้ปกครอง ได้แก่  มาตรา ๑๑
	บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง มีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับการศึกษา
	ภาคบังคับตามมาตรา ๑๗ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนให้ได้รับการศึกษานอกเหนือ
	จากการศึกษาภาคบังคับ ตามความพร้อมของครอบครัว
	กฎหมายแค่ระบุไว้ว่า ผู้ปกครองมีสิทธิได้รับอะไรบ้าง และผู้ปกครองมีหน้าที่อะไร คือ ได้แก่ หน้าที่ส่งเด็กในการปกครองเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ ถ้าไม่ส่งเข้าเรียน ก็โดนปรับนะ
	ปรับไม่เกิน 1,000 บาท นี่คือ บทบาท สิทธิ หน้าที่ของ ผู้ปกครอง ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
	ไม่มีกฎหมายฉบับใดที่ระบุหน้าที่ของผู้ปกครองให้มาสนับสนุนการจัดการศึกษาหรือให้บริการ
	ทางการศึกษา ไม่มีเลย --- มีแต่กฎคิดเอาเอง (กฎแห่งการมโน ว่า ใช่)  อาทิเช่น
	- ผู้ปกครองให้ตังค์นักเรียนไปเรียน ก็ถือว่ามีสิทธิเต็มที่ในตัวนักเรียน
	ก็เป็นผู้สนับสนุนการศึกษา ถือเป็น บุคลากรทางการศึกษา (มโนฯ)
	- ผู้ปกครองก็เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา ถือเป็น บุคลากรทางการศึกษา
	นี่ก็มโนสวยงาม (ไม่งั้นพระสงฆ์ องค์เจ้าก็เป็นบุคลากรทางการศึกษาด้วยซิ)
	- ผู้ปกครองก็จัด Home School ได้จึงเป็นผู้สนับสนุนการศึกษาก็เป็นบุคลากรทางการศึกษาได้นะสิ (อันนี้ ก็มโน)  สมมติว่ายืนยันจะใช้กฎข้อนี้จริง คือเรื่องเกี่ยวกับ
	การจัดบริการสอนใน Home School ถ้าเช่นนั้น ผู้ปกครองคนนั้นที่ว่าก็ไม่ได้เป็นผู้ปกครอง แต่เขาจะแปรสภาพมาเป็น “ผู้สอน” ทันที สอนใน  Home School
	สรุปหลักความรู้สำคัญ บัญญัติกฎหมาย ใครบ้างที่เป็นบุคลากรทางการศึกษา
	ให้พินิจพิเคราะห์เงื่อนไขต่อไปนี้ ว่าครบเงื่อนไขไหม ถ้าครบก็คือ ใช่ อันได้แก่
	- ต้องเป็นผู้มีหน้าที่หลัก (ทำมาหากินหลักๆ) กับงานด้านการศึกษา ไม่ใช่แค่การมาสนับสนุนเป็นครั้งคราว หรือมีส่วนบ้างบางเวลา หรือนานๆทีก็มาประชุมตามวาระ
	- ต้องมีการกำหนดตำแหน่ง โดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่จะไปทำงานนั้นชัดเจน
	ถูกต้องตามกฎเกณฑ์กฎหมาย กำหนดตำแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษาที่จะทำงาน
	- ต้องมีการรับเงินเดือน กินเงินเดือนจากสังกัดนั้นๆ หรือจากส่วนงบประมาณใดๆที่
	ส่งผ่านมาสำหรับการเป็นเงินเดือนของบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งนั้นๆ
	- ต้องมีสายบังคับบัญชา มีการแต่งตั้ง อาจมีลูกน้องด้วย มีผู้ใหญ่สูงกว่าในองค์กรหรือ
	ในหน่วยงานสถานศึกษานั้นๆ ก็แล้วแต่ แต่ต้องมีสายบังคับบัญชาของงาน เพื่อที่ว่า
	หากทำผิดระเบียบวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์อะไรจะสามารถดำเนินการได้ตามระบบ
	- ใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในด้านการศึกษาหรือเทคโนโลยีทางการศึกษาหรือนวัตกรรมการศึกษาต่างๆในการทำหน้าที่ ทำงานหลักของตนในตำแหน่งนันๆ
	ต้องครบองค์ประกอบเหล่านี้ทั้งหมด ไม่ใช่การอยากนึก ทึกทักบัญญัติให้ใครๆก็เป็น
	บุคลากรทางการศึกษาได้หมด เพียงแค่ดูข้อความที่ว่า “เป็นผู้สนับสนุนการจัดการศึกษา” ไม่ใช่
	มิเช่นนั้น ใครๆก็กล่าวอ้างได้ว่า ตนเป็นบุคลากรทางการศึกษา โดยบอกว่าเป็นผู้สนับสนุนนะเธอ
	ฉันก็จัดเป็นบุคลากรทางการศึกษาได้หน่ะสิ ไม่เห็นเหรอ ฉันสนับสนุนการสอน อะไรๆตลอดเลย
	คำร้องขอจากใจ : ห้ามเผยแพร่ข้อมูลความรู้นี้ออกไปให้ใคร โดยเฉพาะกลุ่มติวเตอร์ต่างๆ ที่ว่าไปบอกพวกเขาว่า มีความรู้ลักษณะนี้อยู่  (หรือมีความรู้ที่ว่า ผู้สอนในระดับอุดมศึกษา ถูกกำหนดให้เป็นบุคลากรทางการศึกษา นี่เอง  ขอร้องเลยจากใจ ใครจะเข้าใจผิด จะ...
	ก็ปล่อยเป็นเรื่องของเขา แต่เรื่องของคุณก็คือ ตอนนี้คุณเข้าใจทุกอย่างกระจ่างแล้ว นั่นก็พอ จบ!
	เพราะไม่เช่นนั้น กลุ่มติวเตอร์เหล่านั้น จะนำความรู้เหล่านี้ไปถ่ายทอด สถาปนาตัวเองเป็นผู้รู้จริง
	หลอกลวงชาวบ้านอีกว่าตนเก่ง และเข้าใจ อธิบาย ชี้จุดได้ (โดยที่จริง เพิ่งมาอ๋อ จากความรู้เรานี้)
	เกร็ดที่ควรรู้ เกี่ยวกับการสอบระเบียบ หรือกฎหมายการศึกษา ในยุคปัจจุบัน
	ปัจจุบันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายอย่างมากมาย หลังจากที่ได้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา มาทำการบริหารประเทศ  โดยเฉพาะกลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร
	ราชการและการขับเคลื่อนการทำงานของกระทรวงฯต่างๆ กฎหมายและระเบียบต่างๆของทาง
	งานด้านการศึกษา ก็เปลี่ยนไปมากทีเดียว โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับ กศจ และการปฏิบัติงาน
	เราจะรู้ได้อย่างไรว่า ข้อมูลหนังสือที่เราได้รับนั้น อัพเดตหรือยังหรือ หรือว่าหนังสือที่
	อ่านนั้น อัพเดตไหม ทันสมัยหรือถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการหรือยัง ให้เช็คโดยการ
	ดูที่กฎหมายอ้างอิงในการอธิบายหรือการเฉลย  ยกตัวอย่างเช่น
	เรื่องวินัยข้าราชการ การลงโทษ การอุทธรณ์ต่างๆ เรื่องนี้เป็นประเด็นข้อสอบ
	เป็นชุดข้อสอบสำคัญของ “ครูผู้ช่วย”  หากคุณเห็นการอธิบายหรือการเฉลย
	โดยการอ้างเอาระเบียบข้าราชการฯ มาตรา 53  หรือใน หมวด 7 มาตรา 98
	ให้รู้และแอบอมยิ้มคิดในใจเลยว่า แหะๆๆ เอากฎหมายเก่ามาอธิบายฉันเหรอ
	เพราะระเบียบเรื่องของการแต่งตั้ง โยกย้าย ลงโทษ อุทธรณ์ต่างๆ ได้ใช้ตัวใหม่
	จากกระทรวงศึกษาธิการ และ ก.ค.ศ. ออกมาให้บังคับใช้ใหม่ในเดือน ก.ค. 60
	มีปรากฏบนเพจหรือในกลุ่มต่างๆหลายกลุ่ม หลายเพจที่ใช้กฎหมายตัวนี้สำหรับ
	ติวหรืออ้างอิงอธิบายเรื่องดังกล่าว ทำไมจึงหลายกลุ่ม อันที่จริงต้นแบบมันจะมา
	แค่ที่เดียวหรือสองที่นะ แต่กลุ่มสมัครเล่นอื่นๆพอเห็นข้อมูลจากเพจหนึ่งก็เลยว่า
	กลายเป็นก๊อบๆๆ ต่อๆกันไปเป็นทอดๆ บังเอิญก๊อบๆต่อๆกันไปโดยไม่มีความรู้
	เลยทำให้ข้อมูลไม่รู้จริงได้เผยแพร่กระจายอยู่ตามโซเชียลต่างๆในกลุ่มและเพจ
	ทั้งนี้ เราร้องขอ อย่านำข้อมูลนี้ไปเผยแพร่หรือบอกกล่าวติวเตอร์ หรือค่ายติวใดๆที่มีการอ้างอิง
	กฎหมายมาตรา 53 หรือ มาตรา 98 อยู่  ปล่อยให้เขาเข้าใจผิดไปเช่นนั้น ส่วนคุณโชคดีแล้วที่ได้
	มาเห็นมารู้ข้อมูลจริง ก็แค่แนะนำคนใกล้ชิดของคุณ เช่น เพื่อนๆหรือญาติๆมาเข้ากลุ่มก็พอแล้ว
	คลังข้อสอบ  ฝึกทำซ้ำๆ จนเกิดความรู้ และความเข้าใจ
	เราเริ่มเผยแพร่ผลงานจริงออกไป ที่ผ่านมาก็มีสำนักติวต่างๆนำงานไปแอบอ้าง  (อย่างหน้าตาเฉย)  ยกตัวอย่างเช่น ไฟล์ผลงานที่วิชาการเราทำ ดังต่อไปนี้
	ผู้อ่านเห็นหรือไม่ งานเป็นของเราทั้งแท่ง
	งานดีมากๆ ใช้ดึงดูดลูกค้าแล้วทำโฆษณาชวนเชื่อได้หน้าตาเฉย ประมาณว่า ถ้าไม่
	อยากพลาดข้อมูลดีๆให้ติดตามเขา แล้วก็ลิงค์เพจไว้ ซึ่งไม่ได้เป็นผู้ทำผลงานดีๆนั้น แต่อาศัยผลงานเราไปดึงโน้มน้าวผู้บริโภคมากมายให้เชื่อถือชื่นชมต่างๆและซื้อของ
	เหล่านี้เป็นแค่บางส่วนที่ยกตัวอย่างให้ดู
	มีการแอบอ้างนำงานเราไปใช้ลักษณะนี้
	โดยยังมีอีกมากมายที่ไม่ได้เปิดเผยตรงนี้
	นี่ก็เอาผลงานเราโชว์ แต่โฆษณาขายหนังสือตนเอง
	หลายสำนักมีการก๊อบปี้เอาข้อความ
	ที่เราโพสต์อธิบายบนเพจของเราวาง
	ก๊อบในแบบชนิดที่ว่า ก๊อบเหมือนเป๊ะ
	สำเนาถูกต้อง (ง่ายมาก ก๊อปปี้ วาง)
	เอาไปวางบนเพจของตน แล้วทำให้
	เกิดคำชื่นชม และคอมเม้นท์ตามมา
	เช่น “อยากติวกับอาจารย์จังเลยค่ะ”
	มีหนังสือขายไหมครับ  อาจารย์ไม่
	เปิดติวที่ภาคใต้บ้างเหรอครับ ฯลฯ
	ทั้งๆที่คำอธิบายดีๆบนโพสต์นั้นเป็น
	ข้อความหรือเป็นการอธิบายของเรา
	แต่คนหรือแฟนเพจเหล่านั้นเขาไม่ได้
	รู้จักเพจของเราจึงชื่นชมและหลงกล
	ข้อสังเกตว่า ปัจจุบันเพจสาธารณะเรา ไม่โพสต์ข้อมูลเชิงลึก หรือไม่โพสต์แสดงความรู้จริงๆ
	แค่ทำเป็นโพสต์อะไรไปบ้างนิดๆหน่อยๆหรือโพสต์ความรู้ระดับทั่วๆไป ที่ไม่ได้แสดงพื้นฐาน
	ของความรู้จริงอะไรมาก โพสต์ข้อสอบเบาๆ เพื่อใม่ให้กลุ่มสมัครเล่นที่จ้องนำข้อมูลดีๆไปใช้
	จุดประสงค์ของทีมวิชาการคือ ต้องการพัฒนาผลงาน และเผยแพร่องค์ความรู้ให้ผู้คนจริงๆ แต่เนื่องจากตำราของเรา หรือเอกสารเนื้อหาหนังสือของเรา สามารถเนรมิตทำให้คนที่ไม่รู้
	แต่พออ่านเนื้อหาความรู้ จากการอธิบายเชิงลึกของเรา  ทำให้เขาสามารถเริ่มรู้เรื่องราวขึ้น
	หรือสร้างตัวเองมาเป็นติวเตอร์เสมือนว่าเก่งได้เลย โดยใช้ฐานผลงานจากเราหรือใช้ความรู้
	ของเราไป เช่น การสร้างกลุ่ม แต่งข้อสอบ (เอาของเรานี่แหล่ะ) ไปแต่งข้อสอบในกลุ่มและ
	อธิบายข้อสอบแต่ละข้อ อธิบายดีจัง จนทำให้สมาชิกเชื่อว่าเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ แล้วหลงซื้อหนังสือหรือหลงพลาดไปติว ทั้งๆความจริง เขาเป็นเพียงคนที่มีความรู้เกี่ยวกับ
	งานการศึกษามากกว่าพวกคุณในที่นี้ แค่นิดหน่อย หรือบางทีมีความรู้น้อยกว่าพวกคุณเสีย
	ด้วยซ้ำไป เราไม่ต้องการให้จำนวนติวเตอร์สมัครเล่นแบบนี้เกิดขึ้นง่ายมากเกินไปจากการที่
	ได้อ่านหรือได้ศึกษาตำราของเราแล้วนำไปใช้ต่อยอดกลุ่มตนเอง โดยพื้นฐานรู้ลึกจริงๆไม่มี
	ด้วยเหตุนี้  จึงร้องขอให้ทุกท่านอย่านำประเด็นความรู้ของเรา
	ให้ไปถึงมือของเพจขายหนังสือหรือสำนักติวต่างๆให้พวกเขาได้
	แอบอ้างสร้างผลงานปลอม หรือขายหนังสือก๊อบปี้จากผลงาน
	ของเรานั่นเองเป็นการปกป้องผู้บริโภคจำนวนมากได้ดีอีกด้วย
	การสามารถอธิบายประเด็นความรู้เชิงลึกได้ แค่ 2 – 3 ข้อ  (จากการคัดลอกความรู้เราไปใช้ทำอธิบาย) สามารถเปลี่ยนคนหลายคนที่ไม่เก่งให้มีภาพลักษณ์ของการเป็นวิทยากรเก่งๆได้เลย
	และทำให้พวกเขาขายของปลอมกับผู้บริโภคได้ การคัดลอกเนื้อหาประมาณ 20 – 30 หน้าจากเราไปใช้ทำหนังสือขาย ทำให้ของปลอมพวกนั้น ได้รับคำชื่นชมว่าอ่านง่าย เข้าใจดีจริงๆ ได้เลยทีเดียว
	บ่อยครั้งตั้งแต่ช่วงปี 59 – 60 พอเราโพสต์อะไรไปประมาณ 7 – 10 บรรทัดที่เป็นความรู้เชิงลึกๆ
	ค่ายติวหลายค่ายก๊อบคำพูดนั้นไปวางโพสต์ตนเอง ทันทีก็มีคนเม้นท์ถามซื้อหนังสือ ถามขอติวกับ
	เขามากมายในโพสต์  เช่น “อธิบายเข้าใจดีจัง ขอไปติวที่ กทม ได้ไหม”  “ชอบการอธิบายแบบนี้
	เข้าใจง่ายดี และมีประโยชน์ ขายหนังสือไหมค่ะ” อะไรประมาณนี้ เกิดขึ้นตลอดในหลายๆเพจเลย
	เราไม่ต้องการให้เกิดกระบวนการในลักษณะนี้  จึงร้องขอให้ทุกท่านที่เข้ามาเอาความรู้ดีๆและอย่า
	แชร์หรืออย่าสะกิดประเด็นใดๆที่เป็นความรู้เชิงลึกนี้ให้กับกลุ่มติวเตอร์สมัครเล่นเหล่านั้นรับทราบ
	ทั้งหมดทั้งมวลนี้ ไม่ได้เป็นลักษณะการหวงวิชาความรู้
	แต่ไม่ต้องการให้เกิดกระบวนการในลักษณะนี้ คือการลวงล่อผู้บริโภคจากการใช้ผลงานหรือ
	องค์ความรู้ของเราไปดำเนินการ จึงห้ามสมาชิกเผยแพร่ ความรู้เชิงลึกจากกลุ่มเรานี้ออกไป
	เฉลยข้อสอบในชุดที่ 1  แบบฝึกที่โหลดลงไปให้อุ่นเครื่อง
	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
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	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
	สถาบันของเราก่อตั้งมาในรูปแบบทะเบียนพาณิชย์เชิงธุรกิจการศึกษา ไม่ใช่มูลนิธิการกุศล
	บางกลุ่มงานที่สามารถเผยแพร่ให้ได้แบบฟรีๆอย่างเช่นที่คุณอาจได้เห็นคลิปติวฟรี ไฟล์ฟรี
	หรือของสำคัญบางส่วน ฟรีๆ จากเราที่พอจะจับต้องดาวน์โหลดกันได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย
	นั่นก็มีส่วนหนึ่งและทางเราก็หวังว่าส่วนของฟรีนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์กับผู้อ่านได้บ้าง
	ตามสมควรต่อไปเชิงวิชาการความรู้หรือการเตรียมตัวสอบ ไฟล์ที่อ่านอยู่นี้ก็แจกให้ ฟรีๆ
	ทั้งนี้ “แก่นข้อสอบครูผู้ช่วย” คุณสามารถเลื่อนไปคลิกดูได้ ที่ตรงล่างๆของหน้าเว็บไซต์ที่เราแนะนำการขายหนังสือหรือนวัตกรรม คลิกเข้าศึกษาแนวทางได้ที่นั่นตรงนั้นแหล่ะคือ
	แก่นสำคัญอันเป็นตัวช่วยหลักที่จะต้องใช้สำหรับเตรียมตัวสอบ โดยอาจมีค่าใช้จ่ายอยู่บ้าง
	อย่างไรก็ดีตัวอย่างที่ชื่อว่า “แก่นข้อสอบครูผู้ช่วย” ตรงนั้นคลิกได้ ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
	เฉพาะตัว ฟรี ที่ให้นั้นก็มีคุณค่ามากมายแล้ว จึงขอเชิญทุกท่านเข้าไปคลิกอ่านได้เลยครับ
	หาแถบกระพริบๆ นี้ให้เจอ
	แล้วคลิกเข้าไปอ่านตรงนั้น
	ไฟล์แนวข้อสอบแจกฟรี ข้อสอบจริงที่เคยออกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
	อุ่นเครื่องกันสัก 15 ข้อก่อน



	สำหรับติวฟรีนะ
	เตรียมสอบครูผู้ช่วย ข้อมูลดี ความรู้ดี เพื่อทุกท่าน
	ขอสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน นี่เป็นเนื้อหาเริ่มต้นพื้นฐานของการเตรียมตัวสอบข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยสถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทยได้ทำงานด้านการเตรียมสอบข้าราชการมานานหลายปี ตั้งแต่ยุคก่อนการสอบครูผู้ช่วยครั้งแรก ต่อเนื่องเรื่อยมาและวิจัยพัฒ...
	สถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทยได้จดทะเบียนพาณิชย์อย่างถูกต้อง
	ในชื่อ “ส่งเสริมธุรกิจการศึกษา” เป็นหน่วยงานที่พัฒนาผลงานธุรกิจการศึกษา
	พัฒนาความรู้ จำหน่ายสื่อการสอนต่างๆ จัดอบรม และจำหน่ายหนังสือ ตำรา
	สถาบันของเราก่อตั้งมาในรูปแบบทะเบียนพาณิชย์เชิงธุรกิจการศึกษา ไม่ใช่มูลนิธิการกุศล
	บางกลุ่มงานที่สามารถเผยแพร่ให้ได้แบบฟรีๆอย่างเช่นที่คุณอาจได้เห็นคลิปติวฟรี ไฟล์ฟรี
	หรือของสำคัญบางส่วน ฟรีๆ จากเราที่พอจะจับต้องดาวน์โหลดกันได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย
	นั่นก็มีส่วนหนึ่งและทางเราก็หวังว่าส่วนของฟรีนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์กับผู้อ่านได้บ้าง
	ตามสมควรต่อไปเชิงวิชาการความรู้หรือการเตรียมตัวสอบ ไฟล์ที่อ่านอยู่นี้ก็แจกให้ ฟรีๆ
	“ผลงานของเราเป็นผลงานดีเด่นระดับชาติ” ในแวดวงการนี้ ของจริง
	และผลงานเราเป็นงานที่ถูกคัดลอกโดยสำนักติวหรือค่ายติวสอบอื่นๆนำไปใช้อ้างอิง
	นำไปใช้ในการทำธุรกิจมากมาย หรือคัดลอกไปทำหนังสือขาย โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่
	ไม่รู้ว่าผลงานดีๆ หรือชุดข้อสอบดีๆเหล่านั้น ที่เห็น แชร์ๆกัน เราเป็นผู้สร้างสรรค์
	ผู้อ่านคงไม่รู้ว่าครูบางคนใช้หนังสือของเราเป็นงานต้นแบบทำหนังสือของเขามาขาย
	จนมีชื่อเสียงโด่งดังเพราะหนังสือฐานงานเรามีข้อสอบตรงและเนื้อหาประเด็นเยี่ยม
	หนังสือของเรานี่เอง ที่ถูกคัดลอก ก๊อบปี้เนื้อหาไปใช้มากที่สุด
	โดยเฉพาะกลุ่มครูพยายามเปิดติว เพิ่งสอบครูได้แล้วทำเพจติว
	เพราะเป็นหนังสือขายดีที่สุดในประเทศไทยและยังเป็นหนังสือ
	ข้อมูลตรงจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ระดับปริญญาเอกทางด้านนี้เลย
	ชุดข้อสอบกับชุดเนื้อหาต่างๆของเราจึงถูกคัดลอกไปต่างๆนาๆ
	ผู้อ่านอาจไม่รู้ หรือเคยเจอเพจติวใดๆอื่นก่อนมาเจอเพจนี้ บางทีหลงชื่นชมเพจใดๆ ที่เห็นการตอบรับว่า “หนังสือดีจัง” “ข้อสอบตรงมากๆ” “สรุปดี” “เนื้อหาชื่นชอบ” อะไรทำนองนี้บ้าง
	บางทีคุณอาจแทบไม่อยากเชื่อว่านั่นคือผลงานที่พวกเขาได้ก๊อบปี้ของเราไปใช้นั่นเอง ลองคิดๆ
	ดูเล่นๆ แล้วเทียบดูเนื้อหาหรือแนวหนังสือ ดูผลงาน เพียงแต่คุณรู้จักพวกเขาก่อนที่มาจะอ่านหรือได้มารู้จักเรานั่นเอง เพราะเราไม่เน้นการตลาดแค่ค่อยๆแนะนำคนต่างๆให้รู้จักผลงานกัน
	นี่คือตัวอย่างผลงานของเราที่ทำมา ค่ายติวอื่นๆ เรียกว่า พากันเซฟผลงานเก็บไว้เป็นของตน
	ถึงเวลาก็นำออกมาแชร์ งานดีๆ เรียกแขกเข้าเพจตัวเองมากมาย ผู้คนชื่นชม ขอบคุณจังเลย
	โดยที่ไม่รู้ว่าทีมวิชาการซึ่งทำงานนี้จริงๆคือทีมของเรา  ก็ได้แต่แอบขำๆว่า ที่ขอบคุณกันนั้น
	ขอบคุณใคร ขอบคุณคนที่ก๊อบปี้ไปแชร์สร้างภาพตัวเอง หรือขอบคุณคนทำกันแน่เนอะ ^-^
	ในปี 2560 – 2561  เราจึงมีนโยบายให้ทีมงานไปสะกิดบอก แนะนำ หลายคนที่จะเตรียมสอบ
	ให้มาพบกับผลงานของเรา (ของจริง) ให้มาติวด้วยกันในกลุ่ม รับรู้ข้อมูลเชิงลึกแบบดีๆ ข้อมูลดี
	โดยหวังว่าผลงานที่ทำมาจะช่วยอำนวยประโยชน์ให้กับผู้เตรียมสอบทุกท่านได้ตามสมควรต่อไป
	คำแนะนำและทักทายกันโดยผู้บริหารสถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทย
	ไฟล์แนวข้อสอบแจกฟรี ข้อสอบจริงที่เคยออกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
	อุ่นเครื่องกันสัก 15 ข้อก่อน
	ผู้เตรียมสอบข้าราชการพึงรู้ไว้เกี่ยวกับลักษณะข้อสอบข้าราชการ
	การสอบครูผู้ช่วย ถือเป็นการสอบข้าราชการ โดยแต่ละสังกัดก็จะมีการสอบเพื่อคัดคนไปเป็นครูสอนในโรงเรียน เช่น สังกัด สพฐ  สังกัด กทม  หรือ สังกัด อปท (ท้องถิ่นต่างๆ) โรงเรียน
	เทศบาลและสิ่งที่ผู้อ่านต้องรู้คือคลังข้อสอบที่นำมาใช้สอบนั้น จริงๆแล้ว เป็นคลังเก่าที่หมุนเวียน
	นำมาออกสอบ เช่น ในส่วนวิชาชีพ วิชาการศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มวินัยข้าราชการครู หรือเนื้อหา
	กลุ่มเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ ข้อสอบแก่นหลักเหล่านั้นมีการเฉลยแล้ว โดยกรรมการที่ออกสอบ
	ชี้แจงให้เข้าใจกระบวนการจัดทำข้อสอบหรือการสอบครูไล่ลำดับมาดังต่อไปนี้
	ก่อนปี 2546  การสอบข้าราชการครูจะไม่ชัดเจน เพราะตอนนั้นยังไม่มีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  โดยในช่วงราวปี 2540 กว่าๆเป็น
	ยุคที่ในวงการเรียกกันว่า 16 องค์ชาย คือ มีส่วนราชการระดับกรม ถึง 16 ส่วน  กรมนั่น กรมนี่
	สำนักงานโน่น นี่ นั่น เยอะมาก บริหารงานซ้ำซ้อน ก็มี อะไรก็มี เขาจึงพยายามปรับแก้ทางใหม่
	ปี 2545 เป็นช่วงที่ผู้เขียนได้ร่วมทำงานวิจัยกับเป็นผู้ช่วยงานวิจัยของอาจารย์คุรุศาสตร์
	ในปี 2546  มีการตรากฎหมายใหม่ เป็นพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 นี่แหล่ะ ที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ยุบ 16 องค์ชายดังกล่าวนั้นเหลือ 5 ส่วนบริหาร
	แล้วเปลี่ยนแปลงใหม่ ก.ค. เป็น  ก.ค.ศ.  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพิ่มคำว่า “ศ. คือและบุคลากรทางการศึกษา” เข้ามาด้วยจากที่เป็น ก.ค.  (ค. คือ ข้าราชการครู)
	โดยปี 2546 นี่ก็มีการตราพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
	มาด้วย ซึ่งก็เป็นตัวจักรสำคัญที่มีผลต่อเนื้อหาในข้อสอบเช่นกัน กลุ่มนี้ ก็คือ กลุ่มคุรุสภานั่นเอง
	โดยช่วงปี 2545 – 2547 ช่วงนั้น ก็มีการสอบครูบ้าง แต่ว่า ยังไม่เรียกว่า “ครูผู้ช่วย”
	เพราะคำว่าครูผู้ช่วย มาปรากฏในสารบบของการศึกษาไทยช่วงเดือนธันวาคม 2547
	เนื่องจากธันวาคม 2547 มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
	ศึกษา พ.ศ. 2547 ขึ้น และกฎหมายตัวนี้แหล่ะ ที่เป็นจุดกำเนิดของคำว่า “ครูผู้ช่วย” ครั้งแรก
	เพราะก่อนหน้านี้ เขาเรียกครูบรรจุใหม่ (คนที่สอบได้ใหม่) ว่าอาจารย์ 1 ระดับ 3 ไม่มีครูผู้ช่วย
	- การสอบเดือนพฤษภาคม 2547  สอบเพื่อคัดเอาคนไปเป็น อาจารย์ 1 ระดับ 3
	- ปลายปี คือธันวาคม 2547 ตราพระราชบัญญัติฯ ขึ้นมา ปรากฏคำว่า ครูผู้ช่วย
	- ดังนั้น การสอบเดือนพฤษภาคม 2548 จึงนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ
	วงการศึกษาไทยที่สอบคนเพื่อคัดไปเป็น “ครูผู้ช่วย” นั่นเองและมีการสอบมาอีก
	เรื่อยๆ ต่อเนื่องมาในทุกๆปี  จวบจนที่เราเตรียมสอบกันในยุคปัจจุบันนี้นั่นเอง
	การสอบในช่วงก่อนปี 2550  ยุคนั้น อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา จะจัดสอบกันเอง
	หรือจัดทำข้อสอบเอง กล่าวคือ อยู่ในการจัดการของเขตฯ นั้นๆ จะเอากี่ตำแหน่ง อะไร ยังไงนะ
	ขาดครูวิชาอะไร ตำแหน่งไหน โรงเรียนใด เขตแต่ละเขต ก็จะจัดการกันเอง เปิดสอบกัน ก็ว่าไป
	อาจารย์ของผู้เขียน เป็นผู้ทำข้อสอบให้กับหลายๆ อ.ก.ค.ศ. ในตอนนั้นและผู้เขียนเป็นผู้พิมพ์ให้
	โดยคลังชุดข้อสอบจะเป็นเหมือนเดิมๆ เปลี่ยนแปลงนิดหน่อย พร้อมเฉลยเสร็จสรรพว่า ทำไมจึง
	ตอบข้อนั้น ข้อนี้ ตามระเบียบต่างๆ ซึ่งกรรมการหรือคนที่ได้ออกข้อสอบเขาก็จะขอข้อสอบของ
	แต่ละแห่งไปแบ่งๆกัน จัดสอบ ส่งจากเขตนั้นไปให้เขตนี้ ส่งงานต่อๆกันไป กับชุดคลังข้อสอบที่มี
	ในปี 2553 – 54 ช่วงนี้ มีการเริ่มขายหนังสือสอบและคลังข้อสอบเริ่มปรากฏในหนังสืออ่านสอบ
	บนห้างสรรพสินค้า ข้อสอบเมื่อก่อน ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมาก อย่างไหนก็อย่างนั้น ดัดนิดหน่อย
	ซึ่งข้อสอบในยุคนั้นมีการเฉลยอย่างดีอธิบายแนวทางการเฉลยคำตอบด้วย
	ฐานข้อสอบพวกวินัยข้าราชการ  พวกจรรยาบรรณ  วิชาทฤษฏีการศึกษา
	หรือกลุ่มกฎหมายทางการศึกษา ที่ถูกนำมาออกเป็นประจำ มีการเฉลยไว้
	ต่อมาราวๆช่วงนั้นแหล่ะ ก่อนปี 56 เขาก็เริ่มมีแนวคิดว่า อยากให้ข้อสอบมีมาตรฐาน
	เหมือนกันทั่วประเทศ คล้ายๆ ก.พ. น่าจะดีนะ จึงมีแนวทางว่า จ้างมหาวิทยาลัยออกข้อสอบ
	ดีกว่า ให้เหมือนๆกันหมด ผู้ที่ได้รับการว่าจ้างก็เช่น จุฬาฯ   มศว  ม.ราชภัฏสวนดุสิต เป็นต้น
	ข้อสอบช่วงที่จุฬาฯออกก็ถูกตำหนิพอสมควร ในลักษณะที่ว่ายากเกินและออกไม่ตรงหลักสูตร
	ต่อมา มศว ก็ถูกตำหนิเช่นกัน เรื่องเฉลยผิด พักหลังมาจึงมักใช้บริการของ ม.ราชภัฏสวนดุสิต
	ช่วงปี 2559 – 2560  ก็มีการเปลี่ยนผ่านเป็นระบบ กศจ แทนที่รูปแบบของ อ.ก.ค.ศ.
	การออกข้อสอบเลยให้เป็นสิทธิของ กศจ ต่างๆว่าจะจ้างมหาวิทยาลัยออกหรือออกสอบเองได้
	แล้วแต่ที่เห็นว่าเหมาะสม อย่างปี 2559  ก็มี กศจ ออกเอง 5 แห่ง แต่ข้อสอบก็ยังใช้รูปแบบที่
	ใช้ต่อเนื่องกันมา (ซึ่งมีการเฉลยแล้วในยุคหลายปีก่อน)  สลับกับข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน
	อย่างไรก็ตามคลังข้อสอบหลักและวิธีการเฉลยก็ยังเป็นชุดเดิมๆลักษณะนั้น
	เช่น ถามเรื่องเกี่ยวกับวินัย การประพฤติชั่วต่างๆ หรือถามเรื่องเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
	หรือเรื่องกฎหมายการศึกษา กฎหมายตัวใดๆ ก็เป็นข้อสอบชุดเดิม เพิ่มเติมนิดหน่อย
	ปี 58 ดร.กมล  รอดคล้าย  (ซึ่งเป็นเลขาธิการ กพฐ)  ในตอนนั้น มีแนวคิดว่าควรจะ
	ให้มีการเฉลยข้อสอบด้วย ให้คนสอบได้หายสงสัย  แต่ปรากฏว่า “เกิดงานเข้าเต็มๆ” เพราะ
	เมื่อมีการเฉลยออกมาแล้ว คนหลายภาคส่วน คิดว่าเฉลยผิด มีการด่า มีการประท้วงวุ่นวาย
	เพราะหลายคนตีความเอง คิดเอง แล้วไปหาว่าเขาเฉลยผิด ยิ่งเริ่มมีเพจต่างๆมา ยิ่งแย่เลยสิ
	วุ่นวาย จะฟ้องศาลปกครองเอย ฟ้องอะไรเอยว่าเฉลยผิดยี่สิบกว่าข้อ (ปรักปรำเขา)  แต่พอ
	ตรวจสอบกันจริงๆ ฝ่ายออกสอบยอมรับว่าเฉลยผิดแค่ 6 ข้อ (ยกคะแนนให้) ไม่ได้ผิดเยอะ
	อะไรขนาดนั้น เฉลยผิดตั้งยี่สิบกว่าข้อ ไม่ใช่เลย แต่เป็นเพราะคนที่เห็นข้อสอบคิดเอง เฉลย
	หรือตีความเอาเอง แล้วไปหาว่าเขาเฉลยผิด โดยที่ตัวเองก็ไม่ได้มีความรู้ลึกอะไรมากนักเลย
	นั่นแหล่ะ ปัญหามาก (แทนที่บอกเฉลยแล้วจะดี คนจะได้เห็น โปร่งใส คนสอบพอใจตามนี้)
	แต่กลับตรงข้าม พอเฉลย ปัญญาเยอะกว่าอีก  (ข้อเสียมากกว่าข้อดี)  เพราะบางคนหลับหู
	หลับตาด่าอย่างเดียว เห็นเฉลยแล้วด่าๆๆ โดยไม่ดูเนื้อหาหรือความถูกต้องทางวิชาการเลย
	ดังนั้น ยุคหลังมาจึงไม่ให้มีการเฉลยข้อสอบข้าราชการอีก เพื่อยับยั้งความวุ่นวายต่างๆ
	แต่แท้ที่จริงแล้ว คลังข้อสอบเก่าๆ และกลุ่มสำนักติวรุ่นแรกๆ มีฐานข้อมูลการเฉลยข้อสอบอยู่
	ตัวอย่างคลังข้อสอบข้าราชการที่เป็นข้อสอบเดิมๆ (เพิ่มเติมนิดๆหน่อยๆ)
	ซึ่งมีการเฉลยแล้ว และนำข้อสอบลักษณะนี้ มาออกสอบทุกปี เพราะได้ผล
	ในการหลอกผู้เข้าสอบ ให้ตกหลุมกับดักข้อสอบเกี่ยวกับวินัยข้าราชการครู
	ข้อใดต่อไปนี้เป็นการประพฤติชั่วของข้าราชการครู
	ก. บังคับข่มขืนกระทำชำเราศิษย์    ข.  ลักทรัพย์ในยามวิกาล
	ค.  คัดลอกผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง  ง.  เป็นการประพฤติชั่วทุกข้อ
	ข้อสอบตัวนี้ เป็นข้อสอบขาประจำทุกปี แต่อาจเปลี่ยนคำนิดๆหน่อยๆ แล้วแต่ปีนั้นๆ เช่น
	ข้าราชการครูคนใดต่อไปนี้มีพฤติการณ์ถือเป็นการประพฤติชั่ว
	ก. นายวีระทุจริตเงินโครงการโรงเรียน   ข.   นายดำเมาสุราครองสติไม่ได้
	ค.  นายพงษ์ธรเล่นหวยใต้ดิน    ง.    ประพฤติชั่วทุกข้อที่กล่าวมา
	สังเกตข้อสอบนี้  เป็นการจงใจถามความเข้าใจในมาตรา ของการประพฤติชั่วในราชการ
	ซึ่งราชการทุกสังกัดจะมีแนวทางเดียวกัน มาจาก ก.พ. ส่วนของครู ก็จะเป็น ก.ค.ศ. และ
	ของ กทม ก็จะเป็นทีม ก.ก. ที่ควบคุมวินัยหรือการดำเนินการทางวินัยสังกัดนั้นอยู่นั่นเอง
	วิธีวิเคราะห์ข้อสอบ  เขาจะเอา ง เป็นตัวล่อที่ทำให้คนไม่รู้กฎหมายข้อนี้ อยากเลือกตอบ ง
	แต่จริงๆแล้วให้มองว่าจะมีตัวเลือกอีก 3 ตัว  ซึ่งมีสองตัวเป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ส่วนอีกตัวหนึ่ง จะเป็น “การประพฤติชั่ว” ของข้าราชการครู ตามคำถามนั้น  (ตอบ ข้อ ข)
	ก. บังคับข่มขืนกระทำชำเราศิษย์    ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ข.  ลักทรัพย์ในยามวิกาล      ประพฤติชั่ว
	ค.  คัดลอกผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ก.  นายวีระทุจริตเงินโครงการโรงเรียน  ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ข.  นายดำเมาสุราครองสติไม่ได้       ประพฤติชั่ว
	ค.  นายพงษ์ธรเล่นหวยใต้ดิน   ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ฟรี แนวข้อสอบที่น่าสนใจ พร้อมเฉลย
	1.  ข้อใดเป็นการเรียนรู้
	ก.  ชักมือหนีจากวัตถุร้อนๆ  ข.  พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงจากการดื่มเหล้า
	ค.  ชนะวิ่งแข่งโดยใช้สารกระตุ้น ง.   เด็กอนุบาลอาบน้ำแปรงฟันได้เอง
	เฉลย  ง  เกิดการเรียนรู้จากการได้ฝึกทำมา หรือได้สังเกตจากพ่อแม่และก็ปฏิบัติได้
	2. ข้อใดหมายถึงการลงโทษทางบวก
	ก.  ไม่ให้ไปซื้อขนมในตอนพักเที่ยงเพราะช่วงเช้าที่เรียนคุยกัน ไม่ตั้งใจเรียน
	ข.  ดุด่าว่ากล่าวเมื่อนักเรียนทำผิด จนนักเรียนกลัวและไม่กล้าทำผิดแบบนั้นอีก
	ค.  ให้เพื่อนที่ชอบคุยมากๆย้ายโต๊ะไปนั่งอีกกลุ่มหนึ่งจะได้รู้สำนึก ไม่คุยกันอีกแล้ว
	ง.  ไม่มีข้อใดเป็นการลงโทษทางบวกเลย
	เฉลย  ข   การลงโทษทางบวก คือ การใส่ความไม่พึงพอใจให้ผู้เรียน เพื่อลดพฤติกรรม
	เพิ่มอะไรเข้าไปที่เขาไม่พอใจ  คือ การลงโทษทางบวก เช่น  ตี  ดุด่า  ตำหนิ
	(คือใส่สิ่งไม่พอใจให้เขาเข้าไป)  บวกโทษเข้าไปนั่นเอง เขาก็จะลดพฤติกรรม
	3. การสอนลักษณะใดที่มีโอกาสพัฒนาทักษะผู้เรียนได้มากที่สุด
	ก. ครูนำเสนอทฤษฏีเรื่องที่สอนจากอาจารย์ที่เก่งมากๆให้นักเรียนได้ฟัง ได้เห็น
	ข. ครูอธิบายได้ดีมาก มีทักษะการอธิบายเข้าใจง่าย นักเรียนเรียนรู้ได้สนุกสนาน
	ค. ครูให้นักเรียนทดลองทำแปลงดอกไม้แบบผสมผสานในสวนเล็กๆหลังโรงเรียน
	ง. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเยอะๆ แล้วสั่งการบ้านให้ทำทบทวนซ้ำๆหลายข้อ
	เฉลย  ค  การสอนในลักษณะของการลงมือปฏิบัติ เป็นประสบการณ์ตรงของผู้เรียน
	4.   ทักษะและความสามารถของนักเรียนจะเกิดขึ้นได้จากสิ่งใดเป็นสำคัญที่สุด
	ก.   ทฤษฎีที่ใช้สอนถูกต้องตามหลัก  ข.  การฝึกฝนและกระทำซ้ำๆ
	ค.   ครูที่สอนมีความรู้และถ่ายทอดดีมาก ง.  ความตั้งใจเรียนรู้ของนักเรียน
	เฉลย  ข   ตรงตามทฤษฎีกรวยประสบการณ์ของเอดการ์เดล และการสอบแบบ
	active learning  คือให้ผู้เรียนมีโอกาสลงมือปฏิบัติเอง
	5.  การสอนแบบประสบการณ์รอง (ประสบการณ์จำลอง) สอดคล้องกับข้อใด
	ก.  ให้นักเรียนลองเอามือไปแตะๆที่น้ำแข็งซึ่งมีอุณหภูมิเย็นจัดเพื่อเรียนรู้
	ข.  ให้นักเรียนทำโครงงานเพื่อทดลองเกี่ยวกับเรื่องของแรงดันน้ำตามระดับความลึก
	ค.  นำเสนอเรื่องราวของการติดยาเสพติดของบุคคลหนึ่งเพื่อสอนเรื่องโทษของยาเสพติด
	ง.   ให้นักเรียนลองสมมติประสบการณ์เดินทางไปต่างประเทศแล้วเล่าให้เพื่อนในห้องฟัง
	เฉลย ค.  ประสบการณ์ตรงคือการได้ทำเอง ได้เรียนรู้เองว่าเป็นอย่างไร มีประสบการณ์
	ประสบการณ์รองหรือประสบการจำลองคือไม่ได้เรียนรู้เองโดยตรงหรือว่าถ้า
	เรียนรู้เองอาจไม่ดีไม่ควรจึงใช้ประสบการณ์ของคนอื่นมาเป็นประสบการณ์เรา
	อ๋อ ถ้าทำแบบนี้แล้วจะเป็นแบบนี้นักเรียนจะเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ที่
	ติดยาเป็นอย่างไร มีโทษอย่างไร โดยไม่ต้องเอาตัวเองไปทำประสบการณ์ตรง
	6. ตามหลักจิตวิทยาการศึกษา จะศึกษาเรื่องใดเป็นสำคัญ
	ก.  วิธีคิดหรือความรู้สึกนึกคิดของนักเรียน ข.  พฤติกรรมของผู้เรียน
	ค.   จิตใจและอารมณ์ของนักเรียนและครู ง.   ศักยภาพสมองเกี่ยวกับการเรียนรู้
	7.  นักจิตวิทยาคนใดที่นำเสนอทฤษฏีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค
	ก.  อีวาน  พาล์ฟลอฟ    ข.  สกินเนอร์
	ค.   ซิกมัน  ฟรอยด์    ง.  เอ็ดการ์  เดล
	8.  วิธีสอนแบบใดที่ได้รับการยอมรับว่าได้พัฒนาทักษะครอบคลุมทุกด้านมากที่สุด
	ก.  การทดลอง    ข.   การให้ทำโครงงาน
	ค.   การให้แสดงนิทรรศการ   ง.   การให้นำเสนอผลงานหน้าชั้น
	9.  ผู้สอนควรคำนึงถึงสิ่งใดมากที่สุดในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน
	ก.  เพศของผู้เรียน    ข.   ความรู้พื้นฐานของนักเรียน
	ค.   ความแตกต่างระหว่างบุคคล  ง.   งบประมาณและเวลาในการสอน
	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
	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
	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    15.  ข      16.  ค     17.   ง     18.  ง      19.  ค     20.  ข
	เตรียมสอบครูผู้ช่วย ข้อมูลดี ความรู้ดี เพื่อทุกท่าน
	ขอสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน นี่เป็นเนื้อหาเริ่มต้นพื้นฐานของการเตรียมตัวสอบข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยสถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทยได้ทำงานด้านการเตรียมสอบข้าราชการมานานหลายปี ตั้งแต่ยุคก่อนการสอบครูผู้ช่วยครั้งแรก ต่อเนื่องเรื่อยมาและวิจัยพัฒ...
	สถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทยได้จดทะเบียนพาณิชย์อย่างถูกต้อง
	ในชื่อ “ส่งเสริมธุรกิจการศึกษา” เป็นหน่วยงานที่พัฒนาผลงานธุรกิจการศึกษา
	พัฒนาความรู้ จำหน่ายสื่อการสอนต่างๆ จัดอบรม และจำหน่ายหนังสือ ตำรา
	สถาบันของเราก่อตั้งมาในรูปแบบทะเบียนพาณิชย์เชิงธุรกิจการศึกษา ไม่ใช่มูลนิธิการกุศล
	บางกลุ่มงานที่สามารถเผยแพร่ให้ได้แบบฟรีๆอย่างเช่นที่คุณอาจได้เห็นคลิปติวฟรี ไฟล์ฟรี
	หรือของสำคัญบางส่วน ฟรีๆ จากเราที่พอจะจับต้องดาวน์โหลดกันได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย
	นั่นก็มีส่วนหนึ่งและทางเราก็หวังว่าส่วนของฟรีนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์กับผู้อ่านได้บ้าง
	ตามสมควรต่อไปเชิงวิชาการความรู้หรือการเตรียมตัวสอบ ไฟล์ที่อ่านอยู่นี้ก็แจกให้ ฟรีๆ
	ผลงานการวิจัยและพัฒนาด้านการสอบของเราเป็นที่ประจักษ์เด่นชัด
	ในแวดวงกลุ่มผู้เตรียมสอบจำนวนหนึ่ง ซึ่งเที่ยบแล้วยังไม่ใช่กลุ่มใหญ่
	หากเปรียบกับอัตราส่วนผู้สอบข้าราชการครูทั้งประเทศกล่าวคือผู้สอบ
	ปีละประมาณสองถึงสามแสนคนทั่วประเทศ จะมีคนรู้จักเราเพียงกลุ่ม
	จำนวนหนึ่ง ไม่ถึง 10 %  หรือหมื่นกว่าคน ในการเห็นเพจและข้อมูล
	หรือที่มีโอกาสรู้จักกับผลงานของทีมวิชาการเรานั่นเอง ด้วยเหตุผลคือ
	ข้อหลัก  เราไม่เน้นการตลาด (หากเปรียบเทียบกับค่ายติวสอบข้าราชการทั่วไป ผู้อ่านจะสังเกตเห็นได้ว่าแฟนเพจหลายหมื่นหรือหลักแสนคน เพราะวิธีการที่สำนักติว ค่ายติวต่างๆ
	ทำกันคือการพยายามสร้างการตลาดหรือสร้างจุดดึงดูด เช่น ข้อสอบหรือไฟล์ต่างๆแล้วให้
	คนแชร์ๆกันเยอะๆๆๆ เพื่อเรียกแขกเข้ามาเพจตน ทำให้เกิดกระแสกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นตามควร
	ในขณะที่ทีมวิชาการของเรา ไม่เน้นวิธีการลักษณะนั้น คนที่รู้จักเราจึงมักมาจากการค่อยๆ
	บอกต่อกันเช่น เพจนี้สิดี หนังสือดี ติวดี จะบอกต่อกันไปเรื่อยๆ ไม่เกิดจากกระแสโปรโมท
	คุณรู้หรือไม่ว่า เพจต่างๆที่มีคนเข้าชมหรือติดตามกันเยอะๆเป็นแสนหรือหลายหมื่นคน
	จะมีการใช้เงินในการจ่ายสำหรับเฟสบุ๊คเพื่อให้ช่วยโปรโมทเพจ จึงทำให้คนมากมายมาเห็นเพจ
	และเพิ่มยอดการติดตามเพจหรือเข้ากลุ่มมากมายอย่างรวดเร็ว ขยายตัวแฟนเพจหลายหมื่นคน
	เหมือนมีกิจกรรมของเพจตลอด บ้างก็อาศัยการไลฟ์สด การแชร์ต่างๆ บอกแชร์ๆๆให้มากที่สุด แต่ของเราทำแตกต่าง คือ ไม่ได้ต้องการคนมาติดตามมากมาย แต่อยากให้มีคนดีๆที่ตั้งใจจริงๆ
	มาพบเจอ มารู้จัก และติดตาม ซื้อผลงาน หรือติวกัน หรือรับไฟล์ฟรีๆกันไปตามสมควรเท่านั้น
	และนั่นเป็นเหตุผลชี้แจงถึงประเด็นแรก กรณีทำไมของดีมากขนาดนี้
	จนได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดในประเทศไทย (ของจริง) ถึงมีแฟนเพจ
	ติดตามกันไม่มากมาย หากเปรียบเทียบกับเพจอื่นๆในตลาดเดียวกัน
	ผู้ที่มีโอกาสเข้ามาอ่านไฟล์นี้ได้ หรือเข้ามาเห็นผลงานของเราได้ น่าจะเป็นคนต่อไปนี้ คือ
	หนึ่ง มาจากการบอกต่อ แนะนำ (อันนี้หลักเลย สิ่งดีมักถูกสะกิดบอกต่อเพื่อน ญาติมิตร)
	สอง มาจากเจ้าหน้าที่ของเราไปสะกิดบอกแนะนำให้มารู้จักกับเพจหรือกลุ่มนี้ว่ามีสิ่งดีให้
	สาม จับพลัดจับผลู มาเจอเองโดยบังเอิญ แล้วก็มาส่อง มาดู จึงเห็นข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้
	เมื่อพบกันแล้ว คงถือว่าโชคดี เพราะเดี๋ยวอ่านไปติดตามไปเรื่อยๆจะรู้เลยว่า
	ทำไม ฉันโชคดีแบบนี้ มีคนอีกเป็นแสนๆ ที่เตรียมสอบแต่ไม่มีโอกาสรู้จักกลุ่มนี้สิ
	มีแต่ฉันกับเพื่อนอีกแค่ราวๆไม่กี่พันคนเท่านั้น โชคดีจังเลย ลองติดตามดูๆไปจะรู้
	อ่านเพียงไฟล์เบื้องต้นนี้ก็คงสัมผัสถึงความรู้สึกโชคดีบ้างแล้ว จึงแนะนำคร่าวๆว่า
	“ผลงานของเราเป็นผลงานดีเด่นระดับชาติ” ในแวดวงการนี้ ของจริง แต่ไม่เน้น
	เชิงการตลาด และผลงานเราเป็นสิ่งที่ถูกคัดลอกโดยสำนักติวหรือค่ายติวสอบอื่นๆ
	นำไปใช้อ้างอิง นำไปใช้ในการทำธุรกิจของพวกเขามากมาย โดยที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่
	ไม่รู้ว่าผลงานดีๆ หรือชุดข้อสอบดีๆเหล่านั้น ที่เห็น แชร์ๆกัน เราเป็นผู้สร้างสรรค์
	โดยมีค่ายติวหรือสำนักติวหลายแห่งใช้วิธีการคัดลอกไป ก๊อบปี้ไปเป็นส่วนงานตน
	ผู้อ่านไม่รู้หรอกว่าครูบางคนใช้หนังสือของเราเป็นงานต้นแบบทำหนังสือของเขาขาย
	จนมีชื่อเสียงโด่งดังเพราะหนังสือฐานงานเรามีข้อสอบตรงและเนื้อหาประเด็นเยี่ยม
	ผู้อ่านอาจไม่รู้ หรือเคยเจอเพจติวใดๆอื่นก่อนมาเจอเพจนี้ บางทีหลงชื่นชมเพจใดๆ ที่เห็นการตอบรับว่า “หนังสือดีจัง” “ข้อสอบตรงมากๆ” “สรุปดี” “เนื้อหาชื่นชอบ” อะไรทำนองนี้บ้าง
	บางทีคุณอาจแทบไม่อยากเชื่อว่านั่นคือผลงานที่พวกเขาได้ก๊อบปี้ของเราไปใช้นั่นเอง ลองคิดๆ
	ดูเล่นๆ แล้วเทียบดูเนื้อหาหรือแนวหนังสือ ดูผลงาน เพียงแต่คุณรู้จักพวกเขาก่อนที่มาจะอ่านหรือได้มารู้จักเรานั่นเอง เพราะเราไม่เน้นการตลาดแค่ค่อยๆแนะนำคนต่างๆให้รู้จักผลงานกัน
	และนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไม ผู้คนจำนวนหนึ่งที่มีโอกาสอ่านผลงานของเรา
	หรือมีโอกาสติวมาแล้วหลายค่าย อ่านหนังสือมาก็มากมาย เมื่อมาพบกับ
	งานของเรา ทำไมพวกเขาเหล่านั้น จึงกล่าวกันในเชิงที่ว่า “ดีที่สุด”อยู่ที่นี่
	อย่างไรก็ดี เมื่อคุณมีโอกาสมารู้จักเราแล้ว เหมือนหลายๆท่านที่เคยแวะเวียนมารู้จักกันและได้ใช้งานของเรา ได้ติวกับเรา ได้ซื้อตำราต่างๆเราไปจนประสบความสำเร็จมากมาย
	หลายคนต่อเนื่องปีต่อปี  คุณคงจะเป็นหนึ่งในนั้นที่ได้แวะเวียนมาพบปะ ขอเชิญทุกท่าน
	มาพัฒนาความรู้ และเตรียมตัวสอบกันอย่างดี (แบบของจริง) กันเลยได้ที่กลุ่มนี้นะครับ
	คำแนะนำและทักทายกันโดยผู้บริหารสถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทย
	ไฟล์แนวข้อสอบแจกฟรี ข้อสอบจริงที่เคยออกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
	อุ่นเครื่องกันสัก 15 ข้อก่อน
	ผู้เตรียมสอบข้าราชการพึงรู้ไว้เกี่ยวกับลักษณะข้อสอบข้าราชการ
	การสอบครูผู้ช่วย ถือเป็นการสอบข้าราชการ โดยแต่ละสังกัดก็จะมีการสอบเพื่อคัดคนไปเป็นครูสอนในโรงเรียน เช่น สังกัด สพฐ  สังกัด กทม  หรือ สังกัด อปท (ท้องถิ่นต่างๆ) โรงเรียน
	เทศบาลและสิ่งที่ผู้อ่านต้องรู้คือคลังข้อสอบที่นำมาใช้สอบนั้น จริงๆแล้ว เป็นคลังเก่าที่หมุนเวียน
	นำมาออกสอบ เช่น ในส่วนวิชาชีพ วิชาการศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มวินัยข้าราชการครู หรือเนื้อหา
	กลุ่มเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ ข้อสอบแก่นหลักเหล่านั้นมีการเฉลยแล้ว โดยกรรมการที่ออกสอบ
	ชี้แจงให้เข้าใจกระบวนการจัดทำข้อสอบหรือการสอบครูไล่ลำดับมาดังต่อไปนี้
	ก่อนปี 2546  การสอบข้าราชการครูจะไม่ชัดเจน เพราะตอนนั้นยังไม่มีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  โดยในช่วงราวปี 2540 กว่าๆเป็น
	ยุคที่ในวงการเรียกกันว่า 16 องค์ชาย คือ มีส่วนราชการระดับกรม ถึง 16 ส่วน  กรมนั่น กรมนี่
	สำนักงานโน่น นี่ นั่น เยอะมาก บริหารงานซ้ำซ้อน ก็มี อะไรก็มี เขาจึงพยายามปรับแก้ทางใหม่
	ปี 2545 เป็นช่วงที่ผู้เขียนได้ร่วมทำงานวิจัยกับเป็นผู้ช่วยงานวิจัยของอาจารย์คุรุศาสตร์
	ในปี 2546  มีการตรากฎหมายใหม่ เป็นพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 นี่แหล่ะ ที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ยุบ 16 องค์ชายดังกล่าวนั้นเหลือ 5 ส่วนบริหาร
	แล้วเปลี่ยนแปลงใหม่ ก.ค. เป็น  ก.ค.ศ.  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพิ่มคำว่า “ศ. คือและบุคลากรทางการศึกษา” เข้ามาด้วยจากที่เป็น ก.ค.  (ค. คือ ข้าราชการครู)
	โดยปี 2546 นี่ก็มีการตราพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
	มาด้วย ซึ่งก็เป็นตัวจักรสำคัญที่มีผลต่อเนื้อหาในข้อสอบเช่นกัน กลุ่มนี้ ก็คือ กลุ่มคุรุสภานั่นเอง
	โดยช่วงปี 2545 – 2547 ช่วงนั้น ก็มีการสอบครูบ้าง แต่ว่า ยังไม่เรียกว่า “ครูผู้ช่วย”
	เพราะคำว่าครูผู้ช่วย มาปรากฏในสารบบของการศึกษาไทยช่วงเดือนธันวาคม 2547
	เนื่องจากธันวาคม 2547 มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
	ศึกษา พ.ศ. 2547 ขึ้น และกฎหมายตัวนี้แหล่ะ ที่เป็นจุดกำเนิดของคำว่า “ครูผู้ช่วย” ครั้งแรก
	เพราะก่อนหน้านี้ เขาเรียกครูบรรจุใหม่ (คนที่สอบได้ใหม่) ว่าอาจารย์ 1 ระดับ 3 ไม่มีครูผู้ช่วย
	- สอบเดือนพฤษภาคม 2547  สอบเพื่อคัดเอาคนไปเป็น อาจารย์ 1 ระดับ 3
	- ปลายปี คือธันวาคม 2547 ตราพระราชบัญญัติฯ ขึ้นมา ปรากฏคำว่า ครูผู้ช่วย
	- ดังนั้น การสอบเดือนพฤษภาคม 2548 จึงนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ
	วงการศึกษาไทยที่สอบคนเพื่อคัดไปเป็น “ครูผู้ช่วย” นั่นเองและมีการสอบมาอีก
	เรื่อยๆ ต่อเนื่องมาในทุกๆปี  จวบจนที่เราเตรียมสอบกันในยุคปัจจุบันนี้นั่นเอง
	การสอบในช่วงก่อนปี 2550  ยุคนั้น อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา จะจัดสอบกันเอง
	หรือจัดทำข้อสอบเอง กล่าวคือ อยู่ในการจัดการของเขตฯ นั้นๆ จะเอากี่ตำแหน่ง อะไร ยังไงนะ
	ขาดครูวิชาอะไร ตำแหน่งไหน โรงเรียนใด เขตแต่ละเขต ก็จะจัดการกันเอง เปิดสอบกัน ก็ว่าไป
	อาจารย์ของผู้เขียน เป็นผู้ทำข้อสอบให้กับหลายๆ อ.ก.ค.ศ. ในตอนนั้นและผู้เขียนเป็นผู้พิมพ์ให้
	โดยคลังชุดข้อสอบจะเป็นเหมือนเดิมๆ เปลี่ยนแปลงนิดหน่อย พร้อมเฉลยเรียบร้อยว่า ทำไมจึง
	ตอบข้อนั้น ข้อนี้ ตามระเบียบต่างๆ ซึ่งกรรมการหรือคนที่ได้ออกข้อสอบเขาก็จะขอข้อสอบของ
	แต่ละแห่งไปแบ่งๆกัน จัดสอบ ส่งจากเขตนั้นไปให้เขตนี้ ส่งงานต่อๆกันไป กับชุดคลังข้อสอบที่มี
	ในปี 2553 – 54 ช่วงนี้ มีการเริ่มขายหนังสือสอบและคลังข้อสอบเริ่มปรากฏในหนังสืออ่านสอบ
	บนห้างสรรพสินค้า ข้อสอบเมื่อก่อน ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมาก อย่างไหนก็อย่างนั้น ดัดนิดหน่อย
	ซึ่งข้อสอบในยุคนั้นมีการเฉลยอย่างดีอธิบายแนวทางการเฉลยคำตอบด้วย
	ฐานข้อสอบพวกวินัยข้าราชการ  พวกจรรยาบรรณ  วิชาทฤษฏีการศึกษา
	หรือกลุ่มกฎหมายทางการศึกษา ที่ถูกนำมาออกเป็นประจำ มีการเฉลยไว้
	ต่อมาราวๆช่วงนั้นแหล่ะ ก่อนปี 56 เขาก็เริ่มมีแนวคิดว่า อยากให้ข้อสอบมีมาตรฐาน
	เหมือนกันทั่วประเทศ คล้ายๆ ก.พ. น่าจะดีนะ จึงมีแนวทางว่า จ้างมหาวิทยาลัยออกข้อสอบ
	ดีกว่า ให้เหมือนๆกันหมด ผู้ที่ได้รับการว่าจ้างก็เช่น จุฬาฯ   มศว  ม.ราชภัฏสวนดุสิต เป็นต้น
	ข้อสอบช่วงที่จุฬาฯออกก็ถูกตำหนิพอสมควร ในลักษณะที่ว่ายากเกินและออกไม่ตรงหลักสูตร
	ต่อมา มศว ก็ถูกตำหนิเช่นกัน เรื่องเฉลยผิด พักหลังมาจึงมักใช้บริการของ ม.ราชภัฏสวนดุสิต
	ช่วงปี 2559 – 2560  ก็มีการเปลี่ยนผ่านเป็นระบบ กศจ แทนที่รูปแบบของ อ.ก.ค.ศ.
	การออกข้อสอบเลยให้เป็นสิทธิของ กศจ ต่างๆว่าจะจ้างมหาวิทยาลัยออกหรือออกสอบเองได้
	แล้วแต่ที่เห็นว่าเหมาะสม อย่างปี 2559  ก็มี กศจ ออกเอง 5 แห่ง แต่ข้อสอบก็ยังใช้รูปแบบที่
	ใช้ต่อเนื่องกันมา (ซึ่งมีการเฉลยแล้วในยุคหลายปีก่อน)  สลับกับข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน
	อย่างไรก็ตามคลังข้อสอบหลักและวิธีการเฉลยก็ยังเป็นชุดเดิมๆลักษณะนั้น
	เช่น ถามเรื่องเกี่ยวกับวินัย การประพฤติชั่วต่างๆ หรือถามเรื่องเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
	หรือเรื่องกฎหมายการศึกษา กฎหมายตัวใดๆ ก็เป็นข้อสอบเดิมๆ เพิ่มเติมนิดหน่อยที่
	ได้เฉลยแล้ว ผู้เขียนได้อยู่ในแวดวงการติวเตรียมสอบในยุคนั้นต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันจึง
	เห็นวิธีการเฉลยและกลไกของข้อสอบต่างๆมาและเห็นความผิดเพี้ยนเกิดขึ้นเป็นระยะ
	ปี 58 ดร.กมล  รอดคล้าย  (ซึ่งเป็นเลขาธิการ กพฐ)  ในตอนนั้น มีแนวคิดว่าควรจะ
	ให้มีการเฉลยข้อสอบด้วย ให้คนสอบได้หายสงสัย --- แต่ปรากฏว่า “งานเข้าเต็มๆ” เพราะ
	เมื่อมีการเฉลยออกมาแล้ว คนหลายภาคส่วน คิดว่าเฉลยผิด มีการด่า มีการประท้วงวุ่นวาย
	เพราะหลายคนตีความเอง คิดเอง แล้วไปหาว่าเขาเฉลยผิด ยิ่งเริ่มมีเพจต่างๆมา ยิ่งแย่เลยสิ
	วุ่นวาย จะฟ้องศาลปกครองเอย ฟ้องอะไรเอยว่าเฉลยผิดยี่สิบกว่าข้อ (ปรักปรำเขา)  แต่พอ
	ตรวจสอบกันจริงๆ ฝ่ายออกสอบยอมรับว่าเฉลยผิดแค่ 6 ข้อ (ยกคะแนนให้) ไม่ได้ผิดเยอะ
	อะไรขนาดนั้น เฉลยผิดตั้งยี่สิบกว่าข้อ ไม่ใช่เลย แต่เป็นเพราะคนที่เห็นข้อสอบคิดเอง เฉลย
	หรือตีความเอาเอง แล้วไปหาว่าเขาเฉลยผิด โดยที่ตัวเองก็ไม่ได้มีความรู้ลึกอะไรมากนักเลย
	นั่นแหล่ะ ปัญหามาก (แทนที่บอกเฉลยแล้วจะดี คนจะได้เห็น โปร่งใส คนสอบพอใจตามนี้)
	แต่กลับตรงข้าม พอเฉลย ปัญญาเยอะกว่าอีก (ข้อเสียมากกว่าข้อดี)  เพราะบางคนหลับหู
	หลับตาด่าอย่างเดียว เห็นเฉลยแล้วด่าๆๆ โดยไม่ดูเนื้อหาหรือความถูกต้องทางวิชาการเลย
	ดังนั้น ยุคหลังมาจึงไม่ให้มีการเฉลยข้อสอบข้าราชการอีก เพื่อยับยั้งความวุ่นวายต่างๆ
	แต่แท้ที่จริงแล้ว คลังข้อสอบเก่าๆ และกลุ่มสำนักติวรุ่นแรกๆ มีฐานข้อมูลการเฉลยข้อสอบอยู่
	จนมีกลุ่มติวเตอร์สมัครเล่นเกิดใหม่ในยุคช่วงปี 2555 – 2556  มากขึ้นๆทำกลุ่มเอง ทำเพจมา
	และมีการเฉลยผิด อธิบายผิดมากมาย ในหลายๆข้อแพร่กระจาย ลอกๆต่อกันไปแพร่สู่โชเชี่ยล
	โดยปกติแล้ว กลุ่มติวเตอร์สมัครเล่น จะอาศัยกลุ่มของจริง คือไปก๊อบข้อมูลหรือเอาไฟล์ข้อสอบ
	เอาอะไรมา และทำหนังสือตัวเอง หรือไปแชร์บนเพจตนเอง เรียกแขก เรียกกระแสเพจนั่นเอง
	หนังสือของเรานี่เอง ที่ถูกคัดลอก ก๊อบปี้เนื้อหาไปใช้มากที่สุด
	โดยเฉพาะกลุ่มครูพยายามเปิดติว เพิ่งสอบครูได้แล้วทำเพจติว
	เพราะเป็นหนังสือขายดีที่สุดในประเทศไทยและยังเป็นหนังสือ
	ข้อมูลตรงจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ระดับปริญญาเอกทางด้านนี้เลย
	ชุดข้อสอบกับชุดเนื้อหาต่างๆของเราจึงถูกคัดลอกไปต่างๆนาๆ
	ในปี 2560 – 2561  เราจึงมีนโยบายให้ทีมงานไปสะกิดบอก แนะนำ หลายคนที่จะเตรียมสอบ
	ให้มาพบกับผลงานของเรา (ของจริง) ให้มาติวด้วยกันในกลุ่ม รับรู้ข้อมูลเชิงลึกแบบดีๆ ข้อมูลดี
	ถูกต้องกับหลักวิชาการ ตรวจสอบการเฉลยและข้อมูลจากทีมวิชาการระดับองค์ความรู้ของจริง
	โดยหวังว่าผลงานที่ทำมาจะช่วยอำนวยประโยชน์ให้กับผู้เตรียมสอบทุกท่านได้ตามสมควรต่อไป
	ผู้เขียนอยากให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงข้อมูล และความรู้ที่ได้รับ เพื่อความถูกต้อง
	และประโยชน์ของผู้อ่านเอง --- เพราะผู้อ่านรู้หรือไม่ว่า โดยรวมแล้วในแวดวง
	ของการติวสอบยุคนี้ ต่างจากยุคก่อนมากๆ จึงแจ้งแนะนำอย่างจริงใจมาตามนี้
	ในยุคก่อน กลุ่มติวเตอร์จะเป็นอาจารย์ระดับด๊อกเตอร์ หรือผู้เชี่ยวชาญจริงๆ เปิดติวหรือทำหนังสือขาย เพราะคิดว่าเรื่องพวกนี้ ต้องใช้ความรู้ระดับสูง คนธรรมดาไม่กล้าทำเรื่องเหล่านี้
	และไม่รู้จะไปขายหนังสือได้อย่างไร – เพราะจะขายทีต้องนำขึ้นสำนักพิมพ์เท่านั้น ให้หนังสือนั้น
	สามารถตีพิมพ์ ส่งขายตามร้านหนังสือทั่วไป ต้องมีการตรวจสอบลิขสิทธิ์และข้อมูลความรู้จริงๆ
	แต่ในยุคนี้ ด้วยระบบไลน์ ระบบเฟสบุ๊ค ทำให้กลุ่มหลายคนไม่มีความรู้ลึก
	สามารถทำกลุ่ม (ระดับความรู้ไม่แน่นแบบของจริง)  แล้วโพสต์ขายหนังสือ
	โดยทำหนังสือใช้วิธีก๊อบจากตรงนั้น ตรงนี้มาขายกัน เราได้ฟ้องไปหลายคน
	หลายคนก็คือสารภาพมาตามตรงว่า ผมตกงาน ไม่มีงาน จบปริญญาตรีแล้ว
	ก็ใช้วิธีสร้างกลุ่มและทำหนังสือขาย (แต่จริงๆ ไม่ได้ทำหนังสือนะ ทำคล้ายๆ
	รายงานนะเอง ปริ้น เข้าเล่มแบบรายงานส่งอาจารย์)  พอเราเค้นเอาจริงๆก็
	ยอมรับว่าลอกงานเราไป เราทำท่าจะฟ้องเงินหลายล้านก็สารภาพยอมแล้ว
	จะเอาเงินที่เพิ่งขายได้หมื่นกว่าบาทนั้น (จากหนังสือก๊อบ) มายกให้เราหมด
	ยอมรับว่าไม่ได้รู้อะไร แค่ค่อยๆสร้างกลุ่มมา แต่คนในกลุ่มนั้น น้อยคนนักที่
	จะรู้ว่าเขาไม่ใช่คนมีความรู้เชิงลึก ของจริง ก็แค่หาทางสร้างเงินจากกระแส
	ที่พอจะทำได้ โดยวิธีหลักๆคือไปส่องเอาข้อมูล ข้อสอบจากเพจอาจารย์จริง
	ค่ายที่ติวจริง (แบบความรู้จริง) มาทำแชร์ มาทำงานของตน มีหลายกลุ่มนะ
	โดยปัญหาจริงๆ ไม่ได้มีอะไรหรอก เราไม่ได้หวงของขนาดนั้น หรือกลัวเสียผลประโยชน์ แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่า กลุ่มแบบนี้มีเยอะ แล้วบางคนไม่ได้รู้จริง แต่งข้อสอบพร้อมเฉลยแบบผิดๆมา
	เป็นเพียงครู ที่ยังไม่มีวิทยฐานะด้วยซ้ำ มาทำเพจ ลอกข้อสอบของค่ายดังๆ สร้างเพจน่าเชื่อถือได้
	แล้วเพจสมัครเล่นอื่นๆคิดว่าเขาเก่ง (ดูจากเพจ ดูจากการตอบรับ) และดันไปก๊อบข้อสอบหรือก๊อบ
	เอาข้อมูลผิดๆจากเขามา พร้อมเฉลยในบางข้อ มันจึงทำให้ข้อมูลที่ผิดนั้น เฉลยแพร่กระจายกันไป
	ตามกลุ่มต่างๆ โดยคิดว่าข้อนี้เฉลยถูก เพราะมีติวเตอร์หลายคนเฉลยเหมือนกัน แต่เอ๊ะ ทำไมเพจ
	บางเพจก็ไม่เฉลยตามนี้ ตกลงเฉลยอะไรกันแน่ ความจริงคือ สมัครเล่น ก๊อบสมัครเล่นแพร่ไป
	มันจึงเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “ความรู้ผิดๆ” กระจายอยู่ตามโลกโชเชียลหรือกลุ่มเพจติวต่างๆ เพราะว่ากลุ่มหลายๆกลุ่ม เขาก็ก๊อปปี้ ความรู้ผิดๆไป จากเพจนั้น เพจนี้ ผิดๆต่อๆกันไปต่างๆโดย
	คนก๊อบไปวาง ก็ไม่รู้ว่ามันผิด เห็นเขาเฉลยมาแบบนั้น คิดว่าถูก ก็ก๊อบไปใช้งานต่อๆกันไปตามนั้น
	แล้วกลายเป็นว่า ความรู้บางอย่างที่ผิด แพร่มากขึ้นในเพจใหญ่ กลายเป็นความรู้ที่ถูก ไปซะได้แต่
	การเฉลยหรือหลักวิชาการ เขาก็ยังอ้างอิงคำตอบตามหลักอยู่ดี ก็ไม่ได้เฉลยตามติวเตอร์สมัครเล่น
	เพราะคลังข้อสอบพวกนี้ มีอยู่แล้ว มีการอธิบาย และคำเฉลยอย่างถูกหลักการอยู่ในชุดสอบต่างๆ
	ผู้เขียนจะขอยกตัวอย่างให้ดูชัดๆหนึ่งข้อ (จริงๆมีหลายข้อเลย)
	แต่ยกให้ดูชัดเจนเลย ผู้อ่านจะได้เห็นภาพว่า อ๋อ อย่างนี้นี่เอง
	ข้อสอบถามว่า  จรรยาบรรณด้านใดสำคัญที่สุด
	ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง ข.  จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
	ค. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ง.  จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
	คือข้อสอบข้อนี้ ออกสอบมาตั้งแต่ปี 2549 เขาเฉลยแล้ว และในวงการของจริง
	อาจารย์ระดับสูง ในแวดวงคุรุสภา รู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองว่าตอบ ต่อผู้รับบริการ
	แต่มีติวเตอร์ระดับครูคนหนึ่ง มาเฉลยทึกทักเอาเองตอนปี 55 – 56 ราวๆนั้น
	ว่าตอบต่อตนเอง --- โดยให้เหตุผลว่าเริ่มที่ตัวเองก่อน (เฉลยแบบคิดเองมั่ว)
	จากนั้นคำตอบของเฉลยข้อนี้ ก็กระจายออกไปตามเพจต่างๆ  นึกภาพออกไหม
	กรณีที่เป็นกลุ่มติวเตอร์ระดับสมัครเล่นด้วยกันที่สร้างกลุ่มเองสร้างเพจมา (ไม่ใช่ของจริง) เห็นเฉลยแบบนั้น คำตอบนั้นก็คิดว่าเฉลยถูก ก็แชร์กันไป แต่งข้อสอบไป ทำให้จำนวนหนังสือหรือจำนวนกลุ่มที่ตอบว่า ต่อตนเองมีมากขึ้นๆตามลำดับ (เพราะลอกแบบผิดต่อๆกันไป) ค...
	ต่อตนเองเป็นคำตอบที่ถูก ยิ่งคนที่บอกว่าต่อตนเองพากันตอบแบบนั้นมากขึ้น ยิ่งตอบย้ำว่าน่าจะ
	ตอบว่าต่อตนเอง (ซึ่งความจริงมันผิดอย่างชัดเจน)  ผู้อ่านเห็นภาพแล้วใช่ไหม เรื่องข้อมูลในยุคนี้
	กรณีที่เป็นติวเตอร์ของจริง เมื่อเห็นข้อมูลลักษณะนี้ ต้องบอกได้ว่า “ผิด” ไม่ใช่นะ ไม่ลอก
	ไปแชร์ หรือถ้าจะมีการลอกแชร์จริงๆ เรียกแขกเข้าเพจ ก็ต้องลอกแบบที่ถูกต้อง ลอกแบบข้อที่ถูก
	หรือพบข้อที่ผิดต้องเปลี่ยนเฉลย ไม่ใช่ยังเฉลยผิดตามต้นแบบที่ผิดมา ไม่งั้นมันก็แพร่ต่อๆกันไปอีก
	ดูกรณีจริง ในปี 2560 นี่แหล่ะ เห็นๆเลย
	ข้อสอบถามว่า  แผนการศึกษาแห่งชาติสอดคล้องกับข้อใด
	ก.
	ข.  รัฐธรรมนูญ
	ค.  ยุทธ
	ง.  ก
	เพจที่อ้างว่าตนเองเป็นที่ 1 ของวงการติว ก๊อบมาเห็นๆ ดูก็รู้ว่า ก๊อบข้อสอบข้อนี้มาจากอีกเว็บ
	ก๊อบเรียงข้อมาเลย แล้วเว็บนั้นเขาเฉลยผิดอยู่ ข้อนี้ จริงๆ ไม่ถูกต้อง แทนที่เห็นแล้ว จะแก้ไขก่อน
	จะเผยแพร่ แต่แชร์แบบนั้นออกมา คนก็เข้าใจผิดสิ ว่าคำตอบข้อนี้ เฉลยแบบนั้น (เห็นภาพแล้วใช่หรือไม่)  เพจนี้เหมือนกันที่ก๊อบไฟล์งานเราไปแชร์ ไฟล์งาน เราทำไว้ตั้งแต่ปี 2558 เป็นข้อมูลปีนั้น
	แต่เขาก็นำมาแชร์ช่วงปี 59 – 60  ซึ่งข้อมูลมันเปลี่ยนแล้ว เช่น ชื่อของ ผอ.สมศ  เขาถูก ม.44 สั่ง
	ให้เด้งพ้นไปตั้งแต่ราวๆปี 58 แล้ว แต่ภาพเราทำไว้ก่อนนั้น เขาก็จะเอามาแชร์ ข้อมูลผิดปรากฏอยู่
	หราบนภาพ เห็นๆ คิดดูว่า เขายังไม่รู้เลยว่าผิด หรือรู้แล้ว แกล้งขี้เกียจเปลี่ยน (มักง่ายนั่นเอง)
	ภาพนี้ ทำไว้ตั้งแต่ปี 58  แต่ปี 59 – 60  ต้องไม่แชร์แล้ว  (ผลงานเรา)
	หรือถ้าจะแชร์ ต้องแก้ข้อมูลก่อน คือ แก้ที่ ดร.ชาญณรงค์ อย่างน้อยต้องลบออกหรือไม่
	ถ้าไม่ลบออก ก็ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นคนใหม่ ไม่ใช่ให้ชื่อท่านยังคาหราอยู่แบบนั้น แล้วแชร์
	จากกรณีตัวอย่างจริงเหล่านั้น ผู้อ่านคงพอจะตระหนักได้ว่าข้อมูลบางข้อที่เผยแพร่อยู่ในเพจต่างๆ หรือในหนังสือนั้น เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ก็มีอยู่ การที่ไม่ถูกมักเกิดมาจากกลุ่มติวเตอร์สมัครเล่นที่
	ไม่ได้เข้าใจจริงๆ พยายามเฉลยเอาเอง (แบบคิดเอาเอง ไม่มีหลักวิชาการ) ทำให้ข้อมูลผิดเพี้ยนไป
	สำหรับกลุ่มติวฟรี
	เตรียมสอบครูผู้ช่วย ข้อมูลดี ความรู้ดี เพื่อทุกท่าน
	ขอสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน นี่เป็นเนื้อหาเริ่มต้นพื้นฐานของการเตรียมตัวสอบข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยสถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทยได้ทำงานด้านการเตรียมสอบข้าราชการมานานหลายปี ตั้งแต่ยุคก่อนการสอบครูผู้ช่วยครั้งแรก ต่อเนื่องเรื่อยมาและวิจัยพัฒ...
	สถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทยได้จดทะเบียนพาณิชย์อย่างถูกต้อง
	ในชื่อ “ส่งเสริมธุรกิจการศึกษา” เป็นหน่วยงานที่พัฒนาผลงานธุรกิจการศึกษา
	พัฒนาความรู้ จำหน่ายสื่อการสอนต่างๆ จัดอบรม และจำหน่ายหนังสือ ตำรา
	สถาบันของเราก่อตั้งมาในรูปแบบทะเบียนพาณิชย์เชิงธุรกิจการศึกษา ไม่ใช่มูลนิธิการกุศล
	บางกลุ่มงานที่สามารถเผยแพร่ให้ได้แบบฟรีๆอย่างเช่นที่คุณอาจได้เห็นคลิปติวฟรี ไฟล์ฟรี
	หรือของสำคัญบางส่วน ฟรีๆ จากเราที่พอจะจับต้องดาวน์โหลดกันได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย
	นั่นก็มีส่วนหนึ่งและทางเราก็หวังว่าส่วนของฟรีนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์กับผู้อ่านได้บ้าง
	ตามสมควรต่อไปเชิงวิชาการความรู้หรือการเตรียมตัวสอบ ไฟล์ที่อ่านอยู่นี้ก็แจกให้ ฟรีๆ
	ผลงานการวิจัยและพัฒนาด้านการสอบของเราเป็นที่ประจักษ์เด่นชัด
	ในแวดวงกลุ่มผู้เตรียมสอบจำนวนหนึ่ง ซึ่งเที่ยบแล้วยังไม่ใช่กลุ่มใหญ่
	หากเปรียบกับอัตราส่วนผู้สอบข้าราชการครูทั้งประเทศกล่าวคือผู้สอบ
	ปีละประมาณสองถึงสามแสนคนทั่วประเทศ จะมีคนรู้จักเราเพียงกลุ่ม
	จำนวนหนึ่ง ไม่ถึง 10 %  หรือหมื่นกว่าคน ในการเห็นเพจและข้อมูล
	หรือที่มีโอกาสรู้จักกับผลงานของทีมวิชาการเรานั่นเอง ด้วยเหตุผลคือ
	ข้อหลัก  เราไม่เน้นการตลาด (หากเปรียบเทียบกับค่ายติวสอบข้าราชการทั่วไป ผู้อ่านจะสังเกตเห็นได้ว่า แฟนเพจหลายหมื่นหรือหลักแสนคน เพราะวิธีการที่สำนักติว ค่ายติวนั้น
	ทำกันคือ การพยายามสร้างงานหรือสร้างจุดดึงดูด เช่น ชุดข้อสอบหรือไฟล์ต่างๆ แล้วให้
	คนแชร์ๆกันเยอะๆๆๆ เพื่อเรียกแขกเข้ามาเพจตน ทำให้เกิดกระแสกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นตามควร
	ในขณะที่ทีมวิชาการของเรา ไม่เน้นวิธีการลักษณะนั้น คนที่รู้จักเราจึงมักมาจากการค่อยๆ
	บอกต่อกันเช่น เพจนี้สิดี หนังสือดี ติวดี จะบอกต่อกันไปเรื่อยๆ ไม่เกิดจากกระแสโปรโมท
	คุณรู้หรือไม่ว่า แพจต่างๆที่มีคนเข้าชมหรือติดตามกันเยอะๆเป็นแสนหรือหลายหมื่นคน
	เขาจะใช้เงินในการจ่ายสำหรับเฟสบุ๊ค เพื่อให้ช่วยโปรโมทเพจ จึงทำให้คนมากมายมาเห็นเพจ
	และเพิ่มยอดการติดตามเพจหรือเข้ากลุ่มมากมายอย่างรวดเร็ว ขยายตัวเร็วหลายหมื่นคนโดย
	เหมือนมีกิจกรรมของเพจตลอด บ้างก็อาศัยการไลฟ์สด การแชร์ต่างๆ บอกให้แชร์ให้มากที่สุด แต่ของเราทำแตกต่าง คือ ไม่ได้ต้องการคนมาติดตามมากมาย แต่อยากให้มีคนดีๆที่ตั้งใจจริงๆ
	มาพบเจอ มารู้จัก และติดตาม ซื้อผลงาน หรือติวกัน หรือรับไฟล์ฟรีๆกันไปตามสมควรเท่านั้น
	ผู้ที่มีโอกาสเข้ามาอ่านไฟล์นี้ได้ หรือเข้ามาเห็นผลงานของเราได้ น่าจะเป็นคนต่อไปนี้ คือ
	หนึ่ง มาจากการบอกต่อ แนะนำ (อันนี้หลักเลย สิ่งดีมักถูกสะกิดบอกต่อเพื่อน ญาติมิตร)
	สอง มาจากเจ้าหน้าที่ของเราไปสะกิดบอกแนะนำให้มารู้จักกับเพจหรือกลุ่มนี้ว่ามีสิ่งดีให้
	สาม จับพลัดจับผลู มาเจอเองโดยบังเอิญ แล้วก็มาส่อง มาดู จึงเห็นข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้
	เมื่อมาพบกันแล้ว คงถือว่าโชคดี เพราะเดี๋ยวอ่านไป ติดตามไปเรื่อยๆจะรู้เลยว่า
	ทำไม ฉันโชคดีแบบนี้ มีคนอีกเป็นแสนๆ ที่เตรียมสอบแต่ไม่มีโอกาสรู้จักกลุ่มนี้สิ
	มีแต่ฉันกับเพื่อนอีกแค่ราวๆไม่กี่พันคนเท่านั้น โชคดีจังเลย ลองติดตามดูๆไปจะรู้
	อ่านเพียงไฟล์เบื้องต้นนี้ก็คงสัมผัสถึงความรู้สึกโชคดีบ้างแล้ว จึงแนะนำคร่าวๆว่า
	“ผลงานของเราเป็นผลงานดีเด่นระดับชาติ” ในแวดวงการนี้ (ของจริง) แต่ไม่เน้น
	เชิงการตลาด และผลงานเราเป็นสิ่งที่ถูกคัดลอกโดยสำนักติวหรือค่ายติวสอบอื่นๆ
	นำไปใช้อ้างอิง นำไปใช้ในการทำธุรกิจของพวกเขามากมาย โดยที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่
	ไม่รู้ว่าผลงานดีๆ หรือชุดข้อสอบดีๆเหล่านั้น ที่เห็น แชร์ๆกัน เราเป็นผู้สร้างสรรค์
	โดยมีค่ายติวหรือสำนักติวหลายแห่งใช้วิธีการคัดลอกไป ก๊อบปี้ไปเป็นส่วนงานตน
	รู้หรือไม่ว่าครูติวบางคนใช้หนังสือของเราเป็นหนังสือต้นแบบทำหนังสือของเขาขาย
	จนมีชื่อเสียงโด่งดังเพราะหนังสือฐานงานเรามีข้อสอบตรงและเนื้อหาประเด็นเยี่ยม
	ผู้อ่านอาจไม่รู้ หรือเคยเจอเพจติวใดๆอื่นก่อนมาเจอเพจนี้ บางทีหลงชื่นชมเพจใดๆ ที่เห็นการตอบรับว่า “หนังสือดีจัง” “ข้อสอบตรงมากๆ” “สรุปดี” “เนื้อหาชื่นชอบ” อะไรทำนองนี้บ้าง
	บางทีคุณอาจแทบไม่อยากเชื่อว่านั่นคือผลงานที่พวกเขาได้ก๊อบปี้ของเราไปใช้นั่นเอง ลองคิดๆ
	ดูเล่นๆ แล้วเทียบดูเนื้อหาหรือแนวหนังสือ ดูผลงาน เพียงแต่คุณรู้จักพวกเขาก่อนที่มาจะอ่านหรือได้มารู้จักเรานั่นเอง เพราะเราไม่เน้นการตลาดแค่ค่อยๆแนะนำคนต่างๆให้รู้จักผลงานกัน
	มีเรื่องราวความลับ (ปนฮา) อีกตั้งมากมายที่เราได้ช่วยเหลือคนเป็นแสนๆคนให้ได้รับความรู้ที่ถูกต้อง จากการที่แอดมินเพจหรือติวเตอร์  มีความรู้ไม่ดีจริง แล้วอธิบายเอง
	กรณีจริง คือ ต้นปี 2560  ---  แฟนเพจคนหนึ่งได้ถามแอดมินเพจหนึ่งที่มีจำนวนคน
	ติดตามมากมาย  (ซึ่งคนส่วนใหญ่ ดันเชื่อว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญซะด้วย เข้าใจผิดมาก)
	แฟนเพจถาม -- ปัจจุบัน “สภาการศึกษามีกี่คนค่ะ”  แอดมินตอบมั่นใจ  59 คนครับ แล้วแฟนเพจคนนั้นก็บอก “ขอบคุณค่ะ”    ในหนังสือเขาก็ระบุ 59 คนมาตลอดเลย
	ผู้เขียนเห็นแล้ว อดขำไม่ได้ เดือนเมษายน 2560  ยังมาตอบ 59 คนอีก – เพราะว่า
	เกณฑ์ของจริง เขาเปลี่ยนเป็นระบบ 41 คนมาตั้งแต่ เดือนสิงหาคม 2559 แล้วและ
	เดือนมีนาคม 2560  เขาก็เพิ่งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการทั้ง 41 คน ชุดใหม่มาด้วย
	ในตำราของเราก็มีเขียน รายละเอียดเรื่อง 41 คน นี้ไว้ชัดเจนว่า อะไร ยังไง แต่ด้วย
	ความที่ตัวผู้เขียนเองสงสารและอยากช่วยคนอีกเป็นแสนๆคน ที่คงจะมีความรู้แบบ
	ผิดๆแน่ถ้าปล่อยไว้ จึงได้สะกิดบอกแฟนเพจให้ไปบอกเขาซิว่า มัน 41 คนนะสภาฯ
	จากนั้นมา แอดมินเพจติวดังกล่าวก็ได้ความรู้ และทุกวันนี้ ก็เห็นโพสต์เป็น 41 คน
	และไปเปลี่ยนในหนังสือของเขาแล้ว (มั้ง / หรือเปล่า?)  คนมากมายคงไม่รู้ว่าคนที่
	อยู่เบื้องหลังข้อมูลดีๆ ที่ถูกต้องของเขานั้น คือผู้เขียนที่กำลังพิมพ์ให้คุณอ่านอยู่นี่ไง
	คือถ้าไม่บอกเขา ป่านนี้นาทีนี้ ในหนังสือในเพจเขาก็ยังคงติวเป็น 59 คนอยู่นั่นเอง
	ยังมีเรื่องขำๆอีกมากมาย ในวงการติวที่ผู้เขียนของเราได้ช่วยด้านข้อมูลดีๆให้คนอื่นๆ
	โดยที่พวกเขาไม่รู้เลยว่า ผู้ที่ถ่ายทอดเนื้อหาดีๆ จนทำให้ผู้คนได้รับข้อมูลจริงที่ถูกต้อง
	คือผู้เขียนนี่เอง  มาดูอีกกรณีจริงเกิดขึ้นในช่วงต้นปี 2560  มีการโพสต์ข้อสอบจริงว่า
	ข้อใดเป็นการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมทางจิตใจต่อผู้เรียน
	ก. ห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบ     ข.  ครูและนักเรียนแต่งกายเรียบร้อย
	ค.  จัดโต๊ะเรียนเป็นระเบียบเรียบร้อย     ง.  จัดป้ายนิเทศได้น่าสนใจ
	แอดมินเพจ เฉลยว่า  ก  โดยให้เหตุผลว่า โจทย์ถามห้องเรียน ก็ให้ตอบห้องเรียน
	ถามอันไหน ตอบอันนั้น ดูโจทย์ให้ดี (แป่วว / ผิดเต็มๆ)
	มีแฟนเพจพยายามให้ข้อมูลแย้งว่า ข้อนี้ ไม่น่าจะตอบ ก นะ มีมาอยู่ 2 – 3 คน
	แต่ก็ไม่เป็นผล เพราะแอดมินเพจ ก็ยืนยันและตอบกลับความคิดเห็นที่มาแย้งว่า
	ตอบ ก โดยย้ำอธิบายว่า โจทย์ถามห้องเรียน ให้ตอบห้องเรียน ดูโจทย์ถามอะไร
	ประเด็นคือคนมากมาย ขอบคุณคำเฉลยนั้นหน่ะ  --- และเชื่อว่าคำเฉลยถูกแล้ว
	ผู้เขียนได้ปล่อยให้เขาแสดงคำเฉลยแบบนั้นไว้สองวัน หลังจากที่โพสต์ข้อสอบนั้น
	แต่ปรากฏว่ายิ่งเวลาผ่านไป คนยิ่งเข้ามาขอบคุณ และกดไลค์กันมากขึ้นๆ เพราะ
	ตอนนั้นแฟนเพจเขามีแสนกว่าคนแล้วน่ะ ผู้เขียนเห็นแล้วว่า “เฮ้ย ไม่ได้แล้วละ”
	ถ้าเราไม่ช่วยพวกเขาแล้วใครจะช่วย คิดในใจ เลยทนไม่ไหว โพสต์อธิบายคำตอบ
	ของข้อนี้ ที่เพจของตัวเอง แล้วสะกิดให้แฟนเพจเรา ซึ่งเป็นแฟนเพจเขาด้วยให้ไป
	บอกเขาว่ามาดูการเฉลยและคำอธิบายนี้อย่าไปทำให้คนเป็นหมื่นแสนได้ข้อมูลผิด
	หลังจากนั้นอีกประมาณ ครึ่งชั่วโมงต่อมา คำตอบบนเพจเขาในข้อนั้นก็เปลี่ยนไป กลายเป็นเฉลยว่า ตอบ ข นะครับ ผู้อ่านนึกภาพตามว่า โกลาหลเลย แฟนเพจคือ
	ต่างพากันถามไถ่เลยว่า อ้าว ตกลงตอบอะไร เมื่อวานยังเฉลย ก ตกลงยังไงกันทีนี้
	คนมากมายเริ่มโวย แนวๆโกลาหลบนหน้าเพจ เพราะว่าสองวันที่ผ่านมา คำตอบ
	แฟนเพจเชื่อมั่นแล้วว่า ก ขอบคุณไปแล้ว เย้ๆดีใจที่ตอบถูกไปแล้วแต่อยู่ดีๆกลับเปลี่ยนเฉลยแล้วอธิบายสั้นๆว่าตอบการแต่งกายเป็นบรรยากาศทางจิต และไล่ลบ
	ความคิดเห็นหลายสิบความคิดเห็นซึ่งตนเองเคยโต้ตอบแฟนเพจบางคนไว้ในการ
	ยืนยันคำตอบก่อนนี้ ไล่ลบเม้นท์ต่างๆที่บอกว่า อ้าว เมื่อวานเฉลย ก  ลบๆๆ (ฮา)
	อย่างไรก็ดี เมื่อคุณมีโอกาสมารู้จักเราแล้ว เหมือนหลายๆท่านที่เคยแวะเวียนมารู้จักกันและได้ใช้งานของเรา ได้ติวกับเรา ได้ซื้อตำราต่างๆเราไปจนประสบความสำเร็จมากมาย
	หลายคนต่อเนื่องปีต่อปี  คุณคงจะเป็นหนึ่งในนั้นที่มีวาสนาได้พบกัน ใคร่ขอเชิญทุกท่าน
	มาพัฒนาความรู้ และเตรียมตัวสอบกันอย่างดี (แบบของจริง) กันเลยได้ที่กลุ่มนี้นะครับ
	คำแนะนำและทักทายกันโดยผู้บริหารสถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทย
	ไฟล์แนวข้อสอบแจกฟรี ข้อสอบจริงที่เคยออกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
	อุ่นเครื่องกันสัก 15 ข้อก่อน
	ผู้เตรียมสอบข้าราชการพึงรู้ไว้เกี่ยวกับลักษณะข้อสอบข้าราชการ
	การสอบครูผู้ช่วย ถือเป็นการสอบข้าราชการ โดยแต่ละสังกัดก็จะมีการสอบเพื่อคัดคนไปเป็นครูสอนในโรงเรียน เช่น สังกัด สพฐ  สังกัด กทม  หรือ สังกัด อปท (ท้องถิ่นต่างๆ) โรงเรียน
	เทศบาลและสิ่งที่ผู้อ่านต้องรู้คือคลังข้อสอบที่นำมาใช้สอบนั้น จริงๆแล้ว เป็นคลังเก่าที่หมุนเวียน
	นำมาออกสอบ เช่น ในส่วนวิชาชีพ วิชาการศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มวินัยข้าราชการครู หรือเนื้อหา
	กลุ่มเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ ข้อสอบแก่นหลักเหล่านั้นมีการเฉลยแล้ว โดยกรรมการที่ออกสอบ
	ชี้แจงให้เข้าใจกระบวนการจัดทำข้อสอบหรือการสอบครูไล่ลำดับมาดังต่อไปนี้
	ก่อนปี 2546  การสอบข้าราชการครูจะไม่ชัดเจน เพราะตอนนั้นยังไม่มีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  โดยในช่วงราวปี 2540 กว่าๆเป็น
	ยุคที่ในวงการเรียกกันว่า 16 องค์ชาย คือ มีส่วนราชการระดับกรม ถึง 16 ส่วน  กรมนั่น กรมนี่
	สำนักงานโน่น นี่ นั่น เยอะมาก บริหารงานซ้ำซ้อน ก็มี อะไรก็มี เขาจึงพยายามปรับแก้ทางใหม่
	ปี 2545 เป็นช่วงที่ผู้เขียนได้ร่วมทำงานวิจัยกับเป็นผู้ช่วยงานวิจัยของอาจารย์คุรุศาสตร์
	ในปี 2546  มีการตรากฎหมายใหม่ เป็นพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 นี่แหล่ะ ที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ยุบ 16 องค์ชายดังกล่าวนั้นเหลือ 5 ส่วนบริหาร
	แล้วเปลี่ยนแปลงใหม่ ก.ค. เป็น  ก.ค.ศ.  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพิ่มคำว่า “ศ. คือและบุคลากรทางการศึกษา” เข้ามาด้วยจากที่เป็น ก.ค.  (ค. คือ ข้าราชการครู)
	โดยปี 2546 นี่ก็มีการตราพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
	มาด้วย ซึ่งก็เป็นตัวจักรสำคัญที่มีผลต่อเนื้อหาในข้อสอบเช่นกัน กลุ่มนี้ ก็คือ กลุ่มคุรุสภานั่นเอง
	ถัดมาในปี 2545 – 2547 ช่วงนั้น ก็มีการสอบครูบ้าง แต่ว่า ยังไม่เรียกว่า “ครูผู้ช่วย”
	เพราะคำว่าครูผู้ช่วย มาปรากฏในสารบบของการศึกษาไทยช่วงเดือนธันวาคม 2547
	เนื่องจากธันวาคม 2547 มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
	ศึกษา พ.ศ. 2547 ขึ้น และกฎหมายตัวนี้แหล่ะ ที่เป็นจุดกำเนิดของคำว่า “ครูผู้ช่วย” ครั้งแรก
	เพราะก่อนหน้านี้ เขาเรียกครูบรรจุใหม่ (คนที่สอบได้ใหม่) ว่าอาจารย์ 1 ระดับ 3 ไม่มีครูผู้ช่วย
	- สอบเดือนพฤษภาคม 2547  สอบเพื่อคัดเอาคนไปเป็น อาจารย์ 1 ระดับ 3
	- ปลายปี คือธันวาคม 2547 ตราพระราชบัญญัติฯ ขึ้นมา ปรากฏคำว่า ครูผู้ช่วย
	- ดังนั้น การสอบเดือนพฤษภาคม 2548 จึงนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ
	วงการศึกษาไทยที่สอบคนเพื่อคัดไปเป็น “ครูผู้ช่วย” นั่นเองและมีการสอบมาอีก
	เรื่อยๆ ต่อเนื่องมาในทุกๆปี  จวบจนที่เราเตรียมสอบกันในยุคปัจจุบันนี้นั่นเอง
	การสอบในช่วงก่อนปี 2550  ยุคนั้น อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา จะจัดสอบกันเอง
	หรือจัดทำข้อสอบเอง กล่าวคือ อยู่ในการจัดการของเขตฯ นั้นๆ จะเอากี่ตำแหน่ง อะไร ยังไงนะ
	ขาดครูวิชาอะไร ตำแหน่งไหน โรงเรียนใด เขตแต่ละเขต ก็จะจัดการกันเอง เปิดสอบกัน ก็ว่าไป
	อาจารย์ของผู้เขียน เป็นผู้ทำข้อสอบให้กับหลายๆ อ.ก.ค.ศ. ในตอนนั้นและผู้เขียนเป็นผู้พิมพ์ให้
	โดยคลังชุดข้อสอบจะเป็นเหมือนเดิมๆ เปลี่ยนแปลงนิดหน่อย พร้อมเฉลยเรียบร้อยว่า ทำไมจึง
	ตอบข้อนั้น ข้อนี้ ตามระเบียบต่างๆ ซึ่งกรรมการหรือคนที่ได้ออกข้อสอบเขาก็จะขอข้อสอบของ
	แต่ละแห่งไปแบ่งๆกัน จัดสอบ ส่งจากเขตนั้นไปให้เขตนี้ ส่งงานต่อๆกันไป กับชุดคลังข้อสอบที่มี
	ในปี 2553 – 54 ช่วงนี้ มีการเริ่มขายหนังสือสอบ และคลังข้อสอบเริ่มปรากฏในหนังสืออ่านสอบ
	บนห้างสรรพสินค้า ข้อสอบเมื่อก่อน ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมาก อย่างไหนก็อย่างนั้น ดัดนิดหน่อย
	ซึ่งข้อสอบในยุคนั้นมีการเฉลยอย่างดีอธิบายแนวทางการเฉลยคำตอบด้วย
	ฐานข้อสอบพวกวินัยข้าราชการ  พวกจรรยาบรรณ  วิชาทฤษฏีการศึกษา
	หรือกลุ่มกฎหมายทางการศึกษา ที่ถูกนำมาออกเป็นประจำ มีการเฉลยไว้
	ต่อมาราวๆช่วงนั้นแหล่ะ ก่อนปี 56 เขาก็เริ่มมีแนวคิดว่า อยากให้ข้อสอบมีมาตรฐาน
	เหมือนกันทั่วประเทศ คล้ายๆ ก.พ. น่าจะดีนะ จึงมีแนวทางว่า จ้างมหาวิทยาลัยออกข้อสอบ
	ดีกว่า ให้เหมือนๆกันหมด ผู้ที่ได้รับการว่าจ้างก็เช่น จุฬาฯ   มศว  ม.ราชภัฏสวนดุสิต เป็นต้น
	ข้อสอบช่วงที่จุฬาฯออกก็ถูกตำหนิพอสมควร ในลักษณะที่ว่ายากเกินและออกไม่ตรงหลักสูตร
	ต่อมา มศว ก็ถูกตำหนิเช่นกัน เรื่องเฉลยผิด พักหลังมาจึงมักใช้บริการของ ม.ราชภัฏสวนดุสิต
	ช่วงปี 2559 – 2560  ก็มีการเปลี่ยนผ่านเป็นระบบ กศจ แทนที่รูปแบบของ อ.ก.ค.ศ.
