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แนวขอสอบบรรจุครูผูชวย 
วิชาการศึกษา  ชุดท่ี 3 

 

1. แผนการหรือโครงการที่จัดทําเปนลายลักษณ
อักษรเพื่อใชในการปฏิบัติการสอนในรายวิชาใดวิชา
หนึ่ง เปนการเตรียมการสอนอยางเปนระบบและเปน
เครื่องมือที่ชวยใหครูพัฒนาการเรียนการสอนไปสูจุด
ประสงคการเรียนรูและจุดหมายของหลักสูตรได
อยางมีประสิทธิภาพ  เกี่ยวของกับขอใด  

     ก. กําหนดการสอน             

     ข. แผนการสอน 
     ค. บันทึกการสอน             

     ง.  วิธีสอน 

2. การจัดทําแผนการสอนกอประโยชนอยางไร  
    ก. กอใหเกิดการวางแผนและการเตรียมการ        

        ลวงหนาเปนการนําเทคนิควิธีการสอนการ           
        เรียนรู ส่ือ เทคโนโลยี  และจิตวิทยาการเรียน  

        การสอนมาผสมผสานประยุกตใชใหเหมาะสม  
        กับสภาพแวดลอมตางๆ  
    ข. สงเสริมใหครูผูสอนคนควาหาความรูเกี่ยวกับ 

        หลักสูตรเทคนิคการเรียนการสอน การเลือกใช 
        ส่ือ การวัดผลประเมินผลตลอดจนประเด็นตางๆ  
        ที่เกี่ยวของจําเปน 
     ค. เปนคูมือการสอนสําหรับครูผูสอนและครูที่  

          สอนแทนนําไปปฏิบัติการสอนอยางมั่นใจ 
     ง. ทุกขอที่กลาวมา 

3. ในการจัดทําแผนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
นอกจากความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําและ
เขียนแผนการสอนแลว ครูผูสอนตองมีความรูใน
เร่ืองใดตอไปนี้  
     ก.  แนวคิดหลักการจัดการเรียนการสอนที่เนน 

          ผูเรียนเปนสําคัญ   

ข. เทคนิคการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   

     ค.   การวดัผลประเมินผลที่สอดคลองกับการเรียน  

             การสอนนนผูเรียนเปนศูนยสําคัญ 
      ง.  ถูกทุกขอ 

4. Child Center ใครเปนผูคิดคนและใชคํานี้เปน 

คนแรก        

ก. Carl  R. Rogers       

ข.  John  Due 

ค. Benjamin  S. Bloom     

ง. Thorn Dike 
5. การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ       
มีความหมายตรงกับขอใด  
     ก. การสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง 

     ข. การเรียนในเรื่องที่สอดคลองกับกับความ 

           สามารถและความตองการของตนเอง 
      ค. การที่ผูเรียนไดพัฒนาตนเองอยางเต็มที่  

     ง. ทุกขอที่กลาวมา 
6. การประเมินผลการเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
เนนอะไร 
    ก. เนื้อหา         

    ข. ผลสัมฤทธิ์ 
    ค. ผลงานและกระบวนการ       

    ง. สติปญญา 
7. บทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอนที่เนน 
ผูเรียนเปนสําคัญตรงกับขอใด  
    ก. Supporter        

    ข.  Helper  and Advisor 

    ค.  supporter and Encourager 

     ง. ถูกทุกขอ  

 
 



 

  แนวขอสอบบรรจุครูผูชวย: สอบครูดอทคอม 

103 

8. การตรวจสอบผลการทํางานตามกิจกรรมของ            
ผูเรียน เพื่อใหถูกตองสมบูรณ สังเกตพฤติกรรมและ
กระบวนการเรียนรูของผู เรียน ที่มีผลตอการเรียนรู
ขณะดําเนินกิจกรรม  เปนบทบาทของครูตามขอใด 

      ก. Feedback          

      ข. Monitor 
      ค. Support          

      ง. Advisor 
9. การวัดผลประเมินผลที่เนนผูเรียน เปนศูนยกลาง
ควรใชวิธีใดตอไปนี้ 
     ก. Portfolio         

     ข. Performance 
     ค. Authentic Measurement        

     ง. ทั้ง 3 ขอ 
10. เทคนิคการจัดวิธีการจัดการเรียนการสอน           
ที่เรียกวา การเรียนแบบสืบคน  คือ 

     ก. Inquiry       ข. Discovery 

     ค. Questioning      ง. Case Study   

11. เทคนิคการจัดวิธีการจัดการเรียนการสอน                 
ที่เรียกวา การเรียนแบบการคนพบ  คือ 

