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แนวขอสอบบรรจุครูผูชวย 
วิชาการศึกษา  ชุดท่ี 2 

 

1. พรบ. การศึกษาแหงชาติ  เปนกฎหมาย 
ที่ตราขึ้นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. 2540  มาตราใด 

ก. มาตรา 43    
ข. มาตรา 81  
ค. มาตรา 289             
ง. มาตรา 336 

2. ขอใดไมใชรูปแบบการจัดการศึกษา ตาม พรบ.  
การศึกษาแหงชาติ 

ก. การศึกษาในระบบการเรียนรู       
ข. การศึกษาตามอัธยาศัย 
ค. การศึกษานอกระบบ     
ง.  การศึกษาในระบบ 

3. ขอใดตอไปนี้กลาวไมถูกตองตาม พรบ.การศึกษา
แหงชาติ  
 ก. ใหมีการศึกษาภาคบังคับ 9 ป 
 ข. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดวยการ 
           จัดการศึกษาซึ่งไมนอยกวา 12 ป 
 ค. การศึกษาภาคบังคับ 9 ป และการจัดการศึกษา 
           ขั้นพื้นฐาน 12 ป จะตองดําเนินภายในป 2545  
           เปนอยางชา 
 ง. การศึกษาระดับอุดมศึกษามีสองระดับ คือ 
           ระดับต่ํากวาปริญญา และระดับปริญญา 
4. จุดเนนของการจัดการศึกษาตาม พรบ.การศึกษา 
แหงชาติ  คือขอใด 

ก.    ความรูคูคุณธรรม                       
ข. ความรู คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู 
ค.    ความรูกระบวนการเรียนรู และบูรณาการ 
ง.    ความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และ 

       บูรณาการตามความเหมาะสม 
5.  ตามพรบ. การศึกษาแหงชาติ   กําหนดให
กระทรวงกระจายอํานาจในดานใดบาง 

ก. บริหารบุคคล งบประมาณ บริหารจัดการ
และบริหารทั่วไป 

ข. วิชาการ บริหารบุคคล งบประมาณ และการ
มีสวนรวม 

ค. วิชาการ งบประมาณ บริหารบุคคล และการ 
บริหารทั่วไป 
ง. งบประมาณ บริหารบุคคล การมีสวนรวม และ 
การบริหารทั่วไป 

6. พรบ.การศึกษาแหงชาติ  สอดคลองกับ 
ขอใดมากที่สุด       
     ก. กฎหมายแมบทการจัดการศึกษา       
     ข. แนวทางจัดการศึกษาของรัฐ   
     ค. การปรับปรุงการศึกษาสอดคลองกับ  
         รัฐธรรมนูญ  
     ง. การปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญของไทย  
7. ขอใดไมใชหลักการ พรบ.การศึกษาแหงชาติ 
       ก. เปนการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปวงชน      
       ข. เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน  
       ค. ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  
       ง.  พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูให เปน  
             ไปอยางตอเนื่อง 
8.  จุดที่ตางกันของการศึกษาระบบตางๆ พรบ.การศึกษา
แหงชาติ  ที่สําคัญ คือขอใด 
         ก. ระยะเวลา  ที่จัดการศึกษา           
         ข. สถานศึกษาที่จัดการศึกษา 
         ค. ตัวผูเขารับการศกึษา                  
         ง. จุดหมาย วิธีการ หลักสูตร 
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9. จุดมุงหมายสําคัญของการใหสถานศึกษารวมกับ 
ชุมชน ครอบครัว ทองถ่ิน รวมพัฒนาการศึกษาตาม  
พรบ.การศึกษาแหงชาติ คือขอใด    

ก. สงเสริมความเขมแข็งชุมชน                                
ข. ชุมชนมีการแสวงหาความรูภายในชุมชน 

       ค.    พัฒนาชุมชนตามสภาพปญหาความตองการ       
       ง.    ชุมชนมีสวนรวมจัดการศึกษา 
10. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม พรบ.  
การศึกษาแหงชาติ มีหนาที่ เกี่ยวของกับขอใดนอยที่สุด 
        ก. จัดการศึกษาระดับต่ํากวาอุดมศึกษา  
        ข.  เสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและ  
             หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ต่ํากวาอุดมศึกษา 