	การออกข้อสอบเลยให้เป็นสิทธิของ กศจ ต่างๆว่าจะจ้างมหาวิทยาลัยออกหรือออกสอบเองได้
	แล้วแต่ที่เห็นว่าเหมาะสม อย่างปี 2559  ก็มี กศจ ออกเอง 5 แห่ง แต่ข้อสอบก็ยังใช้รูปแบบที่
	ใช้ต่อเนื่องกันมา (ซึ่งมีการเฉลยแล้วในยุคหลายปีก่อน)  สลับกับข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน
	อย่างไรก็ตามคลังข้อสอบหลักและวิธีการเฉลยก็ยังเป็นชุดเดิมๆลักษณะนั้น
	เช่น ถามเรื่องเกี่ยวกับวินัย การประพฤติชั่วต่างๆ หรือถามเรื่องเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
	หรือเรื่องกฎหมายการศึกษา กฎหมายตัวใดๆ ก็เป็นข้อสอบเดิมๆ เพิ่มเติมนิดหน่อยที่
	ได้เฉลยแล้ว ผู้เขียนได้อยู่ในแวดวงการติวเตรียมสอบในยุคนั้นต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันจึง
	เห็นวิธีการเฉลยและกลไกของข้อสอบต่างๆมาและเห็นความผิดเพี้ยนเกิดขึ้นเป็นระยะ
	ต่อมา ดร.กมล  รอดคล้าย  (ซึ่งเป็นเลขาธิการ กพฐ)  ในตอนนั้น มีแนวคิดว่าควรจะ
	ให้มีการเฉลยข้อสอบด้วย ให้คนสอบได้หายสงสัย --- แต่ปรากฏว่า “งานเข้าเต็มๆ” เพราะ
	เมื่อมีการเฉลยออกมาแล้ว คนหลายภาคส่วน คิดว่าเฉลยผิด มีการด่า มีการประท้วงวุ่นวาย
	เพราะหลายคนตีความเอง คิดเอง แล้วไปหาว่าเขาเฉลยผิด ยิ่งเริ่มมีเพจต่างๆมา ยิ่งแย่เลยสิ
	วุ่นวาย จะฟ้องศาลปกครองเอย ฟ้องอะไรเอยว่าเฉลยผิดยี่สิบกว่าข้อ (ปรักปรำเขา)  แต่พอ
	ตรวจสอบกันจริงๆ ฝ่ายออกสอบยอมรับว่าเฉลยผิดแค่ 6 ข้อ (ยกคะแนนให้) ไม่ได้ผิดเยอะ
	เว่อร์ขนาดนัน เฉลยผิดตั้งยี่สิบกว่าข้อ ไม่ใช่เลย แต่เป็นเพราะคนที่เห็นข้อสอบคิดเอง เฉลย
	หรือตีความเอาเอง แล้วไปหาว่าเขาเฉลยผิด โดยที่ตัวเองก็ไม่ได้มีความรู้ลึกอะไรมากนักเลย
	นั่นแหล่ะ ปัญหามาก (แทนที่บอกเฉลยแล้วจะดี คนจะได้เห็น โปร่งใส คนสอบพอใจตามนี้)
	แต่กลับตรงข้าม พอเฉลย ปัญญาเยอะกว่าอีก (ข้อเสียมากกว่าข้อดี)  เพราะบางคนหลับหู
	หลับตาด่าอย่างเดียว เห็นเฉลยแล้วด่าๆๆ โดยไม่ดูเนื้อหาหรือความถูกต้องทางวิชาการเลย
	ดังนั้น ยุคหลังมาจึงไม่ให้มีการเฉลยข้อสอบข้าราชการอีก เพื่อยับยั้งความวุ่นวายต่างๆ
	แต่แท้ที่จริงแล้ว คลังข้อสอบเก่าๆ และกลุ่มสำนักติวรุ่นแรกๆ มีฐานข้อมูลการเฉลยข้อสอบอยู่
	จนมีกลุ่มติวเตอร์สมัครเล่นเกิดใหม่ในยุคช่วงปี 2555 – 2556  มากขึ้นๆทำกลุ่มเอง ทำเพจมา
	และมีการเฉลยผิด อธิบายผิดมากมาย ในหลายๆข้อแพร่กระจาย ลอกๆต่อกันไปแพร่สู่โชเชี่ยล
	ผู้เขียนอยากให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงข้อมูล และความรู้ที่ได้รับ เพื่อความถูกต้อง
	และประโยชน์ของผู้อ่านเอง --- เพราะผู้อ่านรู้หรือไม่ว่า โดยรวมแล้วในแวดวง
	ของการติวสอบยุคนี้ ต่างจากยุคก่อนมากๆ จึงแจ้งแนะนำอย่างจริงใจมาตามนี้
	ในยุคก่อน กลุ่มติวเตอร์จะเป็นอาจารย์ระดับด๊อกเตอร์ หรือผู้เชี่ยวชาญจริงๆ เปิดติวหรือทำหนังสือขาย เพราะคิดว่าเรื่องพวกนี้ ต้องใช้ความรู้ระดับสูง คนธรรมดาไม่กล้าทำเรื่องเหล่านี้
	และไม่รู้จะไปขายหนังสือได้อย่างไร – เพราะจะขายทีต้องนำขึ้นสำนักพิมพ์เท่านั้น ให้หนังสือนั้น
	สามารถตีพิมพ์ ส่งขายตามร้านหนังสือทั่วไป ต้องมีการตรวจสอบลิขสิทธิ์และข้อมูลความรู้จริงๆ
	แต่ในยุคนี้ ด้วยระบบกลุ่มไลน์ ระบบเฟสบุ๊ค ทำให้กลุ่มโนเนม ไม่มีความรู้
	สามารถทำกลุ่ม (ระดับความรู้น้อย) แล้วโพสต์ขายหนังสือ โดยทำหนังสือที่
	ใช้วิธีก๊อบจากตรงนั้น ตรงนี้มาขายกัน เราได้ฟ้องไปหลายคน หลายคนก็คือ
	สารภาพมาตามตรงว่า ผมตกงาน ไม่มีงาน จบปริญญาตรี ก็ใช้วิธีสร้างกลุ่ม
	และทำหนังสือขาย (แต่จริงๆ ไม่ได้ทำหนังสือนะ ทำคล้ายๆรายงานนะเอง)
	เข้าเล่มแบบรายงานส่งอาจารย์ ข้อมูลความรู้จึงเป็นการก๊อบมาทำเล่มขาย
	มันจึงเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “ความรู้ผิดๆ” กระจายอยู่ตามโลกโชเชียลหรือกลุ่มเพจติวต่างๆ เพราะว่ากลุ่มหลายๆกลุ่ม เขาก็ก๊อปปี้ ความรู้ผิดๆไป จากเพจนั้น เพจนี้ ผิดๆต่อๆกันไปต่างๆโดย
	คนก๊อบไปวาง ก็ไม่รู้ว่ามันผิด เห็นเขาเฉลยมาแบบนั้น คิดว่าถูก ก็ก๊อบไปใช้งานต่อๆกันไปตามนั้น
	แล้วกลายเป็นว่า ความรู้บางอย่างที่ผิด แพร่มากขึ้นในเพจใหญ่ กลายเป็นความรู้ที่ถูก ไปซะได้แต่
	การเฉลยหรือหลักวิชาการ เขาก็ยังอ้างอิงคำตอบตามหลักอยู่ดี ก็ไม่ได้เฉลยตามติวเตอร์สมัครเล่น
	เพราะคลังข้อสอบพวกนี้ มีอยู่แล้ว มีการอธิบาย และคำเฉลยอย่างถูกหลักการอยู่ในชุดสอบต่างๆ
	หนังสือของเรานี่เอง ที่ถูกคัดลอก ก๊อบปี้เนื้อหาไปใช้มากที่สุด
	โดยเฉพาะกลุ่มครูพยายามเปิดติว เพิ่งสอบครูได้แล้วทำเพจติว
	เพราะเป็นหนังสือขายดีที่สุดในประเทศไทยและยังเป็นหนังสือ
	ข้อมูลตรงจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ระดับปริญญาเอกทางด้านนี้เลย
	ชุดข้อสอบกับชุดเนื้อหาต่างๆของเราจึงถูกคัดลอกไปต่างๆนาๆ
	ตัวอย่างคลังข้อสอบข้าราชการที่เป็นข้อสอบเดิมๆ (เพิ่มเติมนิดๆหน่อยๆ)
	ซึ่งมีการเฉลยแล้ว และนำข้อสอบลักษณะนี้ มาออกสอบทุกปี เพราะได้ผล
	ในการหลอกผู้เข้าสอบ ให้ตกหลุมกับดักข้อสอบเกี่ยวกับวินัยข้าราชการครู
	ข้อใดต่อไปนี้เป็นการประพฤติชั่วของข้าราชการครู
	ก. บังคับข่มขืนกระทำชำเราศิษย์    ข.  ลักทรัพย์ในยามวิกาล
	ค.  คัดลอกผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง  ง.  เป็นการประพฤติชั่วทุกข้อ
	ข้อสอบตัวนี้ เป็นข้อสอบขาประจำทุกปี แต่อาจเปลี่ยนคำนิดๆหน่อยๆ แล้วแต่ปีนั้นๆ เช่น
	ข้าราชการครูคนใดต่อไปนี้มีพฤติการณ์ถือเป็นการประพฤติชั่ว
	ก. นายวีระทุจริตเงินโครงการโรงเรียน   ข.   นายดำเมาสุราครองสติไม่ได้
	ค.  นายพงษ์ธรเล่นหวยใต้ดิน    ง.    ประพฤติชั่วทุกข้อที่กล่าวมา
	สังเกตข้อสอบนี้  เป็นการจงใจถามความเข้าใจในมาตรา ของการประพฤติชั่วในราชการ
	ซึ่งราชการทุกสังกัดจะมีแนวทางเดียวกัน มาจาก ก.พ. ส่วนของครู ก็จะเป็น ก.ค.ศ. และ
	ของ กทม ก็จะเป็นทีม ก.ก. ที่ควบคุมวินัยหรือการดำเนินการทางวินัยสังกัดนั้นอยู่นั่นเอง
	วิธีวิเคราะห์ข้อสอบ  เขาจะเอา ง เป็นตัวล่อที่ทำให้คนไม่รู้กฎหมายข้อนี้ อยากเลือกตอบ ง
	แต่จริงๆแล้วให้มองว่าจะมีตัวเลือกอีก 3 ตัว ซึ่งมีสองตัวเป็นการ ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ส่วนอีกตัวหนึ่ง จะเป็น “การประพฤติชั่ว” ของข้าราชการครู ตามคำถามนั้น  (ตอบ ข้อ ข)
	ก. บังคับข่มขืนกระทำชำเราศิษย์    ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ข.  ลักทรัพย์ในยามวิกาล      ประพฤติชั่ว
	ค.  คัดลอกผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ก.  นายวีระทุจริตเงินโครงการโรงเรียน  ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ข.  นายดำเมาสุราครองสติไม่ได้       ประพฤติชั่ว
	ค.  นายพงษ์ธรเล่นหวยใต้ดิน   ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ความรู้เชิงลึกอธิบายในกลุ่ม
	คลังข้อสอบกฎหมายทางการศึกษา ระเบียบและบทบัญญัติตามข้อกฎหมาย
	กฎหมายที่เกี่ยวข้องมักจะออกสอบครูผู้ช่วยคือ
	พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
	พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
	พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
	พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กแห่งชาติ
	ระเบียบเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติราชการอื่นๆ
	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
	ข้อสอบลักษณะนี้แหล่ะ ที่ทำให้หลายคนเข้าใจผิด คิดว่าติวเตอร์บางคนที่แค่การคัดลอกหรือก๊อบปี้คำตอบที่เห็นๆมาวางทำเป็นอธิบาย คิดว่าเขาเก่ง รู้ลึกจริง ที่จริงใครๆก็ทำได้
	ประเภทที่สอง   คือข้อสอบที่ต้องใช้ความรู้ ความเข้าใจจากบทบัญญัติของกฎหมาย
	ต้องใช้กฎหมายหลายฉบับมาวิเคราะห์คิด หาคำตอบ หรือใช้พื้นฐานความรู้ทางนิติศาสตร์มา
	ช่วยด้วย และความรู้ด้านอื่นๆมาประกอบการหาคำตอบ ซึ่งข้อสอบประเภทนี้ ถ้าใช้กฎหมาย
	บางตัวหรือแค่บางฉบับ มาอ้างอิงคำตอบ จะทำให้ผิดได้อย่างชัดเจน โดยที่เชื่อมั่นว่าตนเองนี้
	ตอบถูกแล้ว เพราะชี้จุดให้ดูแค่กฎหมายฉบับเดียว (แต่ความจริงต้องใช้กฎหมายร่วมอื่นๆ)
	ลักษณะนี้จะเป็นการประยุกต์พื้นฐานของกฎหมายหลายฉบับ หรือใช้ฐานความรู้จริง
	ซึ่งเราจะพบว่าการตีความข้อสอบกฎหมายลักษณะนี้ ที่ยังไม่เข้าใจระบบกฎหมายจริงๆจะคิด
	หรือตีความด้วยตัวเองผิดกันไปเยอะ โดยไม่รู้หลักการพื้นฐานของกฎหมาย อาทิเช่น
	ข้อใดไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษา
	ก.  ผู้สอน    ข.  ผู้ปกครอง
	ค.  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ง.  ศึกษานิเทศน์
	ข้อนี้ถ้าใช้ความรู้แค่ระเบียบสองสามตัวจะทำให้ตอบผิดต้องใช้ความรู้ครอบคลุมหมดเลย
	ระเบียบทุกตัวที่เกี่ยวข้อง อันประกอบด้วย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา   พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนสามัญ อีกทั้ง พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบัน...
	การศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)  ตลอดจนกฏเกณฑ์ของสภามหาวิทยาลัย และส่วนการศึกษา
	ของการกำหนดตำแหน่งข้าราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องนำทุกตัวมาวิเคราะห์ร่วม
	ความรู้สำคัญเกี่ยวกับการสอบกฎหมายหรือบทบัญญัติทางกฎหมายการศึกษา
	หากมีข้อสอบถาม โดยระบุชื่อกฎหมายไว้ชัดเจน เช่น จากพระราชบัญญัติ โน่น นี่ นั่น ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง หรือ ข้อใดผิด หรือถามอื่นๆ โดยมีชื่อกฎหมายชัดเจนว่าโจทย์กำลังถามถึง
	กฎหมายไหน ให้ใช้แค่กฎหมายตัวนั้น ตัวเดียว มาอ้างอิงหาคำตอบจากโจทย์ข้อดังกล่าวนั้น
	แต่ถ้าเมื่อไรก็ตาม โจทย์ถามถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ถามแบบลอยๆแล้วเกี่ยวกับบทบัญญัติทางกฏหมาย โดยไม่มีชื่อกฎหมายชัดปรากฏในตัวโจทย์ ผู้ทำข้อสอบข้าราชการทุกคนจะต้องรวม
	ความรู้ของกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ถามนั้น มาหาคำตอบ ห้ามใช้กฎหมายเดียวหรือ
	กฎหมายตัวใด ตัวหนึ่ง มาอ้างอิงคำตอบเด็ดขาด เพราะจะทำให้ข้อคำตอบที่ได้ “ไม่ถูกต้อง”
	เราจะรู้ได้อย่างไรว่า ติวเตอร์ หรือวิทยากรติวนั้น มีความรู้ทางกฎหมายจริงๆ
	ง่ายมากๆ แค่ลองถามแล้วดูว่า เขาอธิบายว่าอย่างไร ถ้ามีการอ้างอิงกฎหมาย
	เพียงแค่หนึ่งฉบับหรือสองฉบับมาตอบคำถาม นั่นแหล่ะ ให้รู้เลยว่า วิทยากร
	หรือคนติวนั้น ไม่เข้าใจระบบกฎหมาย หรือมีความรู้มากกว่าผู้อ่านแค่นิดหน่อย
	ไม่ใช่ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความเข้าใจดีในระดับวิทยากรบรรยายความรู้ที่แท้จริง
	แต่ใช้วิธีการเซิร์ทข้อมูลจากตรงนั้น ตรงนี้ ทำเป็นมาตอบเหมือนเป็นผู้รู้ดีจริงๆ
	แต่ไม่ใช่หรอก ถ้าเป็นผู้รู้จริง ต้องใช้กฎหมายหลายฉบับ ในการอธิบายหรือหา
	คำตอบแบบห้วนๆที่ไม่มีการอ้างอิงชื่อกฎหมายในโจทย์ของคำถาม ไมใช่การอ้าง
	กฎหมายแค่ฉบับเดียวในการตอบคำถามว่า “ข้อใดไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษา”
	ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับบัญญัติของบุคลากรทางการศึกษา
	กฎหมายและระเบียบข้าราชการพลเรือนในอุดมศึกษา ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า
	บุคลากรทางการศึกษาในอุดมศึกษา  กำหนดตำแหน่งไว้คือผู้สอนและกลุ่มที่ทำงาน
	ซึ่งไม่ได้สอน แบ่งเป็น  ข้าราชการ / พนักงานราชการ / พนักงาน  ก็แล้วแต่ตำแหน่ง
	โดยแยกเป็นตำแหน่งต่างๆ เช่น อาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์ เป็นต้น
	เหล่านี้ รวมเรียกว่า บุคลากรทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือใน สังกัด สกอ
	ไม่มีกฎหมายข้อใดหรือฉบับใดเลย ที่ระบุให้ผู้ปกครองเป็นบุคลากรทางการศึกษา ไม่มีเลย
	ในสารบบของกฎหมายไทย ทุกฉบับ ไม่มีแม้แต่น้อย ว่าเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองในเรื่องนี้
	ผู้ปกครอง  มีกฎหมายฉบับใดระบุว่าเป็นบุคลากรทางการศึกษา  :   ไม่มี
	ผู้สอน  มีกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญระบุไว้อย่างชัดเจน
	ของสภามหาวิทยาลัยหลายๆแห่ง ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยที่ออกสอบ
	การกำหนดตำแหน่งโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ระบุไว้ชัดว่า
	บุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย คือ
	1. ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย
	1.1 ตำแหน่งวิชาการ ทำหน้าที่สอนและวิจัย ได้แก่ศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์
	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์และอาจารย์
	1.2 ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ได้แก่คณบดีรองคณบดีผู้ช่วยคณบดี และประธาน
	หลักสูตร
	1.3 ตำแหน่งประเภททั่วไปวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามที่ ก.พ.อ.
	กำหนด การบริหารงานบุคคล ดำเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
	ราชภัฏ พ.ศ.2547 พระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
	อุดมศึกษา พ.ศ.2547 และ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2551 และข้อบังคับประกาศ
	ระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
	2. ตำแหน่งลูกจ้างประจำ ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง
	3. ตำแหน่งพนักงานราชการ ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
	พนักงาน ราชการ พ.ศ. 2547
	4. ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง และ
	ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง
	เห็นไหมว่า การกำหนดให้เป็นบุคลากรทางการศึกษาได้ ต้องมีการกำหนดตำแหน่งและมีการบอกที่มาของเงินเดือนหรือของระเบียบว่ามาจากไหน  (ไม่ใช่การมโนเอาเองได้)
	ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์  นี่ก็มีกฎหมายเขียนไว้ชัดใน
	หลายฉบับ อย่างเช่น กฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา เป็นต้น
	บุคลากรทางการศึกษา ต้องมีการกำหนดตำแหน่ง และมีข้อกฎหมายบ่งชี้ชัดเจน ได้แก่
	1. บุคลากรทางการศึกษา ตรงๆเลย ที่ปรากฏในกฎหมายเห็นชัด คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และอื่นๆ (คือศึกษานิเทศก์)  อันนี้ตรงๆ ไม่มีใครเถียง
	2. บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38.
	3. บุคลากรทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ตามระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (และตามเกณฑ์ของสภามหาวิทยาลัยทุกแห่งจะมีระบุไว้ชัด)
	ความรู้จริงเกี่ยวกับบทบัญญัติทางกฎหมาย สังเกตการตีความและถ้อยคำกฎหมาย
	การตีความเฉลยว่าผู้ปกครอง เป็นบุคลากรทางการศึกษา (แต่ผู้สอนถือว่าไม่เป็น)
	เกิดจากการดูกฎหมายแค่สองฉบับ แล้วตีความคำว่า “เป็นผู้สนับสนุนการศึกษา” นั่นเอง
	ขยายความเกี่ยวกับการอ้างอิงว่า ผู้ปกครองจัดการศึกษาแบบ  Home  School ได้
	ก็คือสนับสนุนการศึกษา  ตอบ  ไม่จริง  ในกฎหมายเกี่ยวกับ Home  School ไม่มีการระบุถึง
	ผู้ปกครองในการสนับสนุนหรือจัดการศึกษา แต่ระบุไว้ว่าดังลักษณะต่อไปนี้
	“บุคคล  ครอบครัว  องค์การชุมชน องค์กรเอกชน   องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่น”  เห็นไหมว่า กฎหมายไม่มีการระบุ “ผู้ปกครอง”
	กับอีกตัวที่ระบุหน้าที่ของผู้ปกครอง ได้แก่  มาตรา ๑๑
	บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง มีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับการศึกษา
	ภาคบังคับตามมาตรา ๑๗ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนให้ได้รับการศึกษานอกเหนือ
	จากการศึกษาภาคบังคับ ตามความพร้อมของครอบครัว
	กฎหมายแค่ระบุไว้ว่า ผู้ปกครองมีสิทธิได้รับอะไรบ้าง และผู้ปกครองมีหน้าที่อะไร คือ ได้แก่ หน้าที่ส่งเด็กในการปกครองเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ ถ้าไม่ส่งเข้าเรียน ก็โดนปรับนะ
	ปรับไม่เกิน 1,000 บาท นี่คือ บทบาท สิทธิ หน้าที่ของ ผู้ปกครอง ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
	ไม่มีกฎหมายฉบับใดที่ระบุหน้าที่ของผู้ปกครองให้มาสนับสนุนการจัดการศึกษาหรือให้บริการ
	ทางการศึกษา ไม่มีเลย --- มีแต่กฎคิดเอาเอง (กฎแห่งการมโน ว่า ใช่)  อาทิเช่น
	- ผู้ปกครองให้ตังค์นักเรียนไปเรียน ก็ถือว่ามีสิทธิเต็มที่ในตัวนักเรียน
	ก็เป็นผู้สนับสนุนการศึกษา ถือเป็น บุคลากรทางการศึกษา (มโนฯ)
	- ผู้ปกครองก็เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา ถือเป็น บุคลากรทางการศึกษา
	นี่ก็มโนสวยงาม (ไม่งั้นพระสงฆ์ องค์เจ้าก็เป็นบุคลากรทางการศึกษาด้วยซิ)
	- ผู้ปกครองก็จัด Home School ได้จึงเป็นผู้สนับสนุนการศึกษาก็เป็นบุคลากรทางการศึกษาได้นะสิ (อันนี้ ก็มโน)  สมมติว่ายืนยันจะใช้กฎข้อนี้จริง คือเรื่องเกี่ยวกับ
	การจัดบริการสอนใน Home School ถ้าเช่นนั้น ผู้ปกครองคนนั้นที่ว่าก็ไม่ได้เป็นผู้ปกครอง แต่เขาจะแปรสภาพมาเป็น “ผู้สอน” ทันที สอนใน  Home School
	สรุปหลักความรู้สำคัญ บัญญัติกฎหมาย ใครบ้างที่เป็นบุคลากรทางการศึกษา
	ให้พินิจพิเคราะห์เงื่อนไขต่อไปนี้ ว่าครบเงื่อนไขไหม ถ้าครบก็คือ ใช่ อันได้แก่
	- ต้องเป็นผู้มีหน้าที่หลัก (ทำมาหากินหลักๆ) กับงานด้านการศึกษา ไม่ใช่แค่การมาสนับสนุนเป็นครั้งคราว หรือมีส่วนบ้างบางเวลา หรือนานๆทีก็มาประชุมตามวาระ
	- ต้องมีการกำหนดตำแหน่ง โดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่จะไปทำงานนั้นชัดเจน
	ถูกต้องตามกฎเกณฑ์กฎหมาย กำหนดตำแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษาที่จะทำงาน
	- ต้องมีการรับเงินเดือน กินเงินเดือนจากสังกัดนั้นๆ หรือจากส่วนงบประมาณใดๆที่
	ส่งผ่านมาสำหรับการเป็นเงินเดือนของบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งนั้นๆ
	- ต้องมีสายบังคับบัญชา มีการแต่งตั้ง อาจมีลูกน้องด้วย มีผู้ใหญ่สูงกว่าในองค์กรหรือ
	ในหน่วยงานสถานศึกษานั้นๆ ก็แล้วแต่ แต่ต้องมีสายบังคับบัญชาของงาน เพื่อที่ว่า
	หากทำผิดระเบียบวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์อะไรจะสามารถดำเนินการได้ตามระบบ
	- ใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในด้านการศึกษาหรือเทคโนโลยีทางการศึกษาหรือนวัตกรรมการศึกษาต่างๆในการทำหน้าที่ ทำงานหลักของตนในตำแหน่งนันๆ
	ต้องครบองค์ประกอบเหล่านี้ทั้งหมด ไม่ใช่การอยากนึก ทึกทักบัญญัติให้ใครๆก็เป็น
	บุคลากรทางการศึกษาได้หมด เพียงแค่ดูข้อความที่ว่า “เป็นผู้สนับสนุนการจัดการศึกษา” ไม่ใช่
	มิเช่นนั้น ใครๆก็กล่าวอ้างได้ว่า ตนเป็นบุคลากรทางการศึกษา โดยบอกว่าเป็นผู้สนับสนุนนะเธอ
	ฉันก็จัดเป็นบุคลากรทางการศึกษาได้หน่ะสิ ไม่เห็นเหรอ ฉันสนับสนุนการสอน อะไรๆตลอดเลย
	คำร้องขอจากใจ : ห้ามเผยแพร่ข้อมูลความรู้นี้ออกไปให้ใคร โดยเฉพาะกลุ่มติวเตอร์ต่างๆ ที่ว่าไปบอกพวกเขาว่า มีความรู้ลักษณะนี้อยู่  (หรือมีความรู้ที่ว่า ผู้สอนในระดับอุดมศึกษา ถูกกำหนดให้เป็นบุคลากรทางการศึกษา นี่เอง  ขอร้องเลยจากใจ ใครจะเข้าใจผิด จะ...
	ก็ปล่อยเป็นเรื่องของเขา แต่เรื่องของคุณก็คือ ตอนนี้คุณเข้าใจทุกอย่างกระจ่างแล้ว นั่นก็พอ จบ!
	เพราะไม่เช่นนั้น กลุ่มติวเตอร์เหล่านั้น จะนำความรู้เหล่านี้ไปถ่ายทอด สถาปนาตัวเองเป็นผู้รู้จริง
	หลอกลวงชาวบ้านอีกว่าตนเก่ง และเข้าใจ อธิบาย ชี้จุดได้ (โดยที่จริง เพิ่งมาอ๋อ จากความรู้เรานี้)
	เกร็ดที่ควรรู้ เกี่ยวกับการสอบระเบียบ หรือกฎหมายการศึกษา ในยุคปัจจุบัน
	ปัจจุบันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายอย่างมากมาย หลังจากที่ได้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา มาทำการบริหารประเทศ  โดยเฉพาะกลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร
	ราชการและการขับเคลื่อนการทำงานของกระทรวงฯต่างๆ กฎหมายและระเบียบต่างๆของทาง
	งานด้านการศึกษา ก็เปลี่ยนไปมากทีเดียว โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับ กศจ และการปฏิบัติงาน
	เราจะรู้ได้อย่างไรว่า ข้อมูลหนังสือที่เราได้รับนั้น อัพเดตหรือยังหรือ หรือว่าหนังสือที่
	อ่านนั้น อัพเดตไหม ทันสมัยหรือถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการหรือยัง ให้เช็คโดยการ
	ดูที่กฎหมายอ้างอิงในการอธิบายหรือการเฉลย  ยกตัวอย่างเช่น
	เรื่องวินัยข้าราชการ การลงโทษ การอุทธรณ์ต่างๆ เรื่องนี้เป็นประเด็นข้อสอบ
	เป็นชุดข้อสอบสำคัญของ “ครูผู้ช่วย”  หากคุณเห็นการอธิบายหรือการเฉลย
	โดยการอ้างเอาระเบียบข้าราชการฯ มาตรา 53  หรือใน หมวด 7 มาตรา 98
	ให้รู้และแอบอมยิ้มคิดในใจเลยว่า แหะๆๆ เอากฎหมายเก่ามาอธิบายฉันเหรอ
	เพราะระเบียบเรื่องของการแต่งตั้ง โยกย้าย ลงโทษ อุทธรณ์ต่างๆ ได้ใช้ตัวใหม่
	จากกระทรวงศึกษาธิการ และ ก.ค.ศ. ออกมาให้บังคับใช้ใหม่ในเดือน ก.ค. 60
	มีปรากฏบนเพจหรือในกลุ่มต่างๆหลายกลุ่ม หลายเพจที่ใช้กฎหมายตัวนี้สำหรับ
	ติวหรืออ้างอิงอธิบายเรื่องดังกล่าว ทำไมจึงหลายกลุ่ม อันที่จริงต้นแบบมันจะมา
	แค่ที่เดียวหรือสองที่นะ แต่กลุ่มสมัครเล่นอื่นๆพอเห็นข้อมูลจากเพจหนึ่งก็เลยว่า
	กลายเป็นก๊อบๆๆ ต่อๆกันไปเป็นทอดๆ บังเอิญก๊อบๆต่อๆกันไปโดยไม่มีความรู้
	เลยทำให้ข้อมูลไม่รู้จริงได้เผยแพร่กระจายอยู่ตามโซเชียลต่างๆในกลุ่มและเพจ
	ทั้งนี้ เราร้องขอ อย่านำข้อมูลนี้ไปเผยแพร่หรือบอกกล่าวติวเตอร์ หรือค่ายติวใดๆที่มีการอ้างอิง
	กฎหมายมาตรา 53 หรือ มาตรา 98 อยู่  ปล่อยให้เขาเข้าใจผิดไปเช่นนั้น ส่วนคุณโชคดีแล้วที่ได้
	มาเห็นมารู้ข้อมูลจริง ก็แค่แนะนำคนใกล้ชิดของคุณ เช่น เพื่อนๆหรือญาติๆมาเข้ากลุ่มก็พอแล้ว
	คลังข้อสอบ  ฝึกทำซ้ำๆ จนเกิดความรู้ และความเข้าใจ
	เราเริ่มเผยแพร่ผลงานจริงออกไป ที่ผ่านมาก็มีสำนักติวต่างๆนำงานไปแอบอ้าง  (อย่างหน้าตาเฉย)  ยกตัวอย่างเช่น ไฟล์ผลงานที่วิชาการเราทำ ดังต่อไปนี้
	ผู้อ่านเห็นหรือไม่ งานเป็นของเราทั้งแท่ง
	งานดีมากๆ ใช้ดึงดูดลูกค้าแล้วทำโฆษณาชวนเชื่อได้หน้าตาเฉย ประมาณว่า ถ้าไม่
	อยากพลาดข้อมูลดีๆให้ติดตามเขา แล้วก็ลิงค์เพจไว้ ซึ่งไม่ได้เป็นผู้ทำผลงานดีๆนั้น แต่อาศัยผลงานเราไปดึงโน้มน้าวผู้บริโภคมากมายให้เชื่อถือชื่นชมต่างๆและซื้อของ
	เหล่านี้เป็นแค่บางส่วนที่ยกตัวอย่างให้ดู
	มีการแอบอ้างนำงานเราไปใช้ลักษณะนี้
	โดยยังมีอีกมากมายที่ไม่ได้เปิดเผยตรงนี้
	นี่ก็เอาผลงานเราโชว์ แต่โฆษณาขายหนังสือตนเอง
	หลายสำนักมีการก๊อบปี้เอาข้อความ
	ที่เราโพสต์อธิบายบนเพจของเราวาง
	ก๊อบในแบบชนิดที่ว่า ก๊อบเหมือนเป๊ะ
	สำเนาถูกต้อง (ง่ายมาก ก๊อปปี้ วาง)
	เอาไปวางบนเพจของตน แล้วทำให้
	เกิดคำชื่นชม และคอมเม้นท์ตามมา
	เช่น “อยากติวกับอาจารย์จังเลยค่ะ”
	มีหนังสือขายไหมครับ  อาจารย์ไม่
	เปิดติวที่ภาคใต้บ้างเหรอครับ ฯลฯ
	ทั้งๆที่คำอธิบายดีๆบนโพสต์นั้นเป็น
	ข้อความหรือเป็นการอธิบายของเรา
	แต่คนหรือแฟนเพจเหล่านั้นเขาไม่ได้
	รู้จักเพจของเราจึงชื่นชมและหลงกล
	ข้อสังเกตว่า ปัจจุบันเพจสาธารณะเรา ไม่โพสต์ข้อมูลเชิงลึก หรือไม่โพสต์แสดงความรู้จริงๆ
	แค่ทำเป็นโพสต์อะไรไปบ้างนิดๆหน่อยๆหรือโพสต์ความรู้ระดับทั่วๆไป ที่ไม่ได้แสดงพื้นฐาน
	ของความรู้จริงอะไรมาก โพสต์ข้อสอบเบาๆ เพื่อใม่ให้กลุ่มสมัครเล่นที่จ้องนำข้อมูลดีๆไปใช้
	จุดประสงค์ของทีมวิชาการคือ ต้องการพัฒนาผลงาน และเผยแพร่องค์ความรู้ให้ผู้คนจริงๆ แต่เนื่องจากตำราของเรา หรือเอกสารเนื้อหาหนังสือของเรา สามารถเนรมิตทำให้คนที่ไม่รู้
	แต่พออ่านเนื้อหาความรู้ จากการอธิบายเชิงลึกของเรา  ทำให้เขาสามารถเริ่มรู้เรื่องราวขึ้น
	หรือสร้างตัวเองมาเป็นติวเตอร์เสมือนว่าเก่งได้เลย โดยใช้ฐานผลงานจากเราหรือใช้ความรู้
	ของเราไป เช่น การสร้างกลุ่ม แต่งข้อสอบ (เอาของเรานี่แหล่ะ) ไปแต่งข้อสอบในกลุ่มและ
	อธิบายข้อสอบแต่ละข้อ อธิบายดีจัง จนทำให้สมาชิกเชื่อว่าเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ แล้วหลงซื้อหนังสือหรือหลงพลาดไปติว ทั้งๆความจริง เขาเป็นเพียงคนที่มีความรู้เกี่ยวกับ
	งานการศึกษามากกว่าพวกคุณในที่นี้ แค่นิดหน่อย หรือบางทีมีความรู้น้อยกว่าพวกคุณเสีย
	ด้วยซ้ำไป เราไม่ต้องการให้จำนวนติวเตอร์สมัครเล่นแบบนี้เกิดขึ้นง่ายมากเกินไปจากการที่
	ได้อ่านหรือได้ศึกษาตำราของเราแล้วนำไปใช้ต่อยอดกลุ่มตนเอง โดยพื้นฐานรู้ลึกจริงๆไม่มี
	ด้วยเหตุนี้  จึงร้องขอให้ทุกท่านอย่านำประเด็นความรู้ของเรา
	ให้ไปถึงมือของเพจขายหนังสือหรือสำนักติวต่างๆให้พวกเขาได้
	แอบอ้างสร้างผลงานปลอม หรือขายหนังสือก๊อบปี้จากผลงาน
	ของเรานั่นเองเป็นการปกป้องผู้บริโภคจำนวนมากได้ดีอีกด้วย
	การสามารถอธิบายประเด็นความรู้เชิงลึกได้ แค่ 2 – 3 ข้อ  (จากการคัดลอกความรู้เราไปใช้ทำอธิบาย) สามารถเปลี่ยนคนหลายคนที่ไม่เก่งให้มีภาพลักษณ์ของการเป็นวิทยากรเก่งๆได้เลย
	และทำให้พวกเขาขายของปลอมกับผู้บริโภคได้ การคัดลอกเนื้อหาประมาณ 20 – 30 หน้าจากเราไปใช้ทำหนังสือขาย ทำให้ของปลอมพวกนั้น ได้รับคำชื่นชมว่าอ่านง่าย เข้าใจดีจริงๆ ได้เลยทีเดียว
	บ่อยครั้งตั้งแต่ช่วงปี 59 – 60 พอเราโพสต์อะไรไปประมาณ 7 – 10 บรรทัดที่เป็นความรู้เชิงลึกๆ
	ค่ายติวหลายค่ายก๊อบคำพูดนั้นไปวางโพสต์ตนเอง ทันทีก็มีคนเม้นท์ถามซื้อหนังสือ ถามขอติวกับ
	เขามากมายในโพสต์  เช่น “อธิบายเข้าใจดีจัง ขอไปติวที่ กทม ได้ไหม”  “ชอบการอธิบายแบบนี้
	เข้าใจง่ายดี และมีประโยชน์ ขายหนังสือไหมค่ะ” อะไรประมาณนี้ เกิดขึ้นตลอดในหลายๆเพจเลย
	เราไม่ต้องการให้เกิดกระบวนการในลักษณะนี้  จึงร้องขอให้ทุกท่านที่เข้ามาเอาความรู้ดีๆและอย่า
	แชร์หรืออย่าสะกิดประเด็นใดๆที่เป็นความรู้เชิงลึกนี้ให้กับกลุ่มติวเตอร์สมัครเล่นเหล่านั้นรับทราบ
	ทั้งหมดทั้งมวลนี้ ไม่ได้เป็นลักษณะการหวงวิชาความรู้
	แต่ไม่ต้องการให้เกิดกระบวนการในลักษณะนี้ คือการลวงล่อผู้บริโภคจากการใช้ผลงานหรือ
	องค์ความรู้ของเราไปดำเนินการ จึงห้ามสมาชิกเผยแพร่ ความรู้เชิงลึกจากกลุ่มเรานี้ออกไป
	เฉลยข้อสอบในชุดที่ 1  แบบฝึกที่โหลดลงไปให้อุ่นเครื่อง
	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.
	23.
	ก.    ข.     ค.    ง.
	24.
	ก.    ข.     ค.    ง.
	25.
	ก.    ข.     ค.    ง.
	26.
	ก.    ข.     ค.    ง.
	27.
	ก.    ข.     ค.    ง.
	28.
	ก.    ข.     ค.    ง.
	29.
	ก.    ข.     ค.    ง.
	30.
	ก.    ข.     ค.    ง.
	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
	สถาบันของเราก่อตั้งมาในรูปแบบทะเบียนพาณิชย์เชิงธุรกิจการศึกษา ไม่ใช่มูลนิธิการกุศล
	บางกลุ่มงานที่สามารถเผยแพร่ให้ได้แบบฟรีๆอย่างเช่นที่คุณอาจได้เห็นคลิปติวฟรี ไฟล์ฟรี
	หรือของสำคัญบางส่วน ฟรีๆ จากเราที่พอจะจับต้องดาวน์โหลดกันได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย
	นั่นก็มีส่วนหนึ่งและทางเราก็หวังว่าส่วนของฟรีนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์กับผู้อ่านได้บ้าง
	ตามสมควรต่อไปเชิงวิชาการความรู้หรือการเตรียมตัวสอบ ไฟล์ที่อ่านอยู่นี้ก็แจกให้ ฟรีๆ
	ทั้งนี้ “แก่นข้อสอบครูผู้ช่วย” คุณสามารถเลื่อนไปคลิกดูได้ ที่ตรงล่างๆของหน้าเว็บไซต์ที่เราแนะนำการขายหนังสือหรือนวัตกรรม คลิกเข้าศึกษาแนวทางได้ที่นั่นตรงนั้นแหล่ะคือ
	แก่นสำคัญอันเป็นตัวช่วยหลักที่จะต้องใช้สำหรับเตรียมตัวสอบ โดยอาจมีค่าใช้จ่ายอยู่บ้าง
	อย่างไรก็ดีตัวอย่างที่ชื่อว่า “แก่นข้อสอบครูผู้ช่วย” ตรงนั้นคลิกได้ ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
	เฉพาะตัว ฟรี ที่ให้นั้นก็มีคุณค่ามากมายแล้ว จึงขอเชิญทุกท่านเข้าไปคลิกอ่านได้เลยครับ
	หาแถบกระพริบๆ นี้ให้เจอ
	แล้วคลิกเข้าไปอ่านตรงนั้น
	ไฟล์แนวข้อสอบแจกฟรี ข้อสอบจริงที่เคยออกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
	อุ่นเครื่องกันสัก 15 ข้อก่อน



	สำหรับติวฟรีนะ
	เตรียมสอบครูผู้ช่วย ข้อมูลดี ความรู้ดี เพื่อทุกท่าน
	ขอสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน นี่เป็นเนื้อหาเริ่มต้นพื้นฐานของการเตรียมตัวสอบข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยสถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทยได้ทำงานด้านการเตรียมสอบข้าราชการมานานหลายปี ตั้งแต่ยุคก่อนการสอบครูผู้ช่วยครั้งแรก ต่อเนื่องเรื่อยมาและวิจัยพัฒ...
	สถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทยได้จดทะเบียนพาณิชย์อย่างถูกต้อง
	ในชื่อ “ส่งเสริมธุรกิจการศึกษา” เป็นหน่วยงานที่พัฒนาผลงานธุรกิจการศึกษา
	พัฒนาความรู้ จำหน่ายสื่อการสอนต่างๆ จัดอบรม และจำหน่ายหนังสือ ตำรา
	สถาบันของเราก่อตั้งมาในรูปแบบทะเบียนพาณิชย์เชิงธุรกิจการศึกษา ไม่ใช่มูลนิธิการกุศล
	บางกลุ่มงานที่สามารถเผยแพร่ให้ได้แบบฟรีๆอย่างเช่นที่คุณอาจได้เห็นคลิปติวฟรี ไฟล์ฟรี
	หรือของสำคัญบางส่วน ฟรีๆ จากเราที่พอจะจับต้องดาวน์โหลดกันได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย
	นั่นก็มีส่วนหนึ่งและทางเราก็หวังว่าส่วนของฟรีนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์กับผู้อ่านได้บ้าง
	ตามสมควรต่อไปเชิงวิชาการความรู้หรือการเตรียมตัวสอบ ไฟล์ที่อ่านอยู่นี้ก็แจกให้ ฟรีๆ
	“ผลงานของเราเป็นผลงานดีเด่นระดับชาติ” ในแวดวงการนี้ ของจริง
	และผลงานเราเป็นงานที่ถูกคัดลอกโดยสำนักติวหรือค่ายติวสอบอื่นๆนำไปใช้อ้างอิง
	นำไปใช้ในการทำธุรกิจมากมาย หรือคัดลอกไปทำหนังสือขาย โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่
	ไม่รู้ว่าผลงานดีๆ หรือชุดข้อสอบดีๆเหล่านั้น ที่เห็น แชร์ๆกัน เราเป็นผู้สร้างสรรค์
	ผู้อ่านคงไม่รู้ว่าครูบางคนใช้หนังสือของเราเป็นงานต้นแบบทำหนังสือของเขามาขาย
	จนมีชื่อเสียงโด่งดังเพราะหนังสือฐานงานเรามีข้อสอบตรงและเนื้อหาประเด็นเยี่ยม
	หนังสือของเรานี่เอง ที่ถูกคัดลอก ก๊อบปี้เนื้อหาไปใช้มากที่สุด
	โดยเฉพาะกลุ่มครูพยายามเปิดติว เพิ่งสอบครูได้แล้วทำเพจติว
	เพราะเป็นหนังสือขายดีที่สุดในประเทศไทยและยังเป็นหนังสือ
	ข้อมูลตรงจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ระดับปริญญาเอกทางด้านนี้เลย
	ชุดข้อสอบกับชุดเนื้อหาต่างๆของเราจึงถูกคัดลอกไปต่างๆนาๆ
	ผู้อ่านอาจไม่รู้ หรือเคยเจอเพจติวใดๆอื่นก่อนมาเจอเพจนี้ บางทีหลงชื่นชมเพจใดๆ ที่เห็นการตอบรับว่า “หนังสือดีจัง” “ข้อสอบตรงมากๆ” “สรุปดี” “เนื้อหาชื่นชอบ” อะไรทำนองนี้บ้าง
	บางทีคุณอาจแทบไม่อยากเชื่อว่านั่นคือผลงานที่พวกเขาได้ก๊อบปี้ของเราไปใช้นั่นเอง ลองคิดๆ
	ดูเล่นๆ แล้วเทียบดูเนื้อหาหรือแนวหนังสือ ดูผลงาน เพียงแต่คุณรู้จักพวกเขาก่อนที่มาจะอ่านหรือได้มารู้จักเรานั่นเอง เพราะเราไม่เน้นการตลาดแค่ค่อยๆแนะนำคนต่างๆให้รู้จักผลงานกัน
	นี่คือตัวอย่างผลงานของเราที่ทำมา ค่ายติวอื่นๆ เรียกว่า พากันเซฟผลงานเก็บไว้เป็นของตน
	ถึงเวลาก็นำออกมาแชร์ งานดีๆ เรียกแขกเข้าเพจตัวเองมากมาย ผู้คนชื่นชม ขอบคุณจังเลย
	โดยที่ไม่รู้ว่าทีมวิชาการซึ่งทำงานนี้จริงๆคือทีมของเรา  ก็ได้แต่แอบขำๆว่า ที่ขอบคุณกันนั้น
	ขอบคุณใคร ขอบคุณคนที่ก๊อบปี้ไปแชร์สร้างภาพตัวเอง หรือขอบคุณคนทำกันแน่เนอะ ^-^
	ในปี 2560 – 2561  เราจึงมีนโยบายให้ทีมงานไปสะกิดบอก แนะนำ หลายคนที่จะเตรียมสอบ
	ให้มาพบกับผลงานของเรา (ของจริง) ให้มาติวด้วยกันในกลุ่ม รับรู้ข้อมูลเชิงลึกแบบดีๆ ข้อมูลดี
	โดยหวังว่าผลงานที่ทำมาจะช่วยอำนวยประโยชน์ให้กับผู้เตรียมสอบทุกท่านได้ตามสมควรต่อไป
	คำแนะนำและทักทายกันโดยผู้บริหารสถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทย
	ไฟล์แนวข้อสอบแจกฟรี ข้อสอบจริงที่เคยออกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
	อุ่นเครื่องกันสัก 15 ข้อก่อน
	ผู้เตรียมสอบข้าราชการพึงรู้ไว้เกี่ยวกับลักษณะข้อสอบข้าราชการ
	การสอบครูผู้ช่วย ถือเป็นการสอบข้าราชการ โดยแต่ละสังกัดก็จะมีการสอบเพื่อคัดคนไปเป็นครูสอนในโรงเรียน เช่น สังกัด สพฐ  สังกัด กทม  หรือ สังกัด อปท (ท้องถิ่นต่างๆ) โรงเรียน
	เทศบาลและสิ่งที่ผู้อ่านต้องรู้คือคลังข้อสอบที่นำมาใช้สอบนั้น จริงๆแล้ว เป็นคลังเก่าที่หมุนเวียน
	นำมาออกสอบ เช่น ในส่วนวิชาชีพ วิชาการศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มวินัยข้าราชการครู หรือเนื้อหา
	กลุ่มเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ ข้อสอบแก่นหลักเหล่านั้นมีการเฉลยแล้ว โดยกรรมการที่ออกสอบ
	ชี้แจงให้เข้าใจกระบวนการจัดทำข้อสอบหรือการสอบครูไล่ลำดับมาดังต่อไปนี้
	ก่อนปี 2546  การสอบข้าราชการครูจะไม่ชัดเจน เพราะตอนนั้นยังไม่มีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  โดยในช่วงราวปี 2540 กว่าๆเป็น
	ยุคที่ในวงการเรียกกันว่า 16 องค์ชาย คือ มีส่วนราชการระดับกรม ถึง 16 ส่วน  กรมนั่น กรมนี่
	สำนักงานโน่น นี่ นั่น เยอะมาก บริหารงานซ้ำซ้อน ก็มี อะไรก็มี เขาจึงพยายามปรับแก้ทางใหม่
	ปี 2545 เป็นช่วงที่ผู้เขียนได้ร่วมทำงานวิจัยกับเป็นผู้ช่วยงานวิจัยของอาจารย์คุรุศาสตร์
	ในปี 2546  มีการตรากฎหมายใหม่ เป็นพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 นี่แหล่ะ ที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ยุบ 16 องค์ชายดังกล่าวนั้นเหลือ 5 ส่วนบริหาร
	แล้วเปลี่ยนแปลงใหม่ ก.ค. เป็น  ก.ค.ศ.  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพิ่มคำว่า “ศ. คือและบุคลากรทางการศึกษา” เข้ามาด้วยจากที่เป็น ก.ค.  (ค. คือ ข้าราชการครู)
	โดยปี 2546 นี่ก็มีการตราพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
	มาด้วย ซึ่งก็เป็นตัวจักรสำคัญที่มีผลต่อเนื้อหาในข้อสอบเช่นกัน กลุ่มนี้ ก็คือ กลุ่มคุรุสภานั่นเอง
	โดยช่วงปี 2545 – 2547 ช่วงนั้น ก็มีการสอบครูบ้าง แต่ว่า ยังไม่เรียกว่า “ครูผู้ช่วย”
	เพราะคำว่าครูผู้ช่วย มาปรากฏในสารบบของการศึกษาไทยช่วงเดือนธันวาคม 2547
	เนื่องจากธันวาคม 2547 มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
	ศึกษา พ.ศ. 2547 ขึ้น และกฎหมายตัวนี้แหล่ะ ที่เป็นจุดกำเนิดของคำว่า “ครูผู้ช่วย” ครั้งแรก
	เพราะก่อนหน้านี้ เขาเรียกครูบรรจุใหม่ (คนที่สอบได้ใหม่) ว่าอาจารย์ 1 ระดับ 3 ไม่มีครูผู้ช่วย
	- การสอบเดือนพฤษภาคม 2547  สอบเพื่อคัดเอาคนไปเป็น อาจารย์ 1 ระดับ 3
	- ปลายปี คือธันวาคม 2547 ตราพระราชบัญญัติฯ ขึ้นมา ปรากฏคำว่า ครูผู้ช่วย
	- ดังนั้น การสอบเดือนพฤษภาคม 2548 จึงนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ
	วงการศึกษาไทยที่สอบคนเพื่อคัดไปเป็น “ครูผู้ช่วย” นั่นเองและมีการสอบมาอีก
	เรื่อยๆ ต่อเนื่องมาในทุกๆปี  จวบจนที่เราเตรียมสอบกันในยุคปัจจุบันนี้นั่นเอง
	การสอบในช่วงก่อนปี 2550  ยุคนั้น อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา จะจัดสอบกันเอง
	หรือจัดทำข้อสอบเอง กล่าวคือ อยู่ในการจัดการของเขตฯ นั้นๆ จะเอากี่ตำแหน่ง อะไร ยังไงนะ
	ขาดครูวิชาอะไร ตำแหน่งไหน โรงเรียนใด เขตแต่ละเขต ก็จะจัดการกันเอง เปิดสอบกัน ก็ว่าไป
	อาจารย์ของผู้เขียน เป็นผู้ทำข้อสอบให้กับหลายๆ อ.ก.ค.ศ. ในตอนนั้นและผู้เขียนเป็นผู้พิมพ์ให้
	โดยคลังชุดข้อสอบจะเป็นเหมือนเดิมๆ เปลี่ยนแปลงนิดหน่อย พร้อมเฉลยเสร็จสรรพว่า ทำไมจึง
	ตอบข้อนั้น ข้อนี้ ตามระเบียบต่างๆ ซึ่งกรรมการหรือคนที่ได้ออกข้อสอบเขาก็จะขอข้อสอบของ
	แต่ละแห่งไปแบ่งๆกัน จัดสอบ ส่งจากเขตนั้นไปให้เขตนี้ ส่งงานต่อๆกันไป กับชุดคลังข้อสอบที่มี
	ในปี 2553 – 54 ช่วงนี้ มีการเริ่มขายหนังสือสอบและคลังข้อสอบเริ่มปรากฏในหนังสืออ่านสอบ
	บนห้างสรรพสินค้า ข้อสอบเมื่อก่อน ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมาก อย่างไหนก็อย่างนั้น ดัดนิดหน่อย
	ซึ่งข้อสอบในยุคนั้นมีการเฉลยอย่างดีอธิบายแนวทางการเฉลยคำตอบด้วย
	ฐานข้อสอบพวกวินัยข้าราชการ  พวกจรรยาบรรณ  วิชาทฤษฏีการศึกษา
	หรือกลุ่มกฎหมายทางการศึกษา ที่ถูกนำมาออกเป็นประจำ มีการเฉลยไว้
	ต่อมาราวๆช่วงนั้นแหล่ะ ก่อนปี 56 เขาก็เริ่มมีแนวคิดว่า อยากให้ข้อสอบมีมาตรฐาน
	เหมือนกันทั่วประเทศ คล้ายๆ ก.พ. น่าจะดีนะ จึงมีแนวทางว่า จ้างมหาวิทยาลัยออกข้อสอบ
	ดีกว่า ให้เหมือนๆกันหมด ผู้ที่ได้รับการว่าจ้างก็เช่น จุฬาฯ   มศว  ม.ราชภัฏสวนดุสิต เป็นต้น
	ข้อสอบช่วงที่จุฬาฯออกก็ถูกตำหนิพอสมควร ในลักษณะที่ว่ายากเกินและออกไม่ตรงหลักสูตร
	ต่อมา มศว ก็ถูกตำหนิเช่นกัน เรื่องเฉลยผิด พักหลังมาจึงมักใช้บริการของ ม.ราชภัฏสวนดุสิต
	ช่วงปี 2559 – 2560  ก็มีการเปลี่ยนผ่านเป็นระบบ กศจ แทนที่รูปแบบของ อ.ก.ค.ศ.
	การออกข้อสอบเลยให้เป็นสิทธิของ กศจ ต่างๆว่าจะจ้างมหาวิทยาลัยออกหรือออกสอบเองได้
	แล้วแต่ที่เห็นว่าเหมาะสม อย่างปี 2559  ก็มี กศจ ออกเอง 5 แห่ง แต่ข้อสอบก็ยังใช้รูปแบบที่
	ใช้ต่อเนื่องกันมา (ซึ่งมีการเฉลยแล้วในยุคหลายปีก่อน)  สลับกับข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน
	อย่างไรก็ตามคลังข้อสอบหลักและวิธีการเฉลยก็ยังเป็นชุดเดิมๆลักษณะนั้น
	เช่น ถามเรื่องเกี่ยวกับวินัย การประพฤติชั่วต่างๆ หรือถามเรื่องเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
	หรือเรื่องกฎหมายการศึกษา กฎหมายตัวใดๆ ก็เป็นข้อสอบชุดเดิม เพิ่มเติมนิดหน่อย
	ปี 58 ดร.กมล  รอดคล้าย  (ซึ่งเป็นเลขาธิการ กพฐ)  ในตอนนั้น มีแนวคิดว่าควรจะ
	ให้มีการเฉลยข้อสอบด้วย ให้คนสอบได้หายสงสัย  แต่ปรากฏว่า “เกิดงานเข้าเต็มๆ” เพราะ
	เมื่อมีการเฉลยออกมาแล้ว คนหลายภาคส่วน คิดว่าเฉลยผิด มีการด่า มีการประท้วงวุ่นวาย
	เพราะหลายคนตีความเอง คิดเอง แล้วไปหาว่าเขาเฉลยผิด ยิ่งเริ่มมีเพจต่างๆมา ยิ่งแย่เลยสิ
	วุ่นวาย จะฟ้องศาลปกครองเอย ฟ้องอะไรเอยว่าเฉลยผิดยี่สิบกว่าข้อ (ปรักปรำเขา)  แต่พอ
	ตรวจสอบกันจริงๆ ฝ่ายออกสอบยอมรับว่าเฉลยผิดแค่ 6 ข้อ (ยกคะแนนให้) ไม่ได้ผิดเยอะ
	อะไรขนาดนั้น เฉลยผิดตั้งยี่สิบกว่าข้อ ไม่ใช่เลย แต่เป็นเพราะคนที่เห็นข้อสอบคิดเอง เฉลย
	หรือตีความเอาเอง แล้วไปหาว่าเขาเฉลยผิด โดยที่ตัวเองก็ไม่ได้มีความรู้ลึกอะไรมากนักเลย
	นั่นแหล่ะ ปัญหามาก (แทนที่บอกเฉลยแล้วจะดี คนจะได้เห็น โปร่งใส คนสอบพอใจตามนี้)
	แต่กลับตรงข้าม พอเฉลย ปัญญาเยอะกว่าอีก  (ข้อเสียมากกว่าข้อดี)  เพราะบางคนหลับหู
	หลับตาด่าอย่างเดียว เห็นเฉลยแล้วด่าๆๆ โดยไม่ดูเนื้อหาหรือความถูกต้องทางวิชาการเลย
	ดังนั้น ยุคหลังมาจึงไม่ให้มีการเฉลยข้อสอบข้าราชการอีก เพื่อยับยั้งความวุ่นวายต่างๆ
	แต่แท้ที่จริงแล้ว คลังข้อสอบเก่าๆ และกลุ่มสำนักติวรุ่นแรกๆ มีฐานข้อมูลการเฉลยข้อสอบอยู่
	ตัวอย่างคลังข้อสอบข้าราชการที่เป็นข้อสอบเดิมๆ (เพิ่มเติมนิดๆหน่อยๆ)
	ซึ่งมีการเฉลยแล้ว และนำข้อสอบลักษณะนี้ มาออกสอบทุกปี เพราะได้ผล
	ในการหลอกผู้เข้าสอบ ให้ตกหลุมกับดักข้อสอบเกี่ยวกับวินัยข้าราชการครู
	ข้อใดต่อไปนี้เป็นการประพฤติชั่วของข้าราชการครู
	ก. บังคับข่มขืนกระทำชำเราศิษย์    ข.  ลักทรัพย์ในยามวิกาล
	ค.  คัดลอกผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง  ง.  เป็นการประพฤติชั่วทุกข้อ
	ข้อสอบตัวนี้ เป็นข้อสอบขาประจำทุกปี แต่อาจเปลี่ยนคำนิดๆหน่อยๆ แล้วแต่ปีนั้นๆ เช่น
	ข้าราชการครูคนใดต่อไปนี้มีพฤติการณ์ถือเป็นการประพฤติชั่ว
	ก. นายวีระทุจริตเงินโครงการโรงเรียน   ข.   นายดำเมาสุราครองสติไม่ได้
	ค.  นายพงษ์ธรเล่นหวยใต้ดิน    ง.    ประพฤติชั่วทุกข้อที่กล่าวมา
	สังเกตข้อสอบนี้  เป็นการจงใจถามความเข้าใจในมาตรา ของการประพฤติชั่วในราชการ
	ซึ่งราชการทุกสังกัดจะมีแนวทางเดียวกัน มาจาก ก.พ. ส่วนของครู ก็จะเป็น ก.ค.ศ. และ
	ของ กทม ก็จะเป็นทีม ก.ก. ที่ควบคุมวินัยหรือการดำเนินการทางวินัยสังกัดนั้นอยู่นั่นเอง
	วิธีวิเคราะห์ข้อสอบ  เขาจะเอา ง เป็นตัวล่อที่ทำให้คนไม่รู้กฎหมายข้อนี้ อยากเลือกตอบ ง
	แต่จริงๆแล้วให้มองว่าจะมีตัวเลือกอีก 3 ตัว  ซึ่งมีสองตัวเป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ส่วนอีกตัวหนึ่ง จะเป็น “การประพฤติชั่ว” ของข้าราชการครู ตามคำถามนั้น  (ตอบ ข้อ ข)
	ก. บังคับข่มขืนกระทำชำเราศิษย์    ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ข.  ลักทรัพย์ในยามวิกาล      ประพฤติชั่ว
	ค.  คัดลอกผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ก.  นายวีระทุจริตเงินโครงการโรงเรียน  ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ข.  นายดำเมาสุราครองสติไม่ได้       ประพฤติชั่ว
	ค.  นายพงษ์ธรเล่นหวยใต้ดิน   ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ฟรี แนวข้อสอบที่น่าสนใจ พร้อมเฉลย
	1.  ข้อใดเป็นการเรียนรู้
	ก.  ชักมือหนีจากวัตถุร้อนๆ  ข.  พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงจากการดื่มเหล้า
	ค.  ชนะวิ่งแข่งโดยใช้สารกระตุ้น ง.   เด็กอนุบาลอาบน้ำแปรงฟันได้เอง
	เฉลย  ง  เกิดการเรียนรู้จากการได้ฝึกทำมา หรือได้สังเกตจากพ่อแม่และก็ปฏิบัติได้
	2. ข้อใดหมายถึงการลงโทษทางบวก
	ก.  ไม่ให้ไปซื้อขนมในตอนพักเที่ยงเพราะช่วงเช้าที่เรียนคุยกัน ไม่ตั้งใจเรียน
	ข.  ดุด่าว่ากล่าวเมื่อนักเรียนทำผิด จนนักเรียนกลัวและไม่กล้าทำผิดแบบนั้นอีก
	ค.  ให้เพื่อนที่ชอบคุยมากๆย้ายโต๊ะไปนั่งอีกกลุ่มหนึ่งจะได้รู้สำนึก ไม่คุยกันอีกแล้ว
	ง.  ไม่มีข้อใดเป็นการลงโทษทางบวกเลย
	เฉลย  ข   การลงโทษทางบวก คือ การใส่ความไม่พึงพอใจให้ผู้เรียน เพื่อลดพฤติกรรม
	เพิ่มอะไรเข้าไปที่เขาไม่พอใจ  คือ การลงโทษทางบวก เช่น  ตี  ดุด่า  ตำหนิ
	(คือใส่สิ่งไม่พอใจให้เขาเข้าไป)  บวกโทษเข้าไปนั่นเอง เขาก็จะลดพฤติกรรม
	3. การสอนลักษณะใดที่มีโอกาสพัฒนาทักษะผู้เรียนได้มากที่สุด
	ก. ครูนำเสนอทฤษฏีเรื่องที่สอนจากอาจารย์ที่เก่งมากๆให้นักเรียนได้ฟัง ได้เห็น
	ข. ครูอธิบายได้ดีมาก มีทักษะการอธิบายเข้าใจง่าย นักเรียนเรียนรู้ได้สนุกสนาน
	ค. ครูให้นักเรียนทดลองทำแปลงดอกไม้แบบผสมผสานในสวนเล็กๆหลังโรงเรียน
	ง. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเยอะๆ แล้วสั่งการบ้านให้ทำทบทวนซ้ำๆหลายข้อ
	เฉลย  ค  การสอนในลักษณะของการลงมือปฏิบัติ เป็นประสบการณ์ตรงของผู้เรียน
	4.   ทักษะและความสามารถของนักเรียนจะเกิดขึ้นได้จากสิ่งใดเป็นสำคัญที่สุด
	ก.   ทฤษฎีที่ใช้สอนถูกต้องตามหลัก  ข.  การฝึกฝนและกระทำซ้ำๆ
	ค.   ครูที่สอนมีความรู้และถ่ายทอดดีมาก ง.  ความตั้งใจเรียนรู้ของนักเรียน
	เฉลย  ข   ตรงตามทฤษฎีกรวยประสบการณ์ของเอดการ์เดล และการสอบแบบ
	active learning  คือให้ผู้เรียนมีโอกาสลงมือปฏิบัติเอง
	5.  การสอนแบบประสบการณ์รอง (ประสบการณ์จำลอง) สอดคล้องกับข้อใด
	ก.  ให้นักเรียนลองเอามือไปแตะๆที่น้ำแข็งซึ่งมีอุณหภูมิเย็นจัดเพื่อเรียนรู้
	ข.  ให้นักเรียนทำโครงงานเพื่อทดลองเกี่ยวกับเรื่องของแรงดันน้ำตามระดับความลึก
	ค.  นำเสนอเรื่องราวของการติดยาเสพติดของบุคคลหนึ่งเพื่อสอนเรื่องโทษของยาเสพติด
	ง.   ให้นักเรียนลองสมมติประสบการณ์เดินทางไปต่างประเทศแล้วเล่าให้เพื่อนในห้องฟัง
	เฉลย ค.  ประสบการณ์ตรงคือการได้ทำเอง ได้เรียนรู้เองว่าเป็นอย่างไร มีประสบการณ์
	ประสบการณ์รองหรือประสบการจำลองคือไม่ได้เรียนรู้เองโดยตรงหรือว่าถ้า
	เรียนรู้เองอาจไม่ดีไม่ควรจึงใช้ประสบการณ์ของคนอื่นมาเป็นประสบการณ์เรา
	อ๋อ ถ้าทำแบบนี้แล้วจะเป็นแบบนี้นักเรียนจะเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ที่
	ติดยาเป็นอย่างไร มีโทษอย่างไร โดยไม่ต้องเอาตัวเองไปทำประสบการณ์ตรง
	6. ตามหลักจิตวิทยาการศึกษา จะศึกษาเรื่องใดเป็นสำคัญ
	ก.  วิธีคิดหรือความรู้สึกนึกคิดของนักเรียน ข.  พฤติกรรมของผู้เรียน
	ค.   จิตใจและอารมณ์ของนักเรียนและครู ง.   ศักยภาพสมองเกี่ยวกับการเรียนรู้
	7.  นักจิตวิทยาคนใดที่นำเสนอทฤษฏีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค
	ก.  อีวาน  พาล์ฟลอฟ    ข.  สกินเนอร์
	ค.   ซิกมัน  ฟรอยด์    ง.  เอ็ดการ์  เดล
	8.  วิธีสอนแบบใดที่ได้รับการยอมรับว่าได้พัฒนาทักษะครอบคลุมทุกด้านมากที่สุด
	ก.  การทดลอง    ข.   การให้ทำโครงงาน
	ค.   การให้แสดงนิทรรศการ   ง.   การให้นำเสนอผลงานหน้าชั้น
	9.  ผู้สอนควรคำนึงถึงสิ่งใดมากที่สุดในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน
	ก.  เพศของผู้เรียน    ข.   ความรู้พื้นฐานของนักเรียน
	ค.   ความแตกต่างระหว่างบุคคล  ง.   งบประมาณและเวลาในการสอน
	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
	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
	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    15.  ข      16.  ค     17.   ง     18.  ง      19.  ค     20.  ข
	เตรียมสอบครูผู้ช่วย ข้อมูลดี ความรู้ดี เพื่อทุกท่าน
	ขอสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน นี่เป็นเนื้อหาเริ่มต้นพื้นฐานของการเตรียมตัวสอบข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยสถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทยได้ทำงานด้านการเตรียมสอบข้าราชการมานานหลายปี ตั้งแต่ยุคก่อนการสอบครูผู้ช่วยครั้งแรก ต่อเนื่องเรื่อยมาและวิจัยพัฒ...
	สถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทยได้จดทะเบียนพาณิชย์อย่างถูกต้อง
	ในชื่อ “ส่งเสริมธุรกิจการศึกษา” เป็นหน่วยงานที่พัฒนาผลงานธุรกิจการศึกษา
	พัฒนาความรู้ จำหน่ายสื่อการสอนต่างๆ จัดอบรม และจำหน่ายหนังสือ ตำรา
	สถาบันของเราก่อตั้งมาในรูปแบบทะเบียนพาณิชย์เชิงธุรกิจการศึกษา ไม่ใช่มูลนิธิการกุศล
	บางกลุ่มงานที่สามารถเผยแพร่ให้ได้แบบฟรีๆอย่างเช่นที่คุณอาจได้เห็นคลิปติวฟรี ไฟล์ฟรี
	หรือของสำคัญบางส่วน ฟรีๆ จากเราที่พอจะจับต้องดาวน์โหลดกันได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย
	นั่นก็มีส่วนหนึ่งและทางเราก็หวังว่าส่วนของฟรีนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์กับผู้อ่านได้บ้าง
	ตามสมควรต่อไปเชิงวิชาการความรู้หรือการเตรียมตัวสอบ ไฟล์ที่อ่านอยู่นี้ก็แจกให้ ฟรีๆ
	ผลงานการวิจัยและพัฒนาด้านการสอบของเราเป็นที่ประจักษ์เด่นชัด
	ในแวดวงกลุ่มผู้เตรียมสอบจำนวนหนึ่ง ซึ่งเที่ยบแล้วยังไม่ใช่กลุ่มใหญ่
	หากเปรียบกับอัตราส่วนผู้สอบข้าราชการครูทั้งประเทศกล่าวคือผู้สอบ
	ปีละประมาณสองถึงสามแสนคนทั่วประเทศ จะมีคนรู้จักเราเพียงกลุ่ม
	จำนวนหนึ่ง ไม่ถึง 10 %  หรือหมื่นกว่าคน ในการเห็นเพจและข้อมูล
	หรือที่มีโอกาสรู้จักกับผลงานของทีมวิชาการเรานั่นเอง ด้วยเหตุผลคือ
	ข้อหลัก  เราไม่เน้นการตลาด (หากเปรียบเทียบกับค่ายติวสอบข้าราชการทั่วไป ผู้อ่านจะสังเกตเห็นได้ว่าแฟนเพจหลายหมื่นหรือหลักแสนคน เพราะวิธีการที่สำนักติว ค่ายติวต่างๆ
	ทำกันคือการพยายามสร้างการตลาดหรือสร้างจุดดึงดูด เช่น ข้อสอบหรือไฟล์ต่างๆแล้วให้
	คนแชร์ๆกันเยอะๆๆๆ เพื่อเรียกแขกเข้ามาเพจตน ทำให้เกิดกระแสกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นตามควร
	ในขณะที่ทีมวิชาการของเรา ไม่เน้นวิธีการลักษณะนั้น คนที่รู้จักเราจึงมักมาจากการค่อยๆ
	บอกต่อกันเช่น เพจนี้สิดี หนังสือดี ติวดี จะบอกต่อกันไปเรื่อยๆ ไม่เกิดจากกระแสโปรโมท
	คุณรู้หรือไม่ว่า เพจต่างๆที่มีคนเข้าชมหรือติดตามกันเยอะๆเป็นแสนหรือหลายหมื่นคน
	จะมีการใช้เงินในการจ่ายสำหรับเฟสบุ๊คเพื่อให้ช่วยโปรโมทเพจ จึงทำให้คนมากมายมาเห็นเพจ
	และเพิ่มยอดการติดตามเพจหรือเข้ากลุ่มมากมายอย่างรวดเร็ว ขยายตัวแฟนเพจหลายหมื่นคน
	เหมือนมีกิจกรรมของเพจตลอด บ้างก็อาศัยการไลฟ์สด การแชร์ต่างๆ บอกแชร์ๆๆให้มากที่สุด แต่ของเราทำแตกต่าง คือ ไม่ได้ต้องการคนมาติดตามมากมาย แต่อยากให้มีคนดีๆที่ตั้งใจจริงๆ
	มาพบเจอ มารู้จัก และติดตาม ซื้อผลงาน หรือติวกัน หรือรับไฟล์ฟรีๆกันไปตามสมควรเท่านั้น
	และนั่นเป็นเหตุผลชี้แจงถึงประเด็นแรก กรณีทำไมของดีมากขนาดนี้
	จนได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดในประเทศไทย (ของจริง) ถึงมีแฟนเพจ
	ติดตามกันไม่มากมาย หากเปรียบเทียบกับเพจอื่นๆในตลาดเดียวกัน
	ผู้ที่มีโอกาสเข้ามาอ่านไฟล์นี้ได้ หรือเข้ามาเห็นผลงานของเราได้ น่าจะเป็นคนต่อไปนี้ คือ
	หนึ่ง มาจากการบอกต่อ แนะนำ (อันนี้หลักเลย สิ่งดีมักถูกสะกิดบอกต่อเพื่อน ญาติมิตร)
	สอง มาจากเจ้าหน้าที่ของเราไปสะกิดบอกแนะนำให้มารู้จักกับเพจหรือกลุ่มนี้ว่ามีสิ่งดีให้
	สาม จับพลัดจับผลู มาเจอเองโดยบังเอิญ แล้วก็มาส่อง มาดู จึงเห็นข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้
	เมื่อพบกันแล้ว คงถือว่าโชคดี เพราะเดี๋ยวอ่านไปติดตามไปเรื่อยๆจะรู้เลยว่า
	ทำไม ฉันโชคดีแบบนี้ มีคนอีกเป็นแสนๆ ที่เตรียมสอบแต่ไม่มีโอกาสรู้จักกลุ่มนี้สิ
	มีแต่ฉันกับเพื่อนอีกแค่ราวๆไม่กี่พันคนเท่านั้น โชคดีจังเลย ลองติดตามดูๆไปจะรู้
	อ่านเพียงไฟล์เบื้องต้นนี้ก็คงสัมผัสถึงความรู้สึกโชคดีบ้างแล้ว จึงแนะนำคร่าวๆว่า
	“ผลงานของเราเป็นผลงานดีเด่นระดับชาติ” ในแวดวงการนี้ ของจริง แต่ไม่เน้น
	เชิงการตลาด และผลงานเราเป็นสิ่งที่ถูกคัดลอกโดยสำนักติวหรือค่ายติวสอบอื่นๆ
	นำไปใช้อ้างอิง นำไปใช้ในการทำธุรกิจของพวกเขามากมาย โดยที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่
	ไม่รู้ว่าผลงานดีๆ หรือชุดข้อสอบดีๆเหล่านั้น ที่เห็น แชร์ๆกัน เราเป็นผู้สร้างสรรค์
	โดยมีค่ายติวหรือสำนักติวหลายแห่งใช้วิธีการคัดลอกไป ก๊อบปี้ไปเป็นส่วนงานตน
	ผู้อ่านไม่รู้หรอกว่าครูบางคนใช้หนังสือของเราเป็นงานต้นแบบทำหนังสือของเขาขาย
	จนมีชื่อเสียงโด่งดังเพราะหนังสือฐานงานเรามีข้อสอบตรงและเนื้อหาประเด็นเยี่ยม
	ผู้อ่านอาจไม่รู้ หรือเคยเจอเพจติวใดๆอื่นก่อนมาเจอเพจนี้ บางทีหลงชื่นชมเพจใดๆ ที่เห็นการตอบรับว่า “หนังสือดีจัง” “ข้อสอบตรงมากๆ” “สรุปดี” “เนื้อหาชื่นชอบ” อะไรทำนองนี้บ้าง
	บางทีคุณอาจแทบไม่อยากเชื่อว่านั่นคือผลงานที่พวกเขาได้ก๊อบปี้ของเราไปใช้นั่นเอง ลองคิดๆ
	ดูเล่นๆ แล้วเทียบดูเนื้อหาหรือแนวหนังสือ ดูผลงาน เพียงแต่คุณรู้จักพวกเขาก่อนที่มาจะอ่านหรือได้มารู้จักเรานั่นเอง เพราะเราไม่เน้นการตลาดแค่ค่อยๆแนะนำคนต่างๆให้รู้จักผลงานกัน
	และนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไม ผู้คนจำนวนหนึ่งที่มีโอกาสอ่านผลงานของเรา
	หรือมีโอกาสติวมาแล้วหลายค่าย อ่านหนังสือมาก็มากมาย เมื่อมาพบกับ
	งานของเรา ทำไมพวกเขาเหล่านั้น จึงกล่าวกันในเชิงที่ว่า “ดีที่สุด”อยู่ที่นี่
	อย่างไรก็ดี เมื่อคุณมีโอกาสมารู้จักเราแล้ว เหมือนหลายๆท่านที่เคยแวะเวียนมารู้จักกันและได้ใช้งานของเรา ได้ติวกับเรา ได้ซื้อตำราต่างๆเราไปจนประสบความสำเร็จมากมาย
	หลายคนต่อเนื่องปีต่อปี  คุณคงจะเป็นหนึ่งในนั้นที่ได้แวะเวียนมาพบปะ ขอเชิญทุกท่าน
	มาพัฒนาความรู้ และเตรียมตัวสอบกันอย่างดี (แบบของจริง) กันเลยได้ที่กลุ่มนี้นะครับ
	คำแนะนำและทักทายกันโดยผู้บริหารสถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทย
	ไฟล์แนวข้อสอบแจกฟรี ข้อสอบจริงที่เคยออกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
	อุ่นเครื่องกันสัก 15 ข้อก่อน
	ผู้เตรียมสอบข้าราชการพึงรู้ไว้เกี่ยวกับลักษณะข้อสอบข้าราชการ
	การสอบครูผู้ช่วย ถือเป็นการสอบข้าราชการ โดยแต่ละสังกัดก็จะมีการสอบเพื่อคัดคนไปเป็นครูสอนในโรงเรียน เช่น สังกัด สพฐ  สังกัด กทม  หรือ สังกัด อปท (ท้องถิ่นต่างๆ) โรงเรียน
	เทศบาลและสิ่งที่ผู้อ่านต้องรู้คือคลังข้อสอบที่นำมาใช้สอบนั้น จริงๆแล้ว เป็นคลังเก่าที่หมุนเวียน
	นำมาออกสอบ เช่น ในส่วนวิชาชีพ วิชาการศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มวินัยข้าราชการครู หรือเนื้อหา
	กลุ่มเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ ข้อสอบแก่นหลักเหล่านั้นมีการเฉลยแล้ว โดยกรรมการที่ออกสอบ
	ชี้แจงให้เข้าใจกระบวนการจัดทำข้อสอบหรือการสอบครูไล่ลำดับมาดังต่อไปนี้
	ก่อนปี 2546  การสอบข้าราชการครูจะไม่ชัดเจน เพราะตอนนั้นยังไม่มีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  โดยในช่วงราวปี 2540 กว่าๆเป็น
	ยุคที่ในวงการเรียกกันว่า 16 องค์ชาย คือ มีส่วนราชการระดับกรม ถึง 16 ส่วน  กรมนั่น กรมนี่
	สำนักงานโน่น นี่ นั่น เยอะมาก บริหารงานซ้ำซ้อน ก็มี อะไรก็มี เขาจึงพยายามปรับแก้ทางใหม่
	ปี 2545 เป็นช่วงที่ผู้เขียนได้ร่วมทำงานวิจัยกับเป็นผู้ช่วยงานวิจัยของอาจารย์คุรุศาสตร์
	ในปี 2546  มีการตรากฎหมายใหม่ เป็นพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 นี่แหล่ะ ที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ยุบ 16 องค์ชายดังกล่าวนั้นเหลือ 5 ส่วนบริหาร
	แล้วเปลี่ยนแปลงใหม่ ก.ค. เป็น  ก.ค.ศ.  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพิ่มคำว่า “ศ. คือและบุคลากรทางการศึกษา” เข้ามาด้วยจากที่เป็น ก.ค.  (ค. คือ ข้าราชการครู)
	โดยปี 2546 นี่ก็มีการตราพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
	มาด้วย ซึ่งก็เป็นตัวจักรสำคัญที่มีผลต่อเนื้อหาในข้อสอบเช่นกัน กลุ่มนี้ ก็คือ กลุ่มคุรุสภานั่นเอง
	โดยช่วงปี 2545 – 2547 ช่วงนั้น ก็มีการสอบครูบ้าง แต่ว่า ยังไม่เรียกว่า “ครูผู้ช่วย”
	เพราะคำว่าครูผู้ช่วย มาปรากฏในสารบบของการศึกษาไทยช่วงเดือนธันวาคม 2547
	เนื่องจากธันวาคม 2547 มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
	ศึกษา พ.ศ. 2547 ขึ้น และกฎหมายตัวนี้แหล่ะ ที่เป็นจุดกำเนิดของคำว่า “ครูผู้ช่วย” ครั้งแรก
	เพราะก่อนหน้านี้ เขาเรียกครูบรรจุใหม่ (คนที่สอบได้ใหม่) ว่าอาจารย์ 1 ระดับ 3 ไม่มีครูผู้ช่วย
	- สอบเดือนพฤษภาคม 2547  สอบเพื่อคัดเอาคนไปเป็น อาจารย์ 1 ระดับ 3
	- ปลายปี คือธันวาคม 2547 ตราพระราชบัญญัติฯ ขึ้นมา ปรากฏคำว่า ครูผู้ช่วย
	- ดังนั้น การสอบเดือนพฤษภาคม 2548 จึงนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ
	วงการศึกษาไทยที่สอบคนเพื่อคัดไปเป็น “ครูผู้ช่วย” นั่นเองและมีการสอบมาอีก
	เรื่อยๆ ต่อเนื่องมาในทุกๆปี  จวบจนที่เราเตรียมสอบกันในยุคปัจจุบันนี้นั่นเอง
	การสอบในช่วงก่อนปี 2550  ยุคนั้น อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา จะจัดสอบกันเอง
	หรือจัดทำข้อสอบเอง กล่าวคือ อยู่ในการจัดการของเขตฯ นั้นๆ จะเอากี่ตำแหน่ง อะไร ยังไงนะ
	ขาดครูวิชาอะไร ตำแหน่งไหน โรงเรียนใด เขตแต่ละเขต ก็จะจัดการกันเอง เปิดสอบกัน ก็ว่าไป
	อาจารย์ของผู้เขียน เป็นผู้ทำข้อสอบให้กับหลายๆ อ.ก.ค.ศ. ในตอนนั้นและผู้เขียนเป็นผู้พิมพ์ให้
	โดยคลังชุดข้อสอบจะเป็นเหมือนเดิมๆ เปลี่ยนแปลงนิดหน่อย พร้อมเฉลยเรียบร้อยว่า ทำไมจึง
	ตอบข้อนั้น ข้อนี้ ตามระเบียบต่างๆ ซึ่งกรรมการหรือคนที่ได้ออกข้อสอบเขาก็จะขอข้อสอบของ
	แต่ละแห่งไปแบ่งๆกัน จัดสอบ ส่งจากเขตนั้นไปให้เขตนี้ ส่งงานต่อๆกันไป กับชุดคลังข้อสอบที่มี
	ในปี 2553 – 54 ช่วงนี้ มีการเริ่มขายหนังสือสอบและคลังข้อสอบเริ่มปรากฏในหนังสืออ่านสอบ
	บนห้างสรรพสินค้า ข้อสอบเมื่อก่อน ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมาก อย่างไหนก็อย่างนั้น ดัดนิดหน่อย
	ซึ่งข้อสอบในยุคนั้นมีการเฉลยอย่างดีอธิบายแนวทางการเฉลยคำตอบด้วย
	ฐานข้อสอบพวกวินัยข้าราชการ  พวกจรรยาบรรณ  วิชาทฤษฏีการศึกษา
	หรือกลุ่มกฎหมายทางการศึกษา ที่ถูกนำมาออกเป็นประจำ มีการเฉลยไว้
	ต่อมาราวๆช่วงนั้นแหล่ะ ก่อนปี 56 เขาก็เริ่มมีแนวคิดว่า อยากให้ข้อสอบมีมาตรฐาน
	เหมือนกันทั่วประเทศ คล้ายๆ ก.พ. น่าจะดีนะ จึงมีแนวทางว่า จ้างมหาวิทยาลัยออกข้อสอบ
	ดีกว่า ให้เหมือนๆกันหมด ผู้ที่ได้รับการว่าจ้างก็เช่น จุฬาฯ   มศว  ม.ราชภัฏสวนดุสิต เป็นต้น
	ข้อสอบช่วงที่จุฬาฯออกก็ถูกตำหนิพอสมควร ในลักษณะที่ว่ายากเกินและออกไม่ตรงหลักสูตร
	ต่อมา มศว ก็ถูกตำหนิเช่นกัน เรื่องเฉลยผิด พักหลังมาจึงมักใช้บริการของ ม.ราชภัฏสวนดุสิต
	ช่วงปี 2559 – 2560  ก็มีการเปลี่ยนผ่านเป็นระบบ กศจ แทนที่รูปแบบของ อ.ก.ค.ศ.
	การออกข้อสอบเลยให้เป็นสิทธิของ กศจ ต่างๆว่าจะจ้างมหาวิทยาลัยออกหรือออกสอบเองได้
	แล้วแต่ที่เห็นว่าเหมาะสม อย่างปี 2559  ก็มี กศจ ออกเอง 5 แห่ง แต่ข้อสอบก็ยังใช้รูปแบบที่
	ใช้ต่อเนื่องกันมา (ซึ่งมีการเฉลยแล้วในยุคหลายปีก่อน)  สลับกับข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน
	อย่างไรก็ตามคลังข้อสอบหลักและวิธีการเฉลยก็ยังเป็นชุดเดิมๆลักษณะนั้น
	เช่น ถามเรื่องเกี่ยวกับวินัย การประพฤติชั่วต่างๆ หรือถามเรื่องเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
	หรือเรื่องกฎหมายการศึกษา กฎหมายตัวใดๆ ก็เป็นข้อสอบเดิมๆ เพิ่มเติมนิดหน่อยที่
	ได้เฉลยแล้ว ผู้เขียนได้อยู่ในแวดวงการติวเตรียมสอบในยุคนั้นต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันจึง
	เห็นวิธีการเฉลยและกลไกของข้อสอบต่างๆมาและเห็นความผิดเพี้ยนเกิดขึ้นเป็นระยะ
	ปี 58 ดร.กมล  รอดคล้าย  (ซึ่งเป็นเลขาธิการ กพฐ)  ในตอนนั้น มีแนวคิดว่าควรจะ
	ให้มีการเฉลยข้อสอบด้วย ให้คนสอบได้หายสงสัย --- แต่ปรากฏว่า “งานเข้าเต็มๆ” เพราะ
	เมื่อมีการเฉลยออกมาแล้ว คนหลายภาคส่วน คิดว่าเฉลยผิด มีการด่า มีการประท้วงวุ่นวาย
	เพราะหลายคนตีความเอง คิดเอง แล้วไปหาว่าเขาเฉลยผิด ยิ่งเริ่มมีเพจต่างๆมา ยิ่งแย่เลยสิ
	วุ่นวาย จะฟ้องศาลปกครองเอย ฟ้องอะไรเอยว่าเฉลยผิดยี่สิบกว่าข้อ (ปรักปรำเขา)  แต่พอ
	ตรวจสอบกันจริงๆ ฝ่ายออกสอบยอมรับว่าเฉลยผิดแค่ 6 ข้อ (ยกคะแนนให้) ไม่ได้ผิดเยอะ
	อะไรขนาดนั้น เฉลยผิดตั้งยี่สิบกว่าข้อ ไม่ใช่เลย แต่เป็นเพราะคนที่เห็นข้อสอบคิดเอง เฉลย
	หรือตีความเอาเอง แล้วไปหาว่าเขาเฉลยผิด โดยที่ตัวเองก็ไม่ได้มีความรู้ลึกอะไรมากนักเลย
	นั่นแหล่ะ ปัญหามาก (แทนที่บอกเฉลยแล้วจะดี คนจะได้เห็น โปร่งใส คนสอบพอใจตามนี้)
	แต่กลับตรงข้าม พอเฉลย ปัญญาเยอะกว่าอีก (ข้อเสียมากกว่าข้อดี)  เพราะบางคนหลับหู
	หลับตาด่าอย่างเดียว เห็นเฉลยแล้วด่าๆๆ โดยไม่ดูเนื้อหาหรือความถูกต้องทางวิชาการเลย
	ดังนั้น ยุคหลังมาจึงไม่ให้มีการเฉลยข้อสอบข้าราชการอีก เพื่อยับยั้งความวุ่นวายต่างๆ
	แต่แท้ที่จริงแล้ว คลังข้อสอบเก่าๆ และกลุ่มสำนักติวรุ่นแรกๆ มีฐานข้อมูลการเฉลยข้อสอบอยู่
	จนมีกลุ่มติวเตอร์สมัครเล่นเกิดใหม่ในยุคช่วงปี 2555 – 2556  มากขึ้นๆทำกลุ่มเอง ทำเพจมา
	และมีการเฉลยผิด อธิบายผิดมากมาย ในหลายๆข้อแพร่กระจาย ลอกๆต่อกันไปแพร่สู่โชเชี่ยล
	โดยปกติแล้ว กลุ่มติวเตอร์สมัครเล่น จะอาศัยกลุ่มของจริง คือไปก๊อบข้อมูลหรือเอาไฟล์ข้อสอบ
	เอาอะไรมา และทำหนังสือตัวเอง หรือไปแชร์บนเพจตนเอง เรียกแขก เรียกกระแสเพจนั่นเอง
	หนังสือของเรานี่เอง ที่ถูกคัดลอก ก๊อบปี้เนื้อหาไปใช้มากที่สุด
	โดยเฉพาะกลุ่มครูพยายามเปิดติว เพิ่งสอบครูได้แล้วทำเพจติว
	เพราะเป็นหนังสือขายดีที่สุดในประเทศไทยและยังเป็นหนังสือ
	ข้อมูลตรงจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ระดับปริญญาเอกทางด้านนี้เลย
	ชุดข้อสอบกับชุดเนื้อหาต่างๆของเราจึงถูกคัดลอกไปต่างๆนาๆ
	ในปี 2560 – 2561  เราจึงมีนโยบายให้ทีมงานไปสะกิดบอก แนะนำ หลายคนที่จะเตรียมสอบ
	ให้มาพบกับผลงานของเรา (ของจริง) ให้มาติวด้วยกันในกลุ่ม รับรู้ข้อมูลเชิงลึกแบบดีๆ ข้อมูลดี
	ถูกต้องกับหลักวิชาการ ตรวจสอบการเฉลยและข้อมูลจากทีมวิชาการระดับองค์ความรู้ของจริง
	โดยหวังว่าผลงานที่ทำมาจะช่วยอำนวยประโยชน์ให้กับผู้เตรียมสอบทุกท่านได้ตามสมควรต่อไป
	ผู้เขียนอยากให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงข้อมูล และความรู้ที่ได้รับ เพื่อความถูกต้อง
	และประโยชน์ของผู้อ่านเอง --- เพราะผู้อ่านรู้หรือไม่ว่า โดยรวมแล้วในแวดวง
	ของการติวสอบยุคนี้ ต่างจากยุคก่อนมากๆ จึงแจ้งแนะนำอย่างจริงใจมาตามนี้
	ในยุคก่อน กลุ่มติวเตอร์จะเป็นอาจารย์ระดับด๊อกเตอร์ หรือผู้เชี่ยวชาญจริงๆ เปิดติวหรือทำหนังสือขาย เพราะคิดว่าเรื่องพวกนี้ ต้องใช้ความรู้ระดับสูง คนธรรมดาไม่กล้าทำเรื่องเหล่านี้
	และไม่รู้จะไปขายหนังสือได้อย่างไร – เพราะจะขายทีต้องนำขึ้นสำนักพิมพ์เท่านั้น ให้หนังสือนั้น
	สามารถตีพิมพ์ ส่งขายตามร้านหนังสือทั่วไป ต้องมีการตรวจสอบลิขสิทธิ์และข้อมูลความรู้จริงๆ
	แต่ในยุคนี้ ด้วยระบบไลน์ ระบบเฟสบุ๊ค ทำให้กลุ่มหลายคนไม่มีความรู้ลึก
	สามารถทำกลุ่ม (ระดับความรู้ไม่แน่นแบบของจริง)  แล้วโพสต์ขายหนังสือ
	โดยทำหนังสือใช้วิธีก๊อบจากตรงนั้น ตรงนี้มาขายกัน เราได้ฟ้องไปหลายคน
	หลายคนก็คือสารภาพมาตามตรงว่า ผมตกงาน ไม่มีงาน จบปริญญาตรีแล้ว
	ก็ใช้วิธีสร้างกลุ่มและทำหนังสือขาย (แต่จริงๆ ไม่ได้ทำหนังสือนะ ทำคล้ายๆ
	รายงานนะเอง ปริ้น เข้าเล่มแบบรายงานส่งอาจารย์)  พอเราเค้นเอาจริงๆก็
	ยอมรับว่าลอกงานเราไป เราทำท่าจะฟ้องเงินหลายล้านก็สารภาพยอมแล้ว
	จะเอาเงินที่เพิ่งขายได้หมื่นกว่าบาทนั้น (จากหนังสือก๊อบ) มายกให้เราหมด
	ยอมรับว่าไม่ได้รู้อะไร แค่ค่อยๆสร้างกลุ่มมา แต่คนในกลุ่มนั้น น้อยคนนักที่
	จะรู้ว่าเขาไม่ใช่คนมีความรู้เชิงลึก ของจริง ก็แค่หาทางสร้างเงินจากกระแส
	ที่พอจะทำได้ โดยวิธีหลักๆคือไปส่องเอาข้อมูล ข้อสอบจากเพจอาจารย์จริง
	ค่ายที่ติวจริง (แบบความรู้จริง) มาทำแชร์ มาทำงานของตน มีหลายกลุ่มนะ
	โดยปัญหาจริงๆ ไม่ได้มีอะไรหรอก เราไม่ได้หวงของขนาดนั้น หรือกลัวเสียผลประโยชน์ แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่า กลุ่มแบบนี้มีเยอะ แล้วบางคนไม่ได้รู้จริง แต่งข้อสอบพร้อมเฉลยแบบผิดๆมา
	เป็นเพียงครู ที่ยังไม่มีวิทยฐานะด้วยซ้ำ มาทำเพจ ลอกข้อสอบของค่ายดังๆ สร้างเพจน่าเชื่อถือได้
	แล้วเพจสมัครเล่นอื่นๆคิดว่าเขาเก่ง (ดูจากเพจ ดูจากการตอบรับ) และดันไปก๊อบข้อสอบหรือก๊อบ
	เอาข้อมูลผิดๆจากเขามา พร้อมเฉลยในบางข้อ มันจึงทำให้ข้อมูลที่ผิดนั้น เฉลยแพร่กระจายกันไป
	ตามกลุ่มต่างๆ โดยคิดว่าข้อนี้เฉลยถูก เพราะมีติวเตอร์หลายคนเฉลยเหมือนกัน แต่เอ๊ะ ทำไมเพจ
	บางเพจก็ไม่เฉลยตามนี้ ตกลงเฉลยอะไรกันแน่ ความจริงคือ สมัครเล่น ก๊อบสมัครเล่นแพร่ไป
	มันจึงเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “ความรู้ผิดๆ” กระจายอยู่ตามโลกโชเชียลหรือกลุ่มเพจติวต่างๆ เพราะว่ากลุ่มหลายๆกลุ่ม เขาก็ก๊อปปี้ ความรู้ผิดๆไป จากเพจนั้น เพจนี้ ผิดๆต่อๆกันไปต่างๆโดย
	คนก๊อบไปวาง ก็ไม่รู้ว่ามันผิด เห็นเขาเฉลยมาแบบนั้น คิดว่าถูก ก็ก๊อบไปใช้งานต่อๆกันไปตามนั้น
	แล้วกลายเป็นว่า ความรู้บางอย่างที่ผิด แพร่มากขึ้นในเพจใหญ่ กลายเป็นความรู้ที่ถูก ไปซะได้แต่
	การเฉลยหรือหลักวิชาการ เขาก็ยังอ้างอิงคำตอบตามหลักอยู่ดี ก็ไม่ได้เฉลยตามติวเตอร์สมัครเล่น
	เพราะคลังข้อสอบพวกนี้ มีอยู่แล้ว มีการอธิบาย และคำเฉลยอย่างถูกหลักการอยู่ในชุดสอบต่างๆ
	ผู้เขียนจะขอยกตัวอย่างให้ดูชัดๆหนึ่งข้อ (จริงๆมีหลายข้อเลย)
	แต่ยกให้ดูชัดเจนเลย ผู้อ่านจะได้เห็นภาพว่า อ๋อ อย่างนี้นี่เอง
	ข้อสอบถามว่า  จรรยาบรรณด้านใดสำคัญที่สุด
	ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง ข.  จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
	ค. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ง.  จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
	คือข้อสอบข้อนี้ ออกสอบมาตั้งแต่ปี 2549 เขาเฉลยแล้ว และในวงการของจริง
	อาจารย์ระดับสูง ในแวดวงคุรุสภา รู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองว่าตอบ ต่อผู้รับบริการ
	แต่มีติวเตอร์ระดับครูคนหนึ่ง มาเฉลยทึกทักเอาเองตอนปี 55 – 56 ราวๆนั้น
	ว่าตอบต่อตนเอง --- โดยให้เหตุผลว่าเริ่มที่ตัวเองก่อน (เฉลยแบบคิดเองมั่ว)
	จากนั้นคำตอบของเฉลยข้อนี้ ก็กระจายออกไปตามเพจต่างๆ  นึกภาพออกไหม
	กรณีที่เป็นกลุ่มติวเตอร์ระดับสมัครเล่นด้วยกันที่สร้างกลุ่มเองสร้างเพจมา (ไม่ใช่ของจริง) เห็นเฉลยแบบนั้น คำตอบนั้นก็คิดว่าเฉลยถูก ก็แชร์กันไป แต่งข้อสอบไป ทำให้จำนวนหนังสือหรือจำนวนกลุ่มที่ตอบว่า ต่อตนเองมีมากขึ้นๆตามลำดับ (เพราะลอกแบบผิดต่อๆกันไป) ค...