       ก. Inquiry       ข. Discovery 

       ค. Questioning         ง.  Case Study 

12. เทคนิคการจัดวิธีการจัดการเรียนการสอน ที่เรียก
วา การเรียนแบบใชกรณีศึกษา  คือ 

       ก. Inquiry         ข. Discovery 

       ค. Questioning         ง. Case Study 

13. เทคนิคการจัดวิธีการจัดการเรียนการสอน              
แบบแกปญหา 
      ก. Problem Solving      ข. Concept mapping  

       ค. Decision making     ง. Case Study 

14. เทคนคิการจัดวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ
สรางแผนผังความคิด 
       ก. Problem Solving       ข. Concept mapping  

       ค. Decision making       ง. Case Study 

15. เทคนิคการจัดวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ 
ใชการตัดสินใจ 
       ก. Problem Solving          

       ข. Concept mapping  
       ค. Decision making          

        ง.  Case Study 
16. การบูรณาการ (Integration) คือการทําใหสมบูรณ
เปนคํากลาวของใคร 
       ก. นพ.ประเวศ  วะสี         

       ข. นพ.เกษม  วัฒนชัย 

      ค. ประธรรมปฎก       

  ง. พระเทพโมฬี 
17. ขอใดกลาวถึงการบูรณาการไดถูกตอง 
       ก. การประมวลหนวยยอยที่แยกๆ กันใหรวม 

           เขาเปนองครวมที่ครบถวนสมบูรณ 
       ข. การทําใหหนวยยอยทั้งหลายเขารวมเปน  

          องคประกอบซึ่งทําหนาที่ประสานซึ่งกันและ  
          กันกลมกลืนเขาเปนองครวมเดียวกันอันทําให  
          เกิดความสมดลุที่องครวมนั้นสามารถดํารงอยู  
          และดําเนินไปไดในสภาวะที่ครบถวนสมบูรณ 
     ค. การทําใหหนวยยอยๆทั้งหลายที่สัมพันธกัน 

          อาศัยซ่ึงกันและกัน เขามารวมทําหนาที่  
          ประสานกลมกลืนเปนองครวมหนึ่งเดียวที่มี  
          ครบถวน สมบูรณอยูในตัว 
      ง. ถูกทุกขอ 
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18. เปนวิธีสอนที่ใชกรณีหรือเร่ืองตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
จริง มาดัดแปลง และใชเปนตัวอยางในการเรียนให
การศึกษาวิเคราะหอภิปรายเพื่อสรางความเขาใจ และ
ฝกฝนหาทางแกปญหานั้น มีความหมายตรงกับขอใด  

       ก. Case  Study                    

       ข. Simulation   

       ค. Action or Dramatization          

       ง.  Role – Play 

19. การสรางสถานการณใหใกลเคียงกับความเปน
จริงแลวใหผูเรียนเขาไปอยูในสถานการณนั้น และมี 
ปฏิกิริยาโตตอบกัน มีความหมายตรงกับขอใด 

        ก. Case  Study                       

         ข. Simulation   

        ค. Action or Dramatization   

    ง. Role – Play 

20. วิธีการที่ใหผูเรียนทดลองแสดงบทบาทตามบท     
ที่เขียนโดยผูแสดงจะตองแสดงใหสมตามบทบาทที่ 
กําหนดไวโดยไมนําเอาบุคลิกภาพและความรูสึกนึก
คิดของตนเขาไปมีสวนเกี่ยวของ  อันจะมีสวนทําให
เกิดผลเสียตอการแสดงบทบาทนั้นๆ มีความหมาย
ตรงกับขอใด 
           ก. Case  Study                   
           ข. Simulation   
            ค. Action or Dramatization     
            ง. Role – Play 

21. เปนวิธีการที่มีการกําหนดบทบาทผูเลนในสถาน
การณที่สมมุติขึ้นแลวใหผูเรียนเขาสวมบทบาทนั้น
และแสดงออกตามธรรมชาติ โดยอาศัยบุคลิกภาพ 

ประสบการณ ความรูสึกนึกคิดของตนเองเปนหลัก       
มีความหมายตรงกับขอใด 
        ก. Case  Study                     

       ข. Simulation   

       ค. Action or Dramatization   

       ง.  Role – Play 

22. การเรียนรูที่มีความหมายแกผูเรียน หมายความวา

อยางไร 
       ก. การเรียนรูที่สามารถนําไปใชในชีวิตประจํา  

            วัน 
       ข. ใชเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูและ  

             คําตอบตางๆ ที่ตนตองการ 
       ค.  การเรียนที่ผูเรียนคนพบดวยตนเอง มีสวน  

            ทําใหเกิดความเขาใจอยางลึกซึ้งและจดจํา        
            ไดดี 
        ง. การมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

23. รูปแบบใดเปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  
ที่เนนผู เรียนเปนสําคัญ 
       ก. CIPPA  MODEL        

ข. CIPP  MODEL  

ค. Integration                  

 ง. ถูกทั้ง ก. และ ค.  
24. พหุปญญา  หมายถึง  

      ก. แนวคิดในการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน  

           เปนการพัฒนาแบบองครวมทั้งในดานสติ  
           ปญญาและพัฒนาทางดานอารมณ 
      ข.  แนวคิดพัฒนาผูเรียนดานวิชาการลักษณะ 

           ผูเชี่ยวชาญ  
      ค.  แนวคิดในการพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศ 

      ง.   ถูกทุกขอ 

25. การจัดการเรียนการสอนปจจุบันมุงเนนใหเกิด 
ส่ิงใดตอผูเรียน 
       ก. เกง  มีสุข  ดี           ข.  ดี  มีสุข  เกง 

       ค. ดี  เกง  มีสุข           ง.  มีสุข  ดี  เกง 
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คําชี้แจง. นําขอความตอไปนี้ไปตอบคําถามขอ     

26–29   

             ก. CONSDTRUCT               

             ข. INTERACTION 
             ค. PHYSICAL PARTICIPATION                

             ง.  APLICATION  

26. การใหผูเรียนนําความรูที่ไดไปใชใหเกิด  
      ประโยชนในชีวิตประจําวัน 
27. การใหผูเรียนสรางความรูไดดวยตนเองโดย   
      กระบวนการแสวงหาความรู แสวงหาขอมูล ทํา      
      ความเขาใจ คิดวิเคราะหตีความ แปลความ สราง  
      ความหมาย สังเคราะหขอมูลและสรุปขอความรู   

28. การใหผูเรียนมีบทบาทมีสวนรวมในการเรียนรู  
     ใหมากที่สุดไดมีการเคลื่อนไหวรางกาย  โดยทํา  

      กิจกรรมลักษณะตางๆ 
29. การใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธตอกัน เรียนรูจากกัน  
      แลกเปลี่ยนขอมูล ความคิดและประสบการณ 
 30.  ตอไปนี้ขอใดเปนบทบาทหนาที่ของครู 

         ก. เตรียมการสอน            

          ข. จัดทําแผนการสอน 
         ค. จดักิจกรรมการเรียนการสอน          

          ง  ทุกขอที่กลาวมา 

31. จุดมุงหมายที่สําคัญของการวัดและประเมินผล 
การเรียนคือขอใด 

ก. ตัดสินผลการเรียน 
ข. ปรับปรุงการเรียนการสอน 
ค. คนหาขอบกพรองของนักเรียน 
ง. แจงผลการเรียนใหผูปกครองทราบ 

 
 
 

32. การตรวจสอบคุณภาพของขอทดสอบ 
ก. ความชัดเจนของภาษาและความถูกตอง 
       ของเนื้อหา 
ข. ความเชื่อมั่นของขอทดสอบ 
ค. ความยากงายของขอทดสอบ 
ง. ความสอดคลองของขอสอบกับตาราง 
       วิเคราะหเนื้อหา 

33. การประเมินในขอใดสําคัญที่สุด 
ก. การแกไขพัฒนาผูเรียน 
ข. การพัฒนาระบบการใหระดับคะแนน 
ค. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
ง. การตัดสินใหผานและไมผานในการสอบ 
ปลายป 

34. เครื่องมือที่เหมาะสมกับการวัดพฤติกรรม 
ดานทักษะกระบวนการไมควรเปนขอใด 

ก. แบบสังเกต 
ข. แบบสัมภาษณ 
ค. แบบสํารวจรายการ 
ง. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

35. ขอใดเปนอุปกรณที่ใหประสบการณแกผูเรียน 
ไดถูกตองที่สุด 
ก. วัตถุของจริง 
ข. วัตถุจําลอง 
ค. ของตัวอยาง 
ง.    ของเลียนแบบ 

36. การอนุมัติผลการเรียนตามระเบียบกระทรวง 
ศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลการศึกษา           
ขั้นพื้นฐาน เปนหนาที่ของใคร 
ก. ครูประจําวิชา 
ข. ครูประจําชั้น 
ค. ผูอํานวยการสถานศึกษา 
ง. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่กาสรศึกษา 
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37. กิจกรรมแรกๆ ที่ครูควรจัดในการสอนเรื่องการ 
สังเกตและเปรียบเทียบคือขอใด 

ก. ครูใหนักเรียนหัดสังเกตและเปรียบเทียบ 
       ของจริงที่มีอยูใกลตัวที่สุดกอน 
ข. ครูใหนักเรียนหัดสังเกตและเปรียบเทียบ 
ภาพที่ตางความสูงกันกอน 