ค. สนับสนุนทรัพยากร การจัดการศึกษาขั้น 
        พื้นฐาน     

        ง.  ติดตามตรวจสอบ และประเมินการจัดการ 
             ศึกษาขั้นพื้นฐาน 
11. นโยบายของรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ จุลานนท      
ที่แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติมีกี่ดาน 

ก. 4 ดาน 
ข. 5 ดาน 
ค. 6 ดาน 

              ง.   7 ดาน 
12. ไมใชนโยบายของรัฐบาลที่มีพลเอกสุรยุทธ            
จุลานนทบาล เปนนายกรัฐมนตรี 

ก. ปฏิรูปการเมืองการปกครองและ    
       การบริหาร 
ข.  นโยบายเศรษฐกิจ 
ค.   นโยบายสังคม 
ง. นโยบายดานการแขงขัน 

 
 
 

13. หลักในการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล คือขอใด 
 ก. คุณธรรมนําความรู  
      ข. ความรูคูคุณธรรม 
 ค. มีความและคุณธรรม        
      ง. เศรษฐกิจพอเสียง 
14. ขอใดไมใชนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาล 
 ก. กระจายอํานาจใหเขตพื้นที่และสถานศึกษา 
 ข. พัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาและเครือขาย 
           สารสนเทศ 
 ค. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
       ง. การมีสวนรวมของชุมชน เอกชน ทองถ่ิน 
15. บทบาทหนาที่หลักของกระทรวงศึกษาธิการตาม 
กฎหมายปฎิรูประบบราชการปจจุบันคือขอใด 
 ก. การพัฒนาการศึกษา 
      ข. การพัฒนาบํารุงศาสนา 
 ค. การสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  
      ง. ถูกทุกขอ 
16. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉ.10  
มีผลบังคับใชตั้งแตเมื่อใด 
 ก. ป พ.ศ. 2549                                 
       ข. ปงบประมาณ 2549 
 ค. ปการศึกษา 2550                          
       ง. ปงบประมาณ 2550 
17. ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการ 
ลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2548 กําหนดโทษ  
สําหรับนักเรียนที่ทําผิดกี่สถาน 

ก. 2 สถาน                 
ข. 3 สถาน   
ค. 4 สถาน                 
ง. 5 สถาน 
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18.  ขอควรคํานึงในการลงโทษนักเรียน 
 ก. ไมใชวิธีการรุนแรงแบบกลั่นแกลง      
       ข. ไมลงโทษดวยความโกรธพยาบาท 
  ค. ไมลงโทษนักเรียนที่กําลังเจ็บปวย          
       ง. อายุของนักเรียนหรือนักศึกษา 
19 . ขอใดไมใชประเภทของการพานักเรียน นักศึกษา
ไปนอกสถานศึกษา 
      ก. การไปอยูคายพักแรมของลูกเสือ          
      ข. การพาไปนอกสถานศึกษาและไมคางคืน 
      ค. การพาไปนอกสถานศึกษาและคางคืน          
      ง. การพาไปนอกราชอาณาจักร 
20. ขอใดกลาวถูกตองที่สุดเกี่ยวกับการลาของลูกจาง
ช่ัวคราวที่ปฎิบัติงานในโรงเรียน 
      ก. ลาปวยไมถึง 30 วันผูมีอํานาจอนุญาตจะให 
           มีใบรับรองแทพยมาแสดงก็ได 
      ข. การลาคลอดบุตรโดยไดรับเงินเดือนระหวาง  
          ลาคือลาไดคร้ังหนึ่งไมเกิน 90 วัน 
      ค. การลากิจสวนตัวเพื่อเล้ียงดูบุตรตอเนื่องจาก 
          ลาคลอดบุตรไดและไดรับเงินเดือนระหวางลา 
          ไมเกิน 45 วันทําการ 
      ง. ใชระเบียบการลาของขาราชการโดยอนุโลม 
21. ขอใดคือวันหยุดราชการของลูกจางชั่วคราว 
ที่ปฎิบัติงานในสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
      ก. วันเสาร – อาทิตย                        
      ข. วันเสาร – วันอาทิตย- วันหยุดอื่น ๆ  
           ตามที่ราชการแจง 
      ค. วันอาทิตยและวันอื่นๆ อีก 1 วัน        
      ง. ถูกทุกขอ 
22. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตรงกับ          
ขอใด 