	ต่อตนเองเป็นคำตอบที่ถูก ยิ่งคนที่บอกว่าต่อตนเองพากันตอบแบบนั้นมากขึ้น ยิ่งตอบย้ำว่าน่าจะ
	ตอบว่าต่อตนเอง (ซึ่งความจริงมันผิดอย่างชัดเจน)  ผู้อ่านเห็นภาพแล้วใช่ไหม เรื่องข้อมูลในยุคนี้
	กรณีที่เป็นติวเตอร์ของจริง เมื่อเห็นข้อมูลลักษณะนี้ ต้องบอกได้ว่า “ผิด” ไม่ใช่นะ ไม่ลอก
	ไปแชร์ หรือถ้าจะมีการลอกแชร์จริงๆ เรียกแขกเข้าเพจ ก็ต้องลอกแบบที่ถูกต้อง ลอกแบบข้อที่ถูก
	หรือพบข้อที่ผิดต้องเปลี่ยนเฉลย ไม่ใช่ยังเฉลยผิดตามต้นแบบที่ผิดมา ไม่งั้นมันก็แพร่ต่อๆกันไปอีก
	ดูกรณีจริง ในปี 2560 นี่แหล่ะ เห็นๆเลย
	ข้อสอบถามว่า  แผนการศึกษาแห่งชาติสอดคล้องกับข้อใด
	ก.
	ข.  รัฐธรรมนูญ
	ค.  ยุทธ
	ง.  ก
	เพจที่อ้างว่าตนเองเป็นที่ 1 ของวงการติว ก๊อบมาเห็นๆ ดูก็รู้ว่า ก๊อบข้อสอบข้อนี้มาจากอีกเว็บ
	ก๊อบเรียงข้อมาเลย แล้วเว็บนั้นเขาเฉลยผิดอยู่ ข้อนี้ จริงๆ ไม่ถูกต้อง แทนที่เห็นแล้ว จะแก้ไขก่อน
	จะเผยแพร่ แต่แชร์แบบนั้นออกมา คนก็เข้าใจผิดสิ ว่าคำตอบข้อนี้ เฉลยแบบนั้น (เห็นภาพแล้วใช่หรือไม่)  เพจนี้เหมือนกันที่ก๊อบไฟล์งานเราไปแชร์ ไฟล์งาน เราทำไว้ตั้งแต่ปี 2558 เป็นข้อมูลปีนั้น
	แต่เขาก็นำมาแชร์ช่วงปี 59 – 60  ซึ่งข้อมูลมันเปลี่ยนแล้ว เช่น ชื่อของ ผอ.สมศ  เขาถูก ม.44 สั่ง
	ให้เด้งพ้นไปตั้งแต่ราวๆปี 58 แล้ว แต่ภาพเราทำไว้ก่อนนั้น เขาก็จะเอามาแชร์ ข้อมูลผิดปรากฏอยู่
	หราบนภาพ เห็นๆ คิดดูว่า เขายังไม่รู้เลยว่าผิด หรือรู้แล้ว แกล้งขี้เกียจเปลี่ยน (มักง่ายนั่นเอง)
	ภาพนี้ ทำไว้ตั้งแต่ปี 58  แต่ปี 59 – 60  ต้องไม่แชร์แล้ว  (ผลงานเรา)
	หรือถ้าจะแชร์ ต้องแก้ข้อมูลก่อน คือ แก้ที่ ดร.ชาญณรงค์ อย่างน้อยต้องลบออกหรือไม่
	ถ้าไม่ลบออก ก็ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นคนใหม่ ไม่ใช่ให้ชื่อท่านยังคาหราอยู่แบบนั้น แล้วแชร์
	จากกรณีตัวอย่างจริงเหล่านั้น ผู้อ่านคงพอจะตระหนักได้ว่าข้อมูลบางข้อที่เผยแพร่อยู่ในเพจต่างๆ หรือในหนังสือนั้น เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ก็มีอยู่ การที่ไม่ถูกมักเกิดมาจากกลุ่มติวเตอร์สมัครเล่นที่
	ไม่ได้เข้าใจจริงๆ พยายามเฉลยเอาเอง (แบบคิดเอาเอง ไม่มีหลักวิชาการ) ทำให้ข้อมูลผิดเพี้ยนไป
	สำหรับกลุ่มติวฟรี
	เตรียมสอบครูผู้ช่วย ข้อมูลดี ความรู้ดี เพื่อทุกท่าน
	ขอสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน นี่เป็นเนื้อหาเริ่มต้นพื้นฐานของการเตรียมตัวสอบข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยสถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทยได้ทำงานด้านการเตรียมสอบข้าราชการมานานหลายปี ตั้งแต่ยุคก่อนการสอบครูผู้ช่วยครั้งแรก ต่อเนื่องเรื่อยมาและวิจัยพัฒ...
	สถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทยได้จดทะเบียนพาณิชย์อย่างถูกต้อง
	ในชื่อ “ส่งเสริมธุรกิจการศึกษา” เป็นหน่วยงานที่พัฒนาผลงานธุรกิจการศึกษา
	พัฒนาความรู้ จำหน่ายสื่อการสอนต่างๆ จัดอบรม และจำหน่ายหนังสือ ตำรา
	สถาบันของเราก่อตั้งมาในรูปแบบทะเบียนพาณิชย์เชิงธุรกิจการศึกษา ไม่ใช่มูลนิธิการกุศล
	บางกลุ่มงานที่สามารถเผยแพร่ให้ได้แบบฟรีๆอย่างเช่นที่คุณอาจได้เห็นคลิปติวฟรี ไฟล์ฟรี
	หรือของสำคัญบางส่วน ฟรีๆ จากเราที่พอจะจับต้องดาวน์โหลดกันได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย
	นั่นก็มีส่วนหนึ่งและทางเราก็หวังว่าส่วนของฟรีนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์กับผู้อ่านได้บ้าง
	ตามสมควรต่อไปเชิงวิชาการความรู้หรือการเตรียมตัวสอบ ไฟล์ที่อ่านอยู่นี้ก็แจกให้ ฟรีๆ
	ผลงานการวิจัยและพัฒนาด้านการสอบของเราเป็นที่ประจักษ์เด่นชัด
	ในแวดวงกลุ่มผู้เตรียมสอบจำนวนหนึ่ง ซึ่งเที่ยบแล้วยังไม่ใช่กลุ่มใหญ่
	หากเปรียบกับอัตราส่วนผู้สอบข้าราชการครูทั้งประเทศกล่าวคือผู้สอบ
	ปีละประมาณสองถึงสามแสนคนทั่วประเทศ จะมีคนรู้จักเราเพียงกลุ่ม
	จำนวนหนึ่ง ไม่ถึง 10 %  หรือหมื่นกว่าคน ในการเห็นเพจและข้อมูล
	หรือที่มีโอกาสรู้จักกับผลงานของทีมวิชาการเรานั่นเอง ด้วยเหตุผลคือ
	ข้อหลัก  เราไม่เน้นการตลาด (หากเปรียบเทียบกับค่ายติวสอบข้าราชการทั่วไป ผู้อ่านจะสังเกตเห็นได้ว่า แฟนเพจหลายหมื่นหรือหลักแสนคน เพราะวิธีการที่สำนักติว ค่ายติวนั้น
	ทำกันคือ การพยายามสร้างงานหรือสร้างจุดดึงดูด เช่น ชุดข้อสอบหรือไฟล์ต่างๆ แล้วให้
	คนแชร์ๆกันเยอะๆๆๆ เพื่อเรียกแขกเข้ามาเพจตน ทำให้เกิดกระแสกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นตามควร
	ในขณะที่ทีมวิชาการของเรา ไม่เน้นวิธีการลักษณะนั้น คนที่รู้จักเราจึงมักมาจากการค่อยๆ
	บอกต่อกันเช่น เพจนี้สิดี หนังสือดี ติวดี จะบอกต่อกันไปเรื่อยๆ ไม่เกิดจากกระแสโปรโมท
	คุณรู้หรือไม่ว่า แพจต่างๆที่มีคนเข้าชมหรือติดตามกันเยอะๆเป็นแสนหรือหลายหมื่นคน
	เขาจะใช้เงินในการจ่ายสำหรับเฟสบุ๊ค เพื่อให้ช่วยโปรโมทเพจ จึงทำให้คนมากมายมาเห็นเพจ
	และเพิ่มยอดการติดตามเพจหรือเข้ากลุ่มมากมายอย่างรวดเร็ว ขยายตัวเร็วหลายหมื่นคนโดย
	เหมือนมีกิจกรรมของเพจตลอด บ้างก็อาศัยการไลฟ์สด การแชร์ต่างๆ บอกให้แชร์ให้มากที่สุด แต่ของเราทำแตกต่าง คือ ไม่ได้ต้องการคนมาติดตามมากมาย แต่อยากให้มีคนดีๆที่ตั้งใจจริงๆ
	มาพบเจอ มารู้จัก และติดตาม ซื้อผลงาน หรือติวกัน หรือรับไฟล์ฟรีๆกันไปตามสมควรเท่านั้น
	ผู้ที่มีโอกาสเข้ามาอ่านไฟล์นี้ได้ หรือเข้ามาเห็นผลงานของเราได้ น่าจะเป็นคนต่อไปนี้ คือ
	หนึ่ง มาจากการบอกต่อ แนะนำ (อันนี้หลักเลย สิ่งดีมักถูกสะกิดบอกต่อเพื่อน ญาติมิตร)
	สอง มาจากเจ้าหน้าที่ของเราไปสะกิดบอกแนะนำให้มารู้จักกับเพจหรือกลุ่มนี้ว่ามีสิ่งดีให้
	สาม จับพลัดจับผลู มาเจอเองโดยบังเอิญ แล้วก็มาส่อง มาดู จึงเห็นข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้
	เมื่อมาพบกันแล้ว คงถือว่าโชคดี เพราะเดี๋ยวอ่านไป ติดตามไปเรื่อยๆจะรู้เลยว่า
	ทำไม ฉันโชคดีแบบนี้ มีคนอีกเป็นแสนๆ ที่เตรียมสอบแต่ไม่มีโอกาสรู้จักกลุ่มนี้สิ
	มีแต่ฉันกับเพื่อนอีกแค่ราวๆไม่กี่พันคนเท่านั้น โชคดีจังเลย ลองติดตามดูๆไปจะรู้
	อ่านเพียงไฟล์เบื้องต้นนี้ก็คงสัมผัสถึงความรู้สึกโชคดีบ้างแล้ว จึงแนะนำคร่าวๆว่า
	“ผลงานของเราเป็นผลงานดีเด่นระดับชาติ” ในแวดวงการนี้ (ของจริง) แต่ไม่เน้น
	เชิงการตลาด และผลงานเราเป็นสิ่งที่ถูกคัดลอกโดยสำนักติวหรือค่ายติวสอบอื่นๆ
	นำไปใช้อ้างอิง นำไปใช้ในการทำธุรกิจของพวกเขามากมาย โดยที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่
	ไม่รู้ว่าผลงานดีๆ หรือชุดข้อสอบดีๆเหล่านั้น ที่เห็น แชร์ๆกัน เราเป็นผู้สร้างสรรค์
	โดยมีค่ายติวหรือสำนักติวหลายแห่งใช้วิธีการคัดลอกไป ก๊อบปี้ไปเป็นส่วนงานตน
	รู้หรือไม่ว่าครูติวบางคนใช้หนังสือของเราเป็นหนังสือต้นแบบทำหนังสือของเขาขาย
	จนมีชื่อเสียงโด่งดังเพราะหนังสือฐานงานเรามีข้อสอบตรงและเนื้อหาประเด็นเยี่ยม
	ผู้อ่านอาจไม่รู้ หรือเคยเจอเพจติวใดๆอื่นก่อนมาเจอเพจนี้ บางทีหลงชื่นชมเพจใดๆ ที่เห็นการตอบรับว่า “หนังสือดีจัง” “ข้อสอบตรงมากๆ” “สรุปดี” “เนื้อหาชื่นชอบ” อะไรทำนองนี้บ้าง
	บางทีคุณอาจแทบไม่อยากเชื่อว่านั่นคือผลงานที่พวกเขาได้ก๊อบปี้ของเราไปใช้นั่นเอง ลองคิดๆ
	ดูเล่นๆ แล้วเทียบดูเนื้อหาหรือแนวหนังสือ ดูผลงาน เพียงแต่คุณรู้จักพวกเขาก่อนที่มาจะอ่านหรือได้มารู้จักเรานั่นเอง เพราะเราไม่เน้นการตลาดแค่ค่อยๆแนะนำคนต่างๆให้รู้จักผลงานกัน
	มีเรื่องราวความลับ (ปนฮา) อีกตั้งมากมายที่เราได้ช่วยเหลือคนเป็นแสนๆคนให้ได้รับความรู้ที่ถูกต้อง จากการที่แอดมินเพจหรือติวเตอร์  มีความรู้ไม่ดีจริง แล้วอธิบายเอง
	กรณีจริง คือ ต้นปี 2560  ---  แฟนเพจคนหนึ่งได้ถามแอดมินเพจหนึ่งที่มีจำนวนคน
	ติดตามมากมาย  (ซึ่งคนส่วนใหญ่ ดันเชื่อว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญซะด้วย เข้าใจผิดมาก)
	แฟนเพจถาม -- ปัจจุบัน “สภาการศึกษามีกี่คนค่ะ”  แอดมินตอบมั่นใจ  59 คนครับ แล้วแฟนเพจคนนั้นก็บอก “ขอบคุณค่ะ”    ในหนังสือเขาก็ระบุ 59 คนมาตลอดเลย
	ผู้เขียนเห็นแล้ว อดขำไม่ได้ เดือนเมษายน 2560  ยังมาตอบ 59 คนอีก – เพราะว่า
	เกณฑ์ของจริง เขาเปลี่ยนเป็นระบบ 41 คนมาตั้งแต่ เดือนสิงหาคม 2559 แล้วและ
	เดือนมีนาคม 2560  เขาก็เพิ่งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการทั้ง 41 คน ชุดใหม่มาด้วย
	ในตำราของเราก็มีเขียน รายละเอียดเรื่อง 41 คน นี้ไว้ชัดเจนว่า อะไร ยังไง แต่ด้วย
	ความที่ตัวผู้เขียนเองสงสารและอยากช่วยคนอีกเป็นแสนๆคน ที่คงจะมีความรู้แบบ
	ผิดๆแน่ถ้าปล่อยไว้ จึงได้สะกิดบอกแฟนเพจให้ไปบอกเขาซิว่า มัน 41 คนนะสภาฯ
	จากนั้นมา แอดมินเพจติวดังกล่าวก็ได้ความรู้ และทุกวันนี้ ก็เห็นโพสต์เป็น 41 คน
	และไปเปลี่ยนในหนังสือของเขาแล้ว (มั้ง / หรือเปล่า?)  คนมากมายคงไม่รู้ว่าคนที่
	อยู่เบื้องหลังข้อมูลดีๆ ที่ถูกต้องของเขานั้น คือผู้เขียนที่กำลังพิมพ์ให้คุณอ่านอยู่นี่ไง
	คือถ้าไม่บอกเขา ป่านนี้นาทีนี้ ในหนังสือในเพจเขาก็ยังคงติวเป็น 59 คนอยู่นั่นเอง
	ยังมีเรื่องขำๆอีกมากมาย ในวงการติวที่ผู้เขียนของเราได้ช่วยด้านข้อมูลดีๆให้คนอื่นๆ
	โดยที่พวกเขาไม่รู้เลยว่า ผู้ที่ถ่ายทอดเนื้อหาดีๆ จนทำให้ผู้คนได้รับข้อมูลจริงที่ถูกต้อง
	คือผู้เขียนนี่เอง  มาดูอีกกรณีจริงเกิดขึ้นในช่วงต้นปี 2560  มีการโพสต์ข้อสอบจริงว่า
	ข้อใดเป็นการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมทางจิตใจต่อผู้เรียน
	ก. ห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบ     ข.  ครูและนักเรียนแต่งกายเรียบร้อย
	ค.  จัดโต๊ะเรียนเป็นระเบียบเรียบร้อย     ง.  จัดป้ายนิเทศได้น่าสนใจ
	แอดมินเพจ เฉลยว่า  ก  โดยให้เหตุผลว่า โจทย์ถามห้องเรียน ก็ให้ตอบห้องเรียน
	ถามอันไหน ตอบอันนั้น ดูโจทย์ให้ดี (แป่วว / ผิดเต็มๆ)
	มีแฟนเพจพยายามให้ข้อมูลแย้งว่า ข้อนี้ ไม่น่าจะตอบ ก นะ มีมาอยู่ 2 – 3 คน
	แต่ก็ไม่เป็นผล เพราะแอดมินเพจ ก็ยืนยันและตอบกลับความคิดเห็นที่มาแย้งว่า
	ตอบ ก โดยย้ำอธิบายว่า โจทย์ถามห้องเรียน ให้ตอบห้องเรียน ดูโจทย์ถามอะไร
	ประเด็นคือคนมากมาย ขอบคุณคำเฉลยนั้นหน่ะ  --- และเชื่อว่าคำเฉลยถูกแล้ว
	ผู้เขียนได้ปล่อยให้เขาแสดงคำเฉลยแบบนั้นไว้สองวัน หลังจากที่โพสต์ข้อสอบนั้น
	แต่ปรากฏว่ายิ่งเวลาผ่านไป คนยิ่งเข้ามาขอบคุณ และกดไลค์กันมากขึ้นๆ เพราะ
	ตอนนั้นแฟนเพจเขามีแสนกว่าคนแล้วน่ะ ผู้เขียนเห็นแล้วว่า “เฮ้ย ไม่ได้แล้วละ”
	ถ้าเราไม่ช่วยพวกเขาแล้วใครจะช่วย คิดในใจ เลยทนไม่ไหว โพสต์อธิบายคำตอบ
	ของข้อนี้ ที่เพจของตัวเอง แล้วสะกิดให้แฟนเพจเรา ซึ่งเป็นแฟนเพจเขาด้วยให้ไป
	บอกเขาว่ามาดูการเฉลยและคำอธิบายนี้อย่าไปทำให้คนเป็นหมื่นแสนได้ข้อมูลผิด
	หลังจากนั้นอีกประมาณ ครึ่งชั่วโมงต่อมา คำตอบบนเพจเขาในข้อนั้นก็เปลี่ยนไป กลายเป็นเฉลยว่า ตอบ ข นะครับ ผู้อ่านนึกภาพตามว่า โกลาหลเลย แฟนเพจคือ
	ต่างพากันถามไถ่เลยว่า อ้าว ตกลงตอบอะไร เมื่อวานยังเฉลย ก ตกลงยังไงกันทีนี้
	คนมากมายเริ่มโวย แนวๆโกลาหลบนหน้าเพจ เพราะว่าสองวันที่ผ่านมา คำตอบ
	แฟนเพจเชื่อมั่นแล้วว่า ก ขอบคุณไปแล้ว เย้ๆดีใจที่ตอบถูกไปแล้วแต่อยู่ดีๆกลับเปลี่ยนเฉลยแล้วอธิบายสั้นๆว่าตอบการแต่งกายเป็นบรรยากาศทางจิต และไล่ลบ
	ความคิดเห็นหลายสิบความคิดเห็นซึ่งตนเองเคยโต้ตอบแฟนเพจบางคนไว้ในการ
	ยืนยันคำตอบก่อนนี้ ไล่ลบเม้นท์ต่างๆที่บอกว่า อ้าว เมื่อวานเฉลย ก  ลบๆๆ (ฮา)
	อย่างไรก็ดี เมื่อคุณมีโอกาสมารู้จักเราแล้ว เหมือนหลายๆท่านที่เคยแวะเวียนมารู้จักกันและได้ใช้งานของเรา ได้ติวกับเรา ได้ซื้อตำราต่างๆเราไปจนประสบความสำเร็จมากมาย
	หลายคนต่อเนื่องปีต่อปี  คุณคงจะเป็นหนึ่งในนั้นที่มีวาสนาได้พบกัน ใคร่ขอเชิญทุกท่าน
	มาพัฒนาความรู้ และเตรียมตัวสอบกันอย่างดี (แบบของจริง) กันเลยได้ที่กลุ่มนี้นะครับ
	คำแนะนำและทักทายกันโดยผู้บริหารสถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทย
	ไฟล์แนวข้อสอบแจกฟรี ข้อสอบจริงที่เคยออกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
	อุ่นเครื่องกันสัก 15 ข้อก่อน
	ผู้เตรียมสอบข้าราชการพึงรู้ไว้เกี่ยวกับลักษณะข้อสอบข้าราชการ
	การสอบครูผู้ช่วย ถือเป็นการสอบข้าราชการ โดยแต่ละสังกัดก็จะมีการสอบเพื่อคัดคนไปเป็นครูสอนในโรงเรียน เช่น สังกัด สพฐ  สังกัด กทม  หรือ สังกัด อปท (ท้องถิ่นต่างๆ) โรงเรียน
	เทศบาลและสิ่งที่ผู้อ่านต้องรู้คือคลังข้อสอบที่นำมาใช้สอบนั้น จริงๆแล้ว เป็นคลังเก่าที่หมุนเวียน
	นำมาออกสอบ เช่น ในส่วนวิชาชีพ วิชาการศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มวินัยข้าราชการครู หรือเนื้อหา
	กลุ่มเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ ข้อสอบแก่นหลักเหล่านั้นมีการเฉลยแล้ว โดยกรรมการที่ออกสอบ
	ชี้แจงให้เข้าใจกระบวนการจัดทำข้อสอบหรือการสอบครูไล่ลำดับมาดังต่อไปนี้
	ก่อนปี 2546  การสอบข้าราชการครูจะไม่ชัดเจน เพราะตอนนั้นยังไม่มีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  โดยในช่วงราวปี 2540 กว่าๆเป็น
	ยุคที่ในวงการเรียกกันว่า 16 องค์ชาย คือ มีส่วนราชการระดับกรม ถึง 16 ส่วน  กรมนั่น กรมนี่
	สำนักงานโน่น นี่ นั่น เยอะมาก บริหารงานซ้ำซ้อน ก็มี อะไรก็มี เขาจึงพยายามปรับแก้ทางใหม่
	ปี 2545 เป็นช่วงที่ผู้เขียนได้ร่วมทำงานวิจัยกับเป็นผู้ช่วยงานวิจัยของอาจารย์คุรุศาสตร์
	ในปี 2546  มีการตรากฎหมายใหม่ เป็นพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 นี่แหล่ะ ที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ยุบ 16 องค์ชายดังกล่าวนั้นเหลือ 5 ส่วนบริหาร
	แล้วเปลี่ยนแปลงใหม่ ก.ค. เป็น  ก.ค.ศ.  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพิ่มคำว่า “ศ. คือและบุคลากรทางการศึกษา” เข้ามาด้วยจากที่เป็น ก.ค.  (ค. คือ ข้าราชการครู)
	โดยปี 2546 นี่ก็มีการตราพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
	มาด้วย ซึ่งก็เป็นตัวจักรสำคัญที่มีผลต่อเนื้อหาในข้อสอบเช่นกัน กลุ่มนี้ ก็คือ กลุ่มคุรุสภานั่นเอง
	ถัดมาในปี 2545 – 2547 ช่วงนั้น ก็มีการสอบครูบ้าง แต่ว่า ยังไม่เรียกว่า “ครูผู้ช่วย”
	เพราะคำว่าครูผู้ช่วย มาปรากฏในสารบบของการศึกษาไทยช่วงเดือนธันวาคม 2547
	เนื่องจากธันวาคม 2547 มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
	ศึกษา พ.ศ. 2547 ขึ้น และกฎหมายตัวนี้แหล่ะ ที่เป็นจุดกำเนิดของคำว่า “ครูผู้ช่วย” ครั้งแรก
	เพราะก่อนหน้านี้ เขาเรียกครูบรรจุใหม่ (คนที่สอบได้ใหม่) ว่าอาจารย์ 1 ระดับ 3 ไม่มีครูผู้ช่วย
	- สอบเดือนพฤษภาคม 2547  สอบเพื่อคัดเอาคนไปเป็น อาจารย์ 1 ระดับ 3
	- ปลายปี คือธันวาคม 2547 ตราพระราชบัญญัติฯ ขึ้นมา ปรากฏคำว่า ครูผู้ช่วย
	- ดังนั้น การสอบเดือนพฤษภาคม 2548 จึงนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ
	วงการศึกษาไทยที่สอบคนเพื่อคัดไปเป็น “ครูผู้ช่วย” นั่นเองและมีการสอบมาอีก
	เรื่อยๆ ต่อเนื่องมาในทุกๆปี  จวบจนที่เราเตรียมสอบกันในยุคปัจจุบันนี้นั่นเอง
	การสอบในช่วงก่อนปี 2550  ยุคนั้น อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา จะจัดสอบกันเอง
	หรือจัดทำข้อสอบเอง กล่าวคือ อยู่ในการจัดการของเขตฯ นั้นๆ จะเอากี่ตำแหน่ง อะไร ยังไงนะ
	ขาดครูวิชาอะไร ตำแหน่งไหน โรงเรียนใด เขตแต่ละเขต ก็จะจัดการกันเอง เปิดสอบกัน ก็ว่าไป
	อาจารย์ของผู้เขียน เป็นผู้ทำข้อสอบให้กับหลายๆ อ.ก.ค.ศ. ในตอนนั้นและผู้เขียนเป็นผู้พิมพ์ให้
	โดยคลังชุดข้อสอบจะเป็นเหมือนเดิมๆ เปลี่ยนแปลงนิดหน่อย พร้อมเฉลยเรียบร้อยว่า ทำไมจึง
	ตอบข้อนั้น ข้อนี้ ตามระเบียบต่างๆ ซึ่งกรรมการหรือคนที่ได้ออกข้อสอบเขาก็จะขอข้อสอบของ
	แต่ละแห่งไปแบ่งๆกัน จัดสอบ ส่งจากเขตนั้นไปให้เขตนี้ ส่งงานต่อๆกันไป กับชุดคลังข้อสอบที่มี
	ในปี 2553 – 54 ช่วงนี้ มีการเริ่มขายหนังสือสอบ และคลังข้อสอบเริ่มปรากฏในหนังสืออ่านสอบ
	บนห้างสรรพสินค้า ข้อสอบเมื่อก่อน ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมาก อย่างไหนก็อย่างนั้น ดัดนิดหน่อย
	ซึ่งข้อสอบในยุคนั้นมีการเฉลยอย่างดีอธิบายแนวทางการเฉลยคำตอบด้วย
	ฐานข้อสอบพวกวินัยข้าราชการ  พวกจรรยาบรรณ  วิชาทฤษฏีการศึกษา
	หรือกลุ่มกฎหมายทางการศึกษา ที่ถูกนำมาออกเป็นประจำ มีการเฉลยไว้
	ต่อมาราวๆช่วงนั้นแหล่ะ ก่อนปี 56 เขาก็เริ่มมีแนวคิดว่า อยากให้ข้อสอบมีมาตรฐาน
	เหมือนกันทั่วประเทศ คล้ายๆ ก.พ. น่าจะดีนะ จึงมีแนวทางว่า จ้างมหาวิทยาลัยออกข้อสอบ
	ดีกว่า ให้เหมือนๆกันหมด ผู้ที่ได้รับการว่าจ้างก็เช่น จุฬาฯ   มศว  ม.ราชภัฏสวนดุสิต เป็นต้น
	ข้อสอบช่วงที่จุฬาฯออกก็ถูกตำหนิพอสมควร ในลักษณะที่ว่ายากเกินและออกไม่ตรงหลักสูตร
	ต่อมา มศว ก็ถูกตำหนิเช่นกัน เรื่องเฉลยผิด พักหลังมาจึงมักใช้บริการของ ม.ราชภัฏสวนดุสิต
	ช่วงปี 2559 – 2560  ก็มีการเปลี่ยนผ่านเป็นระบบ กศจ แทนที่รูปแบบของ อ.ก.ค.ศ.
	การออกข้อสอบเลยให้เป็นสิทธิของ กศจ ต่างๆว่าจะจ้างมหาวิทยาลัยออกหรือออกสอบเองได้
	แล้วแต่ที่เห็นว่าเหมาะสม อย่างปี 2559  ก็มี กศจ ออกเอง 5 แห่ง แต่ข้อสอบก็ยังใช้รูปแบบที่
	ใช้ต่อเนื่องกันมา (ซึ่งมีการเฉลยแล้วในยุคหลายปีก่อน)  สลับกับข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน
	อย่างไรก็ตามคลังข้อสอบหลักและวิธีการเฉลยก็ยังเป็นชุดเดิมๆลักษณะนั้น
	เช่น ถามเรื่องเกี่ยวกับวินัย การประพฤติชั่วต่างๆ หรือถามเรื่องเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
	หรือเรื่องกฎหมายการศึกษา กฎหมายตัวใดๆ ก็เป็นข้อสอบเดิมๆ เพิ่มเติมนิดหน่อยที่
	ได้เฉลยแล้ว ผู้เขียนได้อยู่ในแวดวงการติวเตรียมสอบในยุคนั้นต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันจึง
	เห็นวิธีการเฉลยและกลไกของข้อสอบต่างๆมาและเห็นความผิดเพี้ยนเกิดขึ้นเป็นระยะ
	ต่อมา ดร.กมล  รอดคล้าย  (ซึ่งเป็นเลขาธิการ กพฐ)  ในตอนนั้น มีแนวคิดว่าควรจะ
	ให้มีการเฉลยข้อสอบด้วย ให้คนสอบได้หายสงสัย --- แต่ปรากฏว่า “งานเข้าเต็มๆ” เพราะ
	เมื่อมีการเฉลยออกมาแล้ว คนหลายภาคส่วน คิดว่าเฉลยผิด มีการด่า มีการประท้วงวุ่นวาย
	เพราะหลายคนตีความเอง คิดเอง แล้วไปหาว่าเขาเฉลยผิด ยิ่งเริ่มมีเพจต่างๆมา ยิ่งแย่เลยสิ
	วุ่นวาย จะฟ้องศาลปกครองเอย ฟ้องอะไรเอยว่าเฉลยผิดยี่สิบกว่าข้อ (ปรักปรำเขา)  แต่พอ
	ตรวจสอบกันจริงๆ ฝ่ายออกสอบยอมรับว่าเฉลยผิดแค่ 6 ข้อ (ยกคะแนนให้) ไม่ได้ผิดเยอะ
	เว่อร์ขนาดนัน เฉลยผิดตั้งยี่สิบกว่าข้อ ไม่ใช่เลย แต่เป็นเพราะคนที่เห็นข้อสอบคิดเอง เฉลย
	หรือตีความเอาเอง แล้วไปหาว่าเขาเฉลยผิด โดยที่ตัวเองก็ไม่ได้มีความรู้ลึกอะไรมากนักเลย
	นั่นแหล่ะ ปัญหามาก (แทนที่บอกเฉลยแล้วจะดี คนจะได้เห็น โปร่งใส คนสอบพอใจตามนี้)
	แต่กลับตรงข้าม พอเฉลย ปัญญาเยอะกว่าอีก (ข้อเสียมากกว่าข้อดี)  เพราะบางคนหลับหู
	หลับตาด่าอย่างเดียว เห็นเฉลยแล้วด่าๆๆ โดยไม่ดูเนื้อหาหรือความถูกต้องทางวิชาการเลย
	ดังนั้น ยุคหลังมาจึงไม่ให้มีการเฉลยข้อสอบข้าราชการอีก เพื่อยับยั้งความวุ่นวายต่างๆ
	แต่แท้ที่จริงแล้ว คลังข้อสอบเก่าๆ และกลุ่มสำนักติวรุ่นแรกๆ มีฐานข้อมูลการเฉลยข้อสอบอยู่
	จนมีกลุ่มติวเตอร์สมัครเล่นเกิดใหม่ในยุคช่วงปี 2555 – 2556  มากขึ้นๆทำกลุ่มเอง ทำเพจมา
	และมีการเฉลยผิด อธิบายผิดมากมาย ในหลายๆข้อแพร่กระจาย ลอกๆต่อกันไปแพร่สู่โชเชี่ยล
	ผู้เขียนอยากให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงข้อมูล และความรู้ที่ได้รับ เพื่อความถูกต้อง
	และประโยชน์ของผู้อ่านเอง --- เพราะผู้อ่านรู้หรือไม่ว่า โดยรวมแล้วในแวดวง
	ของการติวสอบยุคนี้ ต่างจากยุคก่อนมากๆ จึงแจ้งแนะนำอย่างจริงใจมาตามนี้
	ในยุคก่อน กลุ่มติวเตอร์จะเป็นอาจารย์ระดับด๊อกเตอร์ หรือผู้เชี่ยวชาญจริงๆ เปิดติวหรือทำหนังสือขาย เพราะคิดว่าเรื่องพวกนี้ ต้องใช้ความรู้ระดับสูง คนธรรมดาไม่กล้าทำเรื่องเหล่านี้
	และไม่รู้จะไปขายหนังสือได้อย่างไร – เพราะจะขายทีต้องนำขึ้นสำนักพิมพ์เท่านั้น ให้หนังสือนั้น
	สามารถตีพิมพ์ ส่งขายตามร้านหนังสือทั่วไป ต้องมีการตรวจสอบลิขสิทธิ์และข้อมูลความรู้จริงๆ
	แต่ในยุคนี้ ด้วยระบบกลุ่มไลน์ ระบบเฟสบุ๊ค ทำให้กลุ่มโนเนม ไม่มีความรู้
	สามารถทำกลุ่ม (ระดับความรู้น้อย) แล้วโพสต์ขายหนังสือ โดยทำหนังสือที่
	ใช้วิธีก๊อบจากตรงนั้น ตรงนี้มาขายกัน เราได้ฟ้องไปหลายคน หลายคนก็คือ
	สารภาพมาตามตรงว่า ผมตกงาน ไม่มีงาน จบปริญญาตรี ก็ใช้วิธีสร้างกลุ่ม
	และทำหนังสือขาย (แต่จริงๆ ไม่ได้ทำหนังสือนะ ทำคล้ายๆรายงานนะเอง)
	เข้าเล่มแบบรายงานส่งอาจารย์ ข้อมูลความรู้จึงเป็นการก๊อบมาทำเล่มขาย
	มันจึงเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “ความรู้ผิดๆ” กระจายอยู่ตามโลกโชเชียลหรือกลุ่มเพจติวต่างๆ เพราะว่ากลุ่มหลายๆกลุ่ม เขาก็ก๊อปปี้ ความรู้ผิดๆไป จากเพจนั้น เพจนี้ ผิดๆต่อๆกันไปต่างๆโดย
	คนก๊อบไปวาง ก็ไม่รู้ว่ามันผิด เห็นเขาเฉลยมาแบบนั้น คิดว่าถูก ก็ก๊อบไปใช้งานต่อๆกันไปตามนั้น
	แล้วกลายเป็นว่า ความรู้บางอย่างที่ผิด แพร่มากขึ้นในเพจใหญ่ กลายเป็นความรู้ที่ถูก ไปซะได้แต่
	การเฉลยหรือหลักวิชาการ เขาก็ยังอ้างอิงคำตอบตามหลักอยู่ดี ก็ไม่ได้เฉลยตามติวเตอร์สมัครเล่น
	เพราะคลังข้อสอบพวกนี้ มีอยู่แล้ว มีการอธิบาย และคำเฉลยอย่างถูกหลักการอยู่ในชุดสอบต่างๆ
	หนังสือของเรานี่เอง ที่ถูกคัดลอก ก๊อบปี้เนื้อหาไปใช้มากที่สุด
	โดยเฉพาะกลุ่มครูพยายามเปิดติว เพิ่งสอบครูได้แล้วทำเพจติว
	เพราะเป็นหนังสือขายดีที่สุดในประเทศไทยและยังเป็นหนังสือ
	ข้อมูลตรงจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ระดับปริญญาเอกทางด้านนี้เลย
	ชุดข้อสอบกับชุดเนื้อหาต่างๆของเราจึงถูกคัดลอกไปต่างๆนาๆ
	ตัวอย่างคลังข้อสอบข้าราชการที่เป็นข้อสอบเดิมๆ (เพิ่มเติมนิดๆหน่อยๆ)
	ซึ่งมีการเฉลยแล้ว และนำข้อสอบลักษณะนี้ มาออกสอบทุกปี เพราะได้ผล
	ในการหลอกผู้เข้าสอบ ให้ตกหลุมกับดักข้อสอบเกี่ยวกับวินัยข้าราชการครู
	ข้อใดต่อไปนี้เป็นการประพฤติชั่วของข้าราชการครู
	ก. บังคับข่มขืนกระทำชำเราศิษย์    ข.  ลักทรัพย์ในยามวิกาล
	ค.  คัดลอกผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง  ง.  เป็นการประพฤติชั่วทุกข้อ
	ข้อสอบตัวนี้ เป็นข้อสอบขาประจำทุกปี แต่อาจเปลี่ยนคำนิดๆหน่อยๆ แล้วแต่ปีนั้นๆ เช่น
	ข้าราชการครูคนใดต่อไปนี้มีพฤติการณ์ถือเป็นการประพฤติชั่ว
	ก. นายวีระทุจริตเงินโครงการโรงเรียน   ข.   นายดำเมาสุราครองสติไม่ได้
	ค.  นายพงษ์ธรเล่นหวยใต้ดิน    ง.    ประพฤติชั่วทุกข้อที่กล่าวมา
	สังเกตข้อสอบนี้  เป็นการจงใจถามความเข้าใจในมาตรา ของการประพฤติชั่วในราชการ
	ซึ่งราชการทุกสังกัดจะมีแนวทางเดียวกัน มาจาก ก.พ. ส่วนของครู ก็จะเป็น ก.ค.ศ. และ
	ของ กทม ก็จะเป็นทีม ก.ก. ที่ควบคุมวินัยหรือการดำเนินการทางวินัยสังกัดนั้นอยู่นั่นเอง
	วิธีวิเคราะห์ข้อสอบ  เขาจะเอา ง เป็นตัวล่อที่ทำให้คนไม่รู้กฎหมายข้อนี้ อยากเลือกตอบ ง
	แต่จริงๆแล้วให้มองว่าจะมีตัวเลือกอีก 3 ตัว ซึ่งมีสองตัวเป็นการ ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ส่วนอีกตัวหนึ่ง จะเป็น “การประพฤติชั่ว” ของข้าราชการครู ตามคำถามนั้น  (ตอบ ข้อ ข)
	ก. บังคับข่มขืนกระทำชำเราศิษย์    ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ข.  ลักทรัพย์ในยามวิกาล      ประพฤติชั่ว
	ค.  คัดลอกผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ก.  นายวีระทุจริตเงินโครงการโรงเรียน  ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ข.  นายดำเมาสุราครองสติไม่ได้       ประพฤติชั่ว
	ค.  นายพงษ์ธรเล่นหวยใต้ดิน   ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ความรู้เชิงลึกอธิบายในกลุ่ม
	คลังข้อสอบกฎหมายทางการศึกษา ระเบียบและบทบัญญัติตามข้อกฎหมาย
	กฎหมายที่เกี่ยวข้องมักจะออกสอบครูผู้ช่วยคือ
	พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
	พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
	พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
	พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กแห่งชาติ
	ระเบียบเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติราชการอื่นๆ
	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
	ข้อสอบลักษณะนี้แหล่ะ ที่ทำให้หลายคนเข้าใจผิด คิดว่าติวเตอร์บางคนที่แค่การคัดลอกหรือก๊อบปี้คำตอบที่เห็นๆมาวางทำเป็นอธิบาย คิดว่าเขาเก่ง รู้ลึกจริง ที่จริงใครๆก็ทำได้
	ประเภทที่สอง   คือข้อสอบที่ต้องใช้ความรู้ ความเข้าใจจากบทบัญญัติของกฎหมาย
	ต้องใช้กฎหมายหลายฉบับมาวิเคราะห์คิด หาคำตอบ หรือใช้พื้นฐานความรู้ทางนิติศาสตร์มา
	ช่วยด้วย และความรู้ด้านอื่นๆมาประกอบการหาคำตอบ ซึ่งข้อสอบประเภทนี้ ถ้าใช้กฎหมาย
	บางตัวหรือแค่บางฉบับ มาอ้างอิงคำตอบ จะทำให้ผิดได้อย่างชัดเจน โดยที่เชื่อมั่นว่าตนเองนี้
	ตอบถูกแล้ว เพราะชี้จุดให้ดูแค่กฎหมายฉบับเดียว (แต่ความจริงต้องใช้กฎหมายร่วมอื่นๆ)
	ลักษณะนี้จะเป็นการประยุกต์พื้นฐานของกฎหมายหลายฉบับ หรือใช้ฐานความรู้จริง
	ซึ่งเราจะพบว่าการตีความข้อสอบกฎหมายลักษณะนี้ ที่ยังไม่เข้าใจระบบกฎหมายจริงๆจะคิด
	หรือตีความด้วยตัวเองผิดกันไปเยอะ โดยไม่รู้หลักการพื้นฐานของกฎหมาย อาทิเช่น
	ข้อใดไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษา
	ก.  ผู้สอน    ข.  ผู้ปกครอง
	ค.  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ง.  ศึกษานิเทศน์
	ข้อนี้ถ้าใช้ความรู้แค่ระเบียบสองสามตัวจะทำให้ตอบผิดต้องใช้ความรู้ครอบคลุมหมดเลย
	ระเบียบทุกตัวที่เกี่ยวข้อง อันประกอบด้วย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา   พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนสามัญ อีกทั้ง พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบัน...
	การศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)  ตลอดจนกฏเกณฑ์ของสภามหาวิทยาลัย และส่วนการศึกษา
	ของการกำหนดตำแหน่งข้าราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องนำทุกตัวมาวิเคราะห์ร่วม
	ความรู้สำคัญเกี่ยวกับการสอบกฎหมายหรือบทบัญญัติทางกฎหมายการศึกษา
	หากมีข้อสอบถาม โดยระบุชื่อกฎหมายไว้ชัดเจน เช่น จากพระราชบัญญัติ โน่น นี่ นั่น ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง หรือ ข้อใดผิด หรือถามอื่นๆ โดยมีชื่อกฎหมายชัดเจนว่าโจทย์กำลังถามถึง
	กฎหมายไหน ให้ใช้แค่กฎหมายตัวนั้น ตัวเดียว มาอ้างอิงหาคำตอบจากโจทย์ข้อดังกล่าวนั้น
	แต่ถ้าเมื่อไรก็ตาม โจทย์ถามถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ถามแบบลอยๆแล้วเกี่ยวกับบทบัญญัติทางกฏหมาย โดยไม่มีชื่อกฎหมายชัดปรากฏในตัวโจทย์ ผู้ทำข้อสอบข้าราชการทุกคนจะต้องรวม
	ความรู้ของกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ถามนั้น มาหาคำตอบ ห้ามใช้กฎหมายเดียวหรือ
	กฎหมายตัวใด ตัวหนึ่ง มาอ้างอิงคำตอบเด็ดขาด เพราะจะทำให้ข้อคำตอบที่ได้ “ไม่ถูกต้อง”
	เราจะรู้ได้อย่างไรว่า ติวเตอร์ หรือวิทยากรติวนั้น มีความรู้ทางกฎหมายจริงๆ
	ง่ายมากๆ แค่ลองถามแล้วดูว่า เขาอธิบายว่าอย่างไร ถ้ามีการอ้างอิงกฎหมาย
	เพียงแค่หนึ่งฉบับหรือสองฉบับมาตอบคำถาม นั่นแหล่ะ ให้รู้เลยว่า วิทยากร
	หรือคนติวนั้น ไม่เข้าใจระบบกฎหมาย หรือมีความรู้มากกว่าผู้อ่านแค่นิดหน่อย
	ไม่ใช่ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความเข้าใจดีในระดับวิทยากรบรรยายความรู้ที่แท้จริง
	แต่ใช้วิธีการเซิร์ทข้อมูลจากตรงนั้น ตรงนี้ ทำเป็นมาตอบเหมือนเป็นผู้รู้ดีจริงๆ
	แต่ไม่ใช่หรอก ถ้าเป็นผู้รู้จริง ต้องใช้กฎหมายหลายฉบับ ในการอธิบายหรือหา
	คำตอบแบบห้วนๆที่ไม่มีการอ้างอิงชื่อกฎหมายในโจทย์ของคำถาม ไมใช่การอ้าง
	กฎหมายแค่ฉบับเดียวในการตอบคำถามว่า “ข้อใดไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษา”
	ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับบัญญัติของบุคลากรทางการศึกษา
	กฎหมายและระเบียบข้าราชการพลเรือนในอุดมศึกษา ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า
	บุคลากรทางการศึกษาในอุดมศึกษา  กำหนดตำแหน่งไว้คือผู้สอนและกลุ่มที่ทำงาน
	ซึ่งไม่ได้สอน แบ่งเป็น  ข้าราชการ / พนักงานราชการ / พนักงาน  ก็แล้วแต่ตำแหน่ง
	โดยแยกเป็นตำแหน่งต่างๆ เช่น อาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์ เป็นต้น
	เหล่านี้ รวมเรียกว่า บุคลากรทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือใน สังกัด สกอ
	ไม่มีกฎหมายข้อใดหรือฉบับใดเลย ที่ระบุให้ผู้ปกครองเป็นบุคลากรทางการศึกษา ไม่มีเลย
	ในสารบบของกฎหมายไทย ทุกฉบับ ไม่มีแม้แต่น้อย ว่าเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองในเรื่องนี้
	ผู้ปกครอง  มีกฎหมายฉบับใดระบุว่าเป็นบุคลากรทางการศึกษา  :   ไม่มี
	ผู้สอน  มีกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญระบุไว้อย่างชัดเจน
	ของสภามหาวิทยาลัยหลายๆแห่ง ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยที่ออกสอบ
	การกำหนดตำแหน่งโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ระบุไว้ชัดว่า
	บุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย คือ
	1. ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย
	1.1 ตำแหน่งวิชาการ ทำหน้าที่สอนและวิจัย ได้แก่ศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์
	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์และอาจารย์
	1.2 ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ได้แก่คณบดีรองคณบดีผู้ช่วยคณบดี และประธาน
	หลักสูตร
	1.3 ตำแหน่งประเภททั่วไปวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามที่ ก.พ.อ.
	กำหนด การบริหารงานบุคคล ดำเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
	ราชภัฏ พ.ศ.2547 พระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
	อุดมศึกษา พ.ศ.2547 และ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2551 และข้อบังคับประกาศ
	ระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
	2. ตำแหน่งลูกจ้างประจำ ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง
	3. ตำแหน่งพนักงานราชการ ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
	พนักงาน ราชการ พ.ศ. 2547
	4. ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง และ
	ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง
	เห็นไหมว่า การกำหนดให้เป็นบุคลากรทางการศึกษาได้ ต้องมีการกำหนดตำแหน่งและมีการบอกที่มาของเงินเดือนหรือของระเบียบว่ามาจากไหน  (ไม่ใช่การมโนเอาเองได้)
	ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์  นี่ก็มีกฎหมายเขียนไว้ชัดใน
	หลายฉบับ อย่างเช่น กฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา เป็นต้น
	บุคลากรทางการศึกษา ต้องมีการกำหนดตำแหน่ง และมีข้อกฎหมายบ่งชี้ชัดเจน ได้แก่
	1. บุคลากรทางการศึกษา ตรงๆเลย ที่ปรากฏในกฎหมายเห็นชัด คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และอื่นๆ (คือศึกษานิเทศก์)  อันนี้ตรงๆ ไม่มีใครเถียง
	2. บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38.