ค. ครูใหนักเรียนหัดสังเกตและเปรียบเทียบ
ภาพที่ตางสีกันกอน 

ง. ครูใหนักเรียนหัดสังเกตเปรียบเทียบภาพ 
ที่ตางน้ําหนักกอน 

38. การสอนเรื่องการสงัเกตและการเปรียบเทียบ 
เปนการเตรียมความพรอมในการเรียนการสอน
คณิตศาสตรพื้นฐานใด 
ก. พื้นฐานทางจํานวนและพื้นฐานทางพีชคณิต 
ข. พื้นฐานทางพีชคณิตและพื้นฐานทางการวัด 
ค. พื้นฐานทางการวัดและพื้นฐานทางสถิติ 
ง. ทุกพื้นฐาน 

39. จุดมุงหมายหลักของการทํากิจกรรมหรือปฏิบัติ 
การทดลองในการสอนวิทยาศาสตรระดับประถม
ศึกษา คือขอใด 

ก. เพื่อใหนักเรียนมีกิจกรรมรวมในบทเรียน 
ข. เพื่อใหนักเรียนไดรูจักและสรุปความรู 
        ดวยตนเอง 
ค. เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูดวยการปฏิบัติ 
ง. เพื่อใหชุมชนเห็นวาโรงเรียนเนนการสอน 

              วิทยาศาสตร 
40. คําพื้นฐาน  หมายถึงขอใด 

ก. คําที่ใชสําหรับเปนพื้นฐานในการเรียน 
       บทตอไป 
ข. คําที่จําเปนตองใชในชีวิตประจําวัน 
ค. คําที่ใชใหนักเรียนฝกการอานคลอง 
ง. คําที่นักเรียนเขียนผิดเสมอๆ 

41. ขอใดเปนสิ่งซึ่งตองพิจารณาในการพัฒนา 
เทคโนโลยีและสื่อการเรยีนการสอนในโรงเรียน
ประถมศึกษาใหมีประสิทธิภาพเปนลําดับสุดทาย 

ก. จัดวิทยาการเรียนรู การติดตอส่ือ 
       โสตทัศนศึกษา 
ข. ความจําเปนและประโยชนที่ไดรับ 
ค. การประหยัดงบประมาณและเวลา 
ง. ความคิดริเร่ิม และพัฒนานวัตกรรม 

42. แบบทดสอบเลือกตอบเหมาะสําหรับวัด 
พฤติกรรมใด 

ก. พิมพภาพใบไมได 
ข. ฉีก ปะติดภาพสัตวได 
ค. บอกชื่อเสนชนิดตางๆ ได 
ง. เขียนภาพบานในอนาคตได 

43. ขอใดไมใชจุดหมายของหลักสูตรประถมศึกษา 
ก. มีนิสัยไมเห็นแกตัว 
ข. รักการอานและใฝหาความรูเสมอ 
ค. ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 
ง. เขาใจการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

44. สวนสําคัญของคอมพิวเตอรที่จะตอเขากับระบบ 
อินเตอรเนตคืออะไร 

ก. Ram 
ข. Hard Disk 
ค. Modem 
ง. Printer 

45. ขอใดเปนบทบาทที่สําคัญที่สุดของการประเมิน 
ผลตอระบบการเรียนการสอน 

ก. เพื่อบงบอกประสิทธิภาพของหลักสูตร 
ข. เพื่อบงบอกประสทิธิภาพของครู 
ค. เพื่อรับรองผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ง. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน 
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46. เครื่องมือวัดภาคปฏิบัติขอใดที่นิยมใชทั่วไป 
ก. แบบทดสอบ 
ข. แบบรายงานตนเอง 
ค. แบบมาตรประเมินคา 
ง. แบบสอบถาม/สัมภาษณ 

47. พฤติกรรมดานจิตพิสัยขั้นรับรูสัมพันธสอด
คลองกับพฤติกรรมดานพุทธพิสัยระดับใด 
ก. วิเคราะห                 ข. นําไปใช 
ค.  ประเมินคา               ง.  ความรู ความจํา 

48. กิจกรรมใดใชเวลาเรียนตางจากพวก 
ก. กิจกรรมลูกเสือ 
ข. กิจกรรมอิสระ 
ค. กิจกรรมแกปญหา 
ง. กิจกรรมแนะแนว 

49. สวนสําคัญของระบบคอมพิวเตอรที่เปนหนวย
เก็บขอมูลไดมากหรือนอย 
ก. Ram                   ข. Hard Disk 
ค. Modem                ง. Printer 

