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Intro

หลักสูตรการสอบคดัเลือกข้าราชการครผููช่้วยแนวใหม่ ตามเกณฑ์การสอบของ ก.ค.ศ. ปี พ.ศ. 2563 

เป็นต้นมา มีการปรับหลักเกณฑ์การสอบ ดังนี้

ภำค ก ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป
ทดสอบเกีย่วกบัความสามารถในการคดิ วิเคราะห์ ทกัษะภาษาอังกฤษ ความรู้และลักษณะการเป็น

ข้าราชการที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของส�านักงาน ก.พ. 

ภำค ข มำตรฐำนควำมรู้และประสบกำรณ์วิชำชีพ
ทดสอบเกี่ยวกับมาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชา

ที่สอน (วิชาเอก) ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ซึ่ง

สอดคล้องกับหลักสูตรการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ภำค ค ประเมินควำมเหมำะสมกับต�ำแหน่งวิชำชีพ และกำรปฏิบัติงำนใน
สถำนศึกษำ

ประเมินจากคุณลักษณะส่วนบุคคล (การสัมภาษณ์) การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (แฟ้มสะสมผล

งานเกี่ยวกับประวัติการศึกษา/ผลงานในวิชาเอกที่ส�าเร็จการศึกษา/การเข้าถึงชุมชนและมีจิตอาสา) และ

ความสามารถด้านการสอน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการคัดเลือกครูที่เป็นสากล โดยการประเมินความ

สามารถด้านการสอนมีหัวข้อในการประเมิน ดังนี้

 1. การวิเคราะห์หลักสูตร การออกแบบ และการวางแผนการจัดการเรียนรู้

 2. ทักษะและวิธีการสอนที่เหมาะสมกับสาขาวิชา และบริบทของชั้นเรียน

 3. ทักษะการใช้ค�าถามและการตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้เรียน

 4.  การใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้

 5.  การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้

*ข้อสังเกต : การสอบ

y	ต้องผ่านการสอบข้อเขียน ภาค ก และ ข จึงจะสามารถสอบภาค ค ได้

y	มีอายุการสอบผ่านภาค ก และ ข เป็นเวลา 2 ปี
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ตัวอย่างที่ 2 สาวระยองทุกคนเป็นคนสวย ภรรยาของพิพัฒน์สวย ฉะนั้น 

  ก. พิพัฒน์เป็นคนรูปหล่อ ง. ภรรยาพิพัฒน์เป็นสาวระยอง 

  ข. พิพัฒน์เป็นชาวระยอง จ. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

  ค. พิพัฒน์รักภรรยามาก  

วิธีท�า จากโจทย์ก�าหนดว่า "สาวระยองทุกคนเป็นคนสวย"  และ "ภรรยาของพิพัฒน์สวย" 

ซึ่งจากตัวเลือกสามารถอธิบายได้ดังนี้

y	พิพัฒน์เป็นคนรูปหล่อ : โจทย์ไม่ได้พูดถึงความหล่อของพิพัฒน์ ดังนั้นจึงไม่ใช่

ค�าตอบที่ถูกต้อง

y	พิพัฒน์เป็นชาวระยอง : โจทย์ไม่ได้พูดถึงชาวระยองที่เป็นผู้ชายจึงไม่ทราบว่า

พิพัฒน์เป็นชาวระยองหรือไม่

y	พิพัฒน์รักภรรยามาก  : โจทย์ไม่ได้กล่าวถึงความรักระหว่างพิพัฒน์และภรรยา

y	โจทย์บอกแค่ว่า สาวระยองทุกคนเป็นคนสวย แต่ไม่ได้บอกว่าสาวจังหวัดอื่น 

ไม่สวย ดังนั้นจึงสรุปไม่ได้ว่าภรรยาของพิพัฒน์เป็นสาวระยอง

 สรุปได้ว่าตัวเลือกไม่มีข้อใดสรุปได้แน่นอน จึงตอบข้อ จ

การให้เหตุผลทางภาษา
เป็นการสังเกตกลุ่มค�าที่โจทย์ให้มา และหาความแตกต่างที่อยู่ในกลุ่มค�านั้น หรืออาจจะเป็นการ