	3. บุคลากรทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ตามระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (และตามเกณฑ์ของสภามหาวิทยาลัยทุกแห่งจะมีระบุไว้ชัด)
	ความรู้จริงเกี่ยวกับบทบัญญัติทางกฎหมาย สังเกตการตีความและถ้อยคำกฎหมาย
	การตีความเฉลยว่าผู้ปกครอง เป็นบุคลากรทางการศึกษา (แต่ผู้สอนถือว่าไม่เป็น)
	เกิดจากการดูกฎหมายแค่สองฉบับ แล้วตีความคำว่า “เป็นผู้สนับสนุนการศึกษา” นั่นเอง
	ขยายความเกี่ยวกับการอ้างอิงว่า ผู้ปกครองจัดการศึกษาแบบ  Home  School ได้
	ก็คือสนับสนุนการศึกษา  ตอบ  ไม่จริง  ในกฎหมายเกี่ยวกับ Home  School ไม่มีการระบุถึง
	ผู้ปกครองในการสนับสนุนหรือจัดการศึกษา แต่ระบุไว้ว่าดังลักษณะต่อไปนี้
	“บุคคล  ครอบครัว  องค์การชุมชน องค์กรเอกชน   องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่น”  เห็นไหมว่า กฎหมายไม่มีการระบุ “ผู้ปกครอง”
	กับอีกตัวที่ระบุหน้าที่ของผู้ปกครอง ได้แก่  มาตรา ๑๑
	บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง มีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับการศึกษา
	ภาคบังคับตามมาตรา ๑๗ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนให้ได้รับการศึกษานอกเหนือ
	จากการศึกษาภาคบังคับ ตามความพร้อมของครอบครัว
	กฎหมายแค่ระบุไว้ว่า ผู้ปกครองมีสิทธิได้รับอะไรบ้าง และผู้ปกครองมีหน้าที่อะไร คือ ได้แก่ หน้าที่ส่งเด็กในการปกครองเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ ถ้าไม่ส่งเข้าเรียน ก็โดนปรับนะ
	ปรับไม่เกิน 1,000 บาท นี่คือ บทบาท สิทธิ หน้าที่ของ ผู้ปกครอง ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
	ไม่มีกฎหมายฉบับใดที่ระบุหน้าที่ของผู้ปกครองให้มาสนับสนุนการจัดการศึกษาหรือให้บริการ
	ทางการศึกษา ไม่มีเลย --- มีแต่กฎคิดเอาเอง (กฎแห่งการมโน ว่า ใช่)  อาทิเช่น
	- ผู้ปกครองให้ตังค์นักเรียนไปเรียน ก็ถือว่ามีสิทธิเต็มที่ในตัวนักเรียน
	ก็เป็นผู้สนับสนุนการศึกษา ถือเป็น บุคลากรทางการศึกษา (มโนฯ)
	- ผู้ปกครองก็เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา ถือเป็น บุคลากรทางการศึกษา
	นี่ก็มโนสวยงาม (ไม่งั้นพระสงฆ์ องค์เจ้าก็เป็นบุคลากรทางการศึกษาด้วยซิ)
	- ผู้ปกครองก็จัด Home School ได้จึงเป็นผู้สนับสนุนการศึกษาก็เป็นบุคลากรทางการศึกษาได้นะสิ (อันนี้ ก็มโน)  สมมติว่ายืนยันจะใช้กฎข้อนี้จริง คือเรื่องเกี่ยวกับ
	การจัดบริการสอนใน Home School ถ้าเช่นนั้น ผู้ปกครองคนนั้นที่ว่าก็ไม่ได้เป็นผู้ปกครอง แต่เขาจะแปรสภาพมาเป็น “ผู้สอน” ทันที สอนใน  Home School
	สรุปหลักความรู้สำคัญ บัญญัติกฎหมาย ใครบ้างที่เป็นบุคลากรทางการศึกษา
	ให้พินิจพิเคราะห์เงื่อนไขต่อไปนี้ ว่าครบเงื่อนไขไหม ถ้าครบก็คือ ใช่ อันได้แก่
	- ต้องเป็นผู้มีหน้าที่หลัก (ทำมาหากินหลักๆ) กับงานด้านการศึกษา ไม่ใช่แค่การมาสนับสนุนเป็นครั้งคราว หรือมีส่วนบ้างบางเวลา หรือนานๆทีก็มาประชุมตามวาระ
	- ต้องมีการกำหนดตำแหน่ง โดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่จะไปทำงานนั้นชัดเจน
	ถูกต้องตามกฎเกณฑ์กฎหมาย กำหนดตำแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษาที่จะทำงาน
	- ต้องมีการรับเงินเดือน กินเงินเดือนจากสังกัดนั้นๆ หรือจากส่วนงบประมาณใดๆที่
	ส่งผ่านมาสำหรับการเป็นเงินเดือนของบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งนั้นๆ
	- ต้องมีสายบังคับบัญชา มีการแต่งตั้ง อาจมีลูกน้องด้วย มีผู้ใหญ่สูงกว่าในองค์กรหรือ
	ในหน่วยงานสถานศึกษานั้นๆ ก็แล้วแต่ แต่ต้องมีสายบังคับบัญชาของงาน เพื่อที่ว่า
	หากทำผิดระเบียบวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์อะไรจะสามารถดำเนินการได้ตามระบบ
	- ใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในด้านการศึกษาหรือเทคโนโลยีทางการศึกษาหรือนวัตกรรมการศึกษาต่างๆในการทำหน้าที่ ทำงานหลักของตนในตำแหน่งนันๆ
	ต้องครบองค์ประกอบเหล่านี้ทั้งหมด ไม่ใช่การอยากนึก ทึกทักบัญญัติให้ใครๆก็เป็น
	บุคลากรทางการศึกษาได้หมด เพียงแค่ดูข้อความที่ว่า “เป็นผู้สนับสนุนการจัดการศึกษา” ไม่ใช่
	มิเช่นนั้น ใครๆก็กล่าวอ้างได้ว่า ตนเป็นบุคลากรทางการศึกษา โดยบอกว่าเป็นผู้สนับสนุนนะเธอ
	ฉันก็จัดเป็นบุคลากรทางการศึกษาได้หน่ะสิ ไม่เห็นเหรอ ฉันสนับสนุนการสอน อะไรๆตลอดเลย
	คำร้องขอจากใจ : ห้ามเผยแพร่ข้อมูลความรู้นี้ออกไปให้ใคร โดยเฉพาะกลุ่มติวเตอร์ต่างๆ ที่ว่าไปบอกพวกเขาว่า มีความรู้ลักษณะนี้อยู่  (หรือมีความรู้ที่ว่า ผู้สอนในระดับอุดมศึกษา ถูกกำหนดให้เป็นบุคลากรทางการศึกษา นี่เอง  ขอร้องเลยจากใจ ใครจะเข้าใจผิด จะ...
	ก็ปล่อยเป็นเรื่องของเขา แต่เรื่องของคุณก็คือ ตอนนี้คุณเข้าใจทุกอย่างกระจ่างแล้ว นั่นก็พอ จบ!
	เพราะไม่เช่นนั้น กลุ่มติวเตอร์เหล่านั้น จะนำความรู้เหล่านี้ไปถ่ายทอด สถาปนาตัวเองเป็นผู้รู้จริง
	หลอกลวงชาวบ้านอีกว่าตนเก่ง และเข้าใจ อธิบาย ชี้จุดได้ (โดยที่จริง เพิ่งมาอ๋อ จากความรู้เรานี้)
	เกร็ดที่ควรรู้ เกี่ยวกับการสอบระเบียบ หรือกฎหมายการศึกษา ในยุคปัจจุบัน
	ปัจจุบันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายอย่างมากมาย หลังจากที่ได้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา มาทำการบริหารประเทศ  โดยเฉพาะกลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร
	ราชการและการขับเคลื่อนการทำงานของกระทรวงฯต่างๆ กฎหมายและระเบียบต่างๆของทาง
	งานด้านการศึกษา ก็เปลี่ยนไปมากทีเดียว โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับ กศจ และการปฏิบัติงาน
	เราจะรู้ได้อย่างไรว่า ข้อมูลหนังสือที่เราได้รับนั้น อัพเดตหรือยังหรือ หรือว่าหนังสือที่
	อ่านนั้น อัพเดตไหม ทันสมัยหรือถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการหรือยัง ให้เช็คโดยการ
	ดูที่กฎหมายอ้างอิงในการอธิบายหรือการเฉลย  ยกตัวอย่างเช่น
	เรื่องวินัยข้าราชการ การลงโทษ การอุทธรณ์ต่างๆ เรื่องนี้เป็นประเด็นข้อสอบ
	เป็นชุดข้อสอบสำคัญของ “ครูผู้ช่วย”  หากคุณเห็นการอธิบายหรือการเฉลย
	โดยการอ้างเอาระเบียบข้าราชการฯ มาตรา 53  หรือใน หมวด 7 มาตรา 98
	ให้รู้และแอบอมยิ้มคิดในใจเลยว่า แหะๆๆ เอากฎหมายเก่ามาอธิบายฉันเหรอ
	เพราะระเบียบเรื่องของการแต่งตั้ง โยกย้าย ลงโทษ อุทธรณ์ต่างๆ ได้ใช้ตัวใหม่
	จากกระทรวงศึกษาธิการ และ ก.ค.ศ. ออกมาให้บังคับใช้ใหม่ในเดือน ก.ค. 60
	มีปรากฏบนเพจหรือในกลุ่มต่างๆหลายกลุ่ม หลายเพจที่ใช้กฎหมายตัวนี้สำหรับ
	ติวหรืออ้างอิงอธิบายเรื่องดังกล่าว ทำไมจึงหลายกลุ่ม อันที่จริงต้นแบบมันจะมา
	แค่ที่เดียวหรือสองที่นะ แต่กลุ่มสมัครเล่นอื่นๆพอเห็นข้อมูลจากเพจหนึ่งก็เลยว่า
	กลายเป็นก๊อบๆๆ ต่อๆกันไปเป็นทอดๆ บังเอิญก๊อบๆต่อๆกันไปโดยไม่มีความรู้
	เลยทำให้ข้อมูลไม่รู้จริงได้เผยแพร่กระจายอยู่ตามโซเชียลต่างๆในกลุ่มและเพจ
	ทั้งนี้ เราร้องขอ อย่านำข้อมูลนี้ไปเผยแพร่หรือบอกกล่าวติวเตอร์ หรือค่ายติวใดๆที่มีการอ้างอิง
	กฎหมายมาตรา 53 หรือ มาตรา 98 อยู่  ปล่อยให้เขาเข้าใจผิดไปเช่นนั้น ส่วนคุณโชคดีแล้วที่ได้
	มาเห็นมารู้ข้อมูลจริง ก็แค่แนะนำคนใกล้ชิดของคุณ เช่น เพื่อนๆหรือญาติๆมาเข้ากลุ่มก็พอแล้ว
	คลังข้อสอบ  ฝึกทำซ้ำๆ จนเกิดความรู้ และความเข้าใจ
	เราเริ่มเผยแพร่ผลงานจริงออกไป ที่ผ่านมาก็มีสำนักติวต่างๆนำงานไปแอบอ้าง  (อย่างหน้าตาเฉย)  ยกตัวอย่างเช่น ไฟล์ผลงานที่วิชาการเราทำ ดังต่อไปนี้
	ผู้อ่านเห็นหรือไม่ งานเป็นของเราทั้งแท่ง
	งานดีมากๆ ใช้ดึงดูดลูกค้าแล้วทำโฆษณาชวนเชื่อได้หน้าตาเฉย ประมาณว่า ถ้าไม่
	อยากพลาดข้อมูลดีๆให้ติดตามเขา แล้วก็ลิงค์เพจไว้ ซึ่งไม่ได้เป็นผู้ทำผลงานดีๆนั้น แต่อาศัยผลงานเราไปดึงโน้มน้าวผู้บริโภคมากมายให้เชื่อถือชื่นชมต่างๆและซื้อของ
	เหล่านี้เป็นแค่บางส่วนที่ยกตัวอย่างให้ดู
	มีการแอบอ้างนำงานเราไปใช้ลักษณะนี้
	โดยยังมีอีกมากมายที่ไม่ได้เปิดเผยตรงนี้
	นี่ก็เอาผลงานเราโชว์ แต่โฆษณาขายหนังสือตนเอง
	หลายสำนักมีการก๊อบปี้เอาข้อความ
	ที่เราโพสต์อธิบายบนเพจของเราวาง
	ก๊อบในแบบชนิดที่ว่า ก๊อบเหมือนเป๊ะ
	สำเนาถูกต้อง (ง่ายมาก ก๊อปปี้ วาง)
	เอาไปวางบนเพจของตน แล้วทำให้
	เกิดคำชื่นชม และคอมเม้นท์ตามมา
	เช่น “อยากติวกับอาจารย์จังเลยค่ะ”
	มีหนังสือขายไหมครับ  อาจารย์ไม่
	เปิดติวที่ภาคใต้บ้างเหรอครับ ฯลฯ
	ทั้งๆที่คำอธิบายดีๆบนโพสต์นั้นเป็น
	ข้อความหรือเป็นการอธิบายของเรา
	แต่คนหรือแฟนเพจเหล่านั้นเขาไม่ได้
	รู้จักเพจของเราจึงชื่นชมและหลงกล
	ข้อสังเกตว่า ปัจจุบันเพจสาธารณะเรา ไม่โพสต์ข้อมูลเชิงลึก หรือไม่โพสต์แสดงความรู้จริงๆ
	แค่ทำเป็นโพสต์อะไรไปบ้างนิดๆหน่อยๆหรือโพสต์ความรู้ระดับทั่วๆไป ที่ไม่ได้แสดงพื้นฐาน
	ของความรู้จริงอะไรมาก โพสต์ข้อสอบเบาๆ เพื่อใม่ให้กลุ่มสมัครเล่นที่จ้องนำข้อมูลดีๆไปใช้
	จุดประสงค์ของทีมวิชาการคือ ต้องการพัฒนาผลงาน และเผยแพร่องค์ความรู้ให้ผู้คนจริงๆ แต่เนื่องจากตำราของเรา หรือเอกสารเนื้อหาหนังสือของเรา สามารถเนรมิตทำให้คนที่ไม่รู้
	แต่พออ่านเนื้อหาความรู้ จากการอธิบายเชิงลึกของเรา  ทำให้เขาสามารถเริ่มรู้เรื่องราวขึ้น
	หรือสร้างตัวเองมาเป็นติวเตอร์เสมือนว่าเก่งได้เลย โดยใช้ฐานผลงานจากเราหรือใช้ความรู้
	ของเราไป เช่น การสร้างกลุ่ม แต่งข้อสอบ (เอาของเรานี่แหล่ะ) ไปแต่งข้อสอบในกลุ่มและ
	อธิบายข้อสอบแต่ละข้อ อธิบายดีจัง จนทำให้สมาชิกเชื่อว่าเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ แล้วหลงซื้อหนังสือหรือหลงพลาดไปติว ทั้งๆความจริง เขาเป็นเพียงคนที่มีความรู้เกี่ยวกับ
	งานการศึกษามากกว่าพวกคุณในที่นี้ แค่นิดหน่อย หรือบางทีมีความรู้น้อยกว่าพวกคุณเสีย
	ด้วยซ้ำไป เราไม่ต้องการให้จำนวนติวเตอร์สมัครเล่นแบบนี้เกิดขึ้นง่ายมากเกินไปจากการที่
	ได้อ่านหรือได้ศึกษาตำราของเราแล้วนำไปใช้ต่อยอดกลุ่มตนเอง โดยพื้นฐานรู้ลึกจริงๆไม่มี
	ด้วยเหตุนี้  จึงร้องขอให้ทุกท่านอย่านำประเด็นความรู้ของเรา
	ให้ไปถึงมือของเพจขายหนังสือหรือสำนักติวต่างๆให้พวกเขาได้
	แอบอ้างสร้างผลงานปลอม หรือขายหนังสือก๊อบปี้จากผลงาน
	ของเรานั่นเองเป็นการปกป้องผู้บริโภคจำนวนมากได้ดีอีกด้วย
	การสามารถอธิบายประเด็นความรู้เชิงลึกได้ แค่ 2 – 3 ข้อ  (จากการคัดลอกความรู้เราไปใช้ทำอธิบาย) สามารถเปลี่ยนคนหลายคนที่ไม่เก่งให้มีภาพลักษณ์ของการเป็นวิทยากรเก่งๆได้เลย
	และทำให้พวกเขาขายของปลอมกับผู้บริโภคได้ การคัดลอกเนื้อหาประมาณ 20 – 30 หน้าจากเราไปใช้ทำหนังสือขาย ทำให้ของปลอมพวกนั้น ได้รับคำชื่นชมว่าอ่านง่าย เข้าใจดีจริงๆ ได้เลยทีเดียว
	บ่อยครั้งตั้งแต่ช่วงปี 59 – 60 พอเราโพสต์อะไรไปประมาณ 7 – 10 บรรทัดที่เป็นความรู้เชิงลึกๆ
	ค่ายติวหลายค่ายก๊อบคำพูดนั้นไปวางโพสต์ตนเอง ทันทีก็มีคนเม้นท์ถามซื้อหนังสือ ถามขอติวกับ
	เขามากมายในโพสต์  เช่น “อธิบายเข้าใจดีจัง ขอไปติวที่ กทม ได้ไหม”  “ชอบการอธิบายแบบนี้
	เข้าใจง่ายดี และมีประโยชน์ ขายหนังสือไหมค่ะ” อะไรประมาณนี้ เกิดขึ้นตลอดในหลายๆเพจเลย
	เราไม่ต้องการให้เกิดกระบวนการในลักษณะนี้  จึงร้องขอให้ทุกท่านที่เข้ามาเอาความรู้ดีๆและอย่า
	แชร์หรืออย่าสะกิดประเด็นใดๆที่เป็นความรู้เชิงลึกนี้ให้กับกลุ่มติวเตอร์สมัครเล่นเหล่านั้นรับทราบ
	ทั้งหมดทั้งมวลนี้ ไม่ได้เป็นลักษณะการหวงวิชาความรู้
	แต่ไม่ต้องการให้เกิดกระบวนการในลักษณะนี้ คือการลวงล่อผู้บริโภคจากการใช้ผลงานหรือ
	องค์ความรู้ของเราไปดำเนินการ จึงห้ามสมาชิกเผยแพร่ ความรู้เชิงลึกจากกลุ่มเรานี้ออกไป
	เฉลยข้อสอบในชุดที่ 1  แบบฝึกที่โหลดลงไปให้อุ่นเครื่อง
	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
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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
	สถาบันของเราก่อตั้งมาในรูปแบบทะเบียนพาณิชย์เชิงธุรกิจการศึกษา ไม่ใช่มูลนิธิการกุศล
	บางกลุ่มงานที่สามารถเผยแพร่ให้ได้แบบฟรีๆอย่างเช่นที่คุณอาจได้เห็นคลิปติวฟรี ไฟล์ฟรี
	หรือของสำคัญบางส่วน ฟรีๆ จากเราที่พอจะจับต้องดาวน์โหลดกันได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย
	นั่นก็มีส่วนหนึ่งและทางเราก็หวังว่าส่วนของฟรีนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์กับผู้อ่านได้บ้าง
	ตามสมควรต่อไปเชิงวิชาการความรู้หรือการเตรียมตัวสอบ ไฟล์ที่อ่านอยู่นี้ก็แจกให้ ฟรีๆ
	ทั้งนี้ “แก่นข้อสอบครูผู้ช่วย” คุณสามารถเลื่อนไปคลิกดูได้ ที่ตรงล่างๆของหน้าเว็บไซต์ที่เราแนะนำการขายหนังสือหรือนวัตกรรม คลิกเข้าศึกษาแนวทางได้ที่นั่นตรงนั้นแหล่ะคือ
	แก่นสำคัญอันเป็นตัวช่วยหลักที่จะต้องใช้สำหรับเตรียมตัวสอบ โดยอาจมีค่าใช้จ่ายอยู่บ้าง
	อย่างไรก็ดีตัวอย่างที่ชื่อว่า “แก่นข้อสอบครูผู้ช่วย” ตรงนั้นคลิกได้ ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
	เฉพาะตัว ฟรี ที่ให้นั้นก็มีคุณค่ามากมายแล้ว จึงขอเชิญทุกท่านเข้าไปคลิกอ่านได้เลยครับ
	หาแถบกระพริบๆ นี้ให้เจอ
	แล้วคลิกเข้าไปอ่านตรงนั้น
	ไฟล์แนวข้อสอบแจกฟรี ข้อสอบจริงที่เคยออกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
	อุ่นเครื่องกันสัก 15 ข้อก่อน



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

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

	แนวทางการทำงาน 3 ลักษณะ   ได้แก่
	- Hit the Point กล่าวคือ งานทุกงานต้องฉีกปัญหาให้ขาด ตีโจทย์ให้แตก ตลอดจนหากิจเฉพาะและกิจแฝงให้เจอ เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
	- Dynamic หมายถึงการขับเคลื่อนงานตลอดเวลา หยุดไม่ได้
	หมายเหตุ   พลเอกดาว์พงษ์   รัตนสุวรรณ ได้รับตำแหน่งองคมนตรีในรัชกาลที่ 10
	ทำให้ท่านต้องลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
	เพราะข้อกำหนดของการเป็นองคมนตรีคือต้องไม่ยุ่งเกี่ยวทางการเมือง
	ทำอย่างไรให้เรียนสนุก นักเรียนกระตือรือร้น รู้สึกชอบและอยากไปโรงเรียน
	เรื่องราวงานที่เกิดในยุคของนายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ เช่น
	โรงเรียนไอซียู  แนวทางของ PLC เป็นต้น
	การแก้ไขปัญหาเด็กประถม อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
	- ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช่น การสอนแบบแจกลูกสะกดคำโดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการสมอง (BBL)
	- กำหนดเป้าหมายให้นักเรียนชั้น ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.2 ขึ้นไปต้องอ่านคล่องเขียนคล่อง เป็นต้น (ตัวชี้วัด KPI การอ่านตามนโยบายใหม่จะใช้ทดสอบ ชั้น ป.4)
	การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
	- การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูสอนไม่ครบชั้นเรียน - ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLIT) อย่างจริงจังเต็มรูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนไกลกังวลให้เป็นโรงเรียนต้นทางที่มีคุณภาพ
	การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
	- ใช้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล DLTV และผ่าน ICT ด้วย DLIT
	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
	การสอบ NT (NationalTest) คือ การทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ จัดสอบโดย สพฐ. ส่วน O-NET จัดสอบโดย สทศ. หรือสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
	ประเทศไทยจะได้อะไร จากการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (smart city)
	2. การสัญจรอัจฉริยะ (smart mobility)
	3. ชุมชนอัจฉริยะ (smart community)
	4. สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (smart environment)
	5. เศรษฐกิจอัจฉริยะ (smart economy)
	6. อาคารอัจฉริยะ (smart building)
	7. การบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ (smart governance)
	โครงการโรงเรียนประชารัฐ  เป็นหนึ่งในโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “สานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ”ร่วมกับภาคประชาสังคมและ...
	ข้อสอบจริงเคยออกถามว่า  MoU  หมายถึงอะไร
	ก.  ข้อกำหนดการทำงาน  ข.  ข้อตกลงความร่วมมือ
	ข.  แนวทางกำหนดภาษี  ง.  สนธิสัญญาทางการค้า
	ข้อมูลข้างต้นอ้างอิงจากข่าวรัฐบาลไทยเว็บไซต์  Www.THAIGOV.GO.TH


	พลังหรืออำนาจแฝงของ ม.44 นี้ ทีเด็ดมากกว่าที่คิดนะ ไม่ใช่แค่




	สำหรับติวฟรีนะ
	เตรียมสอบครูผู้ช่วย ข้อมูลดี ความรู้ดี เพื่อทุกท่าน
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	สถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทยได้จดทะเบียนพาณิชย์อย่างถูกต้อง
	ในชื่อ “ส่งเสริมธุรกิจการศึกษา” เป็นหน่วยงานที่พัฒนาผลงานธุรกิจการศึกษา
	พัฒนาความรู้ จำหน่ายสื่อการสอนต่างๆ จัดอบรม และจำหน่ายหนังสือ ตำรา
	สถาบันของเราก่อตั้งมาในรูปแบบทะเบียนพาณิชย์เชิงธุรกิจการศึกษา ไม่ใช่มูลนิธิการกุศล
	บางกลุ่มงานที่สามารถเผยแพร่ให้ได้แบบฟรีๆอย่างเช่นที่คุณอาจได้เห็นคลิปติวฟรี ไฟล์ฟรี
	หรือของสำคัญบางส่วน ฟรีๆ จากเราที่พอจะจับต้องดาวน์โหลดกันได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย
	นั่นก็มีส่วนหนึ่งและทางเราก็หวังว่าส่วนของฟรีนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์กับผู้อ่านได้บ้าง
	ตามสมควรต่อไปเชิงวิชาการความรู้หรือการเตรียมตัวสอบ ไฟล์ที่อ่านอยู่นี้ก็แจกให้ ฟรีๆ
	“ผลงานของเราเป็นผลงานดีเด่นระดับชาติ” ในแวดวงการนี้ ของจริง
	และผลงานเราเป็นงานที่ถูกคัดลอกโดยสำนักติวหรือค่ายติวสอบอื่นๆนำไปใช้อ้างอิง
	นำไปใช้ในการทำธุรกิจมากมาย หรือคัดลอกไปทำหนังสือขาย โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่
	ไม่รู้ว่าผลงานดีๆ หรือชุดข้อสอบดีๆเหล่านั้น ที่เห็น แชร์ๆกัน เราเป็นผู้สร้างสรรค์
	ผู้อ่านคงไม่รู้ว่าครูบางคนใช้หนังสือของเราเป็นงานต้นแบบทำหนังสือของเขามาขาย
	จนมีชื่อเสียงโด่งดังเพราะหนังสือฐานงานเรามีข้อสอบตรงและเนื้อหาประเด็นเยี่ยม
	หนังสือของเรานี่เอง ที่ถูกคัดลอก ก๊อบปี้เนื้อหาไปใช้มากที่สุด
	โดยเฉพาะกลุ่มครูพยายามเปิดติว เพิ่งสอบครูได้แล้วทำเพจติว
	เพราะเป็นหนังสือขายดีที่สุดในประเทศไทยและยังเป็นหนังสือ
	ข้อมูลตรงจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ระดับปริญญาเอกทางด้านนี้เลย
	ชุดข้อสอบกับชุดเนื้อหาต่างๆของเราจึงถูกคัดลอกไปต่างๆนาๆ
	ผู้อ่านอาจไม่รู้ หรือเคยเจอเพจติวใดๆอื่นก่อนมาเจอเพจนี้ บางทีหลงชื่นชมเพจใดๆ ที่เห็นการตอบรับว่า “หนังสือดีจัง” “ข้อสอบตรงมากๆ” “สรุปดี” “เนื้อหาชื่นชอบ” อะไรทำนองนี้บ้าง
	บางทีคุณอาจแทบไม่อยากเชื่อว่านั่นคือผลงานที่พวกเขาได้ก๊อบปี้ของเราไปใช้นั่นเอง ลองคิดๆ
	ดูเล่นๆ แล้วเทียบดูเนื้อหาหรือแนวหนังสือ ดูผลงาน เพียงแต่คุณรู้จักพวกเขาก่อนที่มาจะอ่านหรือได้มารู้จักเรานั่นเอง เพราะเราไม่เน้นการตลาดแค่ค่อยๆแนะนำคนต่างๆให้รู้จักผลงานกัน
	นี่คือตัวอย่างผลงานของเราที่ทำมา ค่ายติวอื่นๆ เรียกว่า พากันเซฟผลงานเก็บไว้เป็นของตน
	ถึงเวลาก็นำออกมาแชร์ งานดีๆ เรียกแขกเข้าเพจตัวเองมากมาย ผู้คนชื่นชม ขอบคุณจังเลย
	โดยที่ไม่รู้ว่าทีมวิชาการซึ่งทำงานนี้จริงๆคือทีมของเรา  ก็ได้แต่แอบขำๆว่า ที่ขอบคุณกันนั้น
	ขอบคุณใคร ขอบคุณคนที่ก๊อบปี้ไปแชร์สร้างภาพตัวเอง หรือขอบคุณคนทำกันแน่เนอะ ^-^
	ในปี 2560 – 2561  เราจึงมีนโยบายให้ทีมงานไปสะกิดบอก แนะนำ หลายคนที่จะเตรียมสอบ
	ให้มาพบกับผลงานของเรา (ของจริง) ให้มาติวด้วยกันในกลุ่ม รับรู้ข้อมูลเชิงลึกแบบดีๆ ข้อมูลดี
	โดยหวังว่าผลงานที่ทำมาจะช่วยอำนวยประโยชน์ให้กับผู้เตรียมสอบทุกท่านได้ตามสมควรต่อไป
	คำแนะนำและทักทายกันโดยผู้บริหารสถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทย
	ไฟล์แนวข้อสอบแจกฟรี ข้อสอบจริงที่เคยออกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
	อุ่นเครื่องกันสัก 15 ข้อก่อน
	ผู้เตรียมสอบข้าราชการพึงรู้ไว้เกี่ยวกับลักษณะข้อสอบข้าราชการ
	การสอบครูผู้ช่วย ถือเป็นการสอบข้าราชการ โดยแต่ละสังกัดก็จะมีการสอบเพื่อคัดคนไปเป็นครูสอนในโรงเรียน เช่น สังกัด สพฐ  สังกัด กทม  หรือ สังกัด อปท (ท้องถิ่นต่างๆ) โรงเรียน
	เทศบาลและสิ่งที่ผู้อ่านต้องรู้คือคลังข้อสอบที่นำมาใช้สอบนั้น จริงๆแล้ว เป็นคลังเก่าที่หมุนเวียน
	นำมาออกสอบ เช่น ในส่วนวิชาชีพ วิชาการศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มวินัยข้าราชการครู หรือเนื้อหา
	กลุ่มเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ ข้อสอบแก่นหลักเหล่านั้นมีการเฉลยแล้ว โดยกรรมการที่ออกสอบ
	ชี้แจงให้เข้าใจกระบวนการจัดทำข้อสอบหรือการสอบครูไล่ลำดับมาดังต่อไปนี้
	ก่อนปี 2546  การสอบข้าราชการครูจะไม่ชัดเจน เพราะตอนนั้นยังไม่มีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  โดยในช่วงราวปี 2540 กว่าๆเป็น
	ยุคที่ในวงการเรียกกันว่า 16 องค์ชาย คือ มีส่วนราชการระดับกรม ถึง 16 ส่วน  กรมนั่น กรมนี่
	สำนักงานโน่น นี่ นั่น เยอะมาก บริหารงานซ้ำซ้อน ก็มี อะไรก็มี เขาจึงพยายามปรับแก้ทางใหม่
	ปี 2545 เป็นช่วงที่ผู้เขียนได้ร่วมทำงานวิจัยกับเป็นผู้ช่วยงานวิจัยของอาจารย์คุรุศาสตร์
	ในปี 2546  มีการตรากฎหมายใหม่ เป็นพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 นี่แหล่ะ ที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ยุบ 16 องค์ชายดังกล่าวนั้นเหลือ 5 ส่วนบริหาร
	แล้วเปลี่ยนแปลงใหม่ ก.ค. เป็น  ก.ค.ศ.  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพิ่มคำว่า “ศ. คือและบุคลากรทางการศึกษา” เข้ามาด้วยจากที่เป็น ก.ค.  (ค. คือ ข้าราชการครู)
	โดยปี 2546 นี่ก็มีการตราพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
	มาด้วย ซึ่งก็เป็นตัวจักรสำคัญที่มีผลต่อเนื้อหาในข้อสอบเช่นกัน กลุ่มนี้ ก็คือ กลุ่มคุรุสภานั่นเอง
	โดยช่วงปี 2545 – 2547 ช่วงนั้น ก็มีการสอบครูบ้าง แต่ว่า ยังไม่เรียกว่า “ครูผู้ช่วย”
	เพราะคำว่าครูผู้ช่วย มาปรากฏในสารบบของการศึกษาไทยช่วงเดือนธันวาคม 2547
	เนื่องจากธันวาคม 2547 มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
	ศึกษา พ.ศ. 2547 ขึ้น และกฎหมายตัวนี้แหล่ะ ที่เป็นจุดกำเนิดของคำว่า “ครูผู้ช่วย” ครั้งแรก
	เพราะก่อนหน้านี้ เขาเรียกครูบรรจุใหม่ (คนที่สอบได้ใหม่) ว่าอาจารย์ 1 ระดับ 3 ไม่มีครูผู้ช่วย
	- การสอบเดือนพฤษภาคม 2547  สอบเพื่อคัดเอาคนไปเป็น อาจารย์ 1 ระดับ 3
	- ปลายปี คือธันวาคม 2547 ตราพระราชบัญญัติฯ ขึ้นมา ปรากฏคำว่า ครูผู้ช่วย
	- ดังนั้น การสอบเดือนพฤษภาคม 2548 จึงนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ
	วงการศึกษาไทยที่สอบคนเพื่อคัดไปเป็น “ครูผู้ช่วย” นั่นเองและมีการสอบมาอีก
	เรื่อยๆ ต่อเนื่องมาในทุกๆปี  จวบจนที่เราเตรียมสอบกันในยุคปัจจุบันนี้นั่นเอง
	การสอบในช่วงก่อนปี 2550  ยุคนั้น อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา จะจัดสอบกันเอง
	หรือจัดทำข้อสอบเอง กล่าวคือ อยู่ในการจัดการของเขตฯ นั้นๆ จะเอากี่ตำแหน่ง อะไร ยังไงนะ
	ขาดครูวิชาอะไร ตำแหน่งไหน โรงเรียนใด เขตแต่ละเขต ก็จะจัดการกันเอง เปิดสอบกัน ก็ว่าไป
	อาจารย์ของผู้เขียน เป็นผู้ทำข้อสอบให้กับหลายๆ อ.ก.ค.ศ. ในตอนนั้นและผู้เขียนเป็นผู้พิมพ์ให้
	โดยคลังชุดข้อสอบจะเป็นเหมือนเดิมๆ เปลี่ยนแปลงนิดหน่อย พร้อมเฉลยเสร็จสรรพว่า ทำไมจึง
	ตอบข้อนั้น ข้อนี้ ตามระเบียบต่างๆ ซึ่งกรรมการหรือคนที่ได้ออกข้อสอบเขาก็จะขอข้อสอบของ
	แต่ละแห่งไปแบ่งๆกัน จัดสอบ ส่งจากเขตนั้นไปให้เขตนี้ ส่งงานต่อๆกันไป กับชุดคลังข้อสอบที่มี
	ในปี 2553 – 54 ช่วงนี้ มีการเริ่มขายหนังสือสอบและคลังข้อสอบเริ่มปรากฏในหนังสืออ่านสอบ
	บนห้างสรรพสินค้า ข้อสอบเมื่อก่อน ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมาก อย่างไหนก็อย่างนั้น ดัดนิดหน่อย
	ซึ่งข้อสอบในยุคนั้นมีการเฉลยอย่างดีอธิบายแนวทางการเฉลยคำตอบด้วย
	ฐานข้อสอบพวกวินัยข้าราชการ  พวกจรรยาบรรณ  วิชาทฤษฏีการศึกษา
	หรือกลุ่มกฎหมายทางการศึกษา ที่ถูกนำมาออกเป็นประจำ มีการเฉลยไว้
	ต่อมาราวๆช่วงนั้นแหล่ะ ก่อนปี 56 เขาก็เริ่มมีแนวคิดว่า อยากให้ข้อสอบมีมาตรฐาน
	เหมือนกันทั่วประเทศ คล้ายๆ ก.พ. น่าจะดีนะ จึงมีแนวทางว่า จ้างมหาวิทยาลัยออกข้อสอบ
	ดีกว่า ให้เหมือนๆกันหมด ผู้ที่ได้รับการว่าจ้างก็เช่น จุฬาฯ   มศว  ม.ราชภัฏสวนดุสิต เป็นต้น
	ข้อสอบช่วงที่จุฬาฯออกก็ถูกตำหนิพอสมควร ในลักษณะที่ว่ายากเกินและออกไม่ตรงหลักสูตร
	ต่อมา มศว ก็ถูกตำหนิเช่นกัน เรื่องเฉลยผิด พักหลังมาจึงมักใช้บริการของ ม.ราชภัฏสวนดุสิต
	ช่วงปี 2559 – 2560  ก็มีการเปลี่ยนผ่านเป็นระบบ กศจ แทนที่รูปแบบของ อ.ก.ค.ศ.
	การออกข้อสอบเลยให้เป็นสิทธิของ กศจ ต่างๆว่าจะจ้างมหาวิทยาลัยออกหรือออกสอบเองได้
	แล้วแต่ที่เห็นว่าเหมาะสม อย่างปี 2559  ก็มี กศจ ออกเอง 5 แห่ง แต่ข้อสอบก็ยังใช้รูปแบบที่
	ใช้ต่อเนื่องกันมา (ซึ่งมีการเฉลยแล้วในยุคหลายปีก่อน)  สลับกับข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน
	อย่างไรก็ตามคลังข้อสอบหลักและวิธีการเฉลยก็ยังเป็นชุดเดิมๆลักษณะนั้น
	เช่น ถามเรื่องเกี่ยวกับวินัย การประพฤติชั่วต่างๆ หรือถามเรื่องเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
	หรือเรื่องกฎหมายการศึกษา กฎหมายตัวใดๆ ก็เป็นข้อสอบชุดเดิม เพิ่มเติมนิดหน่อย
	ปี 58 ดร.กมล  รอดคล้าย  (ซึ่งเป็นเลขาธิการ กพฐ)  ในตอนนั้น มีแนวคิดว่าควรจะ
	ให้มีการเฉลยข้อสอบด้วย ให้คนสอบได้หายสงสัย  แต่ปรากฏว่า “เกิดงานเข้าเต็มๆ” เพราะ
	เมื่อมีการเฉลยออกมาแล้ว คนหลายภาคส่วน คิดว่าเฉลยผิด มีการด่า มีการประท้วงวุ่นวาย
	เพราะหลายคนตีความเอง คิดเอง แล้วไปหาว่าเขาเฉลยผิด ยิ่งเริ่มมีเพจต่างๆมา ยิ่งแย่เลยสิ
	วุ่นวาย จะฟ้องศาลปกครองเอย ฟ้องอะไรเอยว่าเฉลยผิดยี่สิบกว่าข้อ (ปรักปรำเขา)  แต่พอ
	ตรวจสอบกันจริงๆ ฝ่ายออกสอบยอมรับว่าเฉลยผิดแค่ 6 ข้อ (ยกคะแนนให้) ไม่ได้ผิดเยอะ
	อะไรขนาดนั้น เฉลยผิดตั้งยี่สิบกว่าข้อ ไม่ใช่เลย แต่เป็นเพราะคนที่เห็นข้อสอบคิดเอง เฉลย
	หรือตีความเอาเอง แล้วไปหาว่าเขาเฉลยผิด โดยที่ตัวเองก็ไม่ได้มีความรู้ลึกอะไรมากนักเลย
	นั่นแหล่ะ ปัญหามาก (แทนที่บอกเฉลยแล้วจะดี คนจะได้เห็น โปร่งใส คนสอบพอใจตามนี้)
	แต่กลับตรงข้าม พอเฉลย ปัญญาเยอะกว่าอีก  (ข้อเสียมากกว่าข้อดี)  เพราะบางคนหลับหู
	หลับตาด่าอย่างเดียว เห็นเฉลยแล้วด่าๆๆ โดยไม่ดูเนื้อหาหรือความถูกต้องทางวิชาการเลย
	ดังนั้น ยุคหลังมาจึงไม่ให้มีการเฉลยข้อสอบข้าราชการอีก เพื่อยับยั้งความวุ่นวายต่างๆ
	แต่แท้ที่จริงแล้ว คลังข้อสอบเก่าๆ และกลุ่มสำนักติวรุ่นแรกๆ มีฐานข้อมูลการเฉลยข้อสอบอยู่
	ตัวอย่างคลังข้อสอบข้าราชการที่เป็นข้อสอบเดิมๆ (เพิ่มเติมนิดๆหน่อยๆ)
	ซึ่งมีการเฉลยแล้ว และนำข้อสอบลักษณะนี้ มาออกสอบทุกปี เพราะได้ผล
	ในการหลอกผู้เข้าสอบ ให้ตกหลุมกับดักข้อสอบเกี่ยวกับวินัยข้าราชการครู
	ข้อใดต่อไปนี้เป็นการประพฤติชั่วของข้าราชการครู
	ก. บังคับข่มขืนกระทำชำเราศิษย์    ข.  ลักทรัพย์ในยามวิกาล
	ค.  คัดลอกผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง  ง.  เป็นการประพฤติชั่วทุกข้อ
	ข้อสอบตัวนี้ เป็นข้อสอบขาประจำทุกปี แต่อาจเปลี่ยนคำนิดๆหน่อยๆ แล้วแต่ปีนั้นๆ เช่น
	ข้าราชการครูคนใดต่อไปนี้มีพฤติการณ์ถือเป็นการประพฤติชั่ว
	ก. นายวีระทุจริตเงินโครงการโรงเรียน   ข.   นายดำเมาสุราครองสติไม่ได้
	ค.  นายพงษ์ธรเล่นหวยใต้ดิน    ง.    ประพฤติชั่วทุกข้อที่กล่าวมา
	สังเกตข้อสอบนี้  เป็นการจงใจถามความเข้าใจในมาตรา ของการประพฤติชั่วในราชการ
	ซึ่งราชการทุกสังกัดจะมีแนวทางเดียวกัน มาจาก ก.พ. ส่วนของครู ก็จะเป็น ก.ค.ศ. และ
	ของ กทม ก็จะเป็นทีม ก.ก. ที่ควบคุมวินัยหรือการดำเนินการทางวินัยสังกัดนั้นอยู่นั่นเอง
	วิธีวิเคราะห์ข้อสอบ  เขาจะเอา ง เป็นตัวล่อที่ทำให้คนไม่รู้กฎหมายข้อนี้ อยากเลือกตอบ ง
	แต่จริงๆแล้วให้มองว่าจะมีตัวเลือกอีก 3 ตัว  ซึ่งมีสองตัวเป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ส่วนอีกตัวหนึ่ง จะเป็น “การประพฤติชั่ว” ของข้าราชการครู ตามคำถามนั้น  (ตอบ ข้อ ข)
	ก. บังคับข่มขืนกระทำชำเราศิษย์    ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ข.  ลักทรัพย์ในยามวิกาล      ประพฤติชั่ว
	ค.  คัดลอกผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ก.  นายวีระทุจริตเงินโครงการโรงเรียน  ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ข.  นายดำเมาสุราครองสติไม่ได้       ประพฤติชั่ว
	ค.  นายพงษ์ธรเล่นหวยใต้ดิน   ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ฟรี แนวข้อสอบที่น่าสนใจ พร้อมเฉลย
	1.  ข้อใดเป็นการเรียนรู้
	ก.  ชักมือหนีจากวัตถุร้อนๆ  ข.  พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงจากการดื่มเหล้า
	ค.  ชนะวิ่งแข่งโดยใช้สารกระตุ้น ง.   เด็กอนุบาลอาบน้ำแปรงฟันได้เอง
	เฉลย  ง  เกิดการเรียนรู้จากการได้ฝึกทำมา หรือได้สังเกตจากพ่อแม่และก็ปฏิบัติได้
	2. ข้อใดหมายถึงการลงโทษทางบวก
	ก.  ไม่ให้ไปซื้อขนมในตอนพักเที่ยงเพราะช่วงเช้าที่เรียนคุยกัน ไม่ตั้งใจเรียน
	ข.  ดุด่าว่ากล่าวเมื่อนักเรียนทำผิด จนนักเรียนกลัวและไม่กล้าทำผิดแบบนั้นอีก
	ค.  ให้เพื่อนที่ชอบคุยมากๆย้ายโต๊ะไปนั่งอีกกลุ่มหนึ่งจะได้รู้สำนึก ไม่คุยกันอีกแล้ว
	ง.  ไม่มีข้อใดเป็นการลงโทษทางบวกเลย
	เฉลย  ข   การลงโทษทางบวก คือ การใส่ความไม่พึงพอใจให้ผู้เรียน เพื่อลดพฤติกรรม
	เพิ่มอะไรเข้าไปที่เขาไม่พอใจ  คือ การลงโทษทางบวก เช่น  ตี  ดุด่า  ตำหนิ
	(คือใส่สิ่งไม่พอใจให้เขาเข้าไป)  บวกโทษเข้าไปนั่นเอง เขาก็จะลดพฤติกรรม
	3. การสอนลักษณะใดที่มีโอกาสพัฒนาทักษะผู้เรียนได้มากที่สุด
	ก. ครูนำเสนอทฤษฏีเรื่องที่สอนจากอาจารย์ที่เก่งมากๆให้นักเรียนได้ฟัง ได้เห็น
	ข. ครูอธิบายได้ดีมาก มีทักษะการอธิบายเข้าใจง่าย นักเรียนเรียนรู้ได้สนุกสนาน
	ค. ครูให้นักเรียนทดลองทำแปลงดอกไม้แบบผสมผสานในสวนเล็กๆหลังโรงเรียน
	ง. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเยอะๆ แล้วสั่งการบ้านให้ทำทบทวนซ้ำๆหลายข้อ
	เฉลย  ค  การสอนในลักษณะของการลงมือปฏิบัติ เป็นประสบการณ์ตรงของผู้เรียน
	4.   ทักษะและความสามารถของนักเรียนจะเกิดขึ้นได้จากสิ่งใดเป็นสำคัญที่สุด
	ก.   ทฤษฎีที่ใช้สอนถูกต้องตามหลัก  ข.  การฝึกฝนและกระทำซ้ำๆ
	ค.   ครูที่สอนมีความรู้และถ่ายทอดดีมาก ง.  ความตั้งใจเรียนรู้ของนักเรียน
	เฉลย  ข   ตรงตามทฤษฎีกรวยประสบการณ์ของเอดการ์เดล และการสอบแบบ
	active learning  คือให้ผู้เรียนมีโอกาสลงมือปฏิบัติเอง
	5.  การสอนแบบประสบการณ์รอง (ประสบการณ์จำลอง) สอดคล้องกับข้อใด
	ก.  ให้นักเรียนลองเอามือไปแตะๆที่น้ำแข็งซึ่งมีอุณหภูมิเย็นจัดเพื่อเรียนรู้
	ข.  ให้นักเรียนทำโครงงานเพื่อทดลองเกี่ยวกับเรื่องของแรงดันน้ำตามระดับความลึก
	ค.  นำเสนอเรื่องราวของการติดยาเสพติดของบุคคลหนึ่งเพื่อสอนเรื่องโทษของยาเสพติด
	ง.   ให้นักเรียนลองสมมติประสบการณ์เดินทางไปต่างประเทศแล้วเล่าให้เพื่อนในห้องฟัง
	เฉลย ค.  ประสบการณ์ตรงคือการได้ทำเอง ได้เรียนรู้เองว่าเป็นอย่างไร มีประสบการณ์
	ประสบการณ์รองหรือประสบการจำลองคือไม่ได้เรียนรู้เองโดยตรงหรือว่าถ้า
	เรียนรู้เองอาจไม่ดีไม่ควรจึงใช้ประสบการณ์ของคนอื่นมาเป็นประสบการณ์เรา
	อ๋อ ถ้าทำแบบนี้แล้วจะเป็นแบบนี้นักเรียนจะเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ที่
	ติดยาเป็นอย่างไร มีโทษอย่างไร โดยไม่ต้องเอาตัวเองไปทำประสบการณ์ตรง
	6. ตามหลักจิตวิทยาการศึกษา จะศึกษาเรื่องใดเป็นสำคัญ
	ก.  วิธีคิดหรือความรู้สึกนึกคิดของนักเรียน ข.  พฤติกรรมของผู้เรียน
	ค.   จิตใจและอารมณ์ของนักเรียนและครู ง.   ศักยภาพสมองเกี่ยวกับการเรียนรู้
	7.  นักจิตวิทยาคนใดที่นำเสนอทฤษฏีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค
	ก.  อีวาน  พาล์ฟลอฟ    ข.  สกินเนอร์
	ค.   ซิกมัน  ฟรอยด์    ง.  เอ็ดการ์  เดล
	8.  วิธีสอนแบบใดที่ได้รับการยอมรับว่าได้พัฒนาทักษะครอบคลุมทุกด้านมากที่สุด
	ก.  การทดลอง    ข.   การให้ทำโครงงาน
	ค.   การให้แสดงนิทรรศการ   ง.   การให้นำเสนอผลงานหน้าชั้น
	9.  ผู้สอนควรคำนึงถึงสิ่งใดมากที่สุดในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน
	ก.  เพศของผู้เรียน    ข.   ความรู้พื้นฐานของนักเรียน
	ค.   ความแตกต่างระหว่างบุคคล  ง.   งบประมาณและเวลาในการสอน
	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
	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
	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    15.  ข      16.  ค     17.   ง     18.  ง      19.  ค     20.  ข
	เตรียมสอบครูผู้ช่วย ข้อมูลดี ความรู้ดี เพื่อทุกท่าน
	ขอสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน นี่เป็นเนื้อหาเริ่มต้นพื้นฐานของการเตรียมตัวสอบข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยสถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทยได้ทำงานด้านการเตรียมสอบข้าราชการมานานหลายปี ตั้งแต่ยุคก่อนการสอบครูผู้ช่วยครั้งแรก ต่อเนื่องเรื่อยมาและวิจัยพัฒ...
	สถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทยได้จดทะเบียนพาณิชย์อย่างถูกต้อง
	ในชื่อ “ส่งเสริมธุรกิจการศึกษา” เป็นหน่วยงานที่พัฒนาผลงานธุรกิจการศึกษา
	พัฒนาความรู้ จำหน่ายสื่อการสอนต่างๆ จัดอบรม และจำหน่ายหนังสือ ตำรา
	สถาบันของเราก่อตั้งมาในรูปแบบทะเบียนพาณิชย์เชิงธุรกิจการศึกษา ไม่ใช่มูลนิธิการกุศล
	บางกลุ่มงานที่สามารถเผยแพร่ให้ได้แบบฟรีๆอย่างเช่นที่คุณอาจได้เห็นคลิปติวฟรี ไฟล์ฟรี
	หรือของสำคัญบางส่วน ฟรีๆ จากเราที่พอจะจับต้องดาวน์โหลดกันได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย
	นั่นก็มีส่วนหนึ่งและทางเราก็หวังว่าส่วนของฟรีนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์กับผู้อ่านได้บ้าง
	ตามสมควรต่อไปเชิงวิชาการความรู้หรือการเตรียมตัวสอบ ไฟล์ที่อ่านอยู่นี้ก็แจกให้ ฟรีๆ
	ผลงานการวิจัยและพัฒนาด้านการสอบของเราเป็นที่ประจักษ์เด่นชัด
	ในแวดวงกลุ่มผู้เตรียมสอบจำนวนหนึ่ง ซึ่งเที่ยบแล้วยังไม่ใช่กลุ่มใหญ่
	หากเปรียบกับอัตราส่วนผู้สอบข้าราชการครูทั้งประเทศกล่าวคือผู้สอบ
	ปีละประมาณสองถึงสามแสนคนทั่วประเทศ จะมีคนรู้จักเราเพียงกลุ่ม
	จำนวนหนึ่ง ไม่ถึง 10 %  หรือหมื่นกว่าคน ในการเห็นเพจและข้อมูล
	หรือที่มีโอกาสรู้จักกับผลงานของทีมวิชาการเรานั่นเอง ด้วยเหตุผลคือ
	ข้อหลัก  เราไม่เน้นการตลาด (หากเปรียบเทียบกับค่ายติวสอบข้าราชการทั่วไป ผู้อ่านจะสังเกตเห็นได้ว่าแฟนเพจหลายหมื่นหรือหลักแสนคน เพราะวิธีการที่สำนักติว ค่ายติวต่างๆ
	ทำกันคือการพยายามสร้างการตลาดหรือสร้างจุดดึงดูด เช่น ข้อสอบหรือไฟล์ต่างๆแล้วให้
	คนแชร์ๆกันเยอะๆๆๆ เพื่อเรียกแขกเข้ามาเพจตน ทำให้เกิดกระแสกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นตามควร
	ในขณะที่ทีมวิชาการของเรา ไม่เน้นวิธีการลักษณะนั้น คนที่รู้จักเราจึงมักมาจากการค่อยๆ
	บอกต่อกันเช่น เพจนี้สิดี หนังสือดี ติวดี จะบอกต่อกันไปเรื่อยๆ ไม่เกิดจากกระแสโปรโมท
	คุณรู้หรือไม่ว่า เพจต่างๆที่มีคนเข้าชมหรือติดตามกันเยอะๆเป็นแสนหรือหลายหมื่นคน
	จะมีการใช้เงินในการจ่ายสำหรับเฟสบุ๊คเพื่อให้ช่วยโปรโมทเพจ จึงทำให้คนมากมายมาเห็นเพจ
	และเพิ่มยอดการติดตามเพจหรือเข้ากลุ่มมากมายอย่างรวดเร็ว ขยายตัวแฟนเพจหลายหมื่นคน
	เหมือนมีกิจกรรมของเพจตลอด บ้างก็อาศัยการไลฟ์สด การแชร์ต่างๆ บอกแชร์ๆๆให้มากที่สุด แต่ของเราทำแตกต่าง คือ ไม่ได้ต้องการคนมาติดตามมากมาย แต่อยากให้มีคนดีๆที่ตั้งใจจริงๆ
	มาพบเจอ มารู้จัก และติดตาม ซื้อผลงาน หรือติวกัน หรือรับไฟล์ฟรีๆกันไปตามสมควรเท่านั้น
	และนั่นเป็นเหตุผลชี้แจงถึงประเด็นแรก กรณีทำไมของดีมากขนาดนี้
	จนได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดในประเทศไทย (ของจริง) ถึงมีแฟนเพจ
	ติดตามกันไม่มากมาย หากเปรียบเทียบกับเพจอื่นๆในตลาดเดียวกัน
	ผู้ที่มีโอกาสเข้ามาอ่านไฟล์นี้ได้ หรือเข้ามาเห็นผลงานของเราได้ น่าจะเป็นคนต่อไปนี้ คือ
	หนึ่ง มาจากการบอกต่อ แนะนำ (อันนี้หลักเลย สิ่งดีมักถูกสะกิดบอกต่อเพื่อน ญาติมิตร)
	สอง มาจากเจ้าหน้าที่ของเราไปสะกิดบอกแนะนำให้มารู้จักกับเพจหรือกลุ่มนี้ว่ามีสิ่งดีให้
	สาม จับพลัดจับผลู มาเจอเองโดยบังเอิญ แล้วก็มาส่อง มาดู จึงเห็นข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้
	เมื่อพบกันแล้ว คงถือว่าโชคดี เพราะเดี๋ยวอ่านไปติดตามไปเรื่อยๆจะรู้เลยว่า
	ทำไม ฉันโชคดีแบบนี้ มีคนอีกเป็นแสนๆ ที่เตรียมสอบแต่ไม่มีโอกาสรู้จักกลุ่มนี้สิ
	มีแต่ฉันกับเพื่อนอีกแค่ราวๆไม่กี่พันคนเท่านั้น โชคดีจังเลย ลองติดตามดูๆไปจะรู้
	อ่านเพียงไฟล์เบื้องต้นนี้ก็คงสัมผัสถึงความรู้สึกโชคดีบ้างแล้ว จึงแนะนำคร่าวๆว่า
	“ผลงานของเราเป็นผลงานดีเด่นระดับชาติ” ในแวดวงการนี้ ของจริง แต่ไม่เน้น
	เชิงการตลาด และผลงานเราเป็นสิ่งที่ถูกคัดลอกโดยสำนักติวหรือค่ายติวสอบอื่นๆ
	นำไปใช้อ้างอิง นำไปใช้ในการทำธุรกิจของพวกเขามากมาย โดยที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่
	ไม่รู้ว่าผลงานดีๆ หรือชุดข้อสอบดีๆเหล่านั้น ที่เห็น แชร์ๆกัน เราเป็นผู้สร้างสรรค์
	โดยมีค่ายติวหรือสำนักติวหลายแห่งใช้วิธีการคัดลอกไป ก๊อบปี้ไปเป็นส่วนงานตน
	ผู้อ่านไม่รู้หรอกว่าครูบางคนใช้หนังสือของเราเป็นงานต้นแบบทำหนังสือของเขาขาย
	จนมีชื่อเสียงโด่งดังเพราะหนังสือฐานงานเรามีข้อสอบตรงและเนื้อหาประเด็นเยี่ยม
	ผู้อ่านอาจไม่รู้ หรือเคยเจอเพจติวใดๆอื่นก่อนมาเจอเพจนี้ บางทีหลงชื่นชมเพจใดๆ ที่เห็นการตอบรับว่า “หนังสือดีจัง” “ข้อสอบตรงมากๆ” “สรุปดี” “เนื้อหาชื่นชอบ” อะไรทำนองนี้บ้าง
	บางทีคุณอาจแทบไม่อยากเชื่อว่านั่นคือผลงานที่พวกเขาได้ก๊อบปี้ของเราไปใช้นั่นเอง ลองคิดๆ
	ดูเล่นๆ แล้วเทียบดูเนื้อหาหรือแนวหนังสือ ดูผลงาน เพียงแต่คุณรู้จักพวกเขาก่อนที่มาจะอ่านหรือได้มารู้จักเรานั่นเอง เพราะเราไม่เน้นการตลาดแค่ค่อยๆแนะนำคนต่างๆให้รู้จักผลงานกัน
	และนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไม ผู้คนจำนวนหนึ่งที่มีโอกาสอ่านผลงานของเรา
	หรือมีโอกาสติวมาแล้วหลายค่าย อ่านหนังสือมาก็มากมาย เมื่อมาพบกับ
	งานของเรา ทำไมพวกเขาเหล่านั้น จึงกล่าวกันในเชิงที่ว่า “ดีที่สุด”อยู่ที่นี่
	อย่างไรก็ดี เมื่อคุณมีโอกาสมารู้จักเราแล้ว เหมือนหลายๆท่านที่เคยแวะเวียนมารู้จักกันและได้ใช้งานของเรา ได้ติวกับเรา ได้ซื้อตำราต่างๆเราไปจนประสบความสำเร็จมากมาย
	หลายคนต่อเนื่องปีต่อปี  คุณคงจะเป็นหนึ่งในนั้นที่ได้แวะเวียนมาพบปะ ขอเชิญทุกท่าน
	มาพัฒนาความรู้ และเตรียมตัวสอบกันอย่างดี (แบบของจริง) กันเลยได้ที่กลุ่มนี้นะครับ
	คำแนะนำและทักทายกันโดยผู้บริหารสถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทย
	ไฟล์แนวข้อสอบแจกฟรี ข้อสอบจริงที่เคยออกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
	อุ่นเครื่องกันสัก 15 ข้อก่อน
	ผู้เตรียมสอบข้าราชการพึงรู้ไว้เกี่ยวกับลักษณะข้อสอบข้าราชการ
	การสอบครูผู้ช่วย ถือเป็นการสอบข้าราชการ โดยแต่ละสังกัดก็จะมีการสอบเพื่อคัดคนไปเป็นครูสอนในโรงเรียน เช่น สังกัด สพฐ  สังกัด กทม  หรือ สังกัด อปท (ท้องถิ่นต่างๆ) โรงเรียน
	เทศบาลและสิ่งที่ผู้อ่านต้องรู้คือคลังข้อสอบที่นำมาใช้สอบนั้น จริงๆแล้ว เป็นคลังเก่าที่หมุนเวียน
	นำมาออกสอบ เช่น ในส่วนวิชาชีพ วิชาการศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มวินัยข้าราชการครู หรือเนื้อหา
	กลุ่มเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ ข้อสอบแก่นหลักเหล่านั้นมีการเฉลยแล้ว โดยกรรมการที่ออกสอบ
	ชี้แจงให้เข้าใจกระบวนการจัดทำข้อสอบหรือการสอบครูไล่ลำดับมาดังต่อไปนี้
	ก่อนปี 2546  การสอบข้าราชการครูจะไม่ชัดเจน เพราะตอนนั้นยังไม่มีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  โดยในช่วงราวปี 2540 กว่าๆเป็น
	ยุคที่ในวงการเรียกกันว่า 16 องค์ชาย คือ มีส่วนราชการระดับกรม ถึง 16 ส่วน  กรมนั่น กรมนี่
	สำนักงานโน่น นี่ นั่น เยอะมาก บริหารงานซ้ำซ้อน ก็มี อะไรก็มี เขาจึงพยายามปรับแก้ทางใหม่
	ปี 2545 เป็นช่วงที่ผู้เขียนได้ร่วมทำงานวิจัยกับเป็นผู้ช่วยงานวิจัยของอาจารย์คุรุศาสตร์
	ในปี 2546  มีการตรากฎหมายใหม่ เป็นพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 นี่แหล่ะ ที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ยุบ 16 องค์ชายดังกล่าวนั้นเหลือ 5 ส่วนบริหาร
	แล้วเปลี่ยนแปลงใหม่ ก.ค. เป็น  ก.ค.ศ.  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพิ่มคำว่า “ศ. คือและบุคลากรทางการศึกษา” เข้ามาด้วยจากที่เป็น ก.ค.  (ค. คือ ข้าราชการครู)
	โดยปี 2546 นี่ก็มีการตราพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
	มาด้วย ซึ่งก็เป็นตัวจักรสำคัญที่มีผลต่อเนื้อหาในข้อสอบเช่นกัน กลุ่มนี้ ก็คือ กลุ่มคุรุสภานั่นเอง
	โดยช่วงปี 2545 – 2547 ช่วงนั้น ก็มีการสอบครูบ้าง แต่ว่า ยังไม่เรียกว่า “ครูผู้ช่วย”
	เพราะคำว่าครูผู้ช่วย มาปรากฏในสารบบของการศึกษาไทยช่วงเดือนธันวาคม 2547
	เนื่องจากธันวาคม 2547 มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
	ศึกษา พ.ศ. 2547 ขึ้น และกฎหมายตัวนี้แหล่ะ ที่เป็นจุดกำเนิดของคำว่า “ครูผู้ช่วย” ครั้งแรก
	เพราะก่อนหน้านี้ เขาเรียกครูบรรจุใหม่ (คนที่สอบได้ใหม่) ว่าอาจารย์ 1 ระดับ 3 ไม่มีครูผู้ช่วย
	- สอบเดือนพฤษภาคม 2547  สอบเพื่อคัดเอาคนไปเป็น อาจารย์ 1 ระดับ 3
	- ปลายปี คือธันวาคม 2547 ตราพระราชบัญญัติฯ ขึ้นมา ปรากฏคำว่า ครูผู้ช่วย
	- ดังนั้น การสอบเดือนพฤษภาคม 2548 จึงนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ
	วงการศึกษาไทยที่สอบคนเพื่อคัดไปเป็น “ครูผู้ช่วย” นั่นเองและมีการสอบมาอีก
	เรื่อยๆ ต่อเนื่องมาในทุกๆปี  จวบจนที่เราเตรียมสอบกันในยุคปัจจุบันนี้นั่นเอง
	การสอบในช่วงก่อนปี 2550  ยุคนั้น อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา จะจัดสอบกันเอง
	หรือจัดทำข้อสอบเอง กล่าวคือ อยู่ในการจัดการของเขตฯ นั้นๆ จะเอากี่ตำแหน่ง อะไร ยังไงนะ
	ขาดครูวิชาอะไร ตำแหน่งไหน โรงเรียนใด เขตแต่ละเขต ก็จะจัดการกันเอง เปิดสอบกัน ก็ว่าไป
	อาจารย์ของผู้เขียน เป็นผู้ทำข้อสอบให้กับหลายๆ อ.ก.ค.ศ. ในตอนนั้นและผู้เขียนเป็นผู้พิมพ์ให้
	โดยคลังชุดข้อสอบจะเป็นเหมือนเดิมๆ เปลี่ยนแปลงนิดหน่อย พร้อมเฉลยเรียบร้อยว่า ทำไมจึง
	ตอบข้อนั้น ข้อนี้ ตามระเบียบต่างๆ ซึ่งกรรมการหรือคนที่ได้ออกข้อสอบเขาก็จะขอข้อสอบของ
	แต่ละแห่งไปแบ่งๆกัน จัดสอบ ส่งจากเขตนั้นไปให้เขตนี้ ส่งงานต่อๆกันไป กับชุดคลังข้อสอบที่มี
	ในปี 2553 – 54 ช่วงนี้ มีการเริ่มขายหนังสือสอบและคลังข้อสอบเริ่มปรากฏในหนังสืออ่านสอบ
	บนห้างสรรพสินค้า ข้อสอบเมื่อก่อน ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมาก อย่างไหนก็อย่างนั้น ดัดนิดหน่อย
	ซึ่งข้อสอบในยุคนั้นมีการเฉลยอย่างดีอธิบายแนวทางการเฉลยคำตอบด้วย
	ฐานข้อสอบพวกวินัยข้าราชการ  พวกจรรยาบรรณ  วิชาทฤษฏีการศึกษา
	หรือกลุ่มกฎหมายทางการศึกษา ที่ถูกนำมาออกเป็นประจำ มีการเฉลยไว้
	ต่อมาราวๆช่วงนั้นแหล่ะ ก่อนปี 56 เขาก็เริ่มมีแนวคิดว่า อยากให้ข้อสอบมีมาตรฐาน
	เหมือนกันทั่วประเทศ คล้ายๆ ก.พ. น่าจะดีนะ จึงมีแนวทางว่า จ้างมหาวิทยาลัยออกข้อสอบ
	ดีกว่า ให้เหมือนๆกันหมด ผู้ที่ได้รับการว่าจ้างก็เช่น จุฬาฯ   มศว  ม.ราชภัฏสวนดุสิต เป็นต้น
	ข้อสอบช่วงที่จุฬาฯออกก็ถูกตำหนิพอสมควร ในลักษณะที่ว่ายากเกินและออกไม่ตรงหลักสูตร
	ต่อมา มศว ก็ถูกตำหนิเช่นกัน เรื่องเฉลยผิด พักหลังมาจึงมักใช้บริการของ ม.ราชภัฏสวนดุสิต
	ช่วงปี 2559 – 2560  ก็มีการเปลี่ยนผ่านเป็นระบบ กศจ แทนที่รูปแบบของ อ.ก.ค.ศ.
	การออกข้อสอบเลยให้เป็นสิทธิของ กศจ ต่างๆว่าจะจ้างมหาวิทยาลัยออกหรือออกสอบเองได้
	แล้วแต่ที่เห็นว่าเหมาะสม อย่างปี 2559  ก็มี กศจ ออกเอง 5 แห่ง แต่ข้อสอบก็ยังใช้รูปแบบที่
	ใช้ต่อเนื่องกันมา (ซึ่งมีการเฉลยแล้วในยุคหลายปีก่อน)  สลับกับข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน
	อย่างไรก็ตามคลังข้อสอบหลักและวิธีการเฉลยก็ยังเป็นชุดเดิมๆลักษณะนั้น
	เช่น ถามเรื่องเกี่ยวกับวินัย การประพฤติชั่วต่างๆ หรือถามเรื่องเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
	หรือเรื่องกฎหมายการศึกษา กฎหมายตัวใดๆ ก็เป็นข้อสอบเดิมๆ เพิ่มเติมนิดหน่อยที่
	ได้เฉลยแล้ว ผู้เขียนได้อยู่ในแวดวงการติวเตรียมสอบในยุคนั้นต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันจึง
	เห็นวิธีการเฉลยและกลไกของข้อสอบต่างๆมาและเห็นความผิดเพี้ยนเกิดขึ้นเป็นระยะ
	ปี 58 ดร.กมล  รอดคล้าย  (ซึ่งเป็นเลขาธิการ กพฐ)  ในตอนนั้น มีแนวคิดว่าควรจะ
	ให้มีการเฉลยข้อสอบด้วย ให้คนสอบได้หายสงสัย --- แต่ปรากฏว่า “งานเข้าเต็มๆ” เพราะ
	เมื่อมีการเฉลยออกมาแล้ว คนหลายภาคส่วน คิดว่าเฉลยผิด มีการด่า มีการประท้วงวุ่นวาย
	เพราะหลายคนตีความเอง คิดเอง แล้วไปหาว่าเขาเฉลยผิด ยิ่งเริ่มมีเพจต่างๆมา ยิ่งแย่เลยสิ
	วุ่นวาย จะฟ้องศาลปกครองเอย ฟ้องอะไรเอยว่าเฉลยผิดยี่สิบกว่าข้อ (ปรักปรำเขา)  แต่พอ
	ตรวจสอบกันจริงๆ ฝ่ายออกสอบยอมรับว่าเฉลยผิดแค่ 6 ข้อ (ยกคะแนนให้) ไม่ได้ผิดเยอะ
	อะไรขนาดนั้น เฉลยผิดตั้งยี่สิบกว่าข้อ ไม่ใช่เลย แต่เป็นเพราะคนที่เห็นข้อสอบคิดเอง เฉลย
	หรือตีความเอาเอง แล้วไปหาว่าเขาเฉลยผิด โดยที่ตัวเองก็ไม่ได้มีความรู้ลึกอะไรมากนักเลย
	นั่นแหล่ะ ปัญหามาก (แทนที่บอกเฉลยแล้วจะดี คนจะได้เห็น โปร่งใส คนสอบพอใจตามนี้)
	แต่กลับตรงข้าม พอเฉลย ปัญญาเยอะกว่าอีก (ข้อเสียมากกว่าข้อดี)  เพราะบางคนหลับหู
	หลับตาด่าอย่างเดียว เห็นเฉลยแล้วด่าๆๆ โดยไม่ดูเนื้อหาหรือความถูกต้องทางวิชาการเลย
	ดังนั้น ยุคหลังมาจึงไม่ให้มีการเฉลยข้อสอบข้าราชการอีก เพื่อยับยั้งความวุ่นวายต่างๆ
	แต่แท้ที่จริงแล้ว คลังข้อสอบเก่าๆ และกลุ่มสำนักติวรุ่นแรกๆ มีฐานข้อมูลการเฉลยข้อสอบอยู่
	จนมีกลุ่มติวเตอร์สมัครเล่นเกิดใหม่ในยุคช่วงปี 2555 – 2556  มากขึ้นๆทำกลุ่มเอง ทำเพจมา
	และมีการเฉลยผิด อธิบายผิดมากมาย ในหลายๆข้อแพร่กระจาย ลอกๆต่อกันไปแพร่สู่โชเชี่ยล
	โดยปกติแล้ว กลุ่มติวเตอร์สมัครเล่น จะอาศัยกลุ่มของจริง คือไปก๊อบข้อมูลหรือเอาไฟล์ข้อสอบ
	เอาอะไรมา และทำหนังสือตัวเอง หรือไปแชร์บนเพจตนเอง เรียกแขก เรียกกระแสเพจนั่นเอง
	หนังสือของเรานี่เอง ที่ถูกคัดลอก ก๊อบปี้เนื้อหาไปใช้มากที่สุด
	โดยเฉพาะกลุ่มครูพยายามเปิดติว เพิ่งสอบครูได้แล้วทำเพจติว
	เพราะเป็นหนังสือขายดีที่สุดในประเทศไทยและยังเป็นหนังสือ
	ข้อมูลตรงจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ระดับปริญญาเอกทางด้านนี้เลย
	ชุดข้อสอบกับชุดเนื้อหาต่างๆของเราจึงถูกคัดลอกไปต่างๆนาๆ
	ในปี 2560 – 2561  เราจึงมีนโยบายให้ทีมงานไปสะกิดบอก แนะนำ หลายคนที่จะเตรียมสอบ
	ให้มาพบกับผลงานของเรา (ของจริง) ให้มาติวด้วยกันในกลุ่ม รับรู้ข้อมูลเชิงลึกแบบดีๆ ข้อมูลดี
	ถูกต้องกับหลักวิชาการ ตรวจสอบการเฉลยและข้อมูลจากทีมวิชาการระดับองค์ความรู้ของจริง
	โดยหวังว่าผลงานที่ทำมาจะช่วยอำนวยประโยชน์ให้กับผู้เตรียมสอบทุกท่านได้ตามสมควรต่อไป
	ผู้เขียนอยากให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงข้อมูล และความรู้ที่ได้รับ เพื่อความถูกต้อง
	และประโยชน์ของผู้อ่านเอง --- เพราะผู้อ่านรู้หรือไม่ว่า โดยรวมแล้วในแวดวง
	ของการติวสอบยุคนี้ ต่างจากยุคก่อนมากๆ จึงแจ้งแนะนำอย่างจริงใจมาตามนี้
	ในยุคก่อน กลุ่มติวเตอร์จะเป็นอาจารย์ระดับด๊อกเตอร์ หรือผู้เชี่ยวชาญจริงๆ เปิดติวหรือทำหนังสือขาย เพราะคิดว่าเรื่องพวกนี้ ต้องใช้ความรู้ระดับสูง คนธรรมดาไม่กล้าทำเรื่องเหล่านี้
	และไม่รู้จะไปขายหนังสือได้อย่างไร – เพราะจะขายทีต้องนำขึ้นสำนักพิมพ์เท่านั้น ให้หนังสือนั้น
	สามารถตีพิมพ์ ส่งขายตามร้านหนังสือทั่วไป ต้องมีการตรวจสอบลิขสิทธิ์และข้อมูลความรู้จริงๆ
	แต่ในยุคนี้ ด้วยระบบไลน์ ระบบเฟสบุ๊ค ทำให้กลุ่มหลายคนไม่มีความรู้ลึก
	สามารถทำกลุ่ม (ระดับความรู้ไม่แน่นแบบของจริง)  แล้วโพสต์ขายหนังสือ
	โดยทำหนังสือใช้วิธีก๊อบจากตรงนั้น ตรงนี้มาขายกัน เราได้ฟ้องไปหลายคน
	หลายคนก็คือสารภาพมาตามตรงว่า ผมตกงาน ไม่มีงาน จบปริญญาตรีแล้ว
	ก็ใช้วิธีสร้างกลุ่มและทำหนังสือขาย (แต่จริงๆ ไม่ได้ทำหนังสือนะ ทำคล้ายๆ
	รายงานนะเอง ปริ้น เข้าเล่มแบบรายงานส่งอาจารย์)  พอเราเค้นเอาจริงๆก็
	ยอมรับว่าลอกงานเราไป เราทำท่าจะฟ้องเงินหลายล้านก็สารภาพยอมแล้ว
	จะเอาเงินที่เพิ่งขายได้หมื่นกว่าบาทนั้น (จากหนังสือก๊อบ) มายกให้เราหมด
	ยอมรับว่าไม่ได้รู้อะไร แค่ค่อยๆสร้างกลุ่มมา แต่คนในกลุ่มนั้น น้อยคนนักที่
	จะรู้ว่าเขาไม่ใช่คนมีความรู้เชิงลึก ของจริง ก็แค่หาทางสร้างเงินจากกระแส
	ที่พอจะทำได้ โดยวิธีหลักๆคือไปส่องเอาข้อมูล ข้อสอบจากเพจอาจารย์จริง
	ค่ายที่ติวจริง (แบบความรู้จริง) มาทำแชร์ มาทำงานของตน มีหลายกลุ่มนะ
	โดยปัญหาจริงๆ ไม่ได้มีอะไรหรอก เราไม่ได้หวงของขนาดนั้น หรือกลัวเสียผลประโยชน์ แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่า กลุ่มแบบนี้มีเยอะ แล้วบางคนไม่ได้รู้จริง แต่งข้อสอบพร้อมเฉลยแบบผิดๆมา
	เป็นเพียงครู ที่ยังไม่มีวิทยฐานะด้วยซ้ำ มาทำเพจ ลอกข้อสอบของค่ายดังๆ สร้างเพจน่าเชื่อถือได้
	แล้วเพจสมัครเล่นอื่นๆคิดว่าเขาเก่ง (ดูจากเพจ ดูจากการตอบรับ) และดันไปก๊อบข้อสอบหรือก๊อบ
	เอาข้อมูลผิดๆจากเขามา พร้อมเฉลยในบางข้อ มันจึงทำให้ข้อมูลที่ผิดนั้น เฉลยแพร่กระจายกันไป
	ตามกลุ่มต่างๆ โดยคิดว่าข้อนี้เฉลยถูก เพราะมีติวเตอร์หลายคนเฉลยเหมือนกัน แต่เอ๊ะ ทำไมเพจ
	บางเพจก็ไม่เฉลยตามนี้ ตกลงเฉลยอะไรกันแน่ ความจริงคือ สมัครเล่น ก๊อบสมัครเล่นแพร่ไป
	มันจึงเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “ความรู้ผิดๆ” กระจายอยู่ตามโลกโชเชียลหรือกลุ่มเพจติวต่างๆ เพราะว่ากลุ่มหลายๆกลุ่ม เขาก็ก๊อปปี้ ความรู้ผิดๆไป จากเพจนั้น เพจนี้ ผิดๆต่อๆกันไปต่างๆโดย
	คนก๊อบไปวาง ก็ไม่รู้ว่ามันผิด เห็นเขาเฉลยมาแบบนั้น คิดว่าถูก ก็ก๊อบไปใช้งานต่อๆกันไปตามนั้น
	แล้วกลายเป็นว่า ความรู้บางอย่างที่ผิด แพร่มากขึ้นในเพจใหญ่ กลายเป็นความรู้ที่ถูก ไปซะได้แต่
	การเฉลยหรือหลักวิชาการ เขาก็ยังอ้างอิงคำตอบตามหลักอยู่ดี ก็ไม่ได้เฉลยตามติวเตอร์สมัครเล่น
	เพราะคลังข้อสอบพวกนี้ มีอยู่แล้ว มีการอธิบาย และคำเฉลยอย่างถูกหลักการอยู่ในชุดสอบต่างๆ
	ผู้เขียนจะขอยกตัวอย่างให้ดูชัดๆหนึ่งข้อ (จริงๆมีหลายข้อเลย)
	แต่ยกให้ดูชัดเจนเลย ผู้อ่านจะได้เห็นภาพว่า อ๋อ อย่างนี้นี่เอง
	ข้อสอบถามว่า  จรรยาบรรณด้านใดสำคัญที่สุด
	ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง ข.  จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
	ค. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ง.  จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
	คือข้อสอบข้อนี้ ออกสอบมาตั้งแต่ปี 2549 เขาเฉลยแล้ว และในวงการของจริง
	อาจารย์ระดับสูง ในแวดวงคุรุสภา รู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองว่าตอบ ต่อผู้รับบริการ
	แต่มีติวเตอร์ระดับครูคนหนึ่ง มาเฉลยทึกทักเอาเองตอนปี 55 – 56 ราวๆนั้น
	ว่าตอบต่อตนเอง --- โดยให้เหตุผลว่าเริ่มที่ตัวเองก่อน (เฉลยแบบคิดเองมั่ว)
	จากนั้นคำตอบของเฉลยข้อนี้ ก็กระจายออกไปตามเพจต่างๆ  นึกภาพออกไหม
	กรณีที่เป็นกลุ่มติวเตอร์ระดับสมัครเล่นด้วยกันที่สร้างกลุ่มเองสร้างเพจมา (ไม่ใช่ของจริง) เห็นเฉลยแบบนั้น คำตอบนั้นก็คิดว่าเฉลยถูก ก็แชร์กันไป แต่งข้อสอบไป ทำให้จำนวนหนังสือหรือจำนวนกลุ่มที่ตอบว่า ต่อตนเองมีมากขึ้นๆตามลำดับ (เพราะลอกแบบผิดต่อๆกันไป) ค...
	ต่อตนเองเป็นคำตอบที่ถูก ยิ่งคนที่บอกว่าต่อตนเองพากันตอบแบบนั้นมากขึ้น ยิ่งตอบย้ำว่าน่าจะ
	ตอบว่าต่อตนเอง (ซึ่งความจริงมันผิดอย่างชัดเจน)  ผู้อ่านเห็นภาพแล้วใช่ไหม เรื่องข้อมูลในยุคนี้
	กรณีที่เป็นติวเตอร์ของจริง เมื่อเห็นข้อมูลลักษณะนี้ ต้องบอกได้ว่า “ผิด” ไม่ใช่นะ ไม่ลอก
	ไปแชร์ หรือถ้าจะมีการลอกแชร์จริงๆ เรียกแขกเข้าเพจ ก็ต้องลอกแบบที่ถูกต้อง ลอกแบบข้อที่ถูก
	หรือพบข้อที่ผิดต้องเปลี่ยนเฉลย ไม่ใช่ยังเฉลยผิดตามต้นแบบที่ผิดมา ไม่งั้นมันก็แพร่ต่อๆกันไปอีก
	ดูกรณีจริง ในปี 2560 นี่แหล่ะ เห็นๆเลย
	ข้อสอบถามว่า  แผนการศึกษาแห่งชาติสอดคล้องกับข้อใด
	ก.
	ข.  รัฐธรรมนูญ
	ค.  ยุทธ
	ง.  ก
	เพจที่อ้างว่าตนเองเป็นที่ 1 ของวงการติว ก๊อบมาเห็นๆ ดูก็รู้ว่า ก๊อบข้อสอบข้อนี้มาจากอีกเว็บ
	ก๊อบเรียงข้อมาเลย แล้วเว็บนั้นเขาเฉลยผิดอยู่ ข้อนี้ จริงๆ ไม่ถูกต้อง แทนที่เห็นแล้ว จะแก้ไขก่อน
	จะเผยแพร่ แต่แชร์แบบนั้นออกมา คนก็เข้าใจผิดสิ ว่าคำตอบข้อนี้ เฉลยแบบนั้น (เห็นภาพแล้วใช่หรือไม่)  เพจนี้เหมือนกันที่ก๊อบไฟล์งานเราไปแชร์ ไฟล์งาน เราทำไว้ตั้งแต่ปี 2558 เป็นข้อมูลปีนั้น
	แต่เขาก็นำมาแชร์ช่วงปี 59 – 60  ซึ่งข้อมูลมันเปลี่ยนแล้ว เช่น ชื่อของ ผอ.สมศ  เขาถูก ม.44 สั่ง
	ให้เด้งพ้นไปตั้งแต่ราวๆปี 58 แล้ว แต่ภาพเราทำไว้ก่อนนั้น เขาก็จะเอามาแชร์ ข้อมูลผิดปรากฏอยู่
	หราบนภาพ เห็นๆ คิดดูว่า เขายังไม่รู้เลยว่าผิด หรือรู้แล้ว แกล้งขี้เกียจเปลี่ยน (มักง่ายนั่นเอง)
	ภาพนี้ ทำไว้ตั้งแต่ปี 58  แต่ปี 59 – 60  ต้องไม่แชร์แล้ว  (ผลงานเรา)
	หรือถ้าจะแชร์ ต้องแก้ข้อมูลก่อน คือ แก้ที่ ดร.ชาญณรงค์ อย่างน้อยต้องลบออกหรือไม่
	ถ้าไม่ลบออก ก็ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นคนใหม่ ไม่ใช่ให้ชื่อท่านยังคาหราอยู่แบบนั้น แล้วแชร์
	จากกรณีตัวอย่างจริงเหล่านั้น ผู้อ่านคงพอจะตระหนักได้ว่าข้อมูลบางข้อที่เผยแพร่อยู่ในเพจต่างๆ หรือในหนังสือนั้น เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ก็มีอยู่ การที่ไม่ถูกมักเกิดมาจากกลุ่มติวเตอร์สมัครเล่นที่
	ไม่ได้เข้าใจจริงๆ พยายามเฉลยเอาเอง (แบบคิดเอาเอง ไม่มีหลักวิชาการ) ทำให้ข้อมูลผิดเพี้ยนไป
	สำหรับกลุ่มติวฟรี
	เตรียมสอบครูผู้ช่วย ข้อมูลดี ความรู้ดี เพื่อทุกท่าน
	ขอสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน นี่เป็นเนื้อหาเริ่มต้นพื้นฐานของการเตรียมตัวสอบข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยสถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทยได้ทำงานด้านการเตรียมสอบข้าราชการมานานหลายปี ตั้งแต่ยุคก่อนการสอบครูผู้ช่วยครั้งแรก ต่อเนื่องเรื่อยมาและวิจัยพัฒ...
	สถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทยได้จดทะเบียนพาณิชย์อย่างถูกต้อง
	ในชื่อ “ส่งเสริมธุรกิจการศึกษา” เป็นหน่วยงานที่พัฒนาผลงานธุรกิจการศึกษา
	พัฒนาความรู้ จำหน่ายสื่อการสอนต่างๆ จัดอบรม และจำหน่ายหนังสือ ตำรา
	สถาบันของเราก่อตั้งมาในรูปแบบทะเบียนพาณิชย์เชิงธุรกิจการศึกษา ไม่ใช่มูลนิธิการกุศล
	บางกลุ่มงานที่สามารถเผยแพร่ให้ได้แบบฟรีๆอย่างเช่นที่คุณอาจได้เห็นคลิปติวฟรี ไฟล์ฟรี
	หรือของสำคัญบางส่วน ฟรีๆ จากเราที่พอจะจับต้องดาวน์โหลดกันได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย
	นั่นก็มีส่วนหนึ่งและทางเราก็หวังว่าส่วนของฟรีนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์กับผู้อ่านได้บ้าง
	ตามสมควรต่อไปเชิงวิชาการความรู้หรือการเตรียมตัวสอบ ไฟล์ที่อ่านอยู่นี้ก็แจกให้ ฟรีๆ
	ผลงานการวิจัยและพัฒนาด้านการสอบของเราเป็นที่ประจักษ์เด่นชัด
	ในแวดวงกลุ่มผู้เตรียมสอบจำนวนหนึ่ง ซึ่งเที่ยบแล้วยังไม่ใช่กลุ่มใหญ่
	หากเปรียบกับอัตราส่วนผู้สอบข้าราชการครูทั้งประเทศกล่าวคือผู้สอบ
	ปีละประมาณสองถึงสามแสนคนทั่วประเทศ จะมีคนรู้จักเราเพียงกลุ่ม
	จำนวนหนึ่ง ไม่ถึง 10 %  หรือหมื่นกว่าคน ในการเห็นเพจและข้อมูล
	หรือที่มีโอกาสรู้จักกับผลงานของทีมวิชาการเรานั่นเอง ด้วยเหตุผลคือ
	ข้อหลัก  เราไม่เน้นการตลาด (หากเปรียบเทียบกับค่ายติวสอบข้าราชการทั่วไป ผู้อ่านจะสังเกตเห็นได้ว่า แฟนเพจหลายหมื่นหรือหลักแสนคน เพราะวิธีการที่สำนักติว ค่ายติวนั้น
	ทำกันคือ การพยายามสร้างงานหรือสร้างจุดดึงดูด เช่น ชุดข้อสอบหรือไฟล์ต่างๆ แล้วให้
	คนแชร์ๆกันเยอะๆๆๆ เพื่อเรียกแขกเข้ามาเพจตน ทำให้เกิดกระแสกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นตามควร
	ในขณะที่ทีมวิชาการของเรา ไม่เน้นวิธีการลักษณะนั้น คนที่รู้จักเราจึงมักมาจากการค่อยๆ
	บอกต่อกันเช่น เพจนี้สิดี หนังสือดี ติวดี จะบอกต่อกันไปเรื่อยๆ ไม่เกิดจากกระแสโปรโมท
	คุณรู้หรือไม่ว่า แพจต่างๆที่มีคนเข้าชมหรือติดตามกันเยอะๆเป็นแสนหรือหลายหมื่นคน
	เขาจะใช้เงินในการจ่ายสำหรับเฟสบุ๊ค เพื่อให้ช่วยโปรโมทเพจ จึงทำให้คนมากมายมาเห็นเพจ
	และเพิ่มยอดการติดตามเพจหรือเข้ากลุ่มมากมายอย่างรวดเร็ว ขยายตัวเร็วหลายหมื่นคนโดย
	เหมือนมีกิจกรรมของเพจตลอด บ้างก็อาศัยการไลฟ์สด การแชร์ต่างๆ บอกให้แชร์ให้มากที่สุด แต่ของเราทำแตกต่าง คือ ไม่ได้ต้องการคนมาติดตามมากมาย แต่อยากให้มีคนดีๆที่ตั้งใจจริงๆ
	มาพบเจอ มารู้จัก และติดตาม ซื้อผลงาน หรือติวกัน หรือรับไฟล์ฟรีๆกันไปตามสมควรเท่านั้น
	ผู้ที่มีโอกาสเข้ามาอ่านไฟล์นี้ได้ หรือเข้ามาเห็นผลงานของเราได้ น่าจะเป็นคนต่อไปนี้ คือ
	หนึ่ง มาจากการบอกต่อ แนะนำ (อันนี้หลักเลย สิ่งดีมักถูกสะกิดบอกต่อเพื่อน ญาติมิตร)
	สอง มาจากเจ้าหน้าที่ของเราไปสะกิดบอกแนะนำให้มารู้จักกับเพจหรือกลุ่มนี้ว่ามีสิ่งดีให้
	สาม จับพลัดจับผลู มาเจอเองโดยบังเอิญ แล้วก็มาส่อง มาดู จึงเห็นข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้
	เมื่อมาพบกันแล้ว คงถือว่าโชคดี เพราะเดี๋ยวอ่านไป ติดตามไปเรื่อยๆจะรู้เลยว่า
	ทำไม ฉันโชคดีแบบนี้ มีคนอีกเป็นแสนๆ ที่เตรียมสอบแต่ไม่มีโอกาสรู้จักกลุ่มนี้สิ
	มีแต่ฉันกับเพื่อนอีกแค่ราวๆไม่กี่พันคนเท่านั้น โชคดีจังเลย ลองติดตามดูๆไปจะรู้
	อ่านเพียงไฟล์เบื้องต้นนี้ก็คงสัมผัสถึงความรู้สึกโชคดีบ้างแล้ว จึงแนะนำคร่าวๆว่า
	“ผลงานของเราเป็นผลงานดีเด่นระดับชาติ” ในแวดวงการนี้ (ของจริง) แต่ไม่เน้น
	เชิงการตลาด และผลงานเราเป็นสิ่งที่ถูกคัดลอกโดยสำนักติวหรือค่ายติวสอบอื่นๆ
	นำไปใช้อ้างอิง นำไปใช้ในการทำธุรกิจของพวกเขามากมาย โดยที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่
	ไม่รู้ว่าผลงานดีๆ หรือชุดข้อสอบดีๆเหล่านั้น ที่เห็น แชร์ๆกัน เราเป็นผู้สร้างสรรค์
	โดยมีค่ายติวหรือสำนักติวหลายแห่งใช้วิธีการคัดลอกไป ก๊อบปี้ไปเป็นส่วนงานตน
	รู้หรือไม่ว่าครูติวบางคนใช้หนังสือของเราเป็นหนังสือต้นแบบทำหนังสือของเขาขาย
	จนมีชื่อเสียงโด่งดังเพราะหนังสือฐานงานเรามีข้อสอบตรงและเนื้อหาประเด็นเยี่ยม
	ผู้อ่านอาจไม่รู้ หรือเคยเจอเพจติวใดๆอื่นก่อนมาเจอเพจนี้ บางทีหลงชื่นชมเพจใดๆ ที่เห็นการตอบรับว่า “หนังสือดีจัง” “ข้อสอบตรงมากๆ” “สรุปดี” “เนื้อหาชื่นชอบ” อะไรทำนองนี้บ้าง
	บางทีคุณอาจแทบไม่อยากเชื่อว่านั่นคือผลงานที่พวกเขาได้ก๊อบปี้ของเราไปใช้นั่นเอง ลองคิดๆ
	ดูเล่นๆ แล้วเทียบดูเนื้อหาหรือแนวหนังสือ ดูผลงาน เพียงแต่คุณรู้จักพวกเขาก่อนที่มาจะอ่านหรือได้มารู้จักเรานั่นเอง เพราะเราไม่เน้นการตลาดแค่ค่อยๆแนะนำคนต่างๆให้รู้จักผลงานกัน
	มีเรื่องราวความลับ (ปนฮา) อีกตั้งมากมายที่เราได้ช่วยเหลือคนเป็นแสนๆคนให้ได้รับความรู้ที่ถูกต้อง จากการที่แอดมินเพจหรือติวเตอร์  มีความรู้ไม่ดีจริง แล้วอธิบายเอง
	กรณีจริง คือ ต้นปี 2560  ---  แฟนเพจคนหนึ่งได้ถามแอดมินเพจหนึ่งที่มีจำนวนคน
	ติดตามมากมาย  (ซึ่งคนส่วนใหญ่ ดันเชื่อว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญซะด้วย เข้าใจผิดมาก)
	แฟนเพจถาม -- ปัจจุบัน “สภาการศึกษามีกี่คนค่ะ”  แอดมินตอบมั่นใจ  59 คนครับ แล้วแฟนเพจคนนั้นก็บอก “ขอบคุณค่ะ”    ในหนังสือเขาก็ระบุ 59 คนมาตลอดเลย
	ผู้เขียนเห็นแล้ว อดขำไม่ได้ เดือนเมษายน 2560  ยังมาตอบ 59 คนอีก – เพราะว่า
	เกณฑ์ของจริง เขาเปลี่ยนเป็นระบบ 41 คนมาตั้งแต่ เดือนสิงหาคม 2559 แล้วและ
	เดือนมีนาคม 2560  เขาก็เพิ่งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการทั้ง 41 คน ชุดใหม่มาด้วย
	ในตำราของเราก็มีเขียน รายละเอียดเรื่อง 41 คน นี้ไว้ชัดเจนว่า อะไร ยังไง แต่ด้วย
	ความที่ตัวผู้เขียนเองสงสารและอยากช่วยคนอีกเป็นแสนๆคน ที่คงจะมีความรู้แบบ
	ผิดๆแน่ถ้าปล่อยไว้ จึงได้สะกิดบอกแฟนเพจให้ไปบอกเขาซิว่า มัน 41 คนนะสภาฯ
	จากนั้นมา แอดมินเพจติวดังกล่าวก็ได้ความรู้ และทุกวันนี้ ก็เห็นโพสต์เป็น 41 คน
	และไปเปลี่ยนในหนังสือของเขาแล้ว (มั้ง / หรือเปล่า?)  คนมากมายคงไม่รู้ว่าคนที่
	อยู่เบื้องหลังข้อมูลดีๆ ที่ถูกต้องของเขานั้น คือผู้เขียนที่กำลังพิมพ์ให้คุณอ่านอยู่นี่ไง
	คือถ้าไม่บอกเขา ป่านนี้นาทีนี้ ในหนังสือในเพจเขาก็ยังคงติวเป็น 59 คนอยู่นั่นเอง
	ยังมีเรื่องขำๆอีกมากมาย ในวงการติวที่ผู้เขียนของเราได้ช่วยด้านข้อมูลดีๆให้คนอื่นๆ
	โดยที่พวกเขาไม่รู้เลยว่า ผู้ที่ถ่ายทอดเนื้อหาดีๆ จนทำให้ผู้คนได้รับข้อมูลจริงที่ถูกต้อง
	คือผู้เขียนนี่เอง  มาดูอีกกรณีจริงเกิดขึ้นในช่วงต้นปี 2560  มีการโพสต์ข้อสอบจริงว่า
	ข้อใดเป็นการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมทางจิตใจต่อผู้เรียน
	ก. ห้องเรียนสะอาด เป็นระเบียบ     ข.  ครูและนักเรียนแต่งกายเรียบร้อย
	ค.  จัดโต๊ะเรียนเป็นระเบียบเรียบร้อย     ง.  จัดป้ายนิเทศได้น่าสนใจ
	แอดมินเพจ เฉลยว่า  ก  โดยให้เหตุผลว่า โจทย์ถามห้องเรียน ก็ให้ตอบห้องเรียน
	ถามอันไหน ตอบอันนั้น ดูโจทย์ให้ดี (แป่วว / ผิดเต็มๆ)
	มีแฟนเพจพยายามให้ข้อมูลแย้งว่า ข้อนี้ ไม่น่าจะตอบ ก นะ มีมาอยู่ 2 – 3 คน
	แต่ก็ไม่เป็นผล เพราะแอดมินเพจ ก็ยืนยันและตอบกลับความคิดเห็นที่มาแย้งว่า
	ตอบ ก โดยย้ำอธิบายว่า โจทย์ถามห้องเรียน ให้ตอบห้องเรียน ดูโจทย์ถามอะไร
	ประเด็นคือคนมากมาย ขอบคุณคำเฉลยนั้นหน่ะ  --- และเชื่อว่าคำเฉลยถูกแล้ว
	ผู้เขียนได้ปล่อยให้เขาแสดงคำเฉลยแบบนั้นไว้สองวัน หลังจากที่โพสต์ข้อสอบนั้น
	แต่ปรากฏว่ายิ่งเวลาผ่านไป คนยิ่งเข้ามาขอบคุณ และกดไลค์กันมากขึ้นๆ เพราะ
	ตอนนั้นแฟนเพจเขามีแสนกว่าคนแล้วน่ะ ผู้เขียนเห็นแล้วว่า “เฮ้ย ไม่ได้แล้วละ”
	ถ้าเราไม่ช่วยพวกเขาแล้วใครจะช่วย คิดในใจ เลยทนไม่ไหว โพสต์อธิบายคำตอบ
	ของข้อนี้ ที่เพจของตัวเอง แล้วสะกิดให้แฟนเพจเรา ซึ่งเป็นแฟนเพจเขาด้วยให้ไป
	บอกเขาว่ามาดูการเฉลยและคำอธิบายนี้อย่าไปทำให้คนเป็นหมื่นแสนได้ข้อมูลผิด
	หลังจากนั้นอีกประมาณ ครึ่งชั่วโมงต่อมา คำตอบบนเพจเขาในข้อนั้นก็เปลี่ยนไป กลายเป็นเฉลยว่า ตอบ ข นะครับ ผู้อ่านนึกภาพตามว่า โกลาหลเลย แฟนเพจคือ
	ต่างพากันถามไถ่เลยว่า อ้าว ตกลงตอบอะไร เมื่อวานยังเฉลย ก ตกลงยังไงกันทีนี้
	คนมากมายเริ่มโวย แนวๆโกลาหลบนหน้าเพจ เพราะว่าสองวันที่ผ่านมา คำตอบ
	แฟนเพจเชื่อมั่นแล้วว่า ก ขอบคุณไปแล้ว เย้ๆดีใจที่ตอบถูกไปแล้วแต่อยู่ดีๆกลับเปลี่ยนเฉลยแล้วอธิบายสั้นๆว่าตอบการแต่งกายเป็นบรรยากาศทางจิต และไล่ลบ
	ความคิดเห็นหลายสิบความคิดเห็นซึ่งตนเองเคยโต้ตอบแฟนเพจบางคนไว้ในการ
	ยืนยันคำตอบก่อนนี้ ไล่ลบเม้นท์ต่างๆที่บอกว่า อ้าว เมื่อวานเฉลย ก  ลบๆๆ (ฮา)
	อย่างไรก็ดี เมื่อคุณมีโอกาสมารู้จักเราแล้ว เหมือนหลายๆท่านที่เคยแวะเวียนมารู้จักกันและได้ใช้งานของเรา ได้ติวกับเรา ได้ซื้อตำราต่างๆเราไปจนประสบความสำเร็จมากมาย
	หลายคนต่อเนื่องปีต่อปี  คุณคงจะเป็นหนึ่งในนั้นที่มีวาสนาได้พบกัน ใคร่ขอเชิญทุกท่าน
	มาพัฒนาความรู้ และเตรียมตัวสอบกันอย่างดี (แบบของจริง) กันเลยได้ที่กลุ่มนี้นะครับ
	คำแนะนำและทักทายกันโดยผู้บริหารสถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทย
	ไฟล์แนวข้อสอบแจกฟรี ข้อสอบจริงที่เคยออกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
	อุ่นเครื่องกันสัก 15 ข้อก่อน
	ผู้เตรียมสอบข้าราชการพึงรู้ไว้เกี่ยวกับลักษณะข้อสอบข้าราชการ
	การสอบครูผู้ช่วย ถือเป็นการสอบข้าราชการ โดยแต่ละสังกัดก็จะมีการสอบเพื่อคัดคนไปเป็นครูสอนในโรงเรียน เช่น สังกัด สพฐ  สังกัด กทม  หรือ สังกัด อปท (ท้องถิ่นต่างๆ) โรงเรียน
	เทศบาลและสิ่งที่ผู้อ่านต้องรู้คือคลังข้อสอบที่นำมาใช้สอบนั้น จริงๆแล้ว เป็นคลังเก่าที่หมุนเวียน
	นำมาออกสอบ เช่น ในส่วนวิชาชีพ วิชาการศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มวินัยข้าราชการครู หรือเนื้อหา
	กลุ่มเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ ข้อสอบแก่นหลักเหล่านั้นมีการเฉลยแล้ว โดยกรรมการที่ออกสอบ
	ชี้แจงให้เข้าใจกระบวนการจัดทำข้อสอบหรือการสอบครูไล่ลำดับมาดังต่อไปนี้
	ก่อนปี 2546  การสอบข้าราชการครูจะไม่ชัดเจน เพราะตอนนั้นยังไม่มีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  โดยในช่วงราวปี 2540 กว่าๆเป็น
	ยุคที่ในวงการเรียกกันว่า 16 องค์ชาย คือ มีส่วนราชการระดับกรม ถึง 16 ส่วน  กรมนั่น กรมนี่
	สำนักงานโน่น นี่ นั่น เยอะมาก บริหารงานซ้ำซ้อน ก็มี อะไรก็มี เขาจึงพยายามปรับแก้ทางใหม่
	ปี 2545 เป็นช่วงที่ผู้เขียนได้ร่วมทำงานวิจัยกับเป็นผู้ช่วยงานวิจัยของอาจารย์คุรุศาสตร์
	ในปี 2546  มีการตรากฎหมายใหม่ เป็นพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 นี่แหล่ะ ที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ยุบ 16 องค์ชายดังกล่าวนั้นเหลือ 5 ส่วนบริหาร
	แล้วเปลี่ยนแปลงใหม่ ก.ค. เป็น  ก.ค.ศ.  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพิ่มคำว่า “ศ. คือและบุคลากรทางการศึกษา” เข้ามาด้วยจากที่เป็น ก.ค.  (ค. คือ ข้าราชการครู)
	โดยปี 2546 นี่ก็มีการตราพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
	มาด้วย ซึ่งก็เป็นตัวจักรสำคัญที่มีผลต่อเนื้อหาในข้อสอบเช่นกัน กลุ่มนี้ ก็คือ กลุ่มคุรุสภานั่นเอง
	ถัดมาในปี 2545 – 2547 ช่วงนั้น ก็มีการสอบครูบ้าง แต่ว่า ยังไม่เรียกว่า “ครูผู้ช่วย”
	เพราะคำว่าครูผู้ช่วย มาปรากฏในสารบบของการศึกษาไทยช่วงเดือนธันวาคม 2547
	เนื่องจากธันวาคม 2547 มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
	ศึกษา พ.ศ. 2547 ขึ้น และกฎหมายตัวนี้แหล่ะ ที่เป็นจุดกำเนิดของคำว่า “ครูผู้ช่วย” ครั้งแรก
	เพราะก่อนหน้านี้ เขาเรียกครูบรรจุใหม่ (คนที่สอบได้ใหม่) ว่าอาจารย์ 1 ระดับ 3 ไม่มีครูผู้ช่วย
	- สอบเดือนพฤษภาคม 2547  สอบเพื่อคัดเอาคนไปเป็น อาจารย์ 1 ระดับ 3
	- ปลายปี คือธันวาคม 2547 ตราพระราชบัญญัติฯ ขึ้นมา ปรากฏคำว่า ครูผู้ช่วย
	- ดังนั้น การสอบเดือนพฤษภาคม 2548 จึงนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ
	วงการศึกษาไทยที่สอบคนเพื่อคัดไปเป็น “ครูผู้ช่วย” นั่นเองและมีการสอบมาอีก
	เรื่อยๆ ต่อเนื่องมาในทุกๆปี  จวบจนที่เราเตรียมสอบกันในยุคปัจจุบันนี้นั่นเอง
	การสอบในช่วงก่อนปี 2550  ยุคนั้น อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา จะจัดสอบกันเอง
	หรือจัดทำข้อสอบเอง กล่าวคือ อยู่ในการจัดการของเขตฯ นั้นๆ จะเอากี่ตำแหน่ง อะไร ยังไงนะ
	ขาดครูวิชาอะไร ตำแหน่งไหน โรงเรียนใด เขตแต่ละเขต ก็จะจัดการกันเอง เปิดสอบกัน ก็ว่าไป
	อาจารย์ของผู้เขียน เป็นผู้ทำข้อสอบให้กับหลายๆ อ.ก.ค.ศ. ในตอนนั้นและผู้เขียนเป็นผู้พิมพ์ให้
	โดยคลังชุดข้อสอบจะเป็นเหมือนเดิมๆ เปลี่ยนแปลงนิดหน่อย พร้อมเฉลยเรียบร้อยว่า ทำไมจึง
	ตอบข้อนั้น ข้อนี้ ตามระเบียบต่างๆ ซึ่งกรรมการหรือคนที่ได้ออกข้อสอบเขาก็จะขอข้อสอบของ
	แต่ละแห่งไปแบ่งๆกัน จัดสอบ ส่งจากเขตนั้นไปให้เขตนี้ ส่งงานต่อๆกันไป กับชุดคลังข้อสอบที่มี
	ในปี 2553 – 54 ช่วงนี้ มีการเริ่มขายหนังสือสอบ และคลังข้อสอบเริ่มปรากฏในหนังสืออ่านสอบ
	บนห้างสรรพสินค้า ข้อสอบเมื่อก่อน ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมาก อย่างไหนก็อย่างนั้น ดัดนิดหน่อย
	ซึ่งข้อสอบในยุคนั้นมีการเฉลยอย่างดีอธิบายแนวทางการเฉลยคำตอบด้วย
	ฐานข้อสอบพวกวินัยข้าราชการ  พวกจรรยาบรรณ  วิชาทฤษฏีการศึกษา
	หรือกลุ่มกฎหมายทางการศึกษา ที่ถูกนำมาออกเป็นประจำ มีการเฉลยไว้
	ต่อมาราวๆช่วงนั้นแหล่ะ ก่อนปี 56 เขาก็เริ่มมีแนวคิดว่า อยากให้ข้อสอบมีมาตรฐาน
	เหมือนกันทั่วประเทศ คล้ายๆ ก.พ. น่าจะดีนะ จึงมีแนวทางว่า จ้างมหาวิทยาลัยออกข้อสอบ
	ดีกว่า ให้เหมือนๆกันหมด ผู้ที่ได้รับการว่าจ้างก็เช่น จุฬาฯ   มศว  ม.ราชภัฏสวนดุสิต เป็นต้น
	ข้อสอบช่วงที่จุฬาฯออกก็ถูกตำหนิพอสมควร ในลักษณะที่ว่ายากเกินและออกไม่ตรงหลักสูตร
	ต่อมา มศว ก็ถูกตำหนิเช่นกัน เรื่องเฉลยผิด พักหลังมาจึงมักใช้บริการของ ม.ราชภัฏสวนดุสิต
	ช่วงปี 2559 – 2560  ก็มีการเปลี่ยนผ่านเป็นระบบ กศจ แทนที่รูปแบบของ อ.ก.ค.ศ.