50. ขอใดเปนปญหาของครู ที่สงผลตอการเรียน 
การสอนนอยที่สุด 

ก. มีช่ัวโมงสอนมากและปฏิบัติภาระกิจซึ่ง 
       นอกเหนือการเรียนการสอน 
ข. ขาดการพัฒนาเทคนิคการสอน 
ค. ขาดการพัฒนาสื่อที่สนองความแตกตาง 
ง. ครูมีขวัญกําลังใจต่ําเนื่องจากปญหา 
คาครองชีพ 

51. ครูสมศรี  ตองการจะสอนใหนักเรียนในหอง
เรียนเห็นคุณคาของการอนุรักษส่ิงแวดลอม ทาน
คิดวาควรจะใชวิธีการสอนใดจะเหมาะสมที่สุด 
ก. ทดลอง                ข. บรรยาย 
ค. สาธิต                      ง. บทบาทสมมุติ 
 

52. การจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา 
ในปจจุบัน การประเมินผลในขอใดสําคัญที่สุด 

ก. ประเมินเพื่อรับรองสัมฤทธิ์ผลของผูเรียน 
ข. ประเมินเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพระหวาง 
       โรงเรียน 
ค. ประเมินเพื่อเปนขอมูลยอยกลับไปยังนัก
เรียนเกี่ยวกับความกาวหนาในการเรียน 

ง. ประเมินเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุขอบกพรอง 
ในการเรียนรู 

53. หัวใจสําคัญของการพัฒนาการเรียนรูของระดับ 
กอนประถมศึกษา คือการสงเสริมเรื่องใด 

ก. การสงเสริมดานสติปญญา 
ข. การสงเสริมดานสังคมนิสัย 
ค. การสงเสริมความสามารถทางภาษา 
ง. การสงเสริมความคิดสรางสรรค 

54. สํานวนไทยขอใดตอบวาสุขภาพจิตดี 
ก. ทําตัวเปนหัวเรือใหญ 
ข. ฆาควายอยาเสียดายเกลือ 
ค. หนาเนื้อใจเสื่อ 
ง. หนาบาน 

55. วัตถุประสงคในขอใดนาจะเปนวัตถุประสงค 
เพื่อนําไปสรางแบบทดสอบวินิจฉัยนักเรียน 

ก. นักเรียนสามารถบวกลบเศษสวนอยางถูก
ตอง 

ข. นักเรียนสามารถแกโจทยปญหาเศษสวนได 
       อยางถูกตอง 
ค. นักเรียนสามารถบอกความหมายเศษสวนได 
       อยางถูกตอง 
ง. นักเรียนสามารถเปรียบเทียบเศษสวนได
อยาง ถูกตอง 
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56. ขอทดสอบที่มีคุณภาพดีควรมีลักษณะอยางใน 
ขอใดมากที่สุด 

ก. ความเชื่อมั่น 
ข. ความยากงาย 
ค. อํานาจจําแนก 
ง. ความตรงตามเนื้อหา 

57. การจะดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
ตองปรับตัวใหเขากับขอใด 

ก. ภาวะสังคม   
ข.  ภาวะคาครองชีพ 
ค. ภาวะความเครียดทางจิต  
ง. ถูกทุกขอ 

58. หากจะเปรียบเทียบการวางแผนการสอนอาชีพ 
คาขาย การรูวาจะไดกําไรหรือขาดทุนควรจะอยูใน 
ขั้นการวางแผนการสอนขั้นใด 

ก. กําหนดวัตถุประสงค 
ข. การเลือกเนื้อหา 
ค. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ง. การวัดประเมินผล 

59. ขอใดไมใชจุดเนนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
ตามแนวใหม 

ก. ความสามารถทางความคิด 
ข. ความสามารถในการแสวงหาความรู 
       ดวยตนเอง 
ค. ความมีคุณธรรมและจริยธรรม 
ง. ความสามารถในการอานคลองเขียนคลอง 

60. ขอใดสงผลใหครูมีผลงานดีเดนแตกตางกันอยาง
ชัดเจน 
ก. การวิเคราะหผลงานและพัฒนา 
ข. การกําหนดยุทธวิธีและปฏิบัติ 
ค. การจัดหาทรัพยากรและใชทรัพยากร 
ง. การวิเคราะหสภาพปจจุบันกับปญหาและ 

      ความตองการ 
61. โครงการศึกษาวิจัยที่ไมเกี่ยวของกับการใชส่ือ 
การศึกษาระดับประถมศึกษาคือขอใด 

ก. โครงการสงเสริมสมรรถภาพการสอน (RIT) 
ข. โครงการพัฒนาระบบสื่อการสอน 

(NAFTA) 
ค. โครงการคอมแพ็คท (COMPACT) 
ง. โครงการพัฒนานวัตกรรม การศึกษา       

(NIR)สําหรับครู 
62. การวางแผนการสอนเรื่อง “การทําความสะอาด 
ปากและฟน” จุดหมายปลายทางที่สําคัญที่สุดของ
เร่ืองนี้คืออะไร 