หาความสัมพันธ์ที่ไม่เข้าพวกที่ซ่อนอยู่ในกลุ่มตัวเลือก

ตัวอย่างที่ 1 ให้พิจารณาค�าที่ไม่เข้าพวก

   ก. สนุก ข. ร่าเริง ค. เศร้า ง. สดชื่น

วิธีท�า  จากกลุ่มค�า "สนุก ร่าเริง สดชื่น" เป็นกริยาที่บ่งบอกถึงความสุข ค�าที่แตกต่างคือ 

"เศร้า" เพราะเป็นการบอกถึงอารมณ์ที่ขุ่นมัวไม่มีความสุข ดังนั้นจึงตอบข้อ ค

ตัวอย่างที่ 2 ให้พิจารณาค�าที่ไม่เข้าพวก

   ก. แตร ข. ขลุ่ย ค. แคน ง. ซอ

วิธีท�า  จากเครื่องดนตรีส่วนใหญ่เป็นเครื่องเป่าคือ แตร, ขลุ่ย, แคน มีเครื่องดนตรีเพียง 

ชิ้นเดียวที่ใช้การสีคือ ซอ ดังนั้นจึงตอบข้อ ง

ตัวอย่างที่ 3 ให้พิจารณาค�าที่มีความสัมพันธ์กับค�าที่ก�าหนดให้

   โชคชะตา  

   ก. หมอดู ข. หลวงพ่อ ค. ดวงดาว ง. เทวดา

วิธีท�า จากตัวเลือกทั้งหมด ค�าที่สัมพันธ์กับค�าว่า "โชคชะตา" มากที่สุดคือ หมอดู เพราะ

หมอดูมักจะใช้โชคชะตาราศีในการทายทักผู้เข้ามาดูดวง
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวัน

ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2534 และมีการแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2553 

ให้นายกรัฐมนตรี รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  

นายอานันท์ ปันยารชุน (เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ฉบับปี พ.ศ. 2534) 

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ฉบับปี พ.ศ. 2553)

การบริหารราชการตามพระราชบญัญัตนิี ้ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สขุของประชาชน เกิดผลสมัฤทธ์ิ

ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

การลดภารกจิและยบุเลิกหน่วยงานทีไ่ม่จ�าเป็น การกระจายภารกจิและทรพัยากรให้แก่ท้องถิน่ การกระจาย 

อ�านาจการตดัสนิใจ การอ�านวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชน ทัง้นี ้โดยมผีูรั้บ

ผิดชอบต่อผลของงาน

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

ระเบียบบริหารราชการ
 ส่วนกลาง

 1. ส�านักนายกรัฐมนตรี
 2.  กระทรวง หรือทบวงที่มี

ฐานะเทียบเท่ากระทรวง
 3. ทบวงซึ่งสังกัดส�านักนายก

รัฐมนตรี หรือกระทรวง
 4. กรม หรือส่วนราชการอื่น 

ที่มีฐานะเป็นกรม

*ข้อ 1 มีฐานะเป็นกระทรวง
*ข้อ 1-4 เป็นนิติบุคคล

 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 2.  เทศบาล 
 3. สุขาภิบาล
 4. ส่วนราชการอื่นตามที่

กฎหมายก�าหนด เช่น
 กทม. 

 (ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)  
 เมืองพัทยา 

 (ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ)
 องค์การบริหารส่วน

ต�าบล (อบต.)

 1. จังหวัด
 2.  อ�าเภอ

ระเบียบบริหารราชการ
ส่วนภูมิภาค

ระเบียบบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น

**ผังนี้ส�าคัญมาก อ่าน จดจ�า และท่องให้ได้**
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เก็งข้อสอบครูผู้ช่วย บทที่ 3
 1.  การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแบ่งเป็นกี่ส่วน

     ก. 2 ส่วน ข. 3 ส่วน    

 ค. 4 ส่วน ง. 5 ส่วน

 2. ข้อใดไม่ใช่ราชการส่วนกลาง

     ก. กระทรวง ข. ทบวง   

 ค. เทศบาล ง. ส�านักนายกรัฐมนตรี 

 3. ข้อใดต่างจากพวก

 ก. อบจ. ข. อบต.