ก. IT                           ข.  ICT 
             ค.   Technology            ง.  Innovation 

23. ขอกลาวถูกตองเกี่ยวกับเงินสวัสดิการการศึกษา
บุตรของลูกจางชั่วคราวที่ปฎิบัติงานในโรงเรียน                 
       ก. เหมือนขาราชการ ลูกจางประจํา  
       ข. ผูมีบุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งมิไดอยูใน  
            อํานาจปกครองของตนจะไมมิสิทธิเบิกได 
        ค. โดยปกติจะเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร 
              ได  2 คนเทานั้น 
        ง.  เปนไปตามกฎหมายวาดวยประกันสังคม 
24. ลูกจางชั่วคราวเขารับการรักษาพยาบาลตามขอใด 
จึงสามารถใชสวัสดิการรักษาพยาบาลได 
      ก. อนามัยประจําตําบล 
      ข. โรงพยาบาลอําเภอ หรือประจําจังหวัด 
      ค. โรงพยาบาลที่ระบุตามกฎหมายประกันสังคม     
      ง. ไมมีขอถูก 
25. “ เปนความใหมซ่ึงยังไมเคยมีมากอน”  ตรง             
กับขอใด 

ก. นวัตกรรม 
ข. เทคโนโลยี 
ค. ขอมูลขาวสาร 

              ง.  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
26. Open Source ถูกจัดไวในขอใด 

ก. Hardware          
ข. Software 
ค. Pepleware           
ง. Technic  

27. ขอใดไมใชกระบวนการประกันคุณภาพ                 
การศึกษา 

ก. การกําหนดมาตรฐานโรงเรียน  
ข. การควบคุมคุณภาพ 
ค. การตรวจสอบและปรับปรุงโรงเรียน    
ง. ง. การประเมินคุณภาพ 
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28. ขอใดคือผลระทบขั้นสุดทายของการมีการนิเทศ 
ภายในโรงเรียน 

ก. คุณภาพของครู              
ข. คุณภาพของนักเรียน 
ค. บรรยากาศการทํางานของครู       

 ง.    การปรับปรุงพัฒนาวิชาชีพครู 
 29. ขอใดไมใชองคประกอบที่ทําผูสอนปฏิบัติงาน 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ก. ภาระงานและคุณภาพการทํางานของผูสอน 
ข. ความพึงพอใจในงานที่รับผิดชอบ 
ค. ความพรอมของชุมชน 
ง. ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ 

  30. ขอใดคือภาพของเด็กไทยตามแนวทางปฏิรูป 
การศึกษา 

ก. คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน 
ข. ใจกวาง กายโต ทักษะสูง 
ค. คนเกง คนดี มีความสุข 
ง. คิดกวาง คิดไกล ใฝเรียนรู 

31. การจัดการเรียนการสอนตองมีคุณภาพหมายถึง 
ขอใด 

ก. มีกิจกรรมเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ข. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูง 
ค. มีการนําหลักสูตรไปใช 
ง. มีการใชส่ือประกอบการสอน 

  32. การวัดและการประเมินผลมีวัตถุประสงค             
ตามขอใด 

ก. การปรับปรุงการเรียนการสอน 
ข. ตัดสินผลการเรียนการสอน 
ค. ตรวจสอบพัฒนาการตามจุดประสงค 
ง. ปรับปรุงการเรียนการสอนและตัดสิน 
       ผลการเรียน 

 

33. ส่ิงใดที่ครูผูสอนควรยึดเปนหลักสําคัญที่สุด 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ก. หลักสูตร 
ข. แผนการสอน 
ค. จุดประสงคการเรียนรู 
ง. ส่ือการเรียนการสอน 

34. ทานคิดวาทําไมตองมีการประกันคุณภาพการ
ศึกษา 

ก. เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายการศึกษา              
แหงชาติ 

ข. เพื่อใหทุกโรงเรียนมีความคลายคลึงกัน            
ดานการศึกษา 

ค. เพื่อเตรียมรับการประเมินภายนอก 
ง. เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