ก. นักเรียนบอกวิธีการแปรงฟนที่ถูกตองได 
ข. นักเรียนรูจักรักษาความสะอาดปากและฟน 
ค. นักเรียนแปรงฟนไดถูกวิธี 
ง. นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีในการแปรงฟน 

63. กลุมจิตวิทยาใดที่สอดคลองกับการสอนภาษา
ไทยแบบมุงประสบการณภาษา 
ก. กลุมโครงสรางของจิต (Structuralism) 
ข. กลุมหนาที่ของจิต (Functionalism) 
ค. กลุมพฤติกรรมนิยม (Behovioralism) 
ง. กลุมเกสตอลท (Gestaltism) 

64. ขอใดแสดงวาครูใชจิตวิทยาในการสอน               
มากที่สุด 
ก. สอนในสงที่มีความหมายตอเด็ก 
ข. สอนในสงที่เด็กสนใจ 
ค. สอนโดยสรางแรงจูงใจใหเกิดความสนใจ 
ง. สอนใหเด็กนําไปใชไดจริง 
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65. ขอใดไมสามารถแสดงไดวาเกิดคุณภาพกับ           
นักเรียน 
ก. สมศรีทองบทสวดมนตไดคลอง 
ข. สมบัติถอนเงินไดเมื่อแมใหชวยขายของที่
หนาราน 

ค. แดงชอบออกกําลังกายเพราะครูสอนมา 
ง. สมศรีชวยเพื่อเก็บขยะที่ชายหาด 

66. ขอความตอไปนี้ขอใดเปนจุดประสงคเชิง 
พฤติกรรมที่บงบอกถึงพฤติกรรมการปฏิบัติของ 
ผูเรียนในขั้นที่สุด 
      ก.  บอกลักษณะที่เดนชัดของพืชใบเลี้ยงคูได 
      ข.  จําแนกพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคูได 

ค.  อธิบายความแตกตางของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 
     และใบเลี้ยงคูได 

      ง.   ยกตัวอยางชื่อพืชใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคูได 
67. วิธีการสอนแบบใดที่เกี่ยวของกับเวลามากที่สุด 

ก. ทดลอง 
ข. บรรยาย 
ค. สาธิต 
ง. บทบาทสมมุติ 

68. ขอใดเกี่ยวของกับทฤษฏีการเรียนรูของ               
สกินเนอร(Skiner) 
ก. Readiness 
ข. Exercise 
ค. Effect 
ง. Conditioning 

69. ปจจัยที่สงผลตอความกาวราวของเด็กมากที่สุด 
คือขอใด 

ก. ความคับของใจ 
ข. การเลียนแบบ 
ค. การเสริมแรง 
ง. การลงโทษหรือเสริมแรง 

70. ขอใดเปนปญหาการวัดผลประเมินผลมากที่สุด 
ก. ครูมักแยกการสอนกับการวัดผลออกจากกัน 
ข. ครูเนนการวัดและประเมินดานเดียวคือ   
ความ รูความจํา 

ค. ครูไมไดพัฒนาความรูความสามารถดานการ 
       วัดและประเมินผลงาน 
ง. ครูยังไมเขาใจแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัด 
       ประเมินผล 

71. ครูอารียสอนอยูในโรงเรียนชนบท จะสอน  
“การปกครองสวนทองถ่ิน” ในชั้น ป.4 กิจกรรม 
การเรียนการสอนใดที่จะทําใหผูเรียนเกิดประโยชน
และเหมาะสมกับเนื้อหามากที่สุด 

ก. ศึกษานอกสถานที่ 
ข. ศึกษาคนควาเอกสาร 
ค. อภิปรายกลุม 
ง. ระดมความคิดเห็น 

72. การสอนแบบบรรยายกับการสอนแบบวิทยา
ศาสตรมีความแตกตางกันในขั้นตอนใด มาก           
ที่สุด 
ก. ขั้นนํา    
ข.  ขั้นสอน 
ค. ขั้นสรุป    
ง.  ขั้นประเมินผล 

73. หลักการสอนที่ใหนักเรียนคิด วิเคราะห 
ก. สอนแนะแนว 
ข. สอนสาธิต 
ค.สอนโดยใชคําถาม 
ง.สอนโดยอภิปราย 
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74. การจัดประสบการณการเรียนใหกับผูเรียนตอ 
ไปนี้ประสบการณใด ที่ใหการเรียนรูแกผูเรียน
ชัดเจนและเหมาะสมที่สุด 
ก. ครูมาลีสาธิตเรื่องการแปรงฟนโดย 
        ใชหุนจําลอง 
ข. ครูวิภาอธิปรายเรื่องการแปรงฟนใหกับ 
       นักเรียน 
ค. ครูศรีสมรใหเด็กชายแดงเลาเรื่องการ 
       แปรงฟนใหเพื่อนฟง 
ง. ครูอรอุมาใหนักเรียนดูภาพขั้นตอนการ 
แปรงฟน 