	การออกข้อสอบเลยให้เป็นสิทธิของ กศจ ต่างๆว่าจะจ้างมหาวิทยาลัยออกหรือออกสอบเองได้
	แล้วแต่ที่เห็นว่าเหมาะสม อย่างปี 2559  ก็มี กศจ ออกเอง 5 แห่ง แต่ข้อสอบก็ยังใช้รูปแบบที่
	ใช้ต่อเนื่องกันมา (ซึ่งมีการเฉลยแล้วในยุคหลายปีก่อน)  สลับกับข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน
	อย่างไรก็ตามคลังข้อสอบหลักและวิธีการเฉลยก็ยังเป็นชุดเดิมๆลักษณะนั้น
	เช่น ถามเรื่องเกี่ยวกับวินัย การประพฤติชั่วต่างๆ หรือถามเรื่องเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
	หรือเรื่องกฎหมายการศึกษา กฎหมายตัวใดๆ ก็เป็นข้อสอบเดิมๆ เพิ่มเติมนิดหน่อยที่
	ได้เฉลยแล้ว ผู้เขียนได้อยู่ในแวดวงการติวเตรียมสอบในยุคนั้นต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันจึง
	เห็นวิธีการเฉลยและกลไกของข้อสอบต่างๆมาและเห็นความผิดเพี้ยนเกิดขึ้นเป็นระยะ
	ต่อมา ดร.กมล  รอดคล้าย  (ซึ่งเป็นเลขาธิการ กพฐ)  ในตอนนั้น มีแนวคิดว่าควรจะ
	ให้มีการเฉลยข้อสอบด้วย ให้คนสอบได้หายสงสัย --- แต่ปรากฏว่า “งานเข้าเต็มๆ” เพราะ
	เมื่อมีการเฉลยออกมาแล้ว คนหลายภาคส่วน คิดว่าเฉลยผิด มีการด่า มีการประท้วงวุ่นวาย
	เพราะหลายคนตีความเอง คิดเอง แล้วไปหาว่าเขาเฉลยผิด ยิ่งเริ่มมีเพจต่างๆมา ยิ่งแย่เลยสิ
	วุ่นวาย จะฟ้องศาลปกครองเอย ฟ้องอะไรเอยว่าเฉลยผิดยี่สิบกว่าข้อ (ปรักปรำเขา)  แต่พอ
	ตรวจสอบกันจริงๆ ฝ่ายออกสอบยอมรับว่าเฉลยผิดแค่ 6 ข้อ (ยกคะแนนให้) ไม่ได้ผิดเยอะ
	เว่อร์ขนาดนัน เฉลยผิดตั้งยี่สิบกว่าข้อ ไม่ใช่เลย แต่เป็นเพราะคนที่เห็นข้อสอบคิดเอง เฉลย
	หรือตีความเอาเอง แล้วไปหาว่าเขาเฉลยผิด โดยที่ตัวเองก็ไม่ได้มีความรู้ลึกอะไรมากนักเลย
	นั่นแหล่ะ ปัญหามาก (แทนที่บอกเฉลยแล้วจะดี คนจะได้เห็น โปร่งใส คนสอบพอใจตามนี้)
	แต่กลับตรงข้าม พอเฉลย ปัญญาเยอะกว่าอีก (ข้อเสียมากกว่าข้อดี)  เพราะบางคนหลับหู
	หลับตาด่าอย่างเดียว เห็นเฉลยแล้วด่าๆๆ โดยไม่ดูเนื้อหาหรือความถูกต้องทางวิชาการเลย
	ดังนั้น ยุคหลังมาจึงไม่ให้มีการเฉลยข้อสอบข้าราชการอีก เพื่อยับยั้งความวุ่นวายต่างๆ
	แต่แท้ที่จริงแล้ว คลังข้อสอบเก่าๆ และกลุ่มสำนักติวรุ่นแรกๆ มีฐานข้อมูลการเฉลยข้อสอบอยู่
	จนมีกลุ่มติวเตอร์สมัครเล่นเกิดใหม่ในยุคช่วงปี 2555 – 2556  มากขึ้นๆทำกลุ่มเอง ทำเพจมา
	และมีการเฉลยผิด อธิบายผิดมากมาย ในหลายๆข้อแพร่กระจาย ลอกๆต่อกันไปแพร่สู่โชเชี่ยล
	ผู้เขียนอยากให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงข้อมูล และความรู้ที่ได้รับ เพื่อความถูกต้อง
	และประโยชน์ของผู้อ่านเอง --- เพราะผู้อ่านรู้หรือไม่ว่า โดยรวมแล้วในแวดวง
	ของการติวสอบยุคนี้ ต่างจากยุคก่อนมากๆ จึงแจ้งแนะนำอย่างจริงใจมาตามนี้
	ในยุคก่อน กลุ่มติวเตอร์จะเป็นอาจารย์ระดับด๊อกเตอร์ หรือผู้เชี่ยวชาญจริงๆ เปิดติวหรือทำหนังสือขาย เพราะคิดว่าเรื่องพวกนี้ ต้องใช้ความรู้ระดับสูง คนธรรมดาไม่กล้าทำเรื่องเหล่านี้
	และไม่รู้จะไปขายหนังสือได้อย่างไร – เพราะจะขายทีต้องนำขึ้นสำนักพิมพ์เท่านั้น ให้หนังสือนั้น
	สามารถตีพิมพ์ ส่งขายตามร้านหนังสือทั่วไป ต้องมีการตรวจสอบลิขสิทธิ์และข้อมูลความรู้จริงๆ
	แต่ในยุคนี้ ด้วยระบบกลุ่มไลน์ ระบบเฟสบุ๊ค ทำให้กลุ่มโนเนม ไม่มีความรู้
	สามารถทำกลุ่ม (ระดับความรู้น้อย) แล้วโพสต์ขายหนังสือ โดยทำหนังสือที่
	ใช้วิธีก๊อบจากตรงนั้น ตรงนี้มาขายกัน เราได้ฟ้องไปหลายคน หลายคนก็คือ
	สารภาพมาตามตรงว่า ผมตกงาน ไม่มีงาน จบปริญญาตรี ก็ใช้วิธีสร้างกลุ่ม
	และทำหนังสือขาย (แต่จริงๆ ไม่ได้ทำหนังสือนะ ทำคล้ายๆรายงานนะเอง)
	เข้าเล่มแบบรายงานส่งอาจารย์ ข้อมูลความรู้จึงเป็นการก๊อบมาทำเล่มขาย
	มันจึงเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “ความรู้ผิดๆ” กระจายอยู่ตามโลกโชเชียลหรือกลุ่มเพจติวต่างๆ เพราะว่ากลุ่มหลายๆกลุ่ม เขาก็ก๊อปปี้ ความรู้ผิดๆไป จากเพจนั้น เพจนี้ ผิดๆต่อๆกันไปต่างๆโดย
	คนก๊อบไปวาง ก็ไม่รู้ว่ามันผิด เห็นเขาเฉลยมาแบบนั้น คิดว่าถูก ก็ก๊อบไปใช้งานต่อๆกันไปตามนั้น
	แล้วกลายเป็นว่า ความรู้บางอย่างที่ผิด แพร่มากขึ้นในเพจใหญ่ กลายเป็นความรู้ที่ถูก ไปซะได้แต่
	การเฉลยหรือหลักวิชาการ เขาก็ยังอ้างอิงคำตอบตามหลักอยู่ดี ก็ไม่ได้เฉลยตามติวเตอร์สมัครเล่น
	เพราะคลังข้อสอบพวกนี้ มีอยู่แล้ว มีการอธิบาย และคำเฉลยอย่างถูกหลักการอยู่ในชุดสอบต่างๆ
	หนังสือของเรานี่เอง ที่ถูกคัดลอก ก๊อบปี้เนื้อหาไปใช้มากที่สุด
	โดยเฉพาะกลุ่มครูพยายามเปิดติว เพิ่งสอบครูได้แล้วทำเพจติว
	เพราะเป็นหนังสือขายดีที่สุดในประเทศไทยและยังเป็นหนังสือ
	ข้อมูลตรงจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ระดับปริญญาเอกทางด้านนี้เลย
	ชุดข้อสอบกับชุดเนื้อหาต่างๆของเราจึงถูกคัดลอกไปต่างๆนาๆ
	ตัวอย่างคลังข้อสอบข้าราชการที่เป็นข้อสอบเดิมๆ (เพิ่มเติมนิดๆหน่อยๆ)
	ซึ่งมีการเฉลยแล้ว และนำข้อสอบลักษณะนี้ มาออกสอบทุกปี เพราะได้ผล
	ในการหลอกผู้เข้าสอบ ให้ตกหลุมกับดักข้อสอบเกี่ยวกับวินัยข้าราชการครู
	ข้อใดต่อไปนี้เป็นการประพฤติชั่วของข้าราชการครู
	ก. บังคับข่มขืนกระทำชำเราศิษย์    ข.  ลักทรัพย์ในยามวิกาล
	ค.  คัดลอกผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง  ง.  เป็นการประพฤติชั่วทุกข้อ
	ข้อสอบตัวนี้ เป็นข้อสอบขาประจำทุกปี แต่อาจเปลี่ยนคำนิดๆหน่อยๆ แล้วแต่ปีนั้นๆ เช่น
	ข้าราชการครูคนใดต่อไปนี้มีพฤติการณ์ถือเป็นการประพฤติชั่ว
	ก. นายวีระทุจริตเงินโครงการโรงเรียน   ข.   นายดำเมาสุราครองสติไม่ได้
	ค.  นายพงษ์ธรเล่นหวยใต้ดิน    ง.    ประพฤติชั่วทุกข้อที่กล่าวมา
	สังเกตข้อสอบนี้  เป็นการจงใจถามความเข้าใจในมาตรา ของการประพฤติชั่วในราชการ
	ซึ่งราชการทุกสังกัดจะมีแนวทางเดียวกัน มาจาก ก.พ. ส่วนของครู ก็จะเป็น ก.ค.ศ. และ
	ของ กทม ก็จะเป็นทีม ก.ก. ที่ควบคุมวินัยหรือการดำเนินการทางวินัยสังกัดนั้นอยู่นั่นเอง
	วิธีวิเคราะห์ข้อสอบ  เขาจะเอา ง เป็นตัวล่อที่ทำให้คนไม่รู้กฎหมายข้อนี้ อยากเลือกตอบ ง
	แต่จริงๆแล้วให้มองว่าจะมีตัวเลือกอีก 3 ตัว ซึ่งมีสองตัวเป็นการ ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ส่วนอีกตัวหนึ่ง จะเป็น “การประพฤติชั่ว” ของข้าราชการครู ตามคำถามนั้น  (ตอบ ข้อ ข)
	ก. บังคับข่มขืนกระทำชำเราศิษย์    ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ข.  ลักทรัพย์ในยามวิกาล      ประพฤติชั่ว
	ค.  คัดลอกผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ก.  นายวีระทุจริตเงินโครงการโรงเรียน  ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ข.  นายดำเมาสุราครองสติไม่ได้       ประพฤติชั่ว
	ค.  นายพงษ์ธรเล่นหวยใต้ดิน   ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
	ความรู้เชิงลึกอธิบายในกลุ่ม
	คลังข้อสอบกฎหมายทางการศึกษา ระเบียบและบทบัญญัติตามข้อกฎหมาย
	กฎหมายที่เกี่ยวข้องมักจะออกสอบครูผู้ช่วยคือ
	พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
	พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
	พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
	พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
	พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กแห่งชาติ
	ระเบียบเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติราชการอื่นๆ
	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
	ข้อสอบลักษณะนี้แหล่ะ ที่ทำให้หลายคนเข้าใจผิด คิดว่าติวเตอร์บางคนที่แค่การคัดลอกหรือก๊อบปี้คำตอบที่เห็นๆมาวางทำเป็นอธิบาย คิดว่าเขาเก่ง รู้ลึกจริง ที่จริงใครๆก็ทำได้
	ประเภทที่สอง   คือข้อสอบที่ต้องใช้ความรู้ ความเข้าใจจากบทบัญญัติของกฎหมาย
	ต้องใช้กฎหมายหลายฉบับมาวิเคราะห์คิด หาคำตอบ หรือใช้พื้นฐานความรู้ทางนิติศาสตร์มา
	ช่วยด้วย และความรู้ด้านอื่นๆมาประกอบการหาคำตอบ ซึ่งข้อสอบประเภทนี้ ถ้าใช้กฎหมาย
	บางตัวหรือแค่บางฉบับ มาอ้างอิงคำตอบ จะทำให้ผิดได้อย่างชัดเจน โดยที่เชื่อมั่นว่าตนเองนี้
	ตอบถูกแล้ว เพราะชี้จุดให้ดูแค่กฎหมายฉบับเดียว (แต่ความจริงต้องใช้กฎหมายร่วมอื่นๆ)
	ลักษณะนี้จะเป็นการประยุกต์พื้นฐานของกฎหมายหลายฉบับ หรือใช้ฐานความรู้จริง
	ซึ่งเราจะพบว่าการตีความข้อสอบกฎหมายลักษณะนี้ ที่ยังไม่เข้าใจระบบกฎหมายจริงๆจะคิด
	หรือตีความด้วยตัวเองผิดกันไปเยอะ โดยไม่รู้หลักการพื้นฐานของกฎหมาย อาทิเช่น
	ข้อใดไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษา
	ก.  ผู้สอน    ข.  ผู้ปกครอง
	ค.  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ง.  ศึกษานิเทศน์
	ข้อนี้ถ้าใช้ความรู้แค่ระเบียบสองสามตัวจะทำให้ตอบผิดต้องใช้ความรู้ครอบคลุมหมดเลย
	ระเบียบทุกตัวที่เกี่ยวข้อง อันประกอบด้วย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา   พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนสามัญ อีกทั้ง พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบัน...
	การศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)  ตลอดจนกฏเกณฑ์ของสภามหาวิทยาลัย และส่วนการศึกษา
	ของการกำหนดตำแหน่งข้าราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องนำทุกตัวมาวิเคราะห์ร่วม
	ความรู้สำคัญเกี่ยวกับการสอบกฎหมายหรือบทบัญญัติทางกฎหมายการศึกษา
	หากมีข้อสอบถาม โดยระบุชื่อกฎหมายไว้ชัดเจน เช่น จากพระราชบัญญัติ โน่น นี่ นั่น ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง หรือ ข้อใดผิด หรือถามอื่นๆ โดยมีชื่อกฎหมายชัดเจนว่าโจทย์กำลังถามถึง
	กฎหมายไหน ให้ใช้แค่กฎหมายตัวนั้น ตัวเดียว มาอ้างอิงหาคำตอบจากโจทย์ข้อดังกล่าวนั้น
	แต่ถ้าเมื่อไรก็ตาม โจทย์ถามถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ถามแบบลอยๆแล้วเกี่ยวกับบทบัญญัติทางกฏหมาย โดยไม่มีชื่อกฎหมายชัดปรากฏในตัวโจทย์ ผู้ทำข้อสอบข้าราชการทุกคนจะต้องรวม
	ความรู้ของกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ถามนั้น มาหาคำตอบ ห้ามใช้กฎหมายเดียวหรือ
	กฎหมายตัวใด ตัวหนึ่ง มาอ้างอิงคำตอบเด็ดขาด เพราะจะทำให้ข้อคำตอบที่ได้ “ไม่ถูกต้อง”
	เราจะรู้ได้อย่างไรว่า ติวเตอร์ หรือวิทยากรติวนั้น มีความรู้ทางกฎหมายจริงๆ
	ง่ายมากๆ แค่ลองถามแล้วดูว่า เขาอธิบายว่าอย่างไร ถ้ามีการอ้างอิงกฎหมาย
	เพียงแค่หนึ่งฉบับหรือสองฉบับมาตอบคำถาม นั่นแหล่ะ ให้รู้เลยว่า วิทยากร
	หรือคนติวนั้น ไม่เข้าใจระบบกฎหมาย หรือมีความรู้มากกว่าผู้อ่านแค่นิดหน่อย
	ไม่ใช่ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความเข้าใจดีในระดับวิทยากรบรรยายความรู้ที่แท้จริง
	แต่ใช้วิธีการเซิร์ทข้อมูลจากตรงนั้น ตรงนี้ ทำเป็นมาตอบเหมือนเป็นผู้รู้ดีจริงๆ
	แต่ไม่ใช่หรอก ถ้าเป็นผู้รู้จริง ต้องใช้กฎหมายหลายฉบับ ในการอธิบายหรือหา
	คำตอบแบบห้วนๆที่ไม่มีการอ้างอิงชื่อกฎหมายในโจทย์ของคำถาม ไมใช่การอ้าง
	กฎหมายแค่ฉบับเดียวในการตอบคำถามว่า “ข้อใดไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษา”
	ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับบัญญัติของบุคลากรทางการศึกษา
	กฎหมายและระเบียบข้าราชการพลเรือนในอุดมศึกษา ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า
	บุคลากรทางการศึกษาในอุดมศึกษา  กำหนดตำแหน่งไว้คือผู้สอนและกลุ่มที่ทำงาน
	ซึ่งไม่ได้สอน แบ่งเป็น  ข้าราชการ / พนักงานราชการ / พนักงาน  ก็แล้วแต่ตำแหน่ง
	โดยแยกเป็นตำแหน่งต่างๆ เช่น อาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์ เป็นต้น
	เหล่านี้ รวมเรียกว่า บุคลากรทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือใน สังกัด สกอ
	ไม่มีกฎหมายข้อใดหรือฉบับใดเลย ที่ระบุให้ผู้ปกครองเป็นบุคลากรทางการศึกษา ไม่มีเลย
	ในสารบบของกฎหมายไทย ทุกฉบับ ไม่มีแม้แต่น้อย ว่าเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองในเรื่องนี้
	ผู้ปกครอง  มีกฎหมายฉบับใดระบุว่าเป็นบุคลากรทางการศึกษา  :   ไม่มี
	ผู้สอน  มีกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญระบุไว้อย่างชัดเจน
	ของสภามหาวิทยาลัยหลายๆแห่ง ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยที่ออกสอบ
	การกำหนดตำแหน่งโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ระบุไว้ชัดว่า
	บุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย คือ
	1. ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย
	1.1 ตำแหน่งวิชาการ ทำหน้าที่สอนและวิจัย ได้แก่ศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์
	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์และอาจารย์
	1.2 ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ได้แก่คณบดีรองคณบดีผู้ช่วยคณบดี และประธาน
	หลักสูตร
	1.3 ตำแหน่งประเภททั่วไปวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามที่ ก.พ.อ.
	กำหนด การบริหารงานบุคคล ดำเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
	ราชภัฏ พ.ศ.2547 พระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
	อุดมศึกษา พ.ศ.2547 และ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2551 และข้อบังคับประกาศ
	ระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
	2. ตำแหน่งลูกจ้างประจำ ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง
	3. ตำแหน่งพนักงานราชการ ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
	พนักงาน ราชการ พ.ศ. 2547
	4. ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง และ
	ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง
	เห็นไหมว่า การกำหนดให้เป็นบุคลากรทางการศึกษาได้ ต้องมีการกำหนดตำแหน่งและมีการบอกที่มาของเงินเดือนหรือของระเบียบว่ามาจากไหน  (ไม่ใช่การมโนเอาเองได้)
	ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์  นี่ก็มีกฎหมายเขียนไว้ชัดใน
	หลายฉบับ อย่างเช่น กฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา เป็นต้น
	บุคลากรทางการศึกษา ต้องมีการกำหนดตำแหน่ง และมีข้อกฎหมายบ่งชี้ชัดเจน ได้แก่
	1. บุคลากรทางการศึกษา ตรงๆเลย ที่ปรากฏในกฎหมายเห็นชัด คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และอื่นๆ (คือศึกษานิเทศก์)  อันนี้ตรงๆ ไม่มีใครเถียง
	2. บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38.
	3. บุคลากรทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ตามระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (และตามเกณฑ์ของสภามหาวิทยาลัยทุกแห่งจะมีระบุไว้ชัด)
	ความรู้จริงเกี่ยวกับบทบัญญัติทางกฎหมาย สังเกตการตีความและถ้อยคำกฎหมาย
	การตีความเฉลยว่าผู้ปกครอง เป็นบุคลากรทางการศึกษา (แต่ผู้สอนถือว่าไม่เป็น)
	เกิดจากการดูกฎหมายแค่สองฉบับ แล้วตีความคำว่า “เป็นผู้สนับสนุนการศึกษา” นั่นเอง
	ขยายความเกี่ยวกับการอ้างอิงว่า ผู้ปกครองจัดการศึกษาแบบ  Home  School ได้
	ก็คือสนับสนุนการศึกษา  ตอบ  ไม่จริง  ในกฎหมายเกี่ยวกับ Home  School ไม่มีการระบุถึง
	ผู้ปกครองในการสนับสนุนหรือจัดการศึกษา แต่ระบุไว้ว่าดังลักษณะต่อไปนี้
	“บุคคล  ครอบครัว  องค์การชุมชน องค์กรเอกชน   องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่น”  เห็นไหมว่า กฎหมายไม่มีการระบุ “ผู้ปกครอง”
	กับอีกตัวที่ระบุหน้าที่ของผู้ปกครอง ได้แก่  มาตรา ๑๑
	บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง มีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับการศึกษา
	ภาคบังคับตามมาตรา ๑๗ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนให้ได้รับการศึกษานอกเหนือ
	จากการศึกษาภาคบังคับ ตามความพร้อมของครอบครัว
	กฎหมายแค่ระบุไว้ว่า ผู้ปกครองมีสิทธิได้รับอะไรบ้าง และผู้ปกครองมีหน้าที่อะไร คือ ได้แก่ หน้าที่ส่งเด็กในการปกครองเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ ถ้าไม่ส่งเข้าเรียน ก็โดนปรับนะ
	ปรับไม่เกิน 1,000 บาท นี่คือ บทบาท สิทธิ หน้าที่ของ ผู้ปกครอง ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
	ไม่มีกฎหมายฉบับใดที่ระบุหน้าที่ของผู้ปกครองให้มาสนับสนุนการจัดการศึกษาหรือให้บริการ
	ทางการศึกษา ไม่มีเลย --- มีแต่กฎคิดเอาเอง (กฎแห่งการมโน ว่า ใช่)  อาทิเช่น
	- ผู้ปกครองให้ตังค์นักเรียนไปเรียน ก็ถือว่ามีสิทธิเต็มที่ในตัวนักเรียน
	ก็เป็นผู้สนับสนุนการศึกษา ถือเป็น บุคลากรทางการศึกษา (มโนฯ)
	- ผู้ปกครองก็เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา ถือเป็น บุคลากรทางการศึกษา
	นี่ก็มโนสวยงาม (ไม่งั้นพระสงฆ์ องค์เจ้าก็เป็นบุคลากรทางการศึกษาด้วยซิ)
	- ผู้ปกครองก็จัด Home School ได้จึงเป็นผู้สนับสนุนการศึกษาก็เป็นบุคลากรทางการศึกษาได้นะสิ (อันนี้ ก็มโน)  สมมติว่ายืนยันจะใช้กฎข้อนี้จริง คือเรื่องเกี่ยวกับ
	การจัดบริการสอนใน Home School ถ้าเช่นนั้น ผู้ปกครองคนนั้นที่ว่าก็ไม่ได้เป็นผู้ปกครอง แต่เขาจะแปรสภาพมาเป็น “ผู้สอน” ทันที สอนใน  Home School
	สรุปหลักความรู้สำคัญ บัญญัติกฎหมาย ใครบ้างที่เป็นบุคลากรทางการศึกษา
	ให้พินิจพิเคราะห์เงื่อนไขต่อไปนี้ ว่าครบเงื่อนไขไหม ถ้าครบก็คือ ใช่ อันได้แก่
	- ต้องเป็นผู้มีหน้าที่หลัก (ทำมาหากินหลักๆ) กับงานด้านการศึกษา ไม่ใช่แค่การมาสนับสนุนเป็นครั้งคราว หรือมีส่วนบ้างบางเวลา หรือนานๆทีก็มาประชุมตามวาระ
	- ต้องมีการกำหนดตำแหน่ง โดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่จะไปทำงานนั้นชัดเจน
	ถูกต้องตามกฎเกณฑ์กฎหมาย กำหนดตำแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษาที่จะทำงาน
	- ต้องมีการรับเงินเดือน กินเงินเดือนจากสังกัดนั้นๆ หรือจากส่วนงบประมาณใดๆที่
	ส่งผ่านมาสำหรับการเป็นเงินเดือนของบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งนั้นๆ
	- ต้องมีสายบังคับบัญชา มีการแต่งตั้ง อาจมีลูกน้องด้วย มีผู้ใหญ่สูงกว่าในองค์กรหรือ
	ในหน่วยงานสถานศึกษานั้นๆ ก็แล้วแต่ แต่ต้องมีสายบังคับบัญชาของงาน เพื่อที่ว่า
	หากทำผิดระเบียบวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์อะไรจะสามารถดำเนินการได้ตามระบบ
	- ใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในด้านการศึกษาหรือเทคโนโลยีทางการศึกษาหรือนวัตกรรมการศึกษาต่างๆในการทำหน้าที่ ทำงานหลักของตนในตำแหน่งนันๆ
	ต้องครบองค์ประกอบเหล่านี้ทั้งหมด ไม่ใช่การอยากนึก ทึกทักบัญญัติให้ใครๆก็เป็น
	บุคลากรทางการศึกษาได้หมด เพียงแค่ดูข้อความที่ว่า “เป็นผู้สนับสนุนการจัดการศึกษา” ไม่ใช่
	มิเช่นนั้น ใครๆก็กล่าวอ้างได้ว่า ตนเป็นบุคลากรทางการศึกษา โดยบอกว่าเป็นผู้สนับสนุนนะเธอ
	ฉันก็จัดเป็นบุคลากรทางการศึกษาได้หน่ะสิ ไม่เห็นเหรอ ฉันสนับสนุนการสอน อะไรๆตลอดเลย
	คำร้องขอจากใจ : ห้ามเผยแพร่ข้อมูลความรู้นี้ออกไปให้ใคร โดยเฉพาะกลุ่มติวเตอร์ต่างๆ ที่ว่าไปบอกพวกเขาว่า มีความรู้ลักษณะนี้อยู่  (หรือมีความรู้ที่ว่า ผู้สอนในระดับอุดมศึกษา ถูกกำหนดให้เป็นบุคลากรทางการศึกษา นี่เอง  ขอร้องเลยจากใจ ใครจะเข้าใจผิด จะ...
	ก็ปล่อยเป็นเรื่องของเขา แต่เรื่องของคุณก็คือ ตอนนี้คุณเข้าใจทุกอย่างกระจ่างแล้ว นั่นก็พอ จบ!
	เพราะไม่เช่นนั้น กลุ่มติวเตอร์เหล่านั้น จะนำความรู้เหล่านี้ไปถ่ายทอด สถาปนาตัวเองเป็นผู้รู้จริง
	หลอกลวงชาวบ้านอีกว่าตนเก่ง และเข้าใจ อธิบาย ชี้จุดได้ (โดยที่จริง เพิ่งมาอ๋อ จากความรู้เรานี้)
	เกร็ดที่ควรรู้ เกี่ยวกับการสอบระเบียบ หรือกฎหมายการศึกษา ในยุคปัจจุบัน
	ปัจจุบันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายอย่างมากมาย หลังจากที่ได้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา มาทำการบริหารประเทศ  โดยเฉพาะกลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร
	ราชการและการขับเคลื่อนการทำงานของกระทรวงฯต่างๆ กฎหมายและระเบียบต่างๆของทาง
	งานด้านการศึกษา ก็เปลี่ยนไปมากทีเดียว โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับ กศจ และการปฏิบัติงาน
	เราจะรู้ได้อย่างไรว่า ข้อมูลหนังสือที่เราได้รับนั้น อัพเดตหรือยังหรือ หรือว่าหนังสือที่
	อ่านนั้น อัพเดตไหม ทันสมัยหรือถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการหรือยัง ให้เช็คโดยการ
	ดูที่กฎหมายอ้างอิงในการอธิบายหรือการเฉลย  ยกตัวอย่างเช่น
	เรื่องวินัยข้าราชการ การลงโทษ การอุทธรณ์ต่างๆ เรื่องนี้เป็นประเด็นข้อสอบ
	เป็นชุดข้อสอบสำคัญของ “ครูผู้ช่วย”  หากคุณเห็นการอธิบายหรือการเฉลย
	โดยการอ้างเอาระเบียบข้าราชการฯ มาตรา 53  หรือใน หมวด 7 มาตรา 98
	ให้รู้และแอบอมยิ้มคิดในใจเลยว่า แหะๆๆ เอากฎหมายเก่ามาอธิบายฉันเหรอ
	เพราะระเบียบเรื่องของการแต่งตั้ง โยกย้าย ลงโทษ อุทธรณ์ต่างๆ ได้ใช้ตัวใหม่
	จากกระทรวงศึกษาธิการ และ ก.ค.ศ. ออกมาให้บังคับใช้ใหม่ในเดือน ก.ค. 60
	มีปรากฏบนเพจหรือในกลุ่มต่างๆหลายกลุ่ม หลายเพจที่ใช้กฎหมายตัวนี้สำหรับ
	ติวหรืออ้างอิงอธิบายเรื่องดังกล่าว ทำไมจึงหลายกลุ่ม อันที่จริงต้นแบบมันจะมา
	แค่ที่เดียวหรือสองที่นะ แต่กลุ่มสมัครเล่นอื่นๆพอเห็นข้อมูลจากเพจหนึ่งก็เลยว่า
	กลายเป็นก๊อบๆๆ ต่อๆกันไปเป็นทอดๆ บังเอิญก๊อบๆต่อๆกันไปโดยไม่มีความรู้
	เลยทำให้ข้อมูลไม่รู้จริงได้เผยแพร่กระจายอยู่ตามโซเชียลต่างๆในกลุ่มและเพจ
	ทั้งนี้ เราร้องขอ อย่านำข้อมูลนี้ไปเผยแพร่หรือบอกกล่าวติวเตอร์ หรือค่ายติวใดๆที่มีการอ้างอิง
	กฎหมายมาตรา 53 หรือ มาตรา 98 อยู่  ปล่อยให้เขาเข้าใจผิดไปเช่นนั้น ส่วนคุณโชคดีแล้วที่ได้
	มาเห็นมารู้ข้อมูลจริง ก็แค่แนะนำคนใกล้ชิดของคุณ เช่น เพื่อนๆหรือญาติๆมาเข้ากลุ่มก็พอแล้ว
	คลังข้อสอบ  ฝึกทำซ้ำๆ จนเกิดความรู้ และความเข้าใจ
	เราเริ่มเผยแพร่ผลงานจริงออกไป ที่ผ่านมาก็มีสำนักติวต่างๆนำงานไปแอบอ้าง  (อย่างหน้าตาเฉย)  ยกตัวอย่างเช่น ไฟล์ผลงานที่วิชาการเราทำ ดังต่อไปนี้
	ผู้อ่านเห็นหรือไม่ งานเป็นของเราทั้งแท่ง
	งานดีมากๆ ใช้ดึงดูดลูกค้าแล้วทำโฆษณาชวนเชื่อได้หน้าตาเฉย ประมาณว่า ถ้าไม่
	อยากพลาดข้อมูลดีๆให้ติดตามเขา แล้วก็ลิงค์เพจไว้ ซึ่งไม่ได้เป็นผู้ทำผลงานดีๆนั้น แต่อาศัยผลงานเราไปดึงโน้มน้าวผู้บริโภคมากมายให้เชื่อถือชื่นชมต่างๆและซื้อของ
	เหล่านี้เป็นแค่บางส่วนที่ยกตัวอย่างให้ดู
	มีการแอบอ้างนำงานเราไปใช้ลักษณะนี้
	โดยยังมีอีกมากมายที่ไม่ได้เปิดเผยตรงนี้
	นี่ก็เอาผลงานเราโชว์ แต่โฆษณาขายหนังสือตนเอง
	หลายสำนักมีการก๊อบปี้เอาข้อความ
	ที่เราโพสต์อธิบายบนเพจของเราวาง
	ก๊อบในแบบชนิดที่ว่า ก๊อบเหมือนเป๊ะ
	สำเนาถูกต้อง (ง่ายมาก ก๊อปปี้ วาง)
	เอาไปวางบนเพจของตน แล้วทำให้
	เกิดคำชื่นชม และคอมเม้นท์ตามมา
	เช่น “อยากติวกับอาจารย์จังเลยค่ะ”
	มีหนังสือขายไหมครับ  อาจารย์ไม่
	เปิดติวที่ภาคใต้บ้างเหรอครับ ฯลฯ
	ทั้งๆที่คำอธิบายดีๆบนโพสต์นั้นเป็น
	ข้อความหรือเป็นการอธิบายของเรา
	แต่คนหรือแฟนเพจเหล่านั้นเขาไม่ได้
	รู้จักเพจของเราจึงชื่นชมและหลงกล
	ข้อสังเกตว่า ปัจจุบันเพจสาธารณะเรา ไม่โพสต์ข้อมูลเชิงลึก หรือไม่โพสต์แสดงความรู้จริงๆ
	แค่ทำเป็นโพสต์อะไรไปบ้างนิดๆหน่อยๆหรือโพสต์ความรู้ระดับทั่วๆไป ที่ไม่ได้แสดงพื้นฐาน
	ของความรู้จริงอะไรมาก โพสต์ข้อสอบเบาๆ เพื่อใม่ให้กลุ่มสมัครเล่นที่จ้องนำข้อมูลดีๆไปใช้
	จุดประสงค์ของทีมวิชาการคือ ต้องการพัฒนาผลงาน และเผยแพร่องค์ความรู้ให้ผู้คนจริงๆ แต่เนื่องจากตำราของเรา หรือเอกสารเนื้อหาหนังสือของเรา สามารถเนรมิตทำให้คนที่ไม่รู้
	แต่พออ่านเนื้อหาความรู้ จากการอธิบายเชิงลึกของเรา  ทำให้เขาสามารถเริ่มรู้เรื่องราวขึ้น
	หรือสร้างตัวเองมาเป็นติวเตอร์เสมือนว่าเก่งได้เลย โดยใช้ฐานผลงานจากเราหรือใช้ความรู้
	ของเราไป เช่น การสร้างกลุ่ม แต่งข้อสอบ (เอาของเรานี่แหล่ะ) ไปแต่งข้อสอบในกลุ่มและ
	อธิบายข้อสอบแต่ละข้อ อธิบายดีจัง จนทำให้สมาชิกเชื่อว่าเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ แล้วหลงซื้อหนังสือหรือหลงพลาดไปติว ทั้งๆความจริง เขาเป็นเพียงคนที่มีความรู้เกี่ยวกับ
	งานการศึกษามากกว่าพวกคุณในที่นี้ แค่นิดหน่อย หรือบางทีมีความรู้น้อยกว่าพวกคุณเสีย
	ด้วยซ้ำไป เราไม่ต้องการให้จำนวนติวเตอร์สมัครเล่นแบบนี้เกิดขึ้นง่ายมากเกินไปจากการที่
	ได้อ่านหรือได้ศึกษาตำราของเราแล้วนำไปใช้ต่อยอดกลุ่มตนเอง โดยพื้นฐานรู้ลึกจริงๆไม่มี
	ด้วยเหตุนี้  จึงร้องขอให้ทุกท่านอย่านำประเด็นความรู้ของเรา
	ให้ไปถึงมือของเพจขายหนังสือหรือสำนักติวต่างๆให้พวกเขาได้
	แอบอ้างสร้างผลงานปลอม หรือขายหนังสือก๊อบปี้จากผลงาน
	ของเรานั่นเองเป็นการปกป้องผู้บริโภคจำนวนมากได้ดีอีกด้วย
	การสามารถอธิบายประเด็นความรู้เชิงลึกได้ แค่ 2 – 3 ข้อ  (จากการคัดลอกความรู้เราไปใช้ทำอธิบาย) สามารถเปลี่ยนคนหลายคนที่ไม่เก่งให้มีภาพลักษณ์ของการเป็นวิทยากรเก่งๆได้เลย
	และทำให้พวกเขาขายของปลอมกับผู้บริโภคได้ การคัดลอกเนื้อหาประมาณ 20 – 30 หน้าจากเราไปใช้ทำหนังสือขาย ทำให้ของปลอมพวกนั้น ได้รับคำชื่นชมว่าอ่านง่าย เข้าใจดีจริงๆ ได้เลยทีเดียว
	บ่อยครั้งตั้งแต่ช่วงปี 59 – 60 พอเราโพสต์อะไรไปประมาณ 7 – 10 บรรทัดที่เป็นความรู้เชิงลึกๆ
	ค่ายติวหลายค่ายก๊อบคำพูดนั้นไปวางโพสต์ตนเอง ทันทีก็มีคนเม้นท์ถามซื้อหนังสือ ถามขอติวกับ
	เขามากมายในโพสต์  เช่น “อธิบายเข้าใจดีจัง ขอไปติวที่ กทม ได้ไหม”  “ชอบการอธิบายแบบนี้
	เข้าใจง่ายดี และมีประโยชน์ ขายหนังสือไหมค่ะ” อะไรประมาณนี้ เกิดขึ้นตลอดในหลายๆเพจเลย
	เราไม่ต้องการให้เกิดกระบวนการในลักษณะนี้  จึงร้องขอให้ทุกท่านที่เข้ามาเอาความรู้ดีๆและอย่า
	แชร์หรืออย่าสะกิดประเด็นใดๆที่เป็นความรู้เชิงลึกนี้ให้กับกลุ่มติวเตอร์สมัครเล่นเหล่านั้นรับทราบ
	ทั้งหมดทั้งมวลนี้ ไม่ได้เป็นลักษณะการหวงวิชาความรู้
	แต่ไม่ต้องการให้เกิดกระบวนการในลักษณะนี้ คือการลวงล่อผู้บริโภคจากการใช้ผลงานหรือ
	องค์ความรู้ของเราไปดำเนินการ จึงห้ามสมาชิกเผยแพร่ ความรู้เชิงลึกจากกลุ่มเรานี้ออกไป
	เฉลยข้อสอบในชุดที่ 1  แบบฝึกที่โหลดลงไปให้อุ่นเครื่อง
	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
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	23.
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	25.
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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
	สถาบันของเราก่อตั้งมาในรูปแบบทะเบียนพาณิชย์เชิงธุรกิจการศึกษา ไม่ใช่มูลนิธิการกุศล
	บางกลุ่มงานที่สามารถเผยแพร่ให้ได้แบบฟรีๆอย่างเช่นที่คุณอาจได้เห็นคลิปติวฟรี ไฟล์ฟรี
	หรือของสำคัญบางส่วน ฟรีๆ จากเราที่พอจะจับต้องดาวน์โหลดกันได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย
	นั่นก็มีส่วนหนึ่งและทางเราก็หวังว่าส่วนของฟรีนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์กับผู้อ่านได้บ้าง
	ตามสมควรต่อไปเชิงวิชาการความรู้หรือการเตรียมตัวสอบ ไฟล์ที่อ่านอยู่นี้ก็แจกให้ ฟรีๆ
	ทั้งนี้ “แก่นข้อสอบครูผู้ช่วย” คุณสามารถเลื่อนไปคลิกดูได้ ที่ตรงล่างๆของหน้าเว็บไซต์ที่เราแนะนำการขายหนังสือหรือนวัตกรรม คลิกเข้าศึกษาแนวทางได้ที่นั่นตรงนั้นแหล่ะคือ
	แก่นสำคัญอันเป็นตัวช่วยหลักที่จะต้องใช้สำหรับเตรียมตัวสอบ โดยอาจมีค่าใช้จ่ายอยู่บ้าง
	อย่างไรก็ดีตัวอย่างที่ชื่อว่า “แก่นข้อสอบครูผู้ช่วย” ตรงนั้นคลิกได้ ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
	เฉพาะตัว ฟรี ที่ให้นั้นก็มีคุณค่ามากมายแล้ว จึงขอเชิญทุกท่านเข้าไปคลิกอ่านได้เลยครับ
	หาแถบกระพริบๆ นี้ให้เจอ
	แล้วคลิกเข้าไปอ่านตรงนั้น
	ไฟล์แนวข้อสอบแจกฟรี ข้อสอบจริงที่เคยออกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
	อุ่นเครื่องกันสัก 15 ข้อก่อน