 ค. เทศบาล  ง. ต�าบล

 4. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับส�านักนายกรัฐมนตรี

     ก. มีฐานะเป็นกระทรวง ข. มีฐานะเป็นนิติบุคคล

     ค. มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชา ง. ถูกทุกข้อ

 5. การจัดตั้งกระทรวงให้กระท�าในลักษณะใด

     ก. ตราเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

 ข. ตราเป็นพระราชบัญญัติ

     ค. ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

 ง. ออกเป็นกฎกระทรวง 

 6. ผู้บังคับบัญชาของส�านักนายกรัฐมนตรีคือใคร

   ก. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ข. รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี

   ค. ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี ง. นายกรัฐมนตรี

 7. ผู้บังคับบัญชาของกระทรวงคือใคร

   ก. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

   ค. ปลัดกระทรวง ง. นายกรัฐมนตรี

 8. ผู้บังคับบัญชาของกรมคือใคร

   ก. เลขานุการกรม ข. อธิบดี

   ค. ปลัดกระทรวง ง. นายกรัฐมนตรี
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สรุปประเด็นส�ำคัญของกฎหมำยทุกฉบับ

พ.ร.บ. กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542

y	ค�าศัพท์ทางการศึกษา การประกันคุณภาพ

y	ความมุ่งหมาย/หลักการ

y	รูปแบบการศึกษา 3 รูปแบบ
 1. ในระบบ
 2. นอกระบบ
3. ตามอัธยาศัย

y	การศึกษาขั้นพื้นฐาน, ภาคบังคับ

y	เรียนฟรีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

y	คณะกรรมการสถานศึกษา

พ.ร.บ. สภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.
2546

y	คุรุสภา, สกสค., กมว.

y	วัตถุประสงค์/อ�านาจของคุรุสภา

y	สมาชิกคุรุสภา (สามัญ/กิตติมศักดิ์)

y	วิชาชีพทางการศึกษา 4 วิชาชีพ

y	มาตรฐานวิชาชีพ 3 ด้าน

y	โทษทางวิชาชีพ/จรรยาบรรณ
 1. ยกข้อกล่าวหา (ไม่ถือเป็นโทษ)
 2. ตักเตือน
3. ภาคทัณฑ์
4. พักใช้ใบอนุญาต
5. เพิกถอนใบอนุญาต

y	ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

y	บุคคลที่ไม่จ�าเป็นต้องมีใบอนุญาต

พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

y	อายุเด็ก/เด็กก�าพร้า/เด็กเร่ร่อน

y	สถานรับเลี้ยงเด็ก/สถานสงเคราะห์

y	การสงเคราะห์เด็ก

y	คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ

พ.ร.บ. ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวง
ศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546

y	การแบ่งราชการ 3 ส่วน 
 1. ส่วนกลาง (เดิมมี 6 ปัจจุบันเหลือ 
  5 ส�านักงาน)
 2. เขตพื้นที่ (สพป./สพม.)
3. สถานศึกษาระดับปริญญาของรัฐที่เป็น

นิติบุคคล

y	การแบ่งโครงสร้างการศึกษา

y	คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค

y	ส�านักงานศึกษาธิการ 18 ภาค/77 จังหวัด

y	ผู้บังคับบัญชา

y	การรักษาการในต�าแหน่ง

พ.ร.บ. กำรพัฒนำเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562

y	วัตถุประสงค์การพัฒนาเด็กปฐมวัย

y	คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

y	แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย

y	การพัฒนาเด็กปฐมวัย

พ.ร.บ. ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547

y	ก.ค.ศ., อ.ก.ค.ศ., กศจ., อกศจ.

y	ต�าแหน่ง เงินเดือน วิทยฐานะ

y	การเตรียมพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

y	การบรรจุและแต่งตั้ง

y	วินัยและโทษทางวินัย
 1. ภาคทัณฑ์
 2. ตัดเงินเดือน   ไม่ร้ายแรง
3. ลดเงินเดือน
4. ปลดออก 

ร้ายแรง
5. ไล่ออก

y	ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง

y	การอุทธรณ์ ร้องทุกข์  ฟ้องร้อง
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หลักสูตร

ความหมายของหลักสูตร
หลักสูตร (Curriculum) คือ มวลประสบการณ์ แผนงาน หรือโครงการที่จัดให้แก่ผู้เรียน เพื่อเป็น

แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ต้องการ    

องค์ประกอบของหลักสูตร
เคอ (Kerr. 1976) ได้น�าเสนอองค์ประกอบของหลักสูตรไว้ 4 ส่วน ได้แก่  