75. ขอความตอไปนี้ขอใดเปนจุดประสงคเชิง           
พฤติกรรมที่ยังไมสมบูรณ 
ก. ตอบคําถามได 60 เปอรเซ็นต 
ข. กระโดดเชือกได  100  คร้ัง 
ค. เขียนไดถูกตองอยางนอย 8 คํา 
ง. สานปลาตะเพียนไดถูกตองตรมแบบ 
       อยางนอย 2 ตัว 

76. ขอใดเปนปญหาวัดผลประเมินผลมากที่สุด 
ก. มีการประเมินผลบอย 
ข. ประเมินไมรอบดาน 
ค. ประเมินแลวไมปรับปรุงพัฒนา 
ง. ครูยังไมเขาใจแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัด 
       ประเมินผล 

77. ขอใดคือเปนนวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง 
ดานคอมพิวเตอร 

ก. Hard ware. Soft ware.  pepleware 
ข.  Innovation.  Information. tecnology 
ค. Hare ware.  Soft ware.  Innovation 
ง. Hard ware.  Soft ware Information 

 
 

78. เพราะเหตุใดการใชส่ือการสอนจึงตองมีความ
สัมพันธกับเนื้อหาของบทเรียน 
ก. จะทําใหเด็กเกิดการเรียนรูตามเนื้อหาของ 
       บทเรียน 
ข. ส่ือการสอนถูกกําหนดโดยจุดประสงคการ 
       เรียนรู 
ค. เนื้อหาของบทเรียนกําหนดการใชส่ือการ
สอน ไวแลว 

ง. ส่ือการสอนจะตองใชใหเด็กเกิดการเรียนรู 
ตามจุดประสงค 

79. ปพ.2 คือ เอกสารตามขอใด 
ก. เอกสารการสอน 
ข. เอกสารโรงเรียน 
ค. เอกสารการประเมิน 
ง. ทะเบียนสื่อ 

80. ผลงานที่นํามาเขาแฟมสะสมผลงานไดแก 
ก. ผลงานทุกชิ้นที่จัดทํา 
ข. ผลงานที่ครูกําหนด 
ค. ผลงานดีเดน 
ง. ผลงานทั่วไปที่นักเรียนตองการ 

81. ความสําคัญของสื่อการเรียนการสอนตรงกันขอ
ใดมากที่สุด 
ก. ชวยใหผูสอนสะดวกสบาย 
ข. ชวยใหบทเรียนชัดเจนยิ่งขึ้น 
ค. ชวยลดเวลาสอนของครูใหนอยลง 
ง. ชวยใหนักเรียนเรียนรูบรรลุตามวัตถุ
ประสงคเร็วข้ึน 
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82. การเขียนแผนการเรียนรูที่เหมาะสมที่สุดจัด
ลําดับหัวขออยางไร 
ก. จุดประสงค ความคิดรวบยอด เนื้อหา  
       กิจกรรม 
ข. ความคิดรวบยอด จุดประสงค เนื้อหา 
       กิจกรรม 
ค. จุดประสงค ความคิดรวบยอด กิจกรรม 
ง. ความคิดรวบยอด จุดประสงค กิจกรรม 
        เนื้อหา 

83. ขอความใดเปนความหมายการประเมินผล 
ก. สมควร อายุ  29 ป 
ข. สมชาย อยากเรียนวิศวะ 
ค. สมหวัง สูง 160 เซนติเมตร 
ง. สมเกียรติ สอบได  เกรด 4 

84. จุดมุงหมายของการวัดผลการศึกษาที่สําคัญที่สุด 
ก. ตัดสินได-ตก 
ข. ปรับปรุงการวัดผล 
ค. ปรับปรุงการเรียนการสอน 
ง. ปรับปรุงหลักสูตรการเรียน 

85. จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม คือจุดมุงหมายที่เปน 
อยางไร 

ก. ระบุวานักเรียนรูอะไรบาง 
ข. ระบุวาพฤติกรรมจะเปลี่ยนไปอยางไร 
ค. ระบุวานักเรียนจะมีเจตคติที่มีตอวิชาที่สอน 
ง. ระบุพฤติกรรมที่สังเกตและวัดไดของนัก
เรียน 