35. ขอใดกลาวไมถูกตองตามแนวทางปฏิรูปการ
เรียนรู 

ก. การจัดการเรียนรูตองยึดผูเรียนเปนที่ตั้ง 
ข. การเรียนรูเกิดขึ้นไดกับทุกคนทุกที่ ทุกเวลา 
ค. การจัดการเรียนรูถือวาผูเรียนมี ความสําคัญ 
     ที่สุด 
ง. ครูผูสอนสําคัญที่สุด 

36.  ขอใดไมใชลักษณะของการเรียนรูของนักเรียน
ตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู 

ก. การเรียนรูเนนเด็กเปนศูนยกลาง 
ข. การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 
ค. การเรียนรูรวมกับบุคคลอื่น 
ง. การเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง 

37. Teleconference เปนการนําเทคโนโลยีสาร
สนเทศและการสื่อสารมาใชเพื่อการใด 

ก. การตัดสินใจ            ข. การบริหารทางไกล 
ค.การบริหารสถานศึกษา ง.การจัดการเรียนรู 
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38. จัดใหสอดคลองกับจิตวิทยาพัฒนาการและการ
เรียนรูของเด็ก ขอความดังกลาวเกี่ยวของกับหลัก
สูตรในขอใด 

ก. หลักการ 
ข. จุดมุงหมาย 
ค. เนื้อหาสาระ 
ง. แนวทางการจัดการเรียนรู 

39. กระบวนการวัดและประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษเนนเรื่องใด 

ก. วัดความสามารถในการใชภาษา 
ข. วัดพัฒนาการทางภาษาของผูเรียน 
ค. มีขอทดสอบมาตรฐานวัดความสามารถ 
       ในการใชภาษา 
ง. ถูกทุกขอ 

40. “ สามารถวิเคราะหปญหาของชุมชน” เปน
ลักษณะของผูเรียน ตามขอใด 

ก. พัฒนาคน 
ข. พัฒนาอาชีพ 
ค. พัฒนาสังคม 
ง. พัฒนาทั้ง 3 ดาน 

41. ขอใดไมใชหลักการศึกษาดานผูเรียนตามแนว
ทางปฏิรูปการศึกษา 

ก. ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ 
       พัฒนาตนเอง 
ข. ถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด 
ค. กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให 
     ผูเรียนสามารถพัฒนาตนเอง ตามธรรมชาติ 
     และตามศักยภาพ 
ง. จดัแหลงเรียนรูที่หลากหลายไวสําหรับ               
ผูเรียน 

 
 

42. ขอใดไมใชเอกสารหลักสูตร  
ก. คูมือครู                                          
ข. แผนการสอน 
ค. หนังสือเรียนประวัติศาสตรไทย     
ง. แผนปฏิบัติงานวิชาการ 

43. นักเรียนมีโอกาสกําหนดผลการเรียนรูรวมและ
วางแผนประเมินผลการเรียนรู” เปนลักษณะของการ
เรียนรูตามขอใด 

ก. การเรียนรูที่สนองความแตกตางบุคคล 
ข. การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 
ค. การเรียนรูแบบมีสวนรวม 
ง. การเรียนรูแบบองครวม 

44. ขอใดไมใชประเภทของสื่อการสอน 
ก. วัสดุ                      ข.  อุปกรณ 
 ค. วิธีการ                     ง. นวัตกรรม 

45. ขอใดสื่อประเภทวัสดุ หรือซอฟตแวร 
ก. เครื่องฉายสไลด 
ข. เครื่องวีดีโอ 
ค. เทปบันทึกเสียง 
ง. ไมมีขอถูก 

46. เปนแหลงรวบรวมผลงานหรือหลักฐานที่เกิดจาก
การเรียนรูของผูเรียนหมายถึงขอใด 

ก. การสํารวจเด็กรายบุคคล 
ข. การเรียนรูบรูณาการ 
ค. โครงสราง 
ง. แฟมสะสมงาน 

47. การเลือกสื่อการเรียนการสอนตามหลักการแลว 
ขอใดสําคัญที่สุด 

ก. ประสิทธิภาพ 
ข. ประสิทธิผล 
ค. ประหยัด 
ง. คุมคา 
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48. ขอใดไมใชหลักการสําคัญของการจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ก. การมีสวนรวม 
ข. การกระจายอํานาจ 
ค. การกํากับติดตามประเมินผล 
ง. การยึดผูเรียนเปนสําคัญ 