 1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

 2. เนื้อหาสาระ  

 3. ประสบการณ์การเรียน 

 4. การประเมินผล   

ทาบา (Taba. 1962) ได้เสนอองค์ประกอบของหลักสูตรไว้ 4 ส่วน ประกอบด้วย 

 1. จุดมุ่งหมาย  

 2. เนื้อหาสาระ 

 3. กิจกรรมและรูปแบบการเรียนการสอน

 4. การประเมินผล

องค์ประกอบของหลักสูตร

 1. จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์

 3. กจิกรรมกระบวนการจดัการเรยีนรู้ 
  หรือการน�าหลักสูตรไปใช้

 2. เนือ้หาสาระ

 4. การประเมนิผล

หลักสูตร

การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น หรือสร้าง

หลักสูตรขึ้นมาใหม่ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสนอง

ต่อความต้องการของผู้เรียน แบ่งออกเป็น

 1. การพัฒนาหลักสูตรระดับชาติ 

 2. การพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่น (หมายถึง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

 3. การพัฒนาหลักสูตรระดับสถานศึกษา 

 4. การพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียน
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ระดับมัธยมศึกษา

 1. ตดัสนิผลการเรยีนเป็นรายวิชา ผูเ้รยีนต้องมเีวลาเรยีนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้นๆ

 2. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก�าหนด

 3. ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา ให้เกรดเป็นตัวเลข 8 ระดับ

 4. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก�าหนด 

ในการอ่าน คดิวเิคราะห์ และเขยีน คณุลักษณะอันพึงประสงค์ (ไม่ผ่าน/ผ่าน/ด/ีดเียีย่ม) และ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

องค์ประกอบของการวัดและประเมินผลหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2551

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

การอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

คุณภาพผู้เรียน

การประเมิน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

 1. ระดับประถมศึกษา - ใช้ระบบตัวเลข ตัวอักษร ร้อยละ หรือระบบที่ใช้ค�าส�าคัญสะท้อน

มาตรฐาน ดังนี้

 ระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบร้อยละ ระบบที่ใช้ค�าส�าคัญสะท้อนมาตรฐาน

    5 ระดับ 4 ระดับ 2 ระดับ

 4 A 80-100  ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ผ่าน

 3.5 B+ 75-79 ดี ดี 

 3 B 70-74   

 2.5 C+ 65-69  พอใช้  

 2 C 60-64  ผ่าน 

 1.5 D+ 55-59  ผ่าน  

 1 D 50-54    

 0 F 0-49  ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน
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 1. หลักสูตร หมายถึงอะไร

 ก. การจัดท�าแผนการสอน ข. มวลประสบการณ์การเรียนรู้

 ค. เอกสารประกอบการสอน ง. ก�าหนดการสอนของครู

 2. ขั้นตอนแรกของการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของไทเลอร์คือข้อใด

 ก. ก�าหนดจุดมุ่งหมาย ข. ส�ารวจความต้องการ

 ค. การเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ง. การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้

 3. ขั้นตอนที่ท�าให้ทราบความส�าเร็จหรือความล้มเหลวของการพัฒนาหลักสูตรคือข้อใด

 ก. การก�าหนดจุดมุ่งหมาย ข. การน�าหลักสูตรไปใช้

 ค. การประเมินผลการใช้หลักสูตร ง. การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

 4. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปัจจุบัน คือหลักสูตรใด

 ก. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544

 ข. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

 ค. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

 ง. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553

 5. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยปัจจุบัน คือหลักสูตรใด

 ก. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2542

 ข. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546

 ค. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546

 ง. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560

 6. องค์ประกอบที่ส�าคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

 ก. วิสัยทัศน์ สมรรถนะของผู้เรียน หลักการ จุดหมาย

 ข. วิสัยทัศน์ หลักการ จุดหมาย สมรรถนะของผู้เรียน

 ค. หลักการ จุดหมาย วิสัยทัศน์ สมรรถนะของผู้เรียน

 ง. หลักการ วิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะของผู้เรียน

 7. ข้อใดไม่ใช่วิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

 ก. เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 

 ข. เป็นการศึกษาเพื่อปวงชน ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค

 ค. มีความรู้ คู่คุณธรรม มีจิตส�านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก

 ง. ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เก็งข้อสอบครูผู้ช่วย บทที่ 8
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