86. ขอใดที่ไมใชลักษณะของจุดมุงหมายเชิง 
พฤติกรรม 

ก. บวกลบเลขคูและเลขคี่ได 
ข. อธิบายไดวาเลขคูและเลขคี่ตางกันอยางไร 
ค. ทําแบบฝกหัดวาดวยเรื่องเลขคูและเลขคี่ได 
ง. เขาใจในความแตกตางของเลขคูและเลขคี่ 

87. เอด การ  เดล  จัดเอาประสบการณที่เปนรูปธรรม 
มากที่สุดไวตรงฐานของกรวย เพื่อแสดงใหเห็นวา
เปนประสบการณที่เปนอยางไร 

ก. เปนนามธรรมมากที่สุด 
ข. จัดไดงายที่สุด 
ค. เปนจริงมากที่สุด 
ง. ทําใหเสียเวลาในเรียนนอยที่สุด 

88. ผูเรียนจะสนใจและอยากเรียนมากขึ้นในเมื่อส่ิงที่ 
เรียนนั้นเปนอยางไร 

ก. มีความสวยงาม 
ข. เคลื่อนไหวได 
ค. ผูเรียนเคยพบเห็นมาแลว 
ง. มีความหมายตอผูเรียน 

89. ขอใดเปนการสอนที่ไมคอยเหมาะสม 
ก. สอนโดยวิธีแนะใหเด็กรูจักตนเอง 
ข. ใหเด็กมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม 
ค. จัดกิจกรรมใหทุกคนทําเหมือนกัน 
ง. จัดใหมีกิจกรรมพัฒนาการของเด็ก 

90. การสอนที่ดีคํานึงถึงอะไรเปนสําคัญ 
ก. วัย 
ข. เพศ 
ค. ส่ิงแวดลอม 
ง. ความแตกตางระหวางบุคคล 

91. การมีหลักและวิธีสอนที่ดีใหประโยชนใน             
เร่ืองใด 
ก. นักเรียนสนใจเรียน 
ข. ประหยัดเวลาในการสอน 
ค. นักเรียนเกิดความคิดริเร่ิม 
ง. การเรยีนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
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92. ขอใดไมใชจุดประสงคของการจัดบรรยากาศ 
ในหองเรียน 

ก. ความสวยงาม 
ข. สงเสริมการเรียนรู 
ค. มีลักษณะคลายบานของตน 
ง. สงเสริมการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

93. หลักการสําคัญที่สุดในการจัดหองเรียนคืออะไร 
ก. ความสะอาด 
ข. ประโยชนใชสอย 
ค. ความเปนระเบียบ 
ง. การพักผอนหยอนใจ 

94. บรรยากาศในหองเรียนหมายถึงอะไร 
ก. การจัดตกแตงหองเรียน 
ข. กิจกรรมการเรียนการสอน 
ค. ส่ิงแวดลอมตางๆรอบตัวเด็กในหองเรียน 
ง. ส่ิงของตาง ๆ ที่มีอยูในหองเรียน 

95. ศูนยปฐมวัยเปนการจัดการศึกษาประเภทใด 
ก. การศึกษาพิเศษ 
ข. การศึกษาสงเคราะห 
ค. การศึกษานอกโรงเรียน 
ง. การศึกษากอนระดับประถมศึกษา 

96. พลศึกษาควรใชการวัดประเมินผลวิธีใด 
ก. สังเกต 
ข. การปฏิบัติ 
ค. แบบทดสอบ 
ง. ถูกทุกขอ 

97. กลุมสาระการเรียนรูดานศิลปะการประเมินผล
เนนดานใด 
ก. ความรู 
ข. ความคิด 
ค. การปฏิบัติ 
ง. ทดสอบภาคปลายภาค 

98. กลุมการงานพื้นฐานอาชีพจะประเมินผลการ 
ปฏิบัติไดดีที่สุดจากอะไร 

ก. ตรวจผลงาน 
ข. ตรวจแบบฝกหัด 
ค. ตรวจขอทดสอบ 
ง. สัมภาษณ 

99. ในการจัดลําดับประสบการณของเอดการเดล 
ยึดถือหลักในขอใด 

ก. ลักษณะโครงสรางของสื่อ 
ข. ลักษณะความมุงหมายของการสอน 
ค. ความตอเนื่องระหวางประสบการณจริง 
       กับนามธรรม 
ง. ความแตกตางระหวางบคุคล 

100. ถาทานสอนเด็กทานจะใชส่ือการสอนเพื่อ
เหตุผลในขอใด 
ก. ทําใหคุณภาพของการเรียนรูดีขึ้น 
ข. ทําใหผูเรียนสนใจบทเรียนมากขึ้น 
ค. ทําใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนมากขึ้น 

       ง.   ทําใหสอนสบายขึ้น 
 
 
 