49. เพื่อใหการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ
มาตรฐาน ทานคิดวาควรจะมีการประเมินผล การจัด
การศึกษาระดับใดบาง 
 ก.  ระดับสถานศึกษา  
 ข.  ระดับเขตพื้นที่ฯ 
 ค. ระดับชาติ  
       ง. ถูกทุกขอ 
50. กําหนดสาระการเรียนรูเปนรายภาคและกําหนด
จํานวนหนวยกิตใหเหมาะสมและสอดคลองกับ 
มาตรฐานและสาระการเรียนรู 
 ก. ชวงชั้นที่ 1  
 ข. ชวงชั้นที่ 2 
 ค. ชวงชั้นที่ 3  
 ง. ชวงชั้นที่ 4 
51. ครูแจว พิจารณาวิชาที่ตนสอนแลวก็ไปชวน
เพื่อนครู คือ ครูตอย ครูนี ครูวิ ครูแตว ซ่ึงสอนคนละ
วิชาในระดับชั้นภาคเรียนเดียวกัน มาชวยกันวางแผน
การสอนและตั้งเกณฑประเมินผลการเรียนรวมกันใน
การสอนนักเรียนในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาฯ 
เร่ือง"อาหารดีมีประโยชน" และเพื่อนครูชวยสอนนัก
เรียน จากเหตุการณขางตนเปนการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการโดยใชรูปแบบใด 

ก. แบบสอดแทรก 
ข. แบบขนาน 
ค. แบบสหวิทยาการ 
ง. แบบขามวิชาหรือสอนเปนคณะ 

52. การประเมินผลการเรียนรูแบบบูรณาการ โดย       
ใชรูปแบบสหวิทยาการคือขอใด 

ก. ครูคนเดียวประเมิน 
ข. ครูแยกกันประเมิน 
ค. ครูประเมินผลงานในแตละชิ้นในสวนที่ 
       ตนสอนโดยกําหนดเกณฑเอง 
ง. ครูประเมินผลรวมกันในงานชิ้นเดียวกันโดย
มีเกณฑตัดสินรวมกัน 

53. ขอใดถูกตองที่สุด เมื่อกลาวถึงการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการในรูปแบบขนาน 

ก. ครูคนเดียวสอนหลายวิชา 
ข. ครูหลายวิชาสอนในหัวเร่ืองเดียวกัน 
ค. ครูหลายคนตางคนตางสอนในวิชาของ             
ตนเอง 

ง. ครูหลายคนชวยกันสอนในวิชาเดียวกัน 
54. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการ
ศึกษา เพื่อเผยแพรขาวสารประชาสัมพันธระหวาง
สถานศึกษากับผูเกี่ยวของและบุคคลทั่วไป 

ก. อินเตอรเน็ต 
ข. เว็บไซต 
ค. คอมพิวเตอรชวยสอน 
ง. การเรียนรูผานสื่อ 

55. การนําเสนอชิ้นงาน/โครงการ เพื่อใหครูผูสอน 
ประเมินผลงานจากเกณฑการประเมินผล ซ่ึงไดวาง
แผนไวดวยกัน เปนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
โดยใชรูปแบบใด 

ก. แบบสอดแทรก 
ข. แบบขนาน 
ค. แบบสหวิทยาการ 
ง. แบบขามวิชาหรือสอนเปนคณะ 
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56. การจัดระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา 
ธิการตามโครงสรางกฎหมายใหมขอใดไมถูกตอง 

ก. สวนกลาง 
ข. เขตพื้นที่การศึกษา 
ค. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ง. สถานศึกษาของรัฐบาล 

57. หนวยงานระดับกรมตามขอใดที่ยุบรวมเปน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ก. กรมสามัญศึกษา 
ข. สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา 
       แหงชาติ 
ค. กรมวิชาการ 
ง. ถูกทุกขอ 

58. E -filing หมายถึงขอใด 
ก. การบริหารจัดการสํานักงาน 
ข. การบริหารจัดการเอกสารอิเลคทรอนิก 
ค. การจัดการศึกษาโดยใชเอกสารอิเลคทรอนิก 
ง. ถุกทุกขอ 

59. ตูรับเรื่องรองเรียนของนายกรัฐมนตรี 
ก. ตู ปณ. 191 
ข. ตูปณ. 1111 
ค. ตูปณ. 1199 
ง. ตูปณ.1234 

60. ขอใดคือจดหมายอิเลคทรอนิกส 
ก. Internet         
ข.  Website 
ค. E-mail              
ง. CAI 

61.โครงการ to be number one เกี่ยวของกับเรื่องใด 
มากที่สุด 

ก. ยาเสพติด             ข.  การทะเลาะวิวาท 
ข. ส่ือลามกอนาจาร  ง.โรงเรียนสีขาว 

62.การปฏิรูประบบราชการ เปนการพัฒนาการ
ปฏิบัติราชการ โดยกําหนดแนวทางการพัฒนาการ
ปฏิบัติราชการ และกําหนดขอบเขตของการประเมิน
ไวกี่มิติ 

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

63. " การจัดการศึกษา ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและ 
โอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ไมนอยกวา 12 ป โดยไมเก็บคาใชจาย กลาวไวใน
กฎหมายใด 

ก. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
ข. แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ 
ค. พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
ง. ขอ ก และ ค ถูกตอง 

64. ไมใชนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มี            
ศ. ดร.วิจิตร  ศรสะอานเปนรัฐมนตรี 

ก. ขยายโอกาส 
ข. คุณภาพ 
ค. ประสิทธิภาพ 
ง. การศึกษาภาคใต 

65. Geographical Information System  (GIS) มีความ
หมายตามขอใด 

ก. ระบบเอกสารสํานักงานอัตโนมัติ 
ข. การทดสอบระดับชาติ 
ค. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
ง. ระบบฐานขอมูลคุณภาพการศึกษา 
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66. Geographical Information System  (GIS)  
มีบทบาทในการจัดการศึกษาเรื่องใดมากที่สุด 

ก. งบประมาณรายหัวของนักเรียน 
ข. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ค. การพัฒนาจัดสรางโรงเรียน 
ง. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

67. ตามกฎหมายการศึกษา กําหนดใหมีการกระจาย 
อํานาจทางการศึกษาดานวิชาการ ดานงบประมาณ 
ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป
ใหกับหนวยงานใด 

ก. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา                     
ขั้นพื้นฐาน 

ข. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ค. สถานศึกษา  
ง. ขอ ข และ ค ถูกตอง 

68. กฎหมายปฎิรูปการศึกษากําหนดใหมีการกระจาย 
อํานาจบริหารจัดการใหกับสถานศึกษา ยกเวนขอใด 

ก. ดานวิชาการ 
ข. ดานการบริหารงานบุคคล 
ค. ดานงบประมาณ 
ง. ดานบริการการศึกษา 

69. ขอใดไมใช 5 องคกรหลัก ตามโครงสราง 
ในกฎหมายปฏิรูปการศึกษา 

ก. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษานอก 
       โรงเรียน 
ข. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ค. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา                       
ขั้นพื้นฐาน 

ง. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 
 

70. วิชาที่มีความจําเปนอันดับหลังสุด ในการที่จะ 
พัฒนาคุณภาพของนักเรียนใหสามารถแขงขันกับ 
ตางประเทศได 

ก. ภาษาอังกฤษ 
ข. คณิตศาสตร 
ค. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

       ง.    สังคมศึกษา 
71.พฤติกรรมและการกระทําดานการปฏิบัติงานของ 
นักเรียนคือขอใด 
      ก. พุทธิพิสัย              
      ข. จิตพิสัย 
      ค. ทักษะพิสัย            
      ง. บูรณาการ 
72. ขอใดเปนคุณลักษณะของเครื่องมือวัดประเมินผล 
นักเรียนทีดี 
      ก. แฟมสะสมงาน          
      ข. สถานการณ เงื่อนไข 
      ค. เปนปรนัย                 
      ง. แบบทดสอบ 
73. ขอใดไมใชประเภทของสื่อการเรียนการสอน 
      ก. ส่ือประสม           
      ข. วัสดุ 
      ค. อุปกรณ               
      ง.  เทคนิควิธี 
74. จัดใหสอดคลองกับจิตวิทยาพัฒนาการและการ              
เรียนรูของเด็ก 
      ก. หลักการจัดการศึกษา          
      ข. จุดมุงหมายการจัดการศึกษา 
      ค. เนื้อหาสาระการศึกษา         
      ง. ส่ือการสอน 
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75. ไมใชลักษณะของสื่อ เทคโนโลยีนวัตกรรม 
ทางการศึกษา 
       ก. มีความเที่ยงตรงเชื่อมั่น          
       ข. มีประสิทธิภาพ 
       ค. มีความคงทน                        
       ง. ประหยัด คุมคา 
76. เปนกระบวนการแสวงหาความรูความจริงโดย       
วิธีการที่เชื่อถือได 
      ก. การวิจัย                   
      ข. ตัวแปรการวิจัย 
      ค. ความแปรปรวน        
      ง. กลุมตัวอยาง 
77. การประเมินผลทําเพื่ออะไร 
       ก. พัฒนาความกาวหนานักเรียน               
       ข. ตัดสินผลการเรียนนักเรียน 
       ค. ตรวจสอบความกาวหนานักเรียน        
       ง. รายงานกิจกรรมนักเรียน 
78. ขอใดไมใชผลการวิจัยช้ันเรียนโดยตรง 
     ก. นักเรียนไดเรียนจากครูเพิ่มขึ้น                      
     ข. ครูรูจักนักเรียนมากขึ้น 
     ค. ครูรูจักตนเองมากขึ้น                        
     ง. นักเรียนเรียนรูจากประสบการณมากขึ้น 
79. เนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเรียกวา 
      ก. มาตรฐาน              
      ข. กลุมการเรียน 
      ค. สาระการเรียนรู      
      ง.  กลุมสาระเรียนรุ 
80. ไมใชกระบวนการเรียนรูตามแนวทางปฏิรูป
กระบวนการเรียนการสอน 
     ก. การเรียนรูจากการคิดและปฏิบัติจริง      
     ข. การเรียนรูแบบองคความคิด 
     ค. การเรียนรูอยางมีความสุข                     

     ง. การเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรูของตนเอง 
81.สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมี
อายุครบ 4 ปในวันใด 
 ก.  7  กรกฏาคม 2549   
       ข.  7  กรกฏาคม  2550 
 ค.  7  กรกฏาคม 2551         
       ง.  7   กรกฏาคม 2552 
82. ทานจะจัดประเภทของคอมพิวเตอรชวยสอน 
(CAI) เขากับกลุมใด 
 ก. ฮารดแวร  
          ข. ซอฟตแวร 
 ค. นวัตกรรม  
          ง. เทคโนโลยี  
83. ทานเขาใจคําวา วิทยากรทองถ่ิน อยางไร 
 ก. ครูที่อยูในชุมชนทองถ่ินใกลโรงเรียน  
          ข. ชาวบานที่อยูในทองถ่ิน 
          ค. ผูที่กอตั้งเปนเครือขายวิชาการในทองถ่ิน      

ง. ผูมีความรูความสามารถเฉพาะดานในทองถ่ิน 
84. ไมไดกลาวไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ก. สาระการเรียนรู           
          ข. หนวยกิต 
 ค. การบูรณาการคูขนาน    
          ง. CAI ชวยสอน 
85. หากพิจารณาตามหลักการจัดสื่อการสอน  
ส่ือประเภทใดทีทําใหเกิดการเรียนรูมากที่สุด 
 ก. ส่ือและประสบการณเรียนรูจากภาพยนตร 
 ข. ส่ือและประสบการณเรียนรูการศึกษานอก  
              สถานที่ 
 ค. ส่ือและประสบการณเรียนรูจากการแสดง 
              ละคร 
          ง. ส่ือและประสบการณจากการสาธิต 
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86.“โรงเรียนนี้นักเรียนคอนขางที่จะขาดระเบียบวินัย
อาจารยชวยดูแลหนอยนะ” ขอความนี้ ผูบริหาร
สถานศึกษา อยากใหครูปรับปรุงโครงการใด 
 ก. กิจกรรมแนะแนว           
          ข. คายคุณธรรม 
 ค. สงเสริมวินัยนักเรียน   
          ง. ถูกทุกขอ 
87. งานใดที่ชวยใหนักเรียนปรับตัวเขากับเพื่อน 
ในหองเรียนไดดีที่สุด 
 ก. งานสภานักเรียน        
          ข. งานเสริมสรางวินยั 
 ค. งานกิจกรรมสหกรณ  

    ง. งานแนะแนว 
88.ขอใดคือผลกระทบขั้นสุดทายที่ตองการของการ
จัดระบบนิเทศภายในโรงเรียน 

ก. คุณภาพของครู                       
ข. คุณภาพของนักเรียน 
ค. บรรยากาศการทํางานของครู   
ง. การปรับปรุงพัฒนาวิชาชีพครู 

89. คุณธรรมที่ตองการปลูกฝงใหเกิดกับนักเรียน 
ตามโครงการพระมหาชนกสูการเรียนรู คือขอใด 

ก. ความเพียรพยายาม            
ข. การสรางความดี 
ค. ความเสียสละ                    
ง. ความเอื้ออาทรหวงหา 

90. ขอใดคือภาพของเด็กไทยตามแนวทางปฏรูิป 
การศึกษา 
 ก.  คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน           

ข. ใจกวาง กายโต ทักษะสูง                                                  
ค.  คนเกง คนดี มีความสุข                     

 ง.  คิดกวาง คิดไกล ใฝเรียนรู 

91. การจัดการศึกษาตองมีคุณภาพ ขอใดสามารถ       
บงชี้คําวาคุณภาพได 

ก. มีกิจกรรมเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ข. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น 
ค. มีการนําหลักสูตรไปใช 
ง. มีการใชส่ือประกอบการสอน 

92. ส่ิงใดที่ครูผูสอนควรยึดเปนหลักสําคัญที่สุดใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ก. หลักสูตร                                  
ข. แผนการสอน 
ค. จุดประสงคการเรียนรู                 
ง. ส่ือการเรียนการสอน 

93. กระบวนการวัดและประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษเนนเรื่องใด 

ก. วัดความสามารถในการใชภาษา 
ข. วัดพัฒนาการทางภาษาของผูเรียน 
ค. มีขอทดสอบมาตรฐานวัดความสามารถ 
       ในการใชภาษา 
ง. ถูกทุกขอ 

94. ขอใดไมใชเอกสารหลักสูตรตามหลักสูตรการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ก. คูมือครู                                                  
ข. แผนการสอน 
ค. หนังสือเรียนประวัติศาสตรไทย               
ง. แผนปฏิบัติงานวิชาการ 

95.ขอใดสื่อประเภทวัสดุ หรือซอฟตแวร 
ก. เครื่องฉายสไลด                                
ข. เครื่องเลนวีดีโอ 
ค. เทปบันทึกเสียง                                    
ง. แผนซีดีรอม 
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96. เปนแหลงรวบรวมผลงานหรือหลักฐานที่เกิดจาก
การเรียนรูของผูเรียนหมายถึงขอใด 

ก. การสํารวจเด็กรายบุคคล                      
ข. การเรียนรูบูรณาการ 
ค. โครงสราง                                          
ง. แฟมสะสมงาน 

97.การเลือกสื่อการเรียนการสอนตามหลักการแลว 
ขอใดสําคัญที่สุด 

ก. ประสิทธิภาพ                                
ข. ประสิทธิผล 
ค. ประหยัด                                               
ง. คุมคา 

98. หากมีความมุงหมายที่จะใหนักเรียนสามารถ       
ตัดสินใจและแกปญหาไดดวยตนเองควรใชบริการ
แนะแนวขอใด 

ก. บริการสนเทศ                                
ข.  บริการใหคําปรึกษา 
ค. บริการแกปญหา ปองกันปญหาและสงเสริม 
       พัฒนานักเรียน 
ง. บริการติดตามและประเมินผลนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

99. แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา 
   ก. แบบ ปพ.1 
       ข. แบบ ปพ.2 
       ค.´แบบ ปพ.3 
       ง. แบบ ปพ.4 
100. สถานศึกษาตองทําหลักฐานตามขอ 99 จํานวน 
กี่ชุด 

ก. 1 ชุด 
ข. 2 ชุด 
ค. 3 ชุด 
ง. 4 ชุด 

 